VREUGDE
DOOR

W. HESSELS.

Toen het geheim der kinderjaren openbloeide
in het geheim der mannelijke jaren --o knop die borg een roos zoo rood als bloed
zaagt Gij de vreugde spiegelen in den gloed
van wijn, maar dieper moest Gij reeds ontwaren
hoe op den bodem blonk Uw eigen kostlijk bloed.
Gij hoordet wel als kind het zoete fluiten ook
dat brak in golven door de ademlooze lucht
en ook Uw ziel met zacht geluk doortrilde o fluit vol rein en goddelijk gerucht maar elke vreugde -trilling bracht alreede
de pijn die heel Uw aardsche zijn doorvlijmde,
de pijn en trilling van Uw laatste zucht.

O zachte lieflijke, wij voelen mede
in elke vreugde tranen rijzen naar onze oogen
want onze vreugden werden met Uw pijn gekocht.
Gij hebt ons met Uw edel leed zoo diep bewogen
Gij hebt ons met Uw liefde overmocht.

MOEDER
DOOR

CORRY V. D. BERG.

Toen ik nog klein was, Moeder, zat ik aan Uw schoot..
Gij streelde zacht het hoofd van 't zieke kind, dat moe,
dóód-moe zich klemde aan de troost, dien gij haar bood,
tot eindelijk gerust, de slaap haar oogen sloot.
En toen ik groot was, Moeder, heb ik vaak geschreid....
'k Heb U geroepen, smeekend, als een kind, dat moe
gedoold, nog angstig vraagt slechts om wat teederheid —
Maar nimmer meer hebt gij die over mij gespreid.
Hoe kwam het, Moeder, dat gesloten bleef Uw mond
voor 't kind, dat evenzeer Uw troost behoefde als toen
het, klein en zwak, bij U alleen verlichting vond,
en 'k later „Moeder !" riep — en gij het niet verstondt.

DADEN, DIE KEEREN')
DOOR

J. HAANTJES.

„Daden, die keeren", de nieuwe roman van mevrouw Sevensma-Themmen,
verscheen eerst als feuilleton in het Christelik tijdschrift voor Radio ; daarna zag
hij ook in boekvorm het licht.')
Er valt over de N.C.R.V. niet veel goeds te zeggen, altans niet in verband met
de Christelik georienteerde beoefening der letteren. De leiding in de N.C.R.V.
schijnt er zich ternauwernood van bewust te zijn dat ze, ook op dit gebied, een
belangrike taak te vervullen heeft. De pogingen die tot nu toe werden aangewend
om haar bij deze taak behulpzaam te zijn, vonden meer tegenwerking dan steun en
waardering ; toen ze, als gevolg van deze tegenwerking, verder uitbleven, werd er
in het geheel niets meer gedaan, werd er zelfs, door het laten optreden van minderwaardige krachten, in de verkeerde richting gewerkt.
Waar kritiek te leveren valt, moet ook kritiek geleverd worden ; waar te prijzen
valt, moet ook geprezen worden. Eén goed ding heeft de N.C.R.V. toch gedaan.
Ze heeft er zich tot nog toe van onthouden als feuilleton in haar weekblad een
vertaling op te nemen van het werk van een of ander obscuur buitenlands schrijver,
maar inplaats daarvan kopie weten te verwerven van inheemse schrijvers van goede
of altans niet minderwaardige kwaliteit, van mevrouw Sevensma-Themmen, van
ds. Visscher. Het is werkelik in- treurig dat zoiets de N.C.R.V. nog als een verdienste moet worden aangerekend, maar als we nagaan wat in deze richting dag
als de Standaard en de Nederlander tot nu toe „presteerden ", dan moeten-bladen
we de leiding van de N.C.R.V. wel zeer dankbaar zijn voor haar poging om goede,
inheemse lectuur te bevorderen door deze een plaats te geven in haar wekelikse blad.
De stijl van „Daden, die keeren" is veel eenvoudiger dan die van mevrouw
Sevensma-Themmen's vroegere werken. In het begin merken we soms nog overblijfsels op van haar vroegere litteraire pretentieusheid. Daar „schuiven" de per1

) Bij: Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam.
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sonen zich nog op het orgelkrukje, of „spitsen" hun lippen tot een verachtelik gebaar.
Gaandeweg worden deze litteraire fraaiïgheden echter minder in aantal, wordt de
taal soberder. Hoe komt dit nu ? Is dit, omdat het boek bestemd was als feuilleton
en dus als vanzelf meer feiten geven moest en minder beschrijving dan anders het
geval geweest zou zijn ? Of is deze vereenvoudiging in stijl en taal een gevolg van
het tans heersend streven om litteratuur, als het kan, ook lectuur te laten zijn, een
streven dat voor onze Christelike letterkunde van grote betekenis kan worden?
Hoe het zij, mevrouw Sevensma-Themmen schrijft in dit boek een stijl en een
taal, soberder dan in haar vroegere werken. Dat is een zegen, het is ook een gevaar.
Soberheid ontaardt licht in vlakheid, en de mogelikheid daartoe is bij mevrouw
Sevensma-Themmen wel zéér groot.
Ongeveer terzelfdertijd dat „Daden, die keeren" verscheen, zag ook ,,Koningskinderen" het licht. In dit laatste boek vinden we een dergelijk verschijnsel. Bij
Rijnsdorp, die in zijn vroegere schetsen een zeer gemaniereerde stijl schreef, viel de
pretentieusheid als een mantel af, en van onder die mantel van pretentieusheid
kwam een soberheid en een beknoptheid bloot die zowel verraste als bekoorde.
Bij mevrouw Sevensma-Themmen en bij Rijnsdorp kunnen we dus terzelfdertijd
een ongeveer gelijk verschijnsel constateren. Maar al is dan het verschijnsel hetzelfde, het resultaat was verschillend. Rijnsdorp schrijft in „Koningskinderen"
zinnen die in al hun kortheid en eenvoudigheid, telkens weer vergezichten
openen en visioenen oproepen. Mevrouw Sevensma schrijft in „Daden, die keeren"
een taal waar niets meer achter is ; niet wat ze schrijft, heeft ze alles, maar dan
ook alles gezegd.
Men zou zo verwachten dat „Daden, die keeren", dat toch verscheen als feuilleton,
in het tijdschrift van de N.C.R.V., een bij uitstek Christelik boek was. Maar dit
is toch - niet het geval. Niet dat het boek ketterse tendenzen bezit; integendeel,
het leerstellige gedeelte van het Christendom wordt er eerder te sterk dan te
zwak in beklemtoond. Toch ontbreekt er iets in deze roman. De blijheid, die
heerlike, Christelike blijheid, die zich heenlegt over elke smart, kan er maar niet in
doorbreken. De lach blijft in de traan verstikt.
Natuurlik heeft mevrouw Sevensma-Themmen wel geprobeerd om ook de
blijheid van het Christendom te geven in haar boek. Vooral in de figuur van de
moeder. Maar ze is daar niet in geslaagd. We leven, wanneer we „Daden, die
keeren" lezen, wel hevig mee in de tragiek van deze vrouw die, zelf aan haar
stoel gebonden, alleen maar meedraagt aan het leed van haar man en al haar
kinderen, we voelen ook nog wel iets van de sterkte van deze vrouw die, hoewel
zelf zwak, al dit leed mee dragen kan en toch niet bezwijkt, maar de blijdschap,
die er dan in haar leven toch geweest moet zijn, die ondervinden we niet.....
Dat komt omdat mevrouw Sevensma-Themmen's talent een beperkt talent is,
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omdat zij schrijft en enkel schrijven kan, vanuit een tragies levensgevoel. Zodra zij
treurige, liefst onvermijdelik- treurige toestanden beschrijft, beweegt haar pen zich
vlugger over het papier, komt er bewogenheid in haar woorden, maar zodra ze
vreugdevolle situaties tekenen moet, is het alsof haar inspiratie haar plotseling in
de steek laat, dan wordt haar stijl onmiddellik gekunstelder, vaak zonder veel ontroering. Vandaar dat mevrouw Sevensma-Themmen dan het beste werk levert
wanneer ze, zoals in een paar korte schetsen (Het moeilijke begin, Die achterbleef)
enkel een tragiese toestand tekent, met als oplossing daarvoor, één enkel ogenblik
van geluk, één enkele blik in de richting waar de bevrijding ligt.
Hier, in „Daden, die keeren" echter, was haar taak veel moeiliker, te moeilik.
In dit boek mocht er niet enkel heengewezen worden naar de bevrijding, maar
moest deze bevrijding er ook werkelik zijn, steeds weer zijn, met al de blijdschap
die er het onmiddellike gevolg van is ; in het biezonder moest ze één figuur, die
van de moeder, voortdurend overlichten. Deze taak ging boven mevrouw Sevensma's
krachten. Vandaar dat haar roman, in de uitwerking, verre bij de opzet achterbleef.
-

Nu is dit echter het wondere, dat dit boek mij lief geworden is, juist om en
door zijn mislukking, zijn onvoldragenheid.
Zeker, deze roman heeft me ook ontroerd. Hij heeft me vooral daar ontroerd,
waar een trieste bewogenheid een beklemming opriep, zoals men hebben kan
wanneer de ene regendag zich rijt aan de andere, en er is geen schijn van kans
op 'n beetje zon. Maar och, zulk een stemming duurt niet lang, bovendien krijgt
men er ook spoedig genoeg van en grijpt dan naar vroliker lektuur.
Neen, de bladzijden die vol zijn van een tragiese bewogenheid, het mogen de
beste zijn uit heel het boek, het mogen misschien zelfs de enige zijn die aanspraak
maken kunnen op litteraire verdienste, zij kunnen voor een ogenblik mijn ontroering winnen, maar mijn liefde bezitten ze niet.
Die liefde heeft dit boek toch, maar om geheel andere reden. Achter de onvoldragenheid waaraan dit boek lijdt, vermoed ik een taaie worsteling, een strijd
tussen talent en geloof. Het talent spoort aan om te schrijven, enkel en alleen vanuit
het natuurlike tragiese levensgevoel, het geloof wil spreken van de bovennatuurlike
genade die alle smart, die alle tragiek teboven gaat. Zo getuigt het vlees tegen de
geest en de geest tegen het vlees en het resultaat is een offer aan litteraire
volkomenheid.
Ik voor mij geloof echter dat datgene wat op deze wijze verloren ging, niet
wezenlik verloren kan zijn, maar eens met wat werd bereikt, tot één schoon
geheel zal worden samengevoegd. Want ook dit offer immers behoort, juist omdat
het een offer is, tot de daden die keren.

PARADIJS
DOOR

MUUS JACOBSE.

Ga je weer mee? De oude Hovenier
Heeft onze avondhof zeer liefgehad.
De vruchten hangen neer over het pad,
Zijn hand heeft ze gestreeld als een zacht dier.
Je moet er niet aankomen, want de dauw
Tovert geheimen, trillend om het blad.
Een tere, ongerepte droom is dat.
Begrijp je nu, dat ik er zo van hou?
Maar jij zegt lachend : „Jongen ben je mal !"
En bukt en raapt een appel, rot en bruin,
Net of een ander het je zei, zo schril.
Zeker, je hebt gelijk. 't Is al met al
Eigelik maar een heel gewone tuin,
Waar het gras nat is en de avond kil.

DE OCEAANVLIEGER
DOOR

MUUS JACOBSE.

Bezeten door de eeuwig ongeleste
Glanzende drift van wind en zonnebrand,
Blijft hij naar het vèrschemerende Westen
Verlangend staren aan het grijze strand.
En weer ontwakend in de helle morgen,
Weerstaat hij niet meer aan zijn hijgend bloed,
Maar weet dat hij zijn blinde vlucht moet volgen,
En kust zijn lief onstuimig en voorgoed.
Dan, in de blauwe dans van wind en golven,
Is hij een witte meeuw, waaiende schicht,
Voortjagend onder de sneeuwwitte wolken
In een verrukte vaart van zon en licht.
Maar als het avond wordt en een koel beven
Wegsiddert met de laatste verre schijn,
Voelt hij zich ijl en wonderlik geheven,
En wordt het stil om hem en hoog en rein.
Zo door de laatste steile nacht omhuiverd,
Puur en verstild, van al de wereld ver,
Ontvlamt zijn hart, nu totter dood gezuiverd,
Vallend in zee als een brandende ster.

DE DICHTER A. ROLAND HOLST`)
(geb. 1888)
DOOR

A. WAPENAAR

Van Novalis is eens geschreven : ,Ein Heimgehen ist alles, was er gedacht and
geschrieben hat".
Aan Novalis is A. Roland Holst zóó verwant, dat van hem 't zelfde zou kunnen
gezegd worden, alleen met dit onderscheid, dat R. Holst nog op weg is, maar —
wat hij tot nog toe dacht en schreef is : een voortdurend op reis zijn naar huis.
Wie Novalis noemt, noemt de Romantiek ; hij was haar vroomste dichter, want
zijn zangen, zijn „hymnen aan den nacht", en bovenal zijn geestelijke liederen
zijn geschreven zoo onmiddellijk van het heimwee uit, dat ze van de onbenoembare bedwelmende geur van 't vaderhuis doortrokken zijn.
Novalis, die den nacht beminde, omdat ze de veelheid doet vervloeien tot
eenheid, omdat hij uitzag naar den dag als „unser aller Sonne ist Gottes Angesicht"
en Roland Holst, die zingt van den wind, en het vuur en het water, van de elementen
die de eenheid symboliseeren van stof en geest, omdat hij uitziet naar die andere
wereld achter den tijd, waar niet meer zal zijn 't conflict van ziel en bloed, hartstocht en geest ; die twee grooten zijn elkaar verwant in 't ontkennen van deze
wereld die een spiegelbeeld is van die, naar welke 't groote verlangen uitziet.
Voor beiden is die „Liebe der Endzweck der Weltgeschichte, das Amen des
Universums", zooals Novalis 't beleed.
Naar dat „Amen" blijft hun zingend bidden, en biddend zingen zich heenbewegen in een eindeloos verwachten, totdat het groote heimwee vervuld zij.
O als dit hart versaagt en wankelt, zendt
het dan een teeken
— een weerlicht in zijn leed —
dat gij niet heen zijt, dat gij mij nog weet
schelp van Uw zee, zelf nietig wel en broos
Lezing, gehouden op Hardenbroek tijnens de laatste Zomerconferentie van de Bond van
Chr. Letterkundige Kringen.
1)
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maar staag doorzongen van het eeuwig breken
voorbij dit leven, in een leegen tijd,
Uwer geheimen zonder duur of rust
tegen die laatste kust....
een al bedwelmender eentonigheid
wereldvergeten, eindeloos... .

Van die bedwelmende, van die vervoerende eentonigheid waren ook zijn eerste
verzen zij 't nog vaag van uit een hem nog onbewuste verte doorzongen.
De dichter heeft het onlangs bekend in een „nawoord" op den derden druk
zijner verzen : „Ruim tien jaren geleden hield ik den Sen druk van mijn jeugd verzen tegen, omdat ik het maar gering verband, dat tusschen deze en latere
verzen bestaat, toen niet meer erkennen wilde. Dat ik, na rijp beraad, dit thans
wel wil is niet omdat ik deze verzen nu meer waarde toeken dan ik deed toen
ik hen afwees, maar omdat ik tot de overtuiging kwam, dat men een eenmaal
openbaar erkend tijdperk van zijn leven later niet willekeurig voor nietig kan verklaren."
En in „De Afspraak" (1925) belijdt hij hij, de door den Verborgene al vroeg
geroepene, een geroepene, die tevens een verkorene was : „Het is nu meer dan
twintig jaar geleden, dat dit gebeurde (het woiderlijk beleven der roeping) maar
het is nog slechts zeven jaar geleden, dat de herinnering aan U herleefde en mijn
wezen tot zichzelven terugbracht.
Altijd nog bevangt mij een nagevoel van doffen angst bij het herdenken van die
tusschenjaren, en alleen de gedachte, dat mijn leven hier in dien tijd toch had
kunnen eindigen, schijnt mij soms bloot te stellen aan een doodelijk gevaar, een
plotseling teruggaan van den tijd en het alsnog gebeuren van wat ongebeurd
voorbij is, van het eenig onherstelbaar onheil : het sterven ver van zichzelf. Met
wrevel en geringschatting herinner ik mij dit wezen, dat mij, meer nog dan om
het ontwijken van het hart in een vertier, waaraan het bloed geen lust beleefde,
onverdragelijk werd om een bijwijlen zoeken van het hart in opzettelijke deugden,
die nooit mijn deugden konden zijn, omdat zij mijn bloed stremden."
Met dit wezen, hier met wrevel en geringschatting herdacht, wijst de dichter
heen naar een periode in zijn jeugdleven, dat zijn ziel, de ziel van een profeet,
gevaar liep hier in deze wereld een veilig huis te hebben gekozen, een optrekje
van deugdenbeoefenend idealisme, maar waarin de groote droom van den ge
niet te beleven was, waarin zijn diepste wezen uiteindelijk zou zijn ver--roepn
storven, dit ware geweest :sterven ver van zich zelf.
„Toch moet er gedurende die jaren iets geweest zijn, waardoor een herstel
mogelijk bleef. Was dit het mij ingeboren vermogen het leven van het bloed ver
voort te zetten in het leven van woorden, het zingende vermogen, dat,-hogend
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al heb ik het in dien tijd ook herhaaldelijk en dwaas misbruikt, toch steeds weer
in mij wilde ontwaken ?"
Hier ontdekken we de reden van z'n aversie tegenover zijn jeugdpoëzie.
Die jeugdverzen zijn niet dan aarzelende probeersels, waarin ternauwernood de
latere zanger zich herkennen laat.
Alleen maar: er is meer lust aan de schoonheid, die van deze wereld is, zoo b.v,
de verzen „Jeugd", die den bundel „Verzen" inleiden, maar er is toch ook al
in die ruimtezangen, waarin de geboorte van den dag wordt gevierd, de grootschheid
eener bedwelmende eentonigheid, de gedragenheid van wie geroepen is te zingen:
het lied buiten de wereld. Er is de matelooze vreugd van Erik om het zich éénvoelen met lucht en licht, met de vlaag en de vlam, met de elementen, die
met het water, in al zijn latere poëzie verheerlijkt zullen worden.
Er is er ook de vraag al naar het groote geheim:
En steeds vroeg hij den dag, lichtende rijzend
uit nevels, die zijn voortgang scheuren deed,
of hij gezien had wat daar verder was,
en of ooit bij één zon zichtbaar zou zijn
dood en de wereld van zijn menschbestaan,
of ooit één dag zou rijzen bij zijn komst
die hem zou toonen in één val van licht
wat in die raadseldichte neevlen was.
Maar al die dagen die hij zag en vroeg
wisten geen antwoord —
Er is in de sonnetten die volgen op „Jeugd" een trachten te beelden wat onbeeldbaar is: het vervloeien van den tijd, van de momenten uit de oerbron : eeuwigheid.
Hier zingt de mysticus, die naar het achtertij deli] ke zich op reis weet.
„Het wijdvleuglend- eeuwige gaat rond,
de tijdloosheid wekt de tij dlij kheden".
De dichter is hier vastgeloopen in den wijsgeer.
Maar reeds is er de dichter van „Voorbij de wegen", die de schaduw ziet van het
lied buiten de wereld.
VAN EEN LIED.
Glanzende weemoed daalde
waar droomende scheemring vervliet,
en door de stilte dwaalde
de schaduw van een lied....
Het lied, waarvoor uiterst verlangen
voorbij uiterste schemeringen waart
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en voorbij de schaduwzangen
van de verste wolk over de aard —

voorbij de geheven handen
van de meest eenzame lusten
voorbij der droomenlanden
vervagende kust.
waar een eeuwige branding slaat,
en slaande weent en lacht ;
waar al menschverlangen vergaat
als een sneeuwvlok vergaat in de nacht,
tot het valt aan de laaiende wand
brekend de wieken van tijd,
aan de stralende steile brand
der plotselinge eeuwigheid.
Hier, in dit „Van een lied" is ook reeds het voorspel van dat oordeel, dat de
dichter in „De Afspraak" noemt: de verbolgenheid der voortijden ; hier in dezen
stormgordel van schoonheidsdroomen, door de glanzende scheemring heen benaderd, klinkt:

Iets van 't eentonige lied
dat om ons leven trekt
en het hart uit een mijmrend verdriet
tot een wilde ontzetting wekt.
Hier lokt de waanzin.
Hoor:

Glanzende weemoed verdwijnt
waar de droomende scheemring vervliet,
en in mijn stilte verschijnt
de schaduw van dat lied.
En in mijn leven treedt
verstarde verbijstering
o Aarde, warm en breed!
geef mij uw pijn, uw leed,
en uw vertéedering !
Hij is nog genoeg kind van deze wereld, om niet, ontsteld, haar veiligheid in
te roepen tegen de duistere verschrikkingen, die hij dóór moet om te zingen:
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't lied buiten de wereld. Maar 't onbeeldbare, de tijdloosheid, te benaderen in zijn
lied, hoe gelukt het hem soms, zooals in 't volgend vers:
HET LEVEN.
Ik stond toen in mijmerij
aan het scheemrende strand van de zee
de wereld was achter mij
en de zon zonk voor mij naar zee —
en tusschen de zon en mij
zong de groote zang van de zee.
Er kwamen toen mannen aan
en zij maakten muziek in een rij —
er kwamen ook kinderen aan —
die dansten er hupplend bij.
En ik hoorde de maat van het lied
die was nièt droef en nièt blij,
want eentonige lach en verdriet
dansten er zij aan zij.
O dat was de vreemde mineur
van het eeuwig scheemrende wee —
en blij met die droeve mineur
dansten de kinderen mee -

en langzaam verging alle kleur
want de zon zonk in zee.
Toen stierf ook de melodij
en de dans in de scheemring mee
ineens leek het jaren voorbij
dat lied en die dans bij de zee —
O mijn woelende mijmerij
bij het ruischen dier eeuwige vreê;
en de wereld was achter mij
en de zon zonk weg in zee.
Hoe domineert de zang der zee, de droeve mineur van 't eeuwig scheemrende
wee, aldoor boven dans en zang, boven het tijdelijk gebeuren langs haar strand!
Hier waait een vleug eeuwigheid door 't vers, wonderlijk suggereerend !
In zijn eersten bundel ligt een schat van liefdeslyriek, maar deze verloochent
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de dichter in later jaren als hij belijdt genezen te zijn van den woeker met eigen
verdriet en eigen blijdschap.')
Want zijn hymne gaat in vervoering uit naar 't
„Hart van het leven, leven van mijn hart --aan U mijn hart, mijn leven en mijn zangen,
naar U de breede stroom van mijn verlangen,
naar U de golven van mijn vreugde en smart -ik had haar lief omdat ik u beminde,
toen ging ik van haar om Uzelf te vinden,
zwervend, tot ik in de eenzaamheid U vond.
dat gansch andere
dat is boven leven en dood --- dat is
De eenzaamheid
in ons zelf —
Daarom ga ik tot Uw hoogen luister,
daarom, weet ik, zult Gij mij niet smaden,
Want mijn hart, was dieper dan mijn daden,
mijn hart was in U, o eenzaamheid En tot U gaand ga ik tot mij zelven
wijl Uw dag, Uw nacht over mij welven,
wentelingen van Uw licht en duister,
beelden van Uw luister, eenzaamheid.
Hij heeft 't al vroeg geweten, dat hij deze wereld ontkennen moest, ook haar
kleine liefde van mensch tot mensch, om die groote, alleseischende, die 't Amen zal
zijn van een wedergeboren wereld met daarin de wedergeboren mensch.
En de zee zong om ons henen,
dat wij alle eenzaam zwerven,
en elkaar wat zachtheid lenen
moeten en een weinig rust
in de liefdewaan, die warme
zachte sluimring van ons derven,
en toen, in elkanders armen,
hebben wij elkaar gekust.
En als hij eindelijk volgens „De Afspraak" gaat wonen daar waar zijn wezen
1 ) Van nu voortaan neemt de mystiek in z'n poëzie het woord, welke een oud - Perzisch
kwatrijn aldus belijdt:
Handen en voeten hebt gij twee,
Maar dubbelheid in hart en liefde is logen.
Voorwendsel is de liefste; God is 't doel:
Een Jood. een hond, die 't hart te deelen pogen.
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zich 't meest thuis gevoelt, omdat zijn wezen van eeuwigheid uit is ingesteld
op dat landschap, n.l. aan zee, belijdt hij er de stilte, die is achter den zang van
de zee, voor hem: symbool van den dood.
„Als wij een stem, die maar zelden en dan laat en als uit verre stilte hoorbaar
wordt, mogen gelooven, dan zal zeker de dood licht zijn en onafzienbaar glinsterend
en zingende eindeloos langs de kusten van het vreemd eiland, dat dit leven is."
(Het lied buiten de wereld. Gids 1920).
En uit de Afspraak : „Eindelijk, toen het zomer was geworden, kwam ik waar
de zee is. Overal voor mij hield een licht en eindeloos zingen aan en achter mij,
waar ik vandaan kwam was het stil. Het leek wel een voorbeleven te zijn van het
einde, want kon zelfs de dood dieper en lichter blijken en zou dit zoo diep zijn
en zoo licht als het de zingende dood niet ware?"
Dit beleefde hij nadat hij een crisis had doorleden, een duistere spelonk door
van pijn en lijfsgevaar en nadien den dood in zich opgenomen wist. Het is voor
hem, den romanticus, als 't bij Novalis was: hem zal de dood vertrouwder wezen
dan het leven.
Ik die geboren ben
Uit uwe schoot
voel mij verkoren en
klaar tot Uw dood.
't Eind van mijn zwerven zal
zijn als ik sterven zal
weer in uw schoot.
Maar is mijn zwerven niet
zingen naar U?
Is al mijn derven niet
winnen van U?
't Einde der dingen is
Eeuwig — Mijn zingen is
sterven in U.
Deze mensch, die heeft doorleden de afgrondelijke tragiek van dit leven, aan de
droeve zijde van den dood, maar opsteeg op breedste vleugelen, óp, tot hij stortte
uit de ijlten van zijn doel, kent de vervoeringen der liefde, waarin de eenheid beleeft
wordt van 't al in de rust van het hart, en hij is de enthousiaste zanger, optimist,
die zich voelt als een verbannene tusschen de „ontvleugelden", de „neerslachtigen"
en hij weet zich langzamerhand hiertoe verkoren: in de taal dier neerslachtigen te
zingen, tot hun verlangen wakker wordt als een voorgevoel, het verlangen, dat de
dichter zelf kent als heimwee en herinnering, want hij weet zich één dier weinigen
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wier geboorte is een landing aan de kusten van dit eiland, opdat zij de hun gelijkenden hier, in wie elke herinnering verloren ging, indachtig zullen maken door
in de taal der neerslachtigen een eigen geluid te doen klinken — in hoe weinige
woorden vaak — dat als van ver vóór de geboorte schijnt te komen — een teeken,
een bericht, dat eensklaps en geheimzinnig doorkomt, een blijde wraak op de
vijanden, en in hun midden genomen ". Hoe zingt daarvan in vervoering

DE ONTKOMEN ZWERVER.
Ik weet niet meer wie achter is gebleven
sinds ik mijzelf de poorten opende.
Het is mij voortaan om het even;
mij lokt alleen het vreemde leven
loopende, loopende ... .
Eerst hulden alom neevlen nog de verte,
en mij hun walmende benauwenis —
een koele vlam
maar dit verwoei; weer slaat
uit naar het licht dat goud en open is.

De stad waar zij mij vingen is verdwenen.
O weemoed, uw verrukking neemt geen end ver zie ik in het licht verschenen
de dorpen waar mij niemand kent.
Daar zal ik zingen, daar zal ik u wreken
op hen die u verraden in het klein
ik zal uw naam niet spreken
o droom
maar waar ik zing zult gij gewroken zijn.
Ik zal hun diersten zoon, dien zij omringen
met gierge liefde opdat hij u nooit ziet,
van hen vervreemden en naar buiten zingen
naar buiten met een ijl, eentonig lied.
Wat zouden stulpen, woningen en talen,
wat zouden hun omheiningen van steen?
Gelijk de blauwe, koude manestralen
schijnen door glazen, zing ik er door heen.

En zingen zal ik tot zijn oogen staren —
al heeft hij zich een ander toevertrouwd,

mijn harte
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mij zal hij hooren, tot zijn oogen staren
onder den lagen schemer van heur haren,
en niet meer weten, wie zijn handen houdt.
En als het lied hem alles heeft ontnomen
zal hij de klink lichten en buiten gaan:
starende zal hij naar mijn zingen komen,
alleen de maan zal in zijn oogen staan,
— --- -- ---Wij zullen gaan, gescheiden en tezamen —
't is om uw wraak —
0, droom, geef mij dat ik
uit dat praalgraf van hun vereend beramen
dat kind van u naar de onherberregzame
verrukkingen van wind en maanlicht slaak.

Aan den droom zal hij het offer brengen van zijn hart en leven, voor dien droom
maakt hij veroveringen door zijn lied, den droom koos hij boven de daad, en weet
zich daarin schuldig aan wie hij achterliet, op wie hij neerzag in den grooten
hoogmoed van zijn verkorenheid.
Zooals aan het slot van „De ontkomen Zwerver":
Wat raakt het doel mij van hun samenhorden ?
Zij bouwen maar het leven slopende.
Wat zou
als ik uw kind een uitweg opende
het mij, hoevelen hunner daar verdorden ?
't Is of in deze laatste stootende regels zijn hoogmoed hem niet lukt, al lokt hij
den dichter, den ontkomen zwerver onweerstaanbaar. Dien hoogmoed weet hij te
vallen onder het oordeel, want hij weet een smart te verzuimen, „der rnenschen
oude nood" bewust uit den weg te gaan. En die verzuimde smart belijdt hij in
het vers „Een Winteravondval". Maar toch : Hij kan niet anders, hij blijft „De
Afspraak" met „den Verborgene" getrouw. De nood is hem opgelegd.
Hoe kan een mensch, die wind en zee moest hooren
Als ik, zich neigen tot een ander mensch
Met zeekre liefde en met de heldre lach
van hem, die een beminde vrouw verheft
Naast zich, tot beiden staan in de open poort
Der daad en voor het jong licht van het leven?
Hem is het wereldwee in de ziel gebrand en als een gebrandmerkte blijft hij
vreemdeling, voelt hij dit leven als een kort oponthoud tusschen twee eeuwigheden.
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Te lang woei de oude scheemring om mijn hoofd —
En daden ? Kan een kind lachen en spelen
Als de verlaten mij mring van een oud
Gebogen koning over hem heen neigt
En hem, niet ziend, diep in zijn kinderoogen
Staart naar het eind van een oud leed? Kan ik
Gaan tot de daad als ik de zee hoor breken
Diep in de steilte en door mijn open oogen
De weemoed van de scheemrende eeuwen inwaait?
Hij is te ver in den donkren wind geboren, om ooit te voelen „'t vuurbloedend
gelooven in 't woord van één tijd en dat woord te spreken ". Hier spreekt hij zich
zingend uit tegenover Henr. Roland Holst en ook tegenover hem, dien hij zoo hoog
vereerde Gorter. Maar nog verder dan hij in de donkeren wind geboren zag
hij Leopold. En in „voorbij de Wegen" herhaalt zich met nog tragischer accent zijn
doorzien van de armoe, de leegheid der liefde, die de ziel niet voldoen kan omdat
zij niet universeel is ; 't is hèt leven niet.
Niets dan de dood en zie dit is hun sterven,
dit eindloos langzaam in vermoeid beminnen.
streelend bedwelmen van elkanders zinnen,
dit zacht weggaan van alles zonder derven.
En in „Eenzamen" klaagt zijn ziel uit de eenzaamheid van den verkorene, die
alles, alles achterlaten moet:
O dank aan hen, aan hen die zachtheid gaven
en warmte en geen verdwaasde woorden spraken
maar die met stille mond en zacht aanraken
van 't lijf, der ziele diepste dorsten laven.
En dank aan U, wier schoone spraaklooze oogen
ik zie als ik aan hen mijn dank wil geven,
en als mijn leven later eens uw leven
verwondt, vergeef dan met uw spraaklooz' oogen.
Want dat is alles wat wij kunnen —. Laten
wij samenhurke' in 't waaie' en onze handen
doen om elkanders neigende gelaten;
want de oude wind is luid over de landen
en over ons, en van de laatste stranden
roept ons de zee en wij zijn zeer verlaten.
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„Voorbij de Wegen" — nu is de dichter zich zijn roeping ten volle bewust en
zijn zingend vermogen werpt alle perspectieven van zijn heimwee open naar de wijde
en wilde kim waar achter het eiland der zaligen hem wacht.
Aan den zoom van wind en wereld
aan de grens van droom en leven
zijn wij samen —
Waar geen paden henenleiden
waar het einde van de tijden
zingt, en waar de stem der zeëen
machtig is over de landen
zijn wij zwervend en getweëen,
en met saamgevlochten handen
staan wij, zonder woorden, zonder namen,
voor dit wonder onuitspreeklijk samen aan de grens van droom en leven,
aan den zoom van wind en wereld.
Zij — is zij niet de zangster van dat lied, dat hij als kind haar hoorde zingen,
tusschen de vlammen van een houtvuur en de groote schijnende maan, een jubel
boven dood en leven uit? (Zie den aanvang van „De Afspraak").
Hij, die de voortijden van zijn ras, 't Keltische, heeft doorzworven en ervan ver
dichterlijk-mythische proza -vertelsels,') hij, die zou willen leven in den-haltin
zuiveren eenvoud van dat ras, voor wie daad en droom, zwaard en harp, nog konden
harmoniëeren, hij, staande aan het steil einde der zee, waarover de storm gaat
van 't najaar, hoort in dien storm het oordeel over deze wereld, de tijd valt voor
hem weg in 't eeuwig oogenblik.
O wind der eeuwen. Er staat
geen ding meer omhoog uit uw vloed,
Uw donker is aan mijn gelaat,
Uw storm is over mijn bloed.
Hier is 't oordeel over een wereld, die de Liefde verloochent voor de lust, het
oordeel, waarin de dichter zich zelf de beklaagde weet, die helaas op der aarde
hinderlagen van bekoren te zelden maar de zege van de ziel bevocht, zooals hij
deemoedig belijdt.
En als hij in „De Afspraak" verhaalt van 't vallen zijner ziel in zoo'n hinderlaag
der lusten, hoe slaat dan uit dat sobere maar niettemin intens bewogen vertellen de
walg op die hem tot stikkens toe benauwde na de broeiïng, de duistere bedwelming
1

) Deirdre en de Zonen van Usnach. De dood van Chuchulain van Murhevna.
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der zinnen, waaraan hij bezig was zich te verliezen. Hij was in die bedwelming
geoordeeld door 't ontstellend Dantesk visioen van een wereld, waarvan die, waarin
hij bezig was om te komen, het gebroken weerschijnsel was ; een wereld gezien als
een steenen labyrinth, waarbinnen de verlorenen, de ontvleugelden, zich inbouwen.
„Donker en dreunend van wezen, maar ruw of verraderlijk verlicht en uitgevierd
hier en daar tot krijschende of wulpsche muziek : een wereld van hoovaardij en
pijn, waarheen van een uitstervend geloof een gansche bewoonde omtrek de laatste
droomen van het groote heimwee uitlevert, schatting, den zieltogenden afgeperst,
om binnen dat steenen labyrinth die schrijnende dragende wond, geslagen in
het groot lichaam van de ster -- gezet te worden op den woeker, het zweren der
ontzielde begeerten ".
En nu ziet de dichter, n à den gruwzamen droom, zich terug in een verdacht
huis en voelt zijn lichaam n a de overgave aan die ontzielde begeerte als een kuil,
een stillen schandelijken kuil, waarin ik lag, vernederd, achtergelaten. „Er is niets
meer aan te doen ", fluisterden mijn lippen vanzelf.
Achter den wand der kamer, waarin hij op een bank lag, had hij iemand hooren
ioopen, toen een kan hooren neerzetten in een steenen waterkom, en dadelijk,
luid en gauw, het volloopen daarvan onder de kraan.
Dan wordt het geheel stil en donker.
„Toen pas, achter het dunne beschot, hoorde ik het klein, klinkklaar, regelmatig:
druppels, die vielen, helder, voortdurend, in water dat daar stond".
Het is dat druppelend vallen van water, dat klein maar zuiver geluid, dat hem
terugbrengt tot zichzelf, tot zijn diepste wezen, 't is de nadering van den Verborgene,
die de verlossing, de verzoening brengt.
„Ik stortte de deur uit, de gang op. En daar, geknield, stroomde het water over
mijn opgeheven handen, op mijn hoofd, koud en hartstochtelijk, door mijn kleeren,
over mijn huid, vlakbij en samen met het wild en eenzaam bloed.
Het ontembaar heimwee vervulde zich. Ik stond op, huiverend, verheerlijkt ".
Lees nu:
DE VERLORENE.
I.
Leed en verlangen zijn heen,
met zijn weedom alleen is mijn hart
zonder vuur, zonder water, wel zwart
zoudt gij zijn in den wind alleen,
o Aarde, en den hemel een smaad
en te midden der sterren een logen
ik ga en verberg mijn gelaat
voor der menschen oogen.
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Als er niet was: het water der verzoening, en het vuur der loutering! Hoe ver
zijn we hier van 't evolutionisme der tachtigers! Hier is 't eigen leed gezien als begrepen in 't wereldleed !
II,
Elke zeldener keer
sterft vervoering dronkener;
elke nieuwe keer
neemt de wanhoop donkerder
overhand,
en hij plant
op het hart verloren
de zwarte vlag
waar de tijd nacht en dag
nog in wappert eenzaam om te hooren.
Na de schaarsche momenten der extase, der beleving van de eeuwigheid in den
tijd, heviger genoten, vallen de tijden van bijna-vertwijfeling als het uitzicht
beperkt blijft binnen de wanden van den tijd.
Herinnert deze dichter ons niet aan de geëxtasiëerden der Middeleeuwen, hun
zielsbelevingen, hun visioenen getransponeerd in de muziek eener kosmische
mystiek?
Deze mensch doorlijdt 't moreel conflict, waarin hij telkens de nederlaag lijdt:
hij weet van vallen en opstaan, hij weet ook van een gericht, „als van de wateren
van het einde komende tegen de wereld", weet ook van verlossing en verzoening.
Maar Golgotha, „den vluchtberg van de zielsbevreesden", snelt hij in den schrik
voor 't hem dreigend gericht, voorbij, al herkent hij in hun gelaten 't eigen gelaat ;
hij hervindt zichzelf eerst voor den spiegel, starende in zijn wezen, zooals het hem
zich van achter dien brozen wand als van uit het boven-tijdelijke weerkaatst.
Neen, wij exploiteeren dezen dichter niet voor hèt, voor ons Christendom, maar
deze profetische geest raakt telkens aan waarheden, ons maar al te zeer vertrouwd, waarmee wij al te gemeenzaam werden en zijn mythen-scheppende verbeelding is, zij 't in 't onderbewuste, aan die waarheden niet voorbijgegaan: hij
vertolkt ze op zijn wijze
„Indien gij niet wordt als de kinderen". En we lezen:
VAN EEN KIND.
Zoolang ik maar met hem speelde
Was mijn heimwee wel vervuld
in zijn wiegekleine weelde,
want hij lachte mij vrij van schuld
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vlakbij uit het eeuwige leven,
gelijk ook het water lacht:
eerder dan de wereld, even
klinkklaar en vanzelve en zacht,
enkel gelijk water zijnde.
O het lachen van het kind,
vóór de wereld en na haar einde
van een kleine blinkende wind
vertelt het, die eens uitgezonden
zal worden over trots en pijn
totdat Babylon en Londen
vergeven en vergeten zijn.
Toen ik van A. Roland Holst alleen maar dit liedje kende, begreep ik er den
zin niet van ; maar nu ik versta zijn visie op deze wereld, nu ik weet, dat hij in het
kind welks ziel nog nat is van den dauw der eeuwigheid, vlakbij weet het eeuwige
leven, en daarom een wijle boven schuld en conflict uit, hoort een lachen, ouder
dan deze wereld, oud als het water, het klinkklare enkel-voudige, hoe is dan dit lied
afgronddiep en hemelhoog, juist in zijn pure simpelheid. Het reikt naar de rust van
't klare zijn
Als de storm van 't wereldwee niet meer zal vlagen over deze wereld, waait er een
kleine blinkende wind, symbool van blijdschap, ook weer kinderlijke blijdschap
en het groote wee der wereldsteden zal niet meer gedacht worden. We herinneren
hier aan het klein, klinkklaar, regelmatig druppen van water, dat hem eens tot
bezinning bracht : symboliek, evenals die „Kleine blinkende wind", van het zuivere,
primitieve zijn.
Deze dichter, dien we nu al hebben gezien als den grooten eenzijdige, den tragisch
en vervoerd eenzijdige, hij gelooft, hij verwacht: 't wereldeinde, omdat hij
gelooft in een gericht. Door vuur zal de wereld ondergaan -- door 't water de ziel
gereinigd worden.
WEDERGEBOORTE.
Toen, in een mist aan een oever,
dit lichaam leeg lag, brak
den grond der ziel een vuur uit
dat de wereld in vlammen stak.
Afgronden braken open,
hemelen sloten dicht;
van grond tot wolken sloeg er
een roode orkaan van licht.
Ik vluchtte, mijn handen geslagen
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tegen mijn aangezicht. .
Ik weet niet, hoe ik weervond
een weg, die verloren was,
ik kwam aan een glinsterend water
en bloemen en zacht gras ;
daar speelde God met een kind, dat
nog niet geboren was.
Ik dacht een tijding te staamlen :
„De wereld is vergaan ;"
God sprak : „Wat mijn stem niet doen kon,
dat heeft mijn vuur gedaan
gij kwaamt. Ga naar het water;
Uw hoofd is nog zwart van roet,
en wasch er van uw handen
de vegen asch en bloed".
Toen vroeg het kind „wat is dat:
de wereld?" en God zei,
blij na bedroefd herdenken:
„De wereld is voorbij".
En toen tot zichtelven : „nu blijven
zij beiden weer bij mij ".
Ik wiesch mij in 't glinsterende water;

God speelde met het wicht,...
ik legde mij in de bloemen
mijn oogen vielen dicht.
Toen ik ontwaakte, lag ik
in licht en bloemen alleen;
vreemd en verzaligd zag ik
over een water heen.
„Indien gij niet wederomgeboren wordt, gij zult 't koninkrijk Gods niet zien".
Dat is het gericht over ons, als wij gelooven in dat simpel klare woord.
De dichter van dit lied, dat ontroerend is en bekoorlijk als een mythe, heeft
op zijn wijze 't gericht als wereldbrand vertolkt. Hij brengt onze Christelijke wereld,
over de heele linie, in 't gericht van zijn ontembaar heimwee.
Want wij hebben ook nog onze eschatologie en wij beduimelen die met onze vele
„accomodements avec le ciel".
En de dichter van de „Openbaringen" krijgt vandaag nog zijn doorwrochte comrn
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mentaar bij de reeds eindelooze reeks. Maar waar is de commentaar van den
profeet-dichter van dezen dag?
Maar waar is het enthousiasme, het ontembaar heimwee, dat den verbannene op
Patmos bewoog tot z'n hijgenden zang van 't ,,Maranatha" ? Die stroom schijnt
al reeds lang knus gekanaliseerd. Wij hebben het hier zoo goed ?
Wonen wij hier niet al te vast, welverzekerd, inplaats van deze wereld te ontkennen, om ons te loor te zingen naar de kusten van het door Christus herwonnen Paradijs?
Ik hoor nog onzen dichter, onstuimig-vervoerd, zijn afspraak met den Verborgene
getrouw, jubelend naar de blijde zijde van den dood:
ALLEEN 1VIIJN LIED.
Ik zing alleen omdat ik hoor
een jubel achter zee en wind
opdat ik eenmaal weer dat eiland vind
zing ik mij hier te loor.
Alleen, alleen om eindelijk
uit deze oude hinderlaag
van bloeie' en welken op een vlaag
te ontkomen naar dat westlijk rijk
waaruit ik eens onthemeld werd,
maar waar mijn liefde mij nog beidt —
zingt zij niet door den leegen tijd
over de zee tot in mijn hart,
en woei het licht niet op haar lied
tot alle weet van na of vèr
verduizelde en ik her en der
verdoolde en alles overliet
alleen mijn lied, mijn zeil, dat wijd
ik heesch, want vangt de wind het mee,
dan waai ik over open zee
naar waar zij jubelt door den leegen tijd.
Juni 1930.

DEMENSIES
DOOR

H. DE BRUIN.

De huizekens in hun geflikten staat
zijn met een stal en aangezette schuur
voldoende voor het bergen van den baat
der liefde, samenleving en natuur.
Het luide bidden om den lichten duur
van daaglijksch brood ondanks het daaglijksch kwaad
verdwaalt er binnen, maar de schandepraat
barst door de vezisterluiken en den muur.
Wiens levensuiting eng wordt en versmoort,
wie uit een leeg vermoeden wordt gehoond,

om een betwisten zegen wordt benijd,
roept in de winden totdat God hem hoort
en hem bij bliksemlicht de ruimte toont,
waarover. Hij Zijn hemel open splijt.

ILLUSTRATIE
DOOR

H. DE BRUIN.

Wazige bosschen op bergen omringen
een kalkwit klooster boven 't helder meer.
De heilige verhalen rond den Heer
verluchten er de nijvre kloosterlingen
wanneer zij, 't net geschouderd, naar het veer
ter vischvangst schrijden ; over heuvelingen
in zonwind zaaien , waar hun zeisen zingen
doorheen de groene gaarden aan het meer.
En als het schemeravond wordt en stil
aan 't duistrend veer en op de paden, staat er
nog altijd iemand eenzaam aan den kant
van 't blanke meer, die nog niet huiswaarts- wil,
maar wachten tot de laatste zeilboot landt
en hij den Heer ontmoeten zal langs 't water.

VAN LOOY'S AFSCHEID.')
Van Looy moet een heerlik mens geweest zijn, die het leven zo vanzelfsprekend
mooi vond. Wat heeft hij met een stille genegenheid alles en ieder om zich heen
gadegeslagen. En tegenover het raadsel stond hij met een vragende glimlach, om
zich daarna te wenden tot wat hij verstond en daarin volle bevrediging te vinden.
Van Looy heeft altijd veel over zichzelf geschreven en in zijn ouderdom zich
vooral verdiept in zijn jeugd. Het verschijnen van Jaapje — dat een vloedgolf van
jeugdherinneringen van allerlei auteurs tot gevolg had — was het begin van zijn
afscheid van het leven. Een afscheid in een glimlach. Jaapje, Jaap, Jakob .... misschien was er nog een Jacobus, op de akademie, gevolgd, als hij de glimlach nog
langer had kunnen volhouden. Het is pijnlik er aan te denken, dat zijn stem voor
de laatste maal heeft geklonken. En Jakob, als zijn laatste woord, is een kostbaar
bezit, dat ook om zichzelfs wil ons lief zou geweest zijn, maar nu ook iets van de
stille vereering van een geliefde gestorvene vraagt.
Was Jaap een lichte teleurstelling na Jaapje, Jakob hoeft voor Jaapje niet onder
te doen. Jakob op het atelier van meneer Juulsen, Jakob als logee in Utrecht,
Jakob als dichter, Jakob verliefd, Jakob bij Hendrik en Door, het is net zo aardig
als Jaapje in de kuip, op de rollaag, en Jaapje uit vissen.
In Jakob zien we het kindergezichtje van Jaapje de trekken van de kunstenaar
van Looy aannemen ; zijn voornaamste karaktertrekken : zijn plezier in de materie
en de arbeid, en zijn naïeve bescheidenheid maken het mogelik, dat hij zijn ontwakend kunstenaarschap kan beschrijven zonder dat hij zichzelf als iets belangrijks
opdringt, wat in de retrospekties van een Kloos b.v, zo onnoemelik hinderen kan.
Van Looy kan gemakkelik bewonderen en liefhebben; zijn enige kritiek is zelfkritiek. Onderlinge goedmoedige plagerijtjes — de enige manier waarop hij wel
eens met een ander slaags raakt. En ja, Dolf, als die hem Anna ontvrijt. Maar, als
Dolf hoont, dat Anna vindt, dat hij met zijn lange jas er uitziet als een huurkoetsier, dan is alle lust om te strijden over, en trekt hij de konsekwenties. Van
Looy dringt zich niet op, integendeel. Anna vond dat een bezwaar, wij houden
daarom te meer van hem. Onder de jongens van Jakob's jaren zijn twee soorten
de verlegenen en de brutalen. Jakob hoort tot de eerste soort, maar Jakob is meer
) Naar aanleiding van : Jac. van Looy. Jacob.
A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden (z.j.).
1
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teruggetrokken dan verlegen, meer bescheiden dan bevreesd. Er is een groeiend
zelfbewustzijn in hem, zonder dat dit, meestal een onoverkomelik gevolg, leidt tot
een degradatie van de omgeving. De onbarmhartige krietiek van de puber op zijn
omgeving blijft bij Jakob weg. Niet dat hij alles aanvaardt ; er zijn nu eenmaal
dingen, waarvoor hij zich sluit. In dit verband is het ook eigenaardig wat verteld
wordt, over Jakob's religieuse gevoelens. „Over niets ontstond zoo gemakkelijk ruzie
als over den godsdienst ; en wat had je er aan ? Al liep iemand weg, moest je
nog niet denken dat hij je gelijk gaf. De heele tachtigjarige oorlog was er door
ontstaan .... " En midden tussen een verhaal over het balspel: „Aan al deze dagelijksche
dingen leek Jakob meer waardij toe te kennen dan aan de Heidelbergsche catechissemus. Hij had ook geen „overbezwaring" gevoeld voor het „aannemen", had
de „strikvragen niet gevreesd, die door den „ouderling" konden worden gesteld."
Van de „bevestiging" en het avondmaal weet hij zich niets te herinneren dan zijn
nieuwe winterjas, zijn hoge hoeden de mate waarme men gedronken had uit de
beker. Wat hem in de kerk soms goed doet, is het zingen.
En zo is het gebleven : van Looy heeft zich nooit in de strijd begeven. Hij wordt
niet graag losgemaakt uit de vanzelfsheid der dagelikse dingen. Hij beaamt het
leven. Hij heeft meegeleefd in de roes der zinnen, die '80 over ons bracht. Hij heeft
lijfelik meegeleefd het stierengevecht, de Hartjesdag, het geheimzinnig bloeien van
de nachtcactus, het sterven van zijn poes. Maar niet als van Deyssel in uitbundigheid. Maar eenvoudig -menselik, in blijde verwondering, stille aandacht, pijnlike
verwarring. Zo stond hij tegenover zijn milieu als jongen. Er is geen mens uit
zijn omgeving die hij verwerpt, hij aanvaardt ze alle als vanzelf waardevolle vervolmaking van zijn leven. Hij is evenzeer een toegewijde leerling van de baas als van
meester Juulsen, maar wist zich in zijn werk tegenover beiden zelfstandig te maken.
Hij voelde het genot van het groeien, van het ouder worden, en rekende dat zichzelf
niet als verdienste, maar aanvaardde het in zijn waarde, als een natuurlik proces,
waarop hij recht had, maar dat ondertussen hem steeds meer deed toevallen en
daarom een heerlijheid was. Daarom kon hij ook de maatschappij zo gemakkelik
aanvaarden ; men krijgt nooit het gevoel, dat het schilderen van rijtuigen door
hem als hinderlik gevoeld werd, als een belemmering op zijn weg naar het kunstenaarschap. Van Looy heeft zich trouwens altijd onder tucht gehad, hij was geen
onstuimige geest, bevreesd te laat te komen. Daarom had zijn werk, vanaf het eerste
dat hij gaf, het werk van voldragenheid. Er zijn geen zwakke plekken in ; het heeft
niets van het flitsende van journalistieke auteurs. Zijn arbeid is de vrucht van gedegen arbeid. Maar vooral van een zonnige geest, van liefdevolle overgegevenheid,
van een zachte, milde humor. Jakob, die zo nuchter is om na de borden pap
van Katrine Veroni zich slechts tot een stevige handdruk te laten verleiden, omdat
hij bedacht, dat je niet aan „verkering" kon denken, wanneer je zelf nog onder
zou moeten worden, is toch ook wel romanties. Maar het is niet de romantiek-houden
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der liefde. In de eerste schets die van Looy schreef vinden we al die melkventer,
wiens „latte ! latte" klinkt „als de schreeuw van een drenkeling, een schreeuw met
den mond vol water" (Proza, pag. 2). Deze lugubere romantiek, die in al zijn werk
terugkomt, altijd verstopt, weggedrukt, vinden we nog op de laatste bladzijden van
Jakob, als Abram vertelt van de kazernewoningen van Parijs, van de noodkreet
door de holle nacht + „à l'assassin ! à 1' assassin!" Ook in die dingen, al bezitten
ze hem niet, is van Looy een volkskind gebleven. Het is een bewijs voor een zichzelf
gelijk gebleven geest, de eenvoudige jongen uit het Haarlemse weeshuis. Daarom
veroudert hij ook niet. Elke artistieke houding veroudert ; daarom kunnen we Kloos
zo moeilik meer lezen ; daarom zullen we later Marsman niet meer lezen ; ook al
zijn ze beiden voor hun tijd histories belangrijker dan van Looy. Hun werk wordt
toch veel eerder doorgeschrapt dan. dat van de schrijver van Proza, Feesten, Jaapje
en Jakob.
v.
HAM.

AVOND
DOOR

HERMAN WIJNDELTS.

Deze stilte is de menschen goed....

De avond bouwt zijn veilige wanden
Om al wat in den dag verzwerven moet.
In de avond wordt het leven ons vertrouwder
En blank het klein geluk in onze handen.
Een vader draagt zijn jongen op de schouder,
Hun lach gaat als een blijde vogel op.

De rustelooze zwerver wind
Sluipt even door de top der boomen,
Dan weifelt hij, alsof hij zich bezint.

STERVENDE
DOOR

KEES VAN DUINEN.

Ten laatste kwamen van z'n stroeve lippen
Niet meer nog woorden: „En .... waar ga ik heen ?
Geef mij.... ik wil.... o, laat me niet alleen!"
Toen hem het ijle einde ging ontglippen.

Maar langs de hoeken, uit z'n droeven mond,
Begon een zwakke stroom van bloed te breken,
Dien in z'n borst, opnieuw, dit moeizaam spreken
Had losgereten uit de oude wond.
En uit z'n oogen spraken, vreemd - verdwaasd,
De verten, waarin nieuw en schooner het
Komende leven heerlijk scheen te groeien.
En toen z'n oogen braken, strak - verglaasd,
Bleef stil nog als een innig, warm gebed,
Langzaam vergaand, het bloed zijn borst ontvloeien.

DE DICHTADER IN 1830 EN 1831
DOOR

D. WOUTERS.

Onlangs hield Kemink en Zoons boekhandel te Utrecht een tentoonstelling van
de Nederlandsche dichtkunst na 1914, en de catalogus ervan was een aardig boekje
van 80 bladzijden. Na 1914 werd onderverdeeld in de ouderen, de dichters van den
ingang en de jongeren! We zien dus hoe spoedig we al oud zijn, al wordt ons
geslacht volgens de hygiënisten en medici veel later oud dan voorheen 1 Maar
dichters mogen er een aparte tijdrekening en portretteering op na houden. Het
laatste heeft het dichtersjaarboekje Erts ons reeds geleerd.
Vroeger een eeuw terug deed men dat anders. In de jaarlijksche dichtalmanakjes kwamen steeds een of meer dichters voor, die in die tijd naam hadden;
en vele fraaie steendrukken en staalgravures geven ons nog goede afbeeldingen van
beroemdheden dier dagen, wier namen men thans niet terugvindt in encyclopedieën
of in een veel-deelige geschiedenis onzer letterkunde.
Men teerde voor honderd jaar in „kunstzaken" nog op de achttiende eeuw;
wel was de revolutie -storm er geweest, maar de witte terreur had weer vervlakkend
gewerkt en burgerdeugd, menschenmin, vaderlandsliefde en heldenmoed waren
pralende woorden, die opgeld deden, vooral toen door onverstandige politiek de
zoo zwakke band tusschen Noord- en Zuid- Nederland scheurde.
Cannegieter heeft in Grootvaders glorie reeds van den Frieschen geneesheer verteld, die de Tiendaagsche veldtocht mee marcheerde. Het was, vergeleken met
de oorlogen der eerste decennia van de twintigste eeuw een operette -oorlogje.
Natuurlijk vielen er enkele dappere schutters, maar wie nu een nuchter relaas
leest van die veldtochten van Neerlands legerscharen krijgt een weinig verheffende
indruk ervan. Met de citadel en met Chassé was het wat anders. Daar is ouder
-wetsch
gevochten, stand gehouden, en.... de vesting met eere verloren.
A. van der Hoop Jr., die later werd aangezien voor den dichter van een smaadvers tegen Willem I, toen deze gravin d' Oultremont tot zijn echtgenoote koos,
maakte een „schoon" vers op Chassé, dat zelfs door een zekeren Saunders in het
Engelsch werd overgezet:
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„O grey-hair'd chief, Mars proud might own;
0 prop and stay of Nassau's throne;
0 beacon light, in gloom of war;
How brightly beams thy hero-star!
Before thee shrinks, in pride of place.
Europa's fall'n degenerate race!
The Neerland name with thee to share.
With thy bold deeds and glorious name,
The haugthy stranger's pride to shame,
Who, though he vaunt his warrior host,
No hero chief like thee can boast !"
't Is geen beetje.
De Haarlemsche schutters waren met een lied van Joannes Daane uitgeleid,
onder een motto van Vondel uit de Verovering van Grol.
„Op mannen ! op, het uur is daar!
Dat burgertrouw en pligt,
Ons roept voor haardstee en altaar,
In 't hachlijkst tijdsgewricht!
Wie kan, grijp nu de wapens aan,
Voor de eer van 't Vaderland,
Wie kan, tree nu, op de eerebaan,
Van 't roemrijk Nederland !"
bis
Meneer Daane meende het goed, al gooit hij zijn gedachten zonderling op 't
papier, de goed-klinkende woorden van haardstee, wapen, trouw, pligt en eer, die
deden het wel.
„Op mannen, op! 't is 's Konings woord,
't Is Konings woord en stem
Die dringend ons door de ooren boort,
Met alle kracht en klem."
De Haarlemmers sloten zich aan bij Neerlands heldenrei, die „'t Zuidertuig"
„mores zou leeren".
Niemand minder dan de leuke volksdichter, die zoo aardig van vrijen en trouwen
kon zingen, die zulke aardige kinderversjes maakte, de medische student Jan Pieter
Heye, vaderlander in merg en been, rijmde een Wapenkreet bij het ,,vernemen van
het oproer te Brussel."
Als goed Nederlander heb ik mij ook geërgerd aan de slapheid en futloosheid der
Curacaosche bewindhebbers in 1929, maar in de bladen, die er over schrijven verscheen niet de Nederlandsche leeuw, zelfs Colijn behoefde dezen niet wakker te
roepen, toen hij zijn verontwaardiging uitte in de volksvertegenwoordiging. Maar
Jan Pieter Heye heeft hem wel terstond noodig
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„Waak op 1 waak uit den sluimer op,
Te lang getergde leeuw;
Verplet het ongediert den kop,
Dat zich op zuider-heuveltop,
Verheft met dol geschreeuw ".
En de dichter, die later zoo echt Nederlandsch kon zingen over aardige gevalletjes
van molenarinnetjes, viss chertj es en vrijertjes in 't koren, heeft ook andere pijlen
in zijn koker, die hij op het vuig geslacht, dat eer en pligt vergeet, afschiet.
„Moedwillig wees 't verwaten ras
Den broederhandslag af, .... , .
En hoonde met ontaarden mond
Oranjes eedlen stam, ....
En zette 't land in vlam !"
Overdrijving was het karakter van die opgeschroefde dichterij. Zelfs huisde de
18de eeuwsche Parnassus met zijn oude namen nog in Heye's studentenhoofd ;
„Mijn broeders, wien de olijvenkroon
Van Pallas, 't hoofd omzwiert,
Komt scharen we ons om Willems troon
Komt 1 vlechten wij de burgerkroon,
In 't loof, dat ons versiert."
De leeuw, de sabel, de snorrende kogel en het Vaderlandsche bloed, ze gaan
in opeenvolgende regels ons voorbij.
Zelfs een meisje dicht een lied bij 's Konings wapenkreet. Waren de vrouwen
ook thans nog
op uniformen en sporengekletter verzot ?
niet altijd
,,Acll1 ik ben slechts een meisje,
En mag geen wapens voeren,
En kan slechts pluksel maken.

Maar wee hen, die het mogen,
Maar wee hen, die het kunnen
En stil bij moeder blijven ".
Daar is geen woord Fransch bij. Er steekt een Kenau in, ten minste al licht
eentje, die, als de nood kneep, „zou gaan varen als een matroos ".
Een eerbare koopman, Hendrik Joan Foppe van Amsterdam gaf een „vliegend
blaadje", toen het oproer te Brussel in den lande bekend werd.
„Wat schrikbre kreet dringt in mijn ooren,
Zoo raauw, uit holle borst geslaakt ?
Heeft weer de hel haar gruwbre zaden
Op ons geliefkoosd erf gebraakt ?
Welk schuim durft de oproervaan ontrollen,
Waar Eerste Willem 't Rijk gebiedt?
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Wie is de bastaard ? wie het monster?
Verplettert hem Gods bliksem niet ?"
Men gooide elkaar de lieflijkheden heel wat achterbuurtachtiger dan in deze
dagen naar het hoofd en ze waren daarbij zoo naïef, dat ze durfden uitroepen :
„Geheel Europa klaagt u aan". Jawel, Europa liet Noord- Nederland leelijk in de
kou staan.
„Wat wilt gij ? Vagebonden eeren ?
schurken om de kroon ?
De Potters
Wilt gij den nacht doen zegevieren?
Loyolas' telgen op den troon?
Wilt gij uw welvaart weer verbeuzlen ?
Waakt ! Belgen ! waakt ! of goud en eer
Zijn heen ! — Uw Land keert tot zijn niete
Tot slavernij en blindheid weer !"
Als het op woorden aankwam, hadden de „dichters" het zeker gewonnen 1 Maar. .
deze opgeschroefde taal was meer uiterlijke bravour dan innerlijke kracht. Schelden
doet geen zeer, zeiden we als jongens vroeger, en de Belgen hebben dergelijke
wartaal zeker ook niet hoog aangeslagen.
Van Speyk en Chassé zijn „de helden van '30", die iedereen nog kent.') De dichter
W. H. Warnsinck wijdt een lofzang „aan Justus Klinkhamer, luitenant ter zee, aan
boord van Z. M. korvet, de Komeet, voor het oproerig Antwerpen roemrijk gesneuveld,
den 29sten October 1830". Nu moet men weten, dat het bombardement van Antwerpen
door onze vloot een vreemde en rare zaak is geweest, ontstaan door de onordelijke
toestand, terwijl n.b, de witte vredesvlag waaide en dat luitenant Klinkhamer werd
gedood, toen hij zijn commandant, Koopman, bij een breuk in de verschansing
door een schot van de kade veroorzaakt, bracht. In het gedenkboek van Craandijk
en Witkamp staat zoo heel gewoon : „Aanstonds gaat van de Citadel het sein op,
dat niet meer gevuurd mag worden. 't .Is ook onnoodig : de les is genoeg geweest.
waar zoo pas nog door een kogelregen der schepen een „akelig
Op de kade
gejammer was opgegaan, en velen moeten getroffen zijn"
„wordt het thans stil.
Geen enkele reden bestaat er thans meer voor de oorlogsschepen om nogmaals
het bevel te overtreden."
Je zou zoo zeggen, dat de onzen er wel een beetje onregelmatig en tuchteloos
— wat voor een leger altijd kwaad is zijn opgetreden, maar evenwel nochtans
wordt de gesneuvelde Klinkhamer door Warnsinck geroemd als een „eerbehaler"
en de dichter* phantaiseert er lustig op los .
1 ) In dit Christelijk letterkundig maandblad wil ik mijn verbazing er over uitspreken, dat
het in 1931 nog „toelaatbaar" is geacht, dat in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een gedachtenis werd gewijd aan Van Speyck, met een vice-admiraal op de kansel! Welk een verwarring
en gebrek aan bezinning.
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„Maar, bij 't wreed gevoel der smarte,
Die uw nadrend einde spelt,
Toont ge u edel, toont ge u held;
Kalm en rustig klopt uw harte ;
De overwonnen moed houdt stand;
Hij zal eeuwige eer verwerven,
Eer, die, aan den roem verpand,
Uw lofwaard' geslacht zal erven ...
Grootsch en schoon is 't, zóó te sterven
Voor een dierbaar Vaderland !"
Dat die „jeugdige zegepraler" mee had gedaan, tegen het bevel van Chasse, in
de kade te beschieten, neemt niet weg, dat Warnsinck hem zalig spreekt:
„En uw ziel, van hier geweken,
Smaakt, in reiner, zaalger streken,
Wellust, dien geen aard' kan kweeken ;
Zij was voor dit stof te groot."
Deze overdadige kleppermanspoëzie is wel uit de tijd en als we met het oog
op zulk dichtwerk vragen, „gaat de wereld vooruit of achteruit ?" dan lijdt het geen
twijfel of de schaal helt ten voordeele van deze tijd over. Het is al te dwaas, zulke
eenzijdige, benevelde, wansmakelijke dichterij.
Zelfs het gezapige Nut, uit die tijd beroemd om zijn koek- en koffie-avondjes
met lange pijpen, warme wijn en een dansje, ontkwam niet aan de vaderiandsche
poëtrije. Ter gelegenheid van de algemeene vergadering van het Nut op 9 Augustus
1831 werden te Amsterdam Zangen uitgegeven en het recitatief luidt:
„Barbaarschheid houdt den standaard opgestoken
Der duisternis en sterkt haar legermacht.
Ziet, volken ! ziet de vlam des oproers rooken ;
Dat vuur verheldert slechts uw nacht".
Merkwaardig is, hoe geen enkele stem van begrijpen spreekt en al zingen de
Noord- Nederlandsche verzenmakers zelf van
„Beschaving, Verlichting!
Gij zegent dit oord.
Hier worden geen kreten
Des oproers gehoord",
lofverheffing
is weinig in overeenstemming met de algeheele vervloeking
deze eigen
van alles wat Zuid-Nederlander is.
Zelf noemt Warnsinck in zijn Lied der Amsterdamsche schutters -- de gevoelswaarde van het woord schutters heeft voor ons een ietwat comische zin het
„kroost der oude Waterleeuwen" en hun tegenstanders „Verachte Belgen! ja wij
haten uw zeden en uw bastaardtaal !"
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Warnsinck bezon zich niet te best, want die Bastaardtaal was of het Fransch
of het zoet -gevooisde Vlaamsch !
Nog naarder doet dezelfde dichter als hij een Bardenzang dicht, „ten voordeele
van een fonds voor de verminkten en nagelaten weduwen en wezen der gesneuvelden
in den tegenwoordigen tijd ". Het vaderland zelf loonde toen dus al evenmin als
thans hen, die voor 't vaderland „hun bloed geplengd" hadden. De „opperste der
barden ", zegt het volgende:
„Dat zag de geest des kwaads en steeg ten wagen,
En de afgrond schokte en beefde op zijn gevloekt bevel.
Van uit den jammerpoel, waar nooit het licht mag dagen,
Rees Alva's schim hervoort
met haar het kroost der hel,
En 't Treurspel werd gespeeld, dat Neerland rouw doet dragen."
Maar Warsinck heeft wel begrepen, dat al het gebrul niet veel baten zou, want
hij oordeelt reeds
„Gescheiden is 't Zuiden voor eeuwig van 't Noord,
't Gebroed van Hyena's paart nimmer met Leeuwen"
en we begrijpen zeer wel, dat kort na de scheiding de ontwikkelde en beschaafde
Belgen — en die waren er toen ook niets moesten hebben van de Noord-Nederlanders, die met dergelijk dichtwerk ten strijde waren geroepen.
Natuurlijk bleef de vaderlandsche dichter Tollens, de geridderde, de gevierde
bij uitnemendheid, niet achter. Op 's Konings verjaardag, 24 Augs. 1831 gaf hij een
Volksgezang. Hij noemt de Belgen „ondankbre dwazen" en zweert houw en trouw,
denzelfden vorst, dien men luttele jaren later zonder een traan in het oog zag
heengaan ; hij noemt hem „'s lands vader" en „onbreekbaar onze eendragtsband",
maar het waren woorden en papier.
R. H. van Someren, die een keurige studie over 't Wilhelmus schreef, bedichtte
een „zeereis van het schip Hollandia, dat onder kapitein Willem Willemszoon, in
het jaar der Non- interventie" zoo'n moeilijke vaart had. 't Is een rijmelarij in den
trant van Huygens' Scheepspraet, maar veel slapper en burgerlijker. De matrozen
spreken den kapitein aan:
„Ja, maar schipper! schipperlief !
Telkens slaat de golfslag harder,
Ligt komt gij in 't ongerief,
't Wordt hoe langer, hoe benarder,
't Schip gaat telkens overzij,
't Slingert om aan loef en lij
Schipper, kap in Godsnaam maar den mast,

Zet de roerpen toch maar vast,
Och, gij kunt het niet meer kroppen;
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Zeg voor 't minst, in stervenspijn,
Lieve schipper, waar wij zijn ".
En de kapitein antwoordt in dezelfden besjestrant met : „Lieve vrienden, blijft
bedaard 1" Enzoovoort,
Van Lennep gaf behalve zijn bekend Het dorp aan de grenzen nog De roem van
twintig eeuwen en hij doet het gelukkig wat rustiger en meer bezonnen, al is ook
hier zijn jeugd niet van pathos vrij, want in de zevende voorstelling
een tableau
vivant, waarvan men toentertijd „ijselijk veel" hield
ziet men de „Nederlandsche
maagd met België onder de schaduw des Oranjebooms gezeten. lijd, laster en
bedrog halen België over om haar te verlaten." Ook bij Van Lennep dus geen
schaduw van eenige misprijzing van Noord-Nederlandsche politiek, noch recht
sommige eischen der Belgen. 't Is een verheerlijking van de-vardign
10-daagsche veldtocht, in een „tempel des roems !"
In 1832 wordt de toon wat minder pralend en schetterend. 't Zag er hier, in
Noord-Nederland, ten gevolge van de houding der groote mogendheden dan ook
niet best uit. Kommer en zorg heerschten er, want de staatsschulden en de teruggang
aan handel en scheepvaart brachten het zoo ver, dat Robidée van der Aa over de
oudejaarsavond moest rijmen:
„De laatste dag vervloog van 't jammrenrijke jaar", en
„Ja, Brit en Gal zijn 't naam verbonden,
Hun vlooten dekken d' oceaan,
Zij willen ongeneesbre wonden
Oud-Neerland en Oranje slaan !"
en hij eindigt met een gebed tot God : „Blijf Oud-Nederland nabij !"
Op 2 December 1832 was er reeds een algemeene bededag gehouden en A.
Beeloo en H. Tollens hadden elk er een gedicht aan gewijd. Van brallen, schetteren
en schelden gelukkig geen spoor meer. Men had de opstand en de algemeene
Europeesche politiek onderschat en niet doorzien. Men werd weer nuchter en
bezonnen. Deze bezinning is een gelukkige, want wie de dichterlijke pamfletten
van die tijd doorneemt, wordt, al is hij nog zoo pro- Noord-Nederlander en een
nationalist van de beste soort, met weerzin vervuld, wanneer hij leest, hoe toen de
voorgangers van het volk de dichternamen, die ik noemde, behoorden toch aan
vooraanstaande mannen de schare trachtten op te winden tot haat en wraak.
Zeist.

KRONIEK.
MANNELIK OVERWICHT IN DE HEDENDAAGSCHE LETTERKUNDE?
De nieuwe bloemlezing van D. A. M. Binnendijk, Prisma, poëzie bevattend die geschreven werd
tussen de jaren 1918 en 1930, bevat verzen van acht en dertig, zegge acht en dertig dichters.
Daaronder bevindt zich geen enkele vrouw, of het moest Mien Proost wezen.
Bezit het mannelik element in de hedendaagsche letterkunde zo zeer het overwicht?
HET KORENLAND TOCH NIET TER ZIELE.
Twee nummers terug berichtten we dat Het Korenland, het maandblad van het Nederlandsch
Jongelingsverbond met ingang van Januari in z'n tegenwoordige vorm zou ophouden te bestaan. Inderdaad heeft de opperste leiding in het N.J.V. dit plan gehad. Op het laatste ogenblik echter schijnt ze nog van dit voornemen te zijn teruggekomen. Op de Bestuursvergadering,
eind November, werd tenminste besloten om nog eens een poging met het blad te wagen en
het te dien einde te laten verschijnen in een nieuw formaat en onder een nieuwe redactie.
Heel vlot schijnt dit toch niet gegaan te zijn ; want het heeft nog tot 8 Januarie geduurd,
voordat de namen van de personen, die zich nu met de leiding belastten, openbaar gemaakt
konden worden. Een fraai begin is dit waarlik niet. Maar we willen dit als uit z'n as herrezen
tijdschrift niet enkel begroeten met kritiek. De geboorte was misschien wat moeilik, maar dat
zegt nog niets voor de verdere groei. We verblijden ons erover dat een blad dat, zoals we in
ons vorige stukje over deze zaak reeds zeiden, een belangrike rol speelde bij de verbreiding
van gezonde Christelik-letterkundige beginselen, behouden bleef, en we spreken de hoop uit
dat de nieuwe leiding voldoende energie zal ontwikkelen om het te maken tot een tijdschrift
dat niet alleen voor dit ene gebied der letterkunde, maar ook voor de vele andere terreinen
die de belangstelling dienen te hebben van onze jonge mensen, volkomen op de hoogte is.
Wat de oude leiding in dit opzicht presteerde, of liever niet presteerde, was in één woord
bedroevend.
OPA DONKER.
Anthonie Donker schrijft in het Critisch Bulletin van Februari j.l. naar aanleiding van Balans,
Algemeen Jaarboek der Nederlandsche Kunsten, onder meer het volgende : „In de poëzie heeft
men helaas de vergissing begaan de doode, van oorspronkelijkheid verstoken, glad geperfectioneerde
verzen der jongste epigonen binnen te laten (Gabriel Smit, Kamphuis, A„g"terberg, Martin
Leopold). Het kan best zijn, dat er onder dezen een of twee talenten zijn, maar juist dan bewijst
men ze een beter dienst met hun versjes voor hun oogen te verscheuren dan met die bleeke
nabootsing aan te moedigen".
Opa Donker, die op kritisch terrein al meer aartsvaderlijke neigingen heeft getoond, begint
er nu een zeker sadisme bij aan te kweeken, dat bedenkelijk zwakheden in eigen boezem openlegt.
Maar wij beginnen niet, onzerzijds, aan een operatie. Wij nemen met leedwezen nota van zijn
toestand en beklagen den dichter, die zoo weinig eerbied voor het werk zijner confraters heeft,
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al verschillen ze dan misschien een tiental jaren met hem in leeftijd. Wie zoo weinig ruimte
laten kan aan het kiemen en den prillen opbloei van anderer geest, moet zelf nog maar geringe
groeikracht in zich dragen ; en wie zoo ostentatief zijn „wreedheid" toont, diens „roem" moet
wel zeer wankel zijn gezeteld, voorloopig !
CHRISTELIJK KUNST -VERBOND.
Na een bijna twee-jarige voorbereiding, is het bovengenoemd Kunstverbond opgericht dat zich
in het kort ten doel stelt, eenerzijds de Prot. Chr. Kunstenaars en anderzijds de Prot. Chr, belang
één verbond te vereenigen. De taak van het Verbond zou kunnen saamgevat worden-stelndi
onder de zin : Kunstzending onder protestanten. Reeds werden in A'dam, Groningen, den Haag,
Rotterdam en Utrecht afdeelingen opgericht. Het bestuur is als volgt geformeerd. Prof. J. de
Zwaan, Leiden, voorzitter, G. van Ravenzwaay, G. den Broeder, J. S. Luyting, Jan H. de Groot
en W. Maas, allen te Amsterdam; G. Eykenduyn, den Haag en A. Muntingh, Groningen.
Belangstelling van vooraanstaande figuren in den lande werd in ruime mate betoond. Binnen
niet al te lange tijd zal het Verbond daadwerkelijk naar buiten treden. Het secretariaat is gevestigd
Hoogeweg 50, Amsterdam.
LITERATUUR EN STICHTELIJKHEID.
„Souvereiniteit in eigen kring" In „Bouwen en Bewaren" van 6 Febr. j.l. trekt H.S.S.K. te
velde tegen een zinsnede uit Roel Houwinks artikel over Christelijke letterkunde, waarin deze
een strenge onderscheiding maakt tusschen „stichtelijke" en „literaire" waarde die alleen maar
zuiverend kan werken op ons begrip van Christelijke literatuur. H.S.S.K. echter ziet de meditaties
van haar vader in gevaar gebracht en springt moedig, maar wat naïf en onnoodig, in de bres
voor de literaire waarde daarvan. Zij schijnt niet te begrijpen, dat niets zoo misselijk is alseen
literaire preek en een literaire meditatie en dat zij dus haar vader in 't geheel geen dienst bewijst.
Ik geloof niet dat het Roel Houwinks bedoeling was om de eventueele stilistische waarde van
sommige stichtelijke lectuur aan te tasten. Het gaat er alleen maar om het ideaal zuiver te houden.
Iemand die preeken of meditaties schrijft en daarbij literaire bij -oogmerken nastreeft, doet ver keerd. Er is een periode geweest waarin 't gebruik van alliteraties en dergelijke „literaire" uiterlijkheden opgeld deed in de prediking. Men hoort het nog wel, maar het is afschuwelijk. Duizendmaal liever een eenvoudig, ja zelfs onbeholpen woord dat het hart raakt, dan een met vele vlag
preek, waarin slechts de prediker „wast" en Christus minder wordt. Dat een-getjspavoird
dominee zijn stijl niet zou mogen „verzorgen", is daarmee niet gezegd. „Le style c' est 1' homme",
die verloochent zich ook in een preek niet. Maar hij mijde de pretentie van „literatuur" als zekere
ziekte.
Omgekeerd verkoopt iemand die langs den weg der literatuur, wil stichten, knollen voor citroenen.
De nadruk valt hier op „wil stichten", op de doelstelling. Men verft ook niet een houten huis
zoodanig, dat het een steenen huis zal lijken. Men komt openlijk voor zijn materiaal uit.
Wie zijn hart wil luchten, aldus indertijd Rijnsdorp in „De Reformatie", -- hij schrijve een
ingezonden stuk, maar hij houde de kunst zuiver.
Een heel andere quaestie (die H.S.S.K. ook in 't geding brengt) is de waarde van vele Bijbelgedeelten als „literatuur". Het gaat m.i. niet op, den Bijbel te beschouwen als „Christelijke
tendenzlectuur" met óók literaire waarde. De Bijbel is naast zijn uitzonderlijke beteekenis als openbaring Gods, voor een groot deel het werk van dichters, dus zuivere literatuur. Daar komt bij dat
in de oude tijden waaruit de Bijbel stamt, en b.v. ook de Indische Veda's, „literatuur" nog geen
op zichzelf staand begrip was. „Literatuur" is oorspronkelijk al wat geschreven is. Nadere preciseering van het begrip heeft pas de betrekkelijk jonge literatuurgeschiedenis en critiek gebracht.
Niemand denkt er meer aan, als Maarlant, om ernstig historie op rijm te gaan schrijven. Geschiedschrijving is een apart vak geworden, met eigen doelstelling. En zoo is ook b.v. een
„preek" iets geworden dat een eigen doel nastreeft, en niet thuishoort in de literatuur.
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Blijft de vraag wat literatuur dan wel is, als het niet is : stichtelijkheid, niet historiebeschrijving,
niet filosofie, niet sterrekunde of maatschappijleer. Het is duidelijk dat zonder dezelfde aandriften,
religieuze, sociale, wijsgeerige, e.a., waaraan die andere verrichtingen ontspringen, geen literatuur
bestaan kan, tenzij een doode, vleugellamme en aamborstige die ons niets doet. Maar de aandrift
bepaalt nog niet het karakter van het resultaat. Dat wordt slechts bepaald door de wijze waarop
zij zich uit. Upton Sinclair had boeken over sociologie kunnen schrijven, in voortreffelijken stijl
zelfs, maar hij deed het niet : uit dezelfde aandrift schiep hij kunstwerken. Maar niet de aandrift
bepaalde het kunstwerk, dat deed slechts het scheppend vermogen. En Revius moge „in den edelsten
zin van het woord" predikant zijn in zijn poëzie (zooals H.S.S.K. uit Smit aanhaalt) — niet
dáárom is zijn poëzie „poëzie", ze is het om een eigenschap die geheel buiten zijn predikantschap
staat, een meer- waarde die de kern van zijn dichterschap uitmaakt. Revius bezat deze toevallig
en in sterke mate; véél minder b.v. de predikant-dichters der vorige eeuw, in wie de stichtelijke
opzet dan vergeefs tracht goed te maken wat aan dichterlijk vermogen ontbreekt.
Revius zelf leefde in een tijd dat zulke scherpe onderscheidingen niet werden gemaakt. Waarom
maken wij ze dan wel? Dáár gaat 't nu juist om: omdat er toen nog geen sprake was van
critiek, en nu wel. De critiek heeft waarden noodig, ook de christen- criticus kan zich aan een
zuivere bewustmaking van normen in de literatuur niet onttrekken. Die thans dominee is èn
dichter, zal beter dan een oncritisch geslacht, kunnen waken voor vermenging en vertroebeling
van deze twee: hij zal een goed dominee zijn en een goed dichter.
H. A. MULDER,

VAN EEN VONKJE, DAT EEN VONK WERD.

Tweemaal in '29 en tweemaal in '30 verscheen er een Vonkje van 20 pag. Nu, in 1931, zal
het zesmaal verschijnen en heet daarom De Vonk. Zo wordt het heus nog wel eens een Vlam.
Brandstichters willen de redakteuren echter niet zijn. Ze willen licht verspreiden.
Daarom in dit eerste nummer van de eerste jaargang van De Vonk een artiekel over het creatief
proza in Prot. Chr. kringen. Niet zonder verwondering heb ik me afgevraagd, waarom juist dit
proza, dat er haast niet is, de redakteur van De Vonk, Willem Eges zo boeit, dat hij er z'n
eerste artiekel aan wijdt. Zou hij in onze kringen het beste tuis zijn?
Haspels en Schrijver gaven „wel-is-waar geen specifiek chr. proza" (wat is dat ?), wel „goede
romans". Het belangrijkste boek van Schrijver is Het eenzame pad. Zijn latere Een (!) lichte last
mist het diepere sentiment. Met het werk Het goed van Cronaert van Mevr. H. Kuyper-van Oordt
is „een lit. daling te constateren". Ander werk schijnt hij van haar niet te kennen. Neveldijk van
„de heer D. H. v. d. Vliet Wzn" is zeer goed, een aanwinst voor de prot. chr. literatuur. De
andere weg wordt daarna (gelukkig !) geprezen. „En dan noem ik u nog in verband met het creatief
proza in prot. chr. kringen : mej. H. S. S. Kuyper." Wat hij van Wilma zegt is ook mooi :
„De lichte nacht en vooral het latere (!) Menschenhanden van Wilma hebben meer religieuse
dan lit. waarde. Moeder Stieneke, het zoo vaak genoemde, staat hooger. Toch blijkt (?) haar Het
schoone leven intenser te zijn dan al haar overig werk". Van Mej. de Liefde kent hij alleen Contact ;
In Liefde bloeyende is hem onbekend. Overigens kwalificeert hij terecht een heleboel zwak geschrijf als minderwaardig, waarmee hij echter nu niet bepaald baanbrekend werk verricht. In alle
geval verspreidt De Vonk nog maar weinig licht ; de vergissingen zijn te dwaas.
Het art. wordt vervolgd ; misschien komen we er achter wat de heer Eges tot het schrijven van
dit art. gedreven heeft. Dat kan toch niet alleen zijn een gebrekkige orientering op een terrein,
waar de meeste lezers van De Vonk geen interesse voor hebben.
Verder is er in hetzelfde nummer nog de klacht dat de N.C.R.V. geen literatuur uitzendt.
„Zoo komt het dat men zelfs „den" kritikus uit de N.C.R.V.-kringen (wie is dat?) nooit of te
nimmer voor de microfoon hoort. Ja, wij horen ook niets. Maar weet de schrijfster van deze klacht
niets van de historie ? Laat haar overigens gerust zijn. Want eenmaal komt de tijd..... , .
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'N VERLEGEN KRITIKUS.
Onder de vele soorten van kritici hebben we nu ook de verlegen resensent. Albert van Waasdijk
is in „groote verlegenheid" gebracht door „Kerstkinderen" van Wilma. (cf Nw. Rot, Ct. 21 Dec. '30).
Een woord van meegevoel is dan ook op z'n plaats, naast de wens voor beterschap .... dit laatste
in velerlei opzicht.
Waardoor die verlegenheid ? Wilma gaat uit „van een bepaalde idealistisch-Christelijke levens
heeft daarenboven „een ijver om te getuigen ". De heer Van Waasdijk laat hier-overtuign",
lelik in z'n kaart kijken. 1-let gaat niet om de kunst van Wilma, maar het gaat om het standpunt
van Van Waasdijk als fart pour l'art-epigoon. Een christelike levensovertuiging.... en de resensent
is verlegen. Hij zegt zelf dat Wilma van boven naar onderen werkt. Zeer terecht, maar begrijpt
hij de draagkracht van die uitlating of nam hij die over van iemand anders ? De resensent las
de schets „Het Teeken" (dat hij verder las blijkt niet, b.v. de door Uyldert genoemde novelle
„Annunciatie") en konkludeert dan dat Wilma „waardelooze" verhalen geeft, „uit een literair
oogpunt beschouwd". Wie verklaart ons die dooddoenerige term : „literair oogpunt" toch eens ?
Velen gebruiken 'm en wat verstaan we er allen onder ? Verder is de heer Van Waasdijk volkomen
bevoegd dergelik werk te beoordelen, want de christelike pers kent hij goed en op Zondagscholen
is hij geen onbekende. Immers hij schrijft dat het boek Kerstverhalen bevat „voor brave menschen,
die geabonneerd zijn op „De Liefde Sticht" en ook verhalen, die op de Zondagsschool geen
slecht figuur zullen maken ".
Wat de heer Van Waasdijk onder godsvrucht verstaat, lezen we in de resensie van G. SevensmaThemmen : Daden die Keeren. Daar haalt hij 't sonnet van Kloos aan als 'n soort dogma : „God
is geen koning op een troon aan 't pralen... . " Natuurlik leidt ook dit boek de godsdienst in enge,
benepen paden" (Nw.Rot. Ct. 8 Jan. 1931). Het moet voor een ruim standpunt innemend kritikus
als de heer Van Waasdijk een heel ding zijn, telkens die benepen, waardeloze boeken te bespreken. Om verlegen mee te worden. Misschien is hét middel: 't niet meer doen. De verlegenheid
is dan weg en we worden bewaard voor waardeloze kritieken, want.... de heer Van Waasdijk
praat over zaken, waar hij geen zier verstand van heeft. Misschien als hij nog eens op Zondagschool ging 1
VAN NoORT.
Haarlem.

BOEKBESPREKING
Droogte, door C. M. van den Heever. J. L. van Schaik, Bpk., Pretoria 1930.
In een van de vorige jaargangen van dit tijdschrift had ik het genoegen de aandacht te
vestigen op het werk van de nog jonge Afrikaanse schrijver C. M. van den Heever. Ik vul
dit artikel tans aan met een bespreking van van den Heevers jongste roman, „Droogte".
Wat er aan „Droogte" ontbreekt, valt met één woord te zeggen : concentratie. We ontmoeten
zeer vele mensen in dit boek. Daar zijn in de eerste plaats al de vier broers die na hun vaders
dood diens boerderij onder zich verdeelden, en nu elk, of in ieder geval drie van hen, te weinig
bezitten om van te leven en te veel om dood te gaan. Sagrijs is de oudste van deze broers ;
hij is slinks en gluiperig, en schrikt er zelfs niet voor terug om zijn andere familieleden, die
door de droogte geruïneerd zijn, hun land afhandig te maken. Bij hem in woont de enige broer
die niet in 't bezit is van land en huisje, Ou-Datie, de idiote schaapwachter. Luikes en Soois,
de twee andere broers die getrouwd zijn, gaan gebukt onder de lasten van een groot gezin ;
dubbel zwaar zijn deze lasten nu de droogte hun niet alleen van al hun inkomsten, maar ook
nog van een deel van hun bezit beroofde. Stoffel, de vijfde broer, raakt steeds meer aan de
drank verslaafd ; zijn ondergang zou ook onder gunstiger omstandigheden onvermijdelik geweest zijn, maar wordt door de droogte nog verhaast.
Behalve deze boerefamilie treedt dan vooral de schoolmeester uit het gehucht op de voorgrond. Meneer Hendriks, zo heet deze schoolmeester, is een dromer ; zijn vrouw, die het ver
grote stad liefheeft, komt óm van eenzaamheid, en hij merkt het niet, wil het-tiervand
niet zien.
Niet alleen zijn er vele personen in deze roman, maar deze personen doèn ook wat. Sagrijs
mishandelt Ou-Datie, en wordt daarop door deze vermoord ; Luikes en Soois moeten afstand
doen van hun land en worden spoorwegarbeider, meneer Hendriks keert, onder invloed van
een zware ziekte van zijn vrouw, van zijn fantasieën tot de werkelikheid terug.
Nu is dit het gebrek van deze roman, dat geen van deze gebeurtenissen voldoende op de
voorgrond staat, het geheel beheerst. Ieder van de hier genoemde motieven had dit kunnen
doen, maar geen doet het. De moord op Sagrijs niet, ook de omkeer in het leven van meneer
Hendriks niet. En óók de droogte niet ; deze laatste is wèl de oorzaak van de ondergang van
oom Luikes en oom Soois, maar niet van het lot dat oom Sagrijs trof, van de verandering die
er kwam over het leven van meneer Hendriks.
Was deze droogte toch bedoeld als het motief ? Volgens de titel zou men het wel zeggen.
Maar dan is het boek, volgens eigen aspiraties beschouwd, niet geslaagd. Wat zou iemand als
Streuvels, om nu maar één van de zeer groten te noemen, van dit motief niet gemaakt hebben!
Hoe zou dit motief in zijn handen geworden zijn tot een blinde macht die een ieder, die óók
de lezer, ontzette door zijn onafwendbaarheid!
En zo kan ik slechts herhalen wat ik óók in m'n artikel reeds zei : zal van den Heever nog
eenmaal een van de eerste prozaïsten worden — en dat kan hij — dan moet hij zich leren beperken, en met die beperking verdiepen. Zijn werk is een belofte, maar de gevaren die de verwerkeliking van deze belofte bedreigen, zijn groot. Het grootste van deze gevaren is wel : gebrek
J.H.
aan concentratie.
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Een schoone en wonderlijke historie van den Zwaanridder, die per schip
te Nijmegen kwam, geleid door een zwaan uit het land van Rijssel, Naar
het oude volksboek opnieuw verteld door Joh. Vorrink, verlucht door Victor
Stuyvaert en uitgegeven te 's-Gravenhage door N.V. Servire. 1930.
De sage van de Zwaneridder kennen we. Vorrink heeft deze sage nog weer eens oververteld
en Victor Stuyvaert illustreerde zijn verhaal met zeer mooie houtsneden.
Vorrink geeft in zijn vertelling meer dan 't verhaal van de Zwaneridder die als verdediger
optrad van de eer van een door een schurk belaagde jonkvrouw en vervolgens haar dochter
huwde, op voorwaarde dat deze nooit naar zijn naam zou vragen. Hij verhaalt ook hoe deze Zwaneridder ter wereld kwam, door een kluizenaar werd opgevoed, en eenmaal volwassen, zijn moeder
wreekte. Hij verhaalt ook waarom deze ridder nu juist de Zwaneridder genoemd werd, wie eigenlik de zwaan was die zijn boot trok. Hij verhaalt ook, wat er met hem gebeurde toen zijn
echtgenote hem toch vroeg naar zijn naam ; hoe deze echtgenote hem na lange jaren weer terug
als kluizenaar. Hij verhaalt ook hoe de afstammelingen van deze Zwaneridder koningen-vond,
werden van Jeruzalem. Kortom, Vorrink vertelt niet alleen de oorspronkelike sage van de Zwaneridder, maar ook wat er zich in de loop der eeuwen daaraan heeft vastgehecht, de ganse geschiedenis zoals men die in het oude volksboek bewaard vindt.
Dat is een vreemde verzameling, deze geschiedenis uit het volksboek ! Sprookjes en kloosterkronieken en vorstelike afstammingsteorieën hebben aan de vorming daarvan bijgdragen. Wie
daar meer van wil weten, zie er het artikel op na dat ik een jaar of zes geleden over dit onder
schreef en in „Stemmen des Tijds" plaatste.
-werp
e vraag die me onder het weer opnieuw lezen van dit verhaal van de Zwaneridder vooral
bezig hield, was deze : waarom boeit dit verhaal mij, en niet alleen mij, maar velen met mij,
toch telkens en telkens weer ? Waarom ging dit verhaal, gaat dit verhaal nog, van mond tot
mond, van geslacht op geslacht ?
In het reeds genoemde artikel heb ik gedeeltelik getracht op deze vraag een antwoord te geven.
Daar is natuurlik de factor van de historiese betekenis ; verschillende vorstenhuizen eisten de
zwaneridder op als hun voorvader en verbreidden dan zijn roem zoveel zij konden. Maar dit
is toch maar een bijoorzaak ; de Zwaneridder moet reeds bekend geweest zijn, voordat deze
vorstenhuizen er aan dachten hem als hun voorvader te adopteren. Vervolgens is er de didactiese factor ; de nieuwsgierigheid van de echtgenote van de zwaneridder wordt zwaar bestraft. Deze factor lijkt zeer oppervlakkig en wat prozaies ; hij is het echter niet. Ook bij de
volksvertellingen van natuurvolken als de Afrikaanse negers speelt dit didactiese element nog
steeds een grote rol. Dan is er de mytiese factor ; de naam staat voor het wezen ; met de
naam gaf de Zwaneridder ook zijn wezen prijs. Dat is een factor die ook bij ons, lezers en hoorders,
weerklank vindt ; ook bij ons is het zelfbehoudsinstinct nog altijd sterk en actief werkzaam.
Met deze laatste factor komen we dan al een heel eind in de richting van de psychanalytiese
verklaring. Volgens de onderzoekingen die Rank, een van de meest vooraanstaande psychanalitice die zich met litteratuurstudie bezig hielden, instelde, bevat de Zwaneriddersage, naast dit
zelfbehoudsinstinct, nog andere verborgen motieven die in het onderbewuste van bijna ieder
mens weerklank vinden. Over de aard van deze motieven valt natuurlik te twisten ; wel lijkt
Rank me in zover gelijk te hebben dat in een sage als deze, die, zoals trouwens de meeste sagen,
telkens weer opnieuw verteld en „genoten" wordt onbewuste krachten verborgen moeten zitten,
die ook in het zieleleven van zeer vele mensen aanwezig moeten zijn.
Ik heb deze ene vraag, die bij mij opkwam terwijl ik de Zwaneriddersage nog eens las, nu
in de bewerking van Vorrink, even uitvoeriger besproken, om zo mijn belangstelling te tonen
en mijn waardering voor deze aardige uitgave. Het bezit ervan zal menigeen verheugen.
Jammer dat mijn eigen exemplaar onnodig ontsierd werd door de stempel „Ter bespreking".
Ik begrijp niet dat een uitgever, die werkelik hart heeft voor zijn uitgaven, zich leent tot een
dergelik vandalisme. J. H.
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Beeba, Bont Beelde. Juta en Kie, Kaapstad. 1930.
Een verzameling schetsen en verhalen, zowel grappige als ernstige, in enigszins ouderwetse
trant. Goede volkslektuur, zonder veel letterkundige waarde.
J. H.

Ethisch -Aesthetisch, door W. S. Sevensma, U.M. Holland, Amsterdam, 1930.
Wanneer men dit boekje beschouwt als denkwerk of als stichtelike lectuur, dan is het lang
niet oninteressant. Er wordt een soort Platonies-Kristelike idealistise filosofie in ontwikkeld, die
niet zonder bekoring is om te lezen. Het was mij, alsof ik met de een of andere oude wijsgeer
bezig was : hij heeft alle actualiteit verloren en staat geheel buiten onze denkwereld, maar toch,
als je de moeite neemt om zijn gedachtegang te volgen, blijkt hij op zijn manier wel een aardige
figuur en een fijne geest te zijn. Dus, wie de filosofise persoonlikheid van de heer S. wil leren
kennen (en het loont ongetwijfeld de moeite), hij leze deze vlijtige verhandeling.
De heer S. had met het publiceren van zijn bespiegelingen echter nog een andere bedoeling
n.l. de Kristelike kunstcritici van zijn tijd van raad te dienen en het probleem of een kunstwerk
ethies dan wel estheties beoordeeld moet worden op te lossen. Het wil mij voorkomen, dat
deze toepassing van zijn wijsgerig systeem op de praktijk van het leven niet zeer geslaagd mag
heten. Dit komt zeker in de eerste plaats hierdoor, dat hij zulke eigenaardige opvattingen heeft
over de begrippen vorm en inhoud in de kunstvormgeving. Het is natuurlik het goed recht van
de heer S. dat hij in zijn wijsbegeerte de begrippen vorm en inhoud invoert. Maar hij heeft
verkeerd gedaan met deze begrippen te vereenzelvigen met artistieke vorm en artistieke inhoud.
Wie daar een juist inzicht in wil verkrijgen, moet geen diepzinnige redenaties op touw zetten,
maar het proces van de artistieke vormgeving zelf gaan bespieden. Dit heeft de heer S. kennelik
verzuimd. Met .het gevolg dat zijn boekje voor de instructie der literaire en andere kunstcritici
alle waarde mist, omdat het volkomen langs de praktijk heen redeneert. Dit lijkt een hard vonnis
en vraagt enige toelichting. Ik neem als voorbeeld zijn hoofdprobleem : of een kunstwerk ethies
dan wel estheties beoordeeld moet worden.
In de filosofie van de heer S. komen de begrippen ethies en estheties in een bepaalde ver
tegenstelling voor. Bij de literaire kritiek worden , deze termen ook wel eens gebruikt.-houdinge
De heer S. neemt de vrijheid om in beide gevallen, evenals bij vorm en inhoud het woordgebruik
gelijk te stellen. Zeer ten onrechte. Want ik kan de heer S. verzekeren dat de termen ethies
en estheties in de literaire kritiek vaak erg raar en onlogies worden te pas gebracht, iets wat ik
bij zijn systeem niet mag veronderstellen.
Ten eerste duiken er soms nog wel eens enkele verstokte naturalisten op, die een auteur met
kennelik pornografise bedoelingen in bescherming nemen alleen om het feit dat hij een groot
kunstenaar is, die aan de uitwerpselen van zijn geest een machtige en suggestieve vorm weet
te geven. De reactie van ieder normaal mens op zo'n kunstwerk is dat hij het in de kachel gooit
en dat hij de vormen, die, omdat zij zo machtig zijn en door een zo voortreffelik kenner van het
taalmateriaal gevonden, zich veel dwingender in onze geest hebben vastgezet dan bij gewone
talentloze pornografie zou kunnen, zo gauw mogelik weer tracht kwijt te raken. De naturalist
daarentegen meent het boek te moeten verdedigen juist om de overrompelende techniek en de
machtige vorm. Hij aanbidt de macht óm de macht : „.. Sla mij met uw woord, martel mij
met uw woord.." Dit is natuurlik een geestelike afwijking, maar de vormmachtaanbidder zelf
beweert, dat hij esthetise kritiek schrijft tegenover de ethise kritiek der normale mensen. En,
eigenaardig genoeg, de normale mensen laten zich dit ook nog aanleunen. Er is echter niet de
minste reden om vormmacht „schoonheid" te noemen. Dit te doen leidt tot een ontstellende
begripsverwarring. De wezenlike tegenstelling ligt hier tussen tijdelik getroubleerde vormmachtaanbidders en normale mensen. Van een probleem is hier geen sprake.
Ten tweede is er een verschillend gedrag van literaire critici t.o.v. boeken waarvan de geest
onverdacht zuiver is, maar die van wege de zaken die erin behandeld worden, niet voor alle
lezers geschikt zijn. De ene helft van de critici zal zulke boeken onvoorwaardelik aanvaarden, de
andere helft zal ze onder censuur stellen of zelfs verwerpen. Ook hier worden critici van de eerste

BOEKBES PR EKING45
soort wel estheties genoemd, die van de tweede categorie ethies. Ten onrechte. Hier is sprake
van mindere en meerdere pedagogise oriëntatie, iets wat van de persoonlikheid van de criticus
afhangt. Een Kristelik criticus kan met de hand op zijn Kristelik hart een meer en een minder
pedagogise opvatting van de taak der literaire kritiek hebben. Dit is een kwestie die ieder
criticus voor zich zelf voor ieder geval afzonderlik moet uitmaken. Geen algemeen ethies-estheties
probleem dus.
Ten derde wordt de tegenstelling ethies-estheties ook wel gebruikt om de verschillende appreciatie aan te duiden die er heerst t.o.v, de kunst der meer zuiver zintuigelike sensatie en de
kunst van de uit reflectie geboren sensatie, een verschil dat feitelik alleen tot uiting komt, als
tussen beide sensaties een tragies conflict ontstaat. Eenzelfde vorm kan soms twee totaal ver
suggereren : de een zal worden ontroerd door de zintuigelike-schilendotrgu
„schilderachtigheid" van een vervallen achterbuurtje, de ander daarentegen door de ellende die
hij erachter vermoedt. Treedt beide in één persoon op dan is het gevolg een gevoelsconflict
tussen de twee inhouden van dezelfde vorm (Van Looy 1). Men hoort soms de kunstenaar van
de zintuigelike sensatie een gebrek aan menselik meegevoel en een esthetise levenshouding ver
onrechte. Men kan, als men nu bepaald iets verwijten wil hem oppervlakkigheid en-wijten.T
kinderlikheid aanwrijven. Maar er is m.i. niet de minste reden om de ontroeringsinhoud van
de onmiddelike zintuigelike ervaring estethies te noemen en de middelike ontroeringsinhoud van
het nadenken ethics. Hier is geen probleem : niet een van beide inhouden is waar, maar beide
zijn gelijkelik waar, er is tragiek. (Het spraakgebruik : ethies voor de reflectie, estheties voor
de zintuigen, is weliswaar al heel oud, maar toch als men elkaar begrijpen wil, liever te vermijden.
Immers de beide ontroeringsinhouden zijn psychies zeer verwant, en in de termen ethies en
estheties pleegt men een tegenstelling te voelen. Daarom is het beter in dit verband de woorden
niet te gebruiken. In de filosofie kan men er natuurlik onder verstaan wat men wil.)
Ten slotte nog de kwestie van het goed bedoelde maar slecht geschreven boek, waar ook al
de tegenstelling ethies-estheties bij gesleept wordt. Hier zeker al geheel zonder reden. Dat een
literair criticus zo'n boek veroordeelt, is een daad van praktise literaire politiek. Als iemand iets
goeds en dieps te zeggen heeft, maar hij beheerst de taaltechniek niet, zodat zijn literaire vormgeving
slap en machteloos blijft, dan kan de goede verstaander op grond van niet aan de literaire vorm
ontleende gegevens in de regel wel besluiten tot wat de schrijver zeggen wou. Wij hebben-gevin
echter al zo vaak de biechtvader te spelen en met een half woord genoegen te nemen, dat het
voor onze geestelike zelfhandhaving beslist nodig is om altans tegenover het literaire leven van de
dag de eis van een vormgeving, die zich met aan vanzelfsprekende suggestiviteit aan ons opdringt, te handhaven. De criticus, leider van het literaire leven, moet dat zeker doen, ook al is
hij zich als historicus de betrehkelikheid van de vormgeving nog zo bewust. Om onze geest te
verdiepen en levend te houden is het nodig de vorm te cultiveren en te verfijnen.
Wij zien dus dat in de praktijk van het literaire leven de termen ethies en estheties in zeer
verschillende zin en meestal enigzins vreemd gebezigd worden en dat er van problemen, daarmee
in verband staande, nauweliks sprake kan zijn. De heer S. onderstelt nochtans een „probleem ",
dat een soort hutspot schijnt te zijn van de vier kwesties die ik hierboven uiteen heb gezet en die,
men ziet het zelf, niets met elkaar te maken hebben. Hij wil dit „probleem ", redenerend vanuit
zijn filosofie, oplossen door te manoeuvreren met de aan die filosofie ontleende begrippen ethies
en estheties. De heer S. kan nu kiezen : wil hij voor zijn genoegen wat filosoferen, dan kan hij
op de ingeslagen weg blijven voortgaan, maar dan moet hij afzien van de pretentie om problemen
van het literaire leven te willen oplossen ; maar vindt hij dat er op het ogenblik iets hapert
aan de wijze waarop kunstwerken beoordeeld worden en wil hij dat verbeteren door een instructie
te schrijven voor de critici, dan dient hij eerst studie te maken van de psychologise en sociologise
structuur van het geestelik-artistieke leven van zijn tijd, dan het probleem te stellen en dan met
behulp van zijn filosofie, als hij dat wil, een oplossing te poneren. Ik voor mij moet echter
bekennen niet in te zien, dat er momenteel zo heel veel aan de kritiek hapert, behalve dan
dat ongelukkig gebruik van die woorden ethies en estheties, dat de heer S. aanleiding heeft gegeven
tot dit droevig experiment.
K. HEEROMA.
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Het volle leven, door Johanna Kuiper. N.V. Nijgh en Dithmars U.M. Rotterdam.
Hetty Breede, het verwende dochtertje van een rijken fabrikant, volkomen blasé door een
leventje, dat alleen maar om haar eigen belangrijkheid draait, wordt voor haar gezondheid een
poosje naar een Duitsch dorpje gestuurd. Ze komt terecht bij een zeer humanen dominé en z'n
vrouw, die beiden dag en nacht voor de dorpsbewoners in de weer zijn. Haar zelfingenomenheid
krijgt in deze omgeving een flinke duw en ze komt tot de overtuiging, dat werken en dan liefst
voor anderen het eenige is, dat werkelijk waarde aan 't leven geeft. Een gedachte, belangrijk genoeg,
om er een goed meisjesboek over te schrijven. Jammer, dat er in dit boek niet veel van terechtgekomen is. De dorpsentourage is akelig opgeschroefd en overtuigt allerminst. Hoe Hetty daar
al haar onhebbelijkheid demonstreert, kan de schrijfster duidelijk maken. Maar de andere hoofdpersonen zijn meer wandelende idealen dan menschen. De domineesvrouw is, evenals haar man,
'n tikje rood en bij voorkomende gelegenheden laat men den „Gutsherr" van 't dorp, den graaf,
duidelijk merken, dat men maling aan hem heeft. Maar als het domineespaar er eens op visite
gaat, gaat de speciale kleerkast in de pastorie open en er verschijnen gewaden, waarin dominé
en mevrouw een verbluffende aristocratische sier weten te maken. Mevrouw is ter meerdere attractie voorzien van een half-Italiaansche moeder, die haar eigenaardige opvattingen heeft ver
maakt zich in z'n gemeente uiterst verdienstelijk met aardappelpoten en graafwerk-makt.Doiné
verrichten voor 'n waterleiding, maar z'n overige, meer herderlijke bezigheden blijven in ondoordringbaar duister gehuld. Speciaal voor Hetty is er nog een jonge graaf, om zich mee te amuseeren.
Deze is echter, naar spoedig blijkt, niet de ware Jacob en wordt daarom geruchtloos van het
schouwtooneel verwijderd. Hetty keert vernieuwd naar Holland terug en gaat daar, op een tuinbouwschool met nieuwe vriendinnen, haar nieuwe idealen ontwikkelen.
Dit boekje is een vreemdsoortig mengsel van vrijzinnig-humanistische en zacht-roode gevoelens,
met veel waardeering naar alle kanten. Verbazend jammer, dat alles niet wat werkelijker en
„gewoner" is uitgewerkt. Het had dan een gezond boek kunnen zijn. E. B.

Kerstkinderen, door Wilma. Uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Holland,
te Amsterdam in het jaar MCMXXX.
Als ik aan Wilma denk, of zoals nu er over schrijven wil, denk ik ook altijd aan de velen
die haar niet begrijpen, die buiten haar sfeer staan. Misschien omdat ik zelf ook telkens weer opnieuw moeite met haar heb. Ik heb bij tijden zo'n gruwelike last van mijn nuchterheid. Maar
dan hoef ik maar iemand te ontmoeten die haar helemaal niet begrijpt, zoals laatst een recensent
in de Nieuwe Rotterdammer (die over ditzelfde boek schreef) om te voelen hoe groot onrecht
een nuchter mens haar toch doet.
Wilma leeft met het wonder haar geloof doet haar dit telkens beleven, zo innig, dat het voor
haar tegelijk de gewoonste zaak van de wereld en de grootste blijdschap van haar leven is . het
wonder der liefde, van Gods welbehagen in mensen.
Dit evangelie is nog altijd zo na aan de dwaasheid ; een dronkaard die in de kroeg een kind
vindt en daarmee de heilige nacht ingaat ! Maar dat is juist de beschaming van de Kerstnacht,
dat niet wij dit kind tot ons namen. En inplaats van ons te schamen, vragen wij spottend, wat
deze man voor dit kind zijn kan. Terwijl het gaat om de vraag, wat het kind zal zijn voor
deze man, voor ons.
Inderdaad, Kerstfeest is een nieuw begin, ook voor wie reeds schrikt voor de vervallenheid
van zijn beeld, als hij in de spiegel zichzelf herkent.
De omzettende kracht van Gods boodschap in de wereld, de openbaring van Zijn liefde,
welke liefde Zijn kind en God zelf was, wordt door Wilma zo diep en sterk ervaren, dat men
ook de dronkaard wiens armen zich breed sluiten om het kind, aanvaardt. Aanvaardt niet alleen,
maar meezegt ; „dit zal ons het teken zijn."
Waarom kostte ons dit toch moeite? Omdat het zo moeilik is het ewige te zien in het
accidentele. Ook Wilma heeft daar moeite mee. Dat voel ik tenminste toch ook in de schets
:
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van die zelfde dronkaard — ik neem deze maar, omdat die het meest „onwaarschijnlik" is —;
zij drijft daardoor het accidentele — de dronkaard — enigszins geforceerd door de kersttekst
naar het ewige : het kind. De verwarring door de gedachte aan het teken gewekt, het achtervolgen
van woorden doen het vinden van het kind niet zozeer als een openbaring ervaren, maar als de
bevrijding van een obsessie. Nu is dat opzichzelf evengoed een heilsfeit ; en ik kan dat hameren
van een woord in een zo ontredderd brein beter verstaan dan de bekering op teksten uit vele
andere geschiedenissen. Maar de wijze waarop het woord van de vrouw die de aalmoes gaf,
voor hem de hele Kerstgeschiedenis wordt en hoe uit die bekende geschiedenis hij één woord
grijpt om het zichzelf tot een teken, nog sterker tot een dwingend vragen om het teken te
stellen, dit bewuste plaatsen van dit onbewust doorhamerend woord, dat maakt voor mij deze
vertelling geforceerd en wekt de vraag, of het echte : de dronkaard die niet het kind een heilige
nacht ingaat niet door een onzuivere inleiding verder van ons af wordt geplaatst dan nodig was.
Dergelike opmerkingen zijn ook te maken bij andere verhalen De vreemde tocht, b.v. Ook hier
het wonder : een Solvejg, die Peer's hart gaaf bewaard heeft. Maar dit is de schrijfster niet genoeg ; als Hartger zelf nog niet weet waar zijn weg op uit zal lopen, kan hij anderen reeds de
richting wijzen, en als hij in de feestzaal is, wordt hij de krachtigste getuige. Er werd me dezer
dagen, naar aanleiding van Rijnsdorp's roman opgemerkt, dat Schipperus onrecht gedaan is.
Als Rijnsdorp te weinig de ernst en de betekenis van Schipperus' geloof ziet, dan heeft Wilma
hem in het middelpunt gezet van het geloven. Dat is haar goed recht. Maar in haar ijver heeft
ze de figuur te fors aangezet. Het is trouwens erg moeilik in Hartger zoals hij zich in het begin
toont, de extaticus van het slot te zien.
Kerstverhalen wekken zoveel herinneringen aan ongemotiveerde blijde tuiskomsten uit onze
Zondagschoolvertellingen, en Wilma's verhalen, al staan ze — natuurlik — veel hoger dan de
doorsnee verhalen, hebben veel associaties daarmee : Wilma mist het burgerlike van de gewone Kerstvertelling, maar herinnert te zeer aan het schabloonmatig karakter er van.
Wie daardoor niet gehinderd wordt, of zich daarover heenzet — en dat was mij niet zo moeilik,
als misschien uit bovenstaande redeneringen sommigen zullen opmaken — vindt bij Wilma
in dit boek veel moois. De uitvoering van dit deel is buitengewoon goed. De houtsneden van
Boode vormen een prachtige illustratie. v. H.

Sigrid Undset, Kristin Lavrans dochter. De bruidskrans, Vrouw, Het Kruis.
Sigrid Undset, Jenny. Uitgaven van J. M. Meulenhoff te Amsterdam.
Bij het verschijnen van de belangrijke werken van Sigrid Undset was mijn bedoeling een uitvoerig artiekel te wijden aan haar werk. Door allerlei omstandigheden werd juist dit werk me
telkens onmogelik gemaakt. Doordat ik voorlopig nog geen kans zie, uit te werken, wat ik' over
deze boeken had willen zeggen, tot een artiekel, dat deze boeken enigszins recht doet, volsta
ik hier — zij het laat — met mijn plicht tegenover de uitgever die me bovenstaande werken ter
bespreking toezond: een vermelding ; waaraan ik gaarne een toch nog niet voor iedereen overbodig geworden opwekking toevoeg, om de Kristin-serie te lezen. Jenny valt bij Kristin te
zeer weg ; dan leze men liever de Serie van Olav Audunszoon die aan het verschijnen is.
v. H.

Vrij en blij. Leesboekjes voor de Christelijke Scholen, door D. Wouters, Joh.
van Hulzen en W. G. van de Hulst. Uitgaven van P. Noordhoff, Groningen.
Deze serie bestaat behalve uit 6 leesboekjes, waarvan de samenstelling is van de hand der
drie hierboven genoemde heren, en uit een aantal leesboeken met komplete verhalen, waar
ook andere auteurs werk voor geleverd hebben : D. Rijken, Diet Kramer, Anne de Vries, Mevr.
Norel-Straatma, T. Bokma, P. H. Muller. Deze laatste boekjes zijn grotendeels nieuw, de andere
bewezen door een rij van elkaar snel opvolgende drukken hun bruikbaarheid ; de nieuwe deeltjes
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zullen ook hun weg wel vinden. Het leek me niet doenlik de 18 mij toegezonden boekjes alle te
lezen. Waar ik het deed, vond ik ze uitstekend verteld en door de afwisseling in de stofkeuze
voor de algemene ontwikkeling van waarde. v. H.

Praktische Recepten van de Huishoudschool Mariakroon, Culemborg, verzameld door Elisabeth. J. J. Romen en Zonen, Roermond (z. j.).
Ik keek wat verbaasd, toen ik de tietel van dit mij toegezonden boek zag. Maar plotseling
was ik geïnteresseerd: er zijn in Engeland cursussen en privaatlessen in het schrijven van
interesting novels ; waarom zou er bij ons geen handleiding in de edele schrijfkunst verschijnen,
praktiese recepten voor novellen, romans, voor moderne poëzie ? Met een beetje goede wil : lees
ik niet dageliks een advertentie : „U kunt schrijven? Dan kan u ook tekenen leren". Dus : U
kunt lezen? Dan kan U ook schrijver worden. Toch bleek het me gezonden boek een doodgewoon kookboek te zijn, misschien ook niet-gewoon, ik kan dat niet beoordelen. En als ik me
sommige interviews uit Den Gulden Winckel herinner, verwondert het me toch weer niet,
dat ze mij ter bespreking in een literair blad een kookboek zenden. v. H.

Claude Anet, Het Drama van Mayerling. Boekerij „De Voortganck", Amsterdam, 1930. 227 pag.
Het drama van Mayerling is een van die donkere plekken in de dynastieke geschiedenis, die
telkens weer pogingen in 't leven roepen, de echte, ongecensureerde waarheid te vinden. Het
handelt namelijk over de destijds zoo sensationeele zelfmoord van den Oostenrijkschen troonsopvolger, den zoon van keizer Frans Jozef, Rudolf von Habsburg, en van barones Marie Vetsera,
zijn geliefde. Het geval geeft, vooral door zijn entourage en nevenomstandigheden prachtstof
voor een ietwat sensationeele geschiedenis. Dat in dit boek de waardige toon en vooral de teer
volkomen bewaard zijn gebleven, is de groote verdienste van den pas-heidvantsm
overleden meesterverteller Claude Anet. Fenna de Meyier leverde van dit Fransche boek een
uitstekend verzorgde vertaling. v. d. L.

Jacobus van Looy over zijn werk, door M. J. Brusse, W. L. en J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij, N.V. Rotterdam, 29 pag.
De uitgever gaf in een keurige verzorging een herdrukje van Brusses interview met Van Looy,
gepubliceerd in de Nieuwe Rotterdammer. Het werkje is versierd met het bekende Van Looy
portret van 1896 (met de pijp) en een facsimile van een stukje manuscript. Overigens is de
inhoud uiterst boeiend. In deze ongedwongen conversatie met den journalist geeft Van Looy een
diepen kijk op zijn innerlijk wezen. Allerlei kleine bijzonderheden maken deze schrijversfiguur
meer levend, dichterbij, hem, dien men uit zijn werk zoo moeilijk leert kennen, omdat hij er
met echt Hollandsche bescheidenheid en objectiviteit, zoo diep in verborgen zit. Men kan het
slechts betreuren, dat er van dit soort schetsjes niet meer zijn. Het moest een waar genot zijn,
dezen eenvoudigen man op z'n humoristisch-gemoedelijke manier, nu eens als simpel mensch
en niet als scheppend kunstenaar, van zijn levensloop te hooren vertellen. Intusschen is voor
de Van Looykenners reeds dit kleine boekje een werkelijk waardevolle aanwinst. v. d. L.

DRIE KWATRIJNEN VAN SLAAP EN DOOD
DOOR

P. VAN RENSSEN.

I
In onzen slaap gaan wij tot God terug.
Ontwaakt, begrijpen wij opnieuw te zwerven.
Het leven houdt ons tegen tot wij sterven.
Dan keeren wij voorgoed tot God terug.
III
Ons lichaam rust wanneer wij eindlijk slapen,
Maar meer de ziel van het langdurig waken.
Dan rijst zij traag uit haar kortstondig thuis
Om tot den droom, die leven heet, te ontwaken.
III
Wij zoeken God, die niet dan in geluk
Gevonden wordt, in angst en ongeluk.
Van dag tot dag, om onzen weg te korten,
Maakt God het leven, onze weerstand, stuk,

KRONIEK
DOOR

TOM DE BRUIN.

»Het onuitroeibaar heimwee den Koning te zien,
schokte zinneloos in tegen den Dood."

I. DE VROUW.
Er is een wonder gebeurd : vier maanden geleden was ik Anne Blaauw en
nu ben ik van Peter.
Voor Peter heb ik veel mannen gekend en sommigen wierven ernstig om me,
maar zelfs bij 't opwindenste spel bleef m'n wezen onberoerd en de meest roekeloze aanbidder verdroeg niet het witte licht van m'n nuchtere woorden. Ik had
altijd een lichte verachting voor de man als soort ; hij was te gauw in vlam en
te opdringerig. Overigens een goed en vooral intelligent kameraad.
Meen daarbij niet, dat ik me illuzies maakte over mezelf. Ik erkende m'n koelheid
als mijn zwakste zijde en trachte me voor eksessen te hoeden.
Deze beheerste, zelfbewuste vrouw, dit autonome wezen, werd met één slag
vernietigd. Peter Jaarsma verscheen vier maanden geleden ; hij eiste en nam mij
zonder vraag en 't werd me een smadelike verrukking. Hier zijn de feiten.
Ik, Anne Blaauw woonde met m'n famielie tesamen. Peter kwam met m'n broer
mee naar huis ; hij deed dit verscheidene keren. Hij sprak weinig en mengde
zich niet in de debatten, die ik, om hem te tarten opzette.
Dat waren zekere teleurstellingen.
Maar hij bekeek me aandachtig. Als ik hem trachtte uit te lokken (hij ging
er niet op in) zag hij me verwonderd aan en antwoordde maar weinig. Zo bleef
hij komen en zwijgen.
Op een avond zat ik alleen in de salon. Ik hoorde hem 't huis inkomen en
praten in de gang. Hij kwam en liep de suite door naar me toe. Hij liep op me
aan als een dreigement, die twee lange kamers achtereen. Voor me bleef hij staan,
hoogopgericht. Ik wou vluchten voor die strakke blauwe ogen, maar ik bleef, ik
moest blijven. Toen sloten zijn armen om me heen. Op dat ogenblik stierf Anne
Blaauw en deze nieuwe vrouw werd in me geboren.
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Dit voorgaande is een klein deel van de werkelikheid. Je zou b,v. kunnen denken
dat Peter een soort tyran is, maar dat is hij niet. Hij doet sommige dingen ineens,
zoals ze behoren gedaan te worden en dit onmiddellijk raakgrijpen, is de oorzaak
voor 't wonder dat aan mij is geschied.
In m'n eerste verbazing mezelf van een ander te zien, meende ik dat zijn macht
over mij, deze verovering had behaald. Nu weet ik dat mijn deel daaraan even
groot is. Laat ik 't nog eens trachten te zeggen.
Peter kwam bij ons aan huis. Er kwamen veel lui bij ons, maar hij was anders
en flirtte niet. Ik lokte hem uit, tartte hem, maar hij lette er niet op. Alleen
keek hij naar me en ik moet naar hem gezien hebben, want zijn ogen verrasten
de mijnen herhaaldelik. Ja zeker, ik wist nauwkeurig hoe hij zich kleedde, ik
kende al z'n typiese bewegingen. En later in m'n verwarring zag ik alleen nog
zijn gezicht en z'n ogen.
Peter is lelik ; een te lang en te fors lichaam, een klein hoofd, een smal gezicht
met lijnen en groeven. Z'n ogen zijn lichtblauw, open en helder, zonder meedogen.
De laatste keer voor ik me gewonnen moest geven, doorzag hij me zo, dat z'n
ogen me vervolgden tot laat in de nacht.
Dien avond zag ik hem komen; ik wist dat hij om mij kwam. Ik zag hem
komen, de lange suite door, recht op me aan.
Toen hij bij me was, gaf ik me.
Wat ik over Peter en mij schreef, is telkens maar één enkele kant ; hoe kun
je dat ook met je hand beleggen en grijpen.
Laat ik 't nog één keer proberen.
Ik ben Peters vrouw ; dat is eigelik alles.
Hij kwam zomaar toevallig, zoals al die anderen. Zij praatten en overtuigden;
hij zweeg.
Als ik nu denk: „wanneer hij gepraat had en betoogd", moet ik zacht lachen
van geluk. Hoe zou ik me verweerd hebben!
Dit grote zwijgen en z'n ogen hebben bezit van me genomen; 't heeft me veroverd
en vervuld. Ik ben een ander geworden en leef in één lange verwondering.
Ik zei 't Peter, maar hij begreep me niet. „God stuurde ons regelrecht op elkaar
af", zei hij. Dat antwoord paste hier niet, want Péter heeft bezit van me genomen.
't Is wonderlik geheimzinnig, Peters vrouw te zijn. Je kunt je niet voorstellen,
welke geheimenissen dat met zich brengt.
Anne Blaauw, 25 jaar oud, kandidate in de Nieuwe Letteren, journaliste van beroep,
geëerd als zelfstandige, werkende vrouw is getrouwd. Vier maanden geleden begon
het wonderbaarlike. Deze vrouw is niet meer ; er is een ander wezen gekomen,
liefhebbend, verlangend, overgegeven. Peter is gekomen en ik ben opnieuw geboren.
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Vannacht lag ik wakker in zijn armen. Hij praatte zacht. Toen wist ik plotseling,
dat ik alléén zijn vrouw wilde zijn. Ik schrok en werd onrustig, maar Peter hield me
vast tegen zich aan; aan m'n oor klopte z'n bloed.
Hij heeft m'n weggave begrepen; hij tast zulke wonderen dierekt. Deze ver
heeft m'n hele wezen losgeslagen en Peter hield m'n bestaan in z'n handen.-ruking
Hij zweeg en z'n hart hoorde ik, snel en onstuimig.
Het is wonderlik geheimzinnig Peters vrouw te zijn.
Peter is een christen ; dat is ook al zoiets mysterieus aan hem. „God stuurde",
zei hij ; dat is een vreemd ding. Z'n wonderlike intuïtie lijnrecht op het juiste
af te gaan, het toevallige en schijnbaar voor de handliggende vermijdend, is toch
wel iets zeer eigens aan hem. „Nee", zei hij, „Gód stuurde".
We hebben over 't Christendom veel gepraat en ik heb er een grote bewondering
voor. Maar nu we dageliks bij elkaar zijn, zie ik aan Peter zooveel biezonders,
dat ik begrijpen ga van deze dingen niet veel te weten. Ik wil ze onthouden,
want ik moet achter 't geheim van z'n geloof komen. Eens zal alles me helder
worden.
Peter zat op een avond poëzie te lezen ; hij las en ik luisterde. We waren al een
paar uur hierin verdiept, zodat 't aandachtig genot en de ernst zwaar in ons lagen
verzonken. Tenslotte zweeg hij ; we zaten stil bij 't witte slagschijnsel van de
leeslamp. Om ons was de kamer donker en vertrouwd.
Ik leunde tegen Peter aan, m'n hoofd tegen z'n schouder.
Het wonder van ons leven, was in een onverwachte gedaante tastbaar geworden.
Ik keek naar Peter en streelde zijn hand. Maar hij was nog niet teruggekeerd
en zat zonder aanwezigheid bij me, z'n hand gedachteloos in m'n schoot. Het
duurde en duurde, maar hij zag, als ziende het onzichtbare. Z'n lippen bewogen.
„Peter", zei ik zacht. Hij keek naar me, maar zag me niet.
„Peter" ... .
Langzaam kwam het leven in hem terug.
„'t Is ontzaglik", zei hij stamelend, „.... ontzaglik ... , wij.... instrumenten
.Gods".
Later heeft hij uitgelegd hoe hij ertoe kwam, en daar ging 't niet om.
Telkens merk ik nu, hoe hij wegzwerft van het tegenwoordige naar een land
dat ik niet ken.
Daar ontmoet hij stellig zijn God. (Hoewel hij zegt Hem niet te kunnen ontmoeten). Deze afwezigheid maakt me soms jaloers, soms ook bang.
Toch kan ik niet nalaten naar hem te zien, als hij plotseling wegtrekt naar dat
vreemde land, waarnaar ik de weg niet weet.
Het is wonderlik angstig Peters vrouw te zijn.
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Anne Blaauw kènde het leven. Onder 't heldere licht van haar verstand had
ze 't doorgrond en alle duistere geheimen werden wit en blauw van nuchtere
eenvoud.
Maar er schijnt aan die eenvoudige zakelikheid wat ontbroken te hebben. Want
waar is, in al die gladde strakke jaren, het wonder geweest?
Ik denk aan de godsdienst ; 't was zo eenvoudig.
Christus, Kruis, Verlossing, Geloof, alles in naakte feiten.
Nu ik Peter zie, ben ik bang ; soms zou ik 't kunnen uitschreeuwen van angst.
Verleden week was 't er weer.
We zaten tegenover elkaar en hij deed een kort verhaal over wat hij de binnenkant
van z'n leven noemt : z'n moeite met „de zonde" en z'n tekortkomingen tegenover
mij, de mensen, God.
Ik wil eerlik zijn, ik begreep hem niet goed. Hij is een uitstekend mens ; ik bedoel
niet braaf, maar echt góéd en waar. Ik zie aan hem iets dat me doet denken
aan een Kathedraal ; iets simpels en koninklijks, iets ruims en hoogs en vooral
dit : de tegenwoordigheid van een ontzagwekkende, goddelike kracht. Peter is een
teken van een macht die boven hem uitreikt, die groter is dan hemzelf, zoals
het Godsverlangen groter is dan de Kathedraal.
Dat wierp ik hem tegen. Hij keek stil voor zich heen.
„Ik zie de God die jij dient, door jou heen", zei ik nog.
Hij bleef zwijgen; toen hief hij het hoofd op en zei ontroerd: „Anne, tot nu
toe was m'n leven, was ik, een hinder voor God. Ik wil Z'n instrument zijn en belet
Hem mij te gebruiken ; dat d acht ik tenminste.
Maar Hij heeft door me heen gelicht, door me heen gebliksemd en jij hebt de
vlam gezien. Hij heeft deze maanden door me gesproken en ik wist 't niet."
Ik ben angstig geworden ; een diepe ellendige angst heb ik voor Peters God die
spreekt als Peter zwijgt en Hem hindert.

Ik ben bang ; moet ik dat alles nog doormaken?
En wat moet ik nog doormaken?
0, het leven is heerlik, maar ik kan alles niet in me bergen.
Vannacht hebben wij elkaar gevonden in de allerlaatste gemeenschap, welks
verrukking me zo huiveringwekkend teisterde, dat ik, met m'n hele wezen Peter
toeviel, zomaar zonder kracht of wil.
En in dat uur van volkomen overgave groeit die vreemde vrouw in mij, waarvoor
ik met vrees ben vervuld.
Zo vermeerderen de wonderen en geheimen ; het leven is toegeschaduwd. Wat
eerst zo veraf was en klaar, staat nu bij me en in me als een donkere macht.
Peters vrouw.,..
Als ik hem zie, worstelend tegen zichzelf, zoals hij zich vooral deze tijd aan me
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bekent en ik denk aan die eigenaardige kracht die hem „Peter" doet zijn, dan
vaart een wilde onrust door me heen.
Ik heb geen kracht meer tot dragen ; ik kan niet méér ontvangen, zo zwaar
geladen ben ik. Zal die ontzaglike God ook nog door me heenbliksemen?
De angst ervoor wordt groter en niemand kan me helpen, ook Peter niet.
Hij tracht 't trouwens niet eens.
Alleen heb ik hem op een nacht, toen hij dacht dat ik sliep, voor me horen
bidden ; ik hoorde hem smeken, gedempt, hartstochtelik.
Later merkte hij dat ik wakker was en hij greep m'n handen.
Zo lagen we stil en spraken niet. Ook later sprak Peter er niet over. Was hij
beschaamd? Ik weet 't niet.
Wat wéét ik nog? Ik ben alleen maar bang, bang....
Het is lang geleden dat ik voor 't laatst hierin schreef en sindsdien zijn vele
wonderen aan mij geschied.
Wanneer ik nu denk aan m'n angst voor „Peters God" en voor 't leven, dan kan
ik me niet begrijpen, dat er zoveel door me heen is gegaan en in mij is gevaren.
En ik ben niet bezweken! Ik ben Moeder geworden. Bij 't geheimzinnige groeien
van m'n kind, is 't geweld van het leven feller, bruter op me aangekomen ; het
is ook door hem heengestormd en wat zal er van hem worden ?
Hij groeide en groeide en brak uit met geweld. Nu ligt hij hier en ziet me
aan. Wij, Peter en ik, hebben zijn leven op geheimzinnige wijze oorsprong gegeven.
Zo stonden we dan gisteren bij hem en wij waren daar als voor God vergaderd,
drie kinderen voor hun Vader.
Hoe ben ik christen geworden ? Ik weet 't niet.
Alles is 't zelfde gebleven ; ik ben gelukkig met Peter ; het is geheimzinnig en
angstig Peters Vrouw te zijn ; de teleurstellingen tussen ons blijven ook nu ; ik ben
vaak bang voor 't leven en zo diep geladen, dat ik niet méér dragen kan ; juist nu.
T óch zijn alle dingen veranderd.
Is dit vanwege het andere land?
Peter had gelijk : we kunnen er God niet ontmoeten. Maar daar zetten we
ons hart open, daar ligt ons hele wezen open voor God.
In dat wondere land heb ik alle dingen ontvangen, telkens opnieuw.
Hoe heb ik de weg gevonden? Heb ik die wel gevonden?
Deze glasharde werkelikheid neemt z'n begin in wat een vaag gebeuren lijkt
ver achter mij. Maar ik zal trachten alles weer helder voor ogen te roepen. De
lange eindeloze maanden voor de geboorte, zijn als donkere jaren in me achtergebleven. De angst voor het leven, voor alles wat onafwendbaar stond te gebeuren,
benauwde me sterker dan ooit. Onophoudelijk en monotoon dreunde de eendere
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vraag : moet ik dat alles nog doormaken ? Daaronder liep als een gevaarlike,
nauweliks bedwongen stroom, de diepe angst voor Peters God.
Wanneer ik me gelukkig dacht, sprong die onrust in me omhoog, zodat m'n
hart ervan bonsde.
't Ergste was, dat ik bang werd voor Peter. Ik wist hoe z'n opstandig lichaam
hem plaagde ; de strijd tegen zichzelf matte hem zichtbaar af ; wanhopig zag ik
hem bezwijken. Die doem ging over hem, onherroepelik en donker. Maar, en dat
maakte me bang en eenzaam, Peter zegevierde in z'n God. Elke keer weer was 't,
alsof Deze Peter hanteerde, zo voor m'n ogen, zelfs in z'n nederlaag. Peter ontkende
dit heftig, hartstochtelik zelfs. Maar ik zag het.
Dit was niet alles. Ik schoot tegenover Peter zozeer tekort in ons kleine gezin,
dat ik vreesde voor een mislukking van ons huwelijk. Wel hernam zich m'n hartstochtelik idealisme met een sprong, maar de terugval werd dieper, m'n onmacht
groter en groter, tot er geen kracht meer was in me. En wat werd er zo van het
kind dat ik droeg? Al deze mislukkingen voeren door hem heen en hoe zou hij
kracht hebben tot leven en dragen ? Ik stond al schuldig tegenover deze ongeborene.
Nog was m'n vernedering niet volkomen.
Peter, z'n persoonlike moeilikheden niet achtend, was met z'n liefde en opmerkzaamheid om me, als nooit tevoren. Wat hij bezat en ontving, gaf hij ; hij
hielp me voort van dag tot dag.
Terugziende is 't alsof hij me toen openlik en glorieus hulde bracht. Maar
dit alles heeft me vernederd tot de laatste diepten toe, waar geen vraag meer klinkt
en geen antwoord, waar de grijze stilte heerst van de totale ontreddering.
Alle dingen zijn dezelfde gebleven ; tegelijk zijn ze veranderd. Ook ik ben dezelfde gebleven en tegelijk anders geworden.
Ja, ik weet nog hoe 't begon. Nadat ik onze zoon ontvangen had (ik had zozeer
geleden al, dat dit geweld me niet diep schokte), was ik zeer zwak. Wekenlang
sukkelde ik rond, moe, doodmoe, zodat Peter bang werd voor 't einde hiervan.
't Was stil in me geworden ; de stilte van een sterfhuis. Alle moeiten lagen
in me, diep en zwaar, maar niets vermocht m'n dodelike zatheid te breken.
Toen heb ik dagenlang zomaar voor me heen gezegd, altijd weer als een zinloos
refrein : „de Heer zal opstaan tot de strijd, de Héér zal opstaan tot de strijd",
en soms rilde ik ervan.
Ik begreep 't allemaal niet goed ; begrijpen doe ik 't nog niet, maar altijd hoopvoller en sterker ging dat worden : „de Héér zal opstaan.. . . "
Dat is m'n laatste herinnering. Nu weet ik, de Heer is toen langzaam in me
gekomen en Hij is opgestaan tot de strijd, die ik niet meer voeren kon. „Peters
God" is gekomen en heeft bezit van me genomen ; ik heb 't kunnen dragen, want
Hij kwam niet met geweld, als in Peter.

56

KRONIEK.
0 wonder, Hij kwam in stilte, zacht en sterk.

Nu zal ik voor de laatste maal in dit boekje schrijven ; binnen korte tijd neemt
m'n leven een einde. De lamme vermoeidheid, die me sinds maanden niet verlaten
heeft, zal me langzaam maar zeker ten dode voeren heeft de dokter gezegd. Binnen
enkele maanden ben ik niet meer.
Meen vooral niet, dat dit me onbewogen laat ; zelfs nu ik 't heb doorleden
en als van God kan aannemen, maakt de gedachte aan de dood me bang. Het
blijft de vernietiging van alles wat ik hartstochtelik liefheb, van m'n leven met
Peter en m'n jongen.
Ik ben bezig afscheid te nemen van dit wonderlike en heerlike leven. Hoe nauw
ben ik verbonden met de wereld ; dat is een werkelikheid, die ik dezer dagen
als tastbaar in me berg. Want niet alleen dat m'n gedachten zich onophoudelijk
en moeizaam met m'n man en m'n . zoon bezighouden ; de diepe verbondenheid
met de mensen die me lief zijn, doet me met allen nogmaals en voor 't laatst
kontakt zoeken ; innig kontakt.
Als ik voor m'n raam kennissen zie, wuif ik ze toe en ik kijk de menschen aan,
die nieuwsgierig naar mij zien, ik kijk ze strak aan, want ik hoor bij ze, een korte
poos nog.
De eerste weken na die avond dat ik 't wist, heeft 't me geslagen, elke dag,
elk uur. Geestelik bezit leek frase voor dat ontzettende. Nooit ben ik dieper aangetast dan tegenover dit onherroepelik einde.
Maar 't is veranderd nu. Uit de hoon en ontreddering bleef iets over. Zelfs
na de ontmoeting met deze angst, bleef een kracht en rest van wil, die zich koppig
weerden.
Want de Heer is opgestaan, -- ook tot deze strijd.
Toen Peter 't me meedeelde, heeft een ontzetting me aangegrepen ; daarna heb
ik gehuild, tot er geen kracht meer toe was. Peter zelf hield me omvat en zat bij
me, met dat eigenaardige strakke masker, waarachter alle gedachten en gevoelens
verborgen bleven. En hij zweeg.
Na 't eerste heftige verdriet, toen die stem zich in mij begon te verheffen, moest
ik aldoor naar Peter kijken. Dagenlang liep hij rond met die eendere strakheid om
z'n mond en z'n meedogenloos -blauwe ogen, waren koud en onbewogen. Zo ging
hij door ons huis als een inzichzelf- beslotene en ik kon hem niet helpen. Met
alle kracht dwong ik me tot vergeten; de voorlopige vrede die ik ontving, buitte
ik uit tot blijdschap, maar hij was niet te bereiken. Recht en hoog en zwijgend
ging hij door ons huis: een verlorene.
Hoe lang duurde het? Eén, twee weken ? Wat doet 't ertoe.
Ik weet dat ik angstig naar hem zag, wanneer hij breken zou en dat ikzelf
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door het Komende telkens weer werd geschokt, zooals nu nog en iedere keer
sterker en vastbeslotener eruit te voorschijn kwam.
Op een avond, toen hij zat aan m'n bed, is hij gebroken. Het is de vreselikste
avond van m'n leven.
Ik praatte zacht over het Naderende, toen hij opeens begon te kreunen ; door
de stille avondlike kamer ging 't met lange, moeilike halen. Ik ging rechtop zitten,
maar durfde hem niet aanraken ; z'n lichaam ging zwaar op en neer ; z'n hoofd in
z'n handen, zwaaide zacht mee in die kadans.
Eindelik greep ik moed en opende m'n mond en daar in 't half donker zonder
dat ik 't zelf goed wist, ging weer dat wondere woord als een refrein van m'n
lippen: ,,Peter..,, de Heer zal opstaan tot de strijd; Peter.... ". Dat was alles wat
ik zeggen of bidden kon, die avond, toen ik eenzaam overeind zat in m'n bed,
waarnaast Peter kreunde, lang en zwaar.
Meen niet dat 't Komende me onbewogen laat.
Zelfs nu ik van Peter en m'n kind, uit het organies verband wordt losgemaakt
en ik de fundamentele berusting ontving (maar bij ogenblikken is de droefheid
zo groot, dat geen moed blijft), zelfs nu is het einde dat komt, me tot duistere
schrik. Duister, want ik heb geen voorstelling, wat dit zijn zal en ik voel de dreigende nadering ; 't is alles een angstige droom soms.
En toch, over enkele weken ben ik niet meer ; ben ik weg uit deze kamer,
weg uit dit huis, weg van Peter en de jongen, weg van de wereld. Het laatste
bezit van m'n menszijn is me dan ontnomen.
Ik kijk dezer dagen maar naar Peter ; want hij is opnieuw en als voor 't eerst,
lichtdrager, gloeilamp Gods.
Hij staat naast me als een trouw kameraad, toegewijd, vol liefde, Hij spreekt
over ons huwelik en het Komende met een wonderlik diep geluid, waardoor ik
nu weten ga, dat zelfs in mij Gods vlam zichtbaar heeft gebrand. Dat troost me
soms.
Evenals in Peter het licht is doorgebroken, zal toch ook in mij de schrik en
duisternis verdwijnen moeten.
Want ik weet, dat aan 't eind van deze tegenwoordige zorgen en donkerheid
de gerustheid blijft, in handen te zijn van onze geweldige God, die ook mij tot
instrument heeft genaast.
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Het is een moeilike kunst een huwelik te leven.
In ons nieuw verbond bracht ik de oude zonden en m'n eenzaam egoïsme ; dat
was niet anders.
Zelfs de littekens van vroegere daden, werden voelbaar.
Wanneer ik me wilde overgeven aan de verrukking en onbevangenheid, kwam
vaak, door een klein detail, iets in me boven van vroeger. Ik trachtte 't weg te
duwen, maar 't begon in me te leven, 't kreeg vorm en kleur, 't stond me voor
ogen alsof 't gisteren gebeurde en de rode schaamte brandde me in 't gezicht.
Toch moest ik dit alles kwijt ; ook wat in 't leven van elke dag gebeurde, wat
verkeerd ging, alle moeiten en zorgen, alles moest ik achter me kunnen laten,
elke morgen, elke middag, elke avond opnieuw.
Dat kon Anne.
Zij heeft me getoond, hoe dankbaar het heden aan te nemen, in droefheid en
blijdschap en het verleden te vergeten. Stellig geloof ik dat zij 't later, alleen, aan
zichzelf bekocht. Maar ons samenzijn kreeg er een snelheid door en een diepe
glans, die ik nu vergeefs tracht vast te houden voor onze jongen.
Want in de afgelopen maanden heb ik bemerkt, dat zij met rusteloze aktiviteit
me heeft uitgehaald uit de somberheid van m'n eenzame gang, me brengend, steeds
opnieuw, in de gemeenschappelike vaart van ons rijk en innigverbonden samenzijn.
Ook Anne vermocht soms niet alle moeiten óm te zetten, zodat ze stil werd
en moe ; maar meestentijds vergat ik dat alleen in onze samenleving, de redding
van mijn, van ons geluk besloten was.
Zij putte kracht uit haar eigen -leven, maar mijn eigen-bestaan was zo verward
en door strijd ongaaf, dat ik me vaak slechts met de grootste inspanning en door
voortdurend gebed kon óphouden.
Zo vermocht ik ook de laatste weken van haar leven door te brengen. Op de
rand van egoïsties zelfbeklag, van nutteloos klagen over m'n tekortschieten en
m'n moeiten, heb ik sidderend gestaan, me uitstrekkend naar de kracht Gods.
En Anne's laatste dagen hebben me geboeid en ontroerd om 't stralend vertrouwen en de hunkerende verwachting naar het einde.
Want zij bezat, wat ze mij toedichtte.
Nadat ze door Christus gevonden was, ontving ze een mysterieuse kracht en
een diepte van leven en inzicht, waarvan ze ook in haar kroniek blijk geeft.
Haar heldere en zakelike persoonlikheid kreeg een biezondere charme door de
rustige vreugde om de „geschenken des Vaders", waardoor verschillende kanten
van haar wezen opglansden, die tot nu toe donker en verborgen geweest waren.
Maar eerst bij haar sterven, kwam haar hele bestaan, haar persoon, haar wijsheid
in het laatste zuivere licht tot volle rijkdom.
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Toen ik haar moest meedelen, dat het einde onafwendbaar nader kwam, wist
ik geen uitweg. Als een gevangen dier heb ik me links en rechts gewend om te ontsnappen uit deze ellendige val. Maar ik wist me verplicht aan haar moedige eerlikheid,
dit niet te verzwijgen.
Eén middag had ik tot voorbereiding, één enkele snelle middag heb ik eraan
kunnen besteden, meer niet. Door m'n kamer heb ik gehold als een dwaas want
ik kon niet en wilde niet. Zonder hoop ben ik naar boven gegaan, langzaam,
tree voor tree en ben binnengekomen en zette me op de rand van haar bed en zo,
m'n armen om haar, zonder haar aan te zien, zei ik 't haar aan. Wat me 't meest
verbaasde achteraf (die dagen zelf was ik te zeer in m'n eigen smart verdiept om
me te verwonderen) is haar snel herstel. In korte tijd was ze onder de slag die
ze ontving opgeveerd, moedig deze nieuwe staat van zaken aanziende.
Ikzelf was beurtelings opstandig en moedeloos, maar altijd zonder vrede of hoop.
Wel voelde Anne de dreiging van het naderende en ook was ze niet los van
haar aards bestaan ; dat leek er niet naar. Maar ze straalde kracht uit. De stilte
van de overgaaf was er toen niet ; die kwam enkele weken voor haar dood.
Haar laatste levensdagen waren één loflied op 't leven dat haar gegeven was,
op 't heden dat ze bezat en op de toekomst die ze tegenging.
Langzaam brandde ze op en de laatste vlam was zo wit en koud, dat de een
kwelde bij haar leven.
-zamheidl
Maar in de uren, die ik bij haar was met een open hart, heb ik de zuivere
blijdschap gezien, waarmee zij in de laatste ogenblikken stond in de instrumentele
verhouding tot God.
Zo is ze heengereisd op een stille, koude nacht naar het andere land, waar we
elkaar eens ontmoeten zullen.
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Ik ben de Zoon van Anne en Peter.
Met Moeder heb ik, behalve door m'n bloed, alleen gemeenschap gehad door
middel van Vader.
Hier, in het voorgaande spreekt ze dierekt tot me, en haar stem heeft me zeer
ontroerd. Nu, na Vaders dood, ga ik mèt Haar over Hèm spreken ; dat geeft
aan m'n woorden een zekerheid, die ze anders missen zouden.
Moeder heeft Vader goéd gezien en hij kende zichtelven niet.
Want hij was een mysterieus mens.
Hij heeft om z'n bezit bijna dageliks moeten strijden en vaak zo wanhopig,
dat hij er lichamelik haast onder bezweek.
Dit is het wonderlike in hem geweest : z'n bestaan één grote crisis en t óch
in 't bezit van een diep-gewortelde belangstelling voor anderen ; toch in 't bezit
van de geheimzinnige kracht, die van God stamt.
Nu, na vijf-en-twintig jaren, zou ik met m'n Moeder Zaliger deze woorden
willen juichen over de Man die m'n leven heeft geleid, door wie God tot me
sprak en die me vervulde van een blijvende verwondering over het leven:
Ik zag aan hem iets, dat me deed denken aan een Kathedraal ; iets simpels en
koninklijks, iets ruims en hoogs en vooral dit : de tegenwoordigheid van een ontzag
kracht. Vader was een teken van een macht die boven hem-weknd,goli
uitreikte, die groter was dan hemzelf, zoals het Godsverlangen groter is, dan de
Kathedraal.
Z'n sterven was lang en moeilik. Vooral de gedachte aan het stralende doodsbed
van Moeder, maakte z'n gang naar het eind zwaar.
Want hij had zo gehoopt, aan 't slot van zijn leven juichend en lichtend van
vreugde uit te stappen naar het andere land.
Het heeft niet zo mogen zijn. Hij stierf zoals hij leefde, in voortdurende aanvechting. Van uur tot uur nam, mèt de lichamelijke crisis, de geestelike toe. Met
koortsig getuigen -- als tegen zijn twijfel op -- van het Heil dat hij wel niet
lang onbestreden heeft bezeten, is hij in grote benauwdheid gestorven.
Maar Moeder, wij weten, dat deze wonderlik-geheimzinnige man een Kathedraal
was in z'n leven.
Hij heeft U en mij, ondanks zichzelf, heengewezen naar het land, waar alle dingen
van God ontvangen worden.
(Voor J. en L. U.-O.)
December A.D. 1VICMXXX.

GEDICHT
DOOR

G. ACHTERBERG.

In de zon is de dood begonnen;
hij heeft het zoete vreten aangevangen;
de warme velden worden donker overronnen.
Wij loopen nu met vrome voeten over naakte wegen
en zijn van Zijne majesteit doorzegen;
ergens is er een onderspit gedolven.
En iedere vrouw is ons genegen
haar bloed te mengen met de zwarte zonnen,
die van de zoomen van ons bloed zijn opgestegen.
0 lente, zon-bedronken en door donker overrompeld.

GEDICHT
DOOR

G. ACHTERBERG.

Gij wist, dat ik niet anders was,
dan wat ik worden zou met u;
gij hieldt mij aan uw hart en schuw
beleedt ge in uw heerlijkheid,
dat gij niet anders had verwacht;
en nu aan deze eerlijkheid
te bloeien staat uw schoon lichaam,
en mijne ziel het gadeslaat
en met uw ziel tesamen raakt
iedere maal,
is het of wij van eeuwigheid
gekend zijn bij elkaar.

DE VOORBIJGANGER
K

..M

MUUS JACOBSE,

De meisjes hebben een lied aangeheven
Bij hun gitaren in de avondschijn:
Adieu mijn lief, het kon niet langer zijn,
Adieu mijn lief, ik was zo graag gebleven.
De meisjes staren in de avondschijn,
De meisjes zingen zacht en trillen even:
Adieu mijn lief, ik was zo graag gebleven,
Adieu mijn lief, het kon niet langer zijn.
Zijn wij één avond aan elkaar gegeven
Om morgen heen te gaan? — Scheiden doet pijn.
Adieu mijn lief, ik was zo graag gebleven....
De meisjes staren in de avondschijn,
De meisjes hebben zachtjes aangeheven:
Adieu mijn lief, het kon niet langer zijn.

EEN BOER
DOOR

MUUS JACOBSE.

Een boer die slaapt tegen de zwarte grond,
In een laag dak, gebogen voor de nacht,
Keert klein langs strakke populierenwacht
's Avonds zijn smal pad, zwijgend en gekromd.
Maar als de verzadigde oogsttijd komt
En hij de laatste trage wagenvracht
Zomerschoven in de zatte schuur bracht,
Dan voelt hij rust als een grote heemhond.
Dan groeit zijn huis, drachtig van rijpe vrucht,
Breed en zwaar-welvend in de avondlucht,
Donker opstulpend aan de waterkant.
Dan loopt hij ver de dijk langs, stug rechtop,
Starend over zijn dampend akkerland
Met late zonglans op zijn bruine kop.

DE KLOP OP DE DEUR
DOOR

J. HAANTJES.

Reeds geruime tijd voordat „De klop op de deur" verscheen, wisten we dat
Mevrouw Boudier-Bakker weer aan een grote roman werkte, en onze aandacht
stond sterk gespannen. Want dit hadden we niet meer verwacht. Nog eenmaal had
de armoede opgeklonken in de snerpende muziek van de kermis op het Utrechtse
dorp ; ze spookte ons tegen van de verhitte gezichten der in dolle jool zichzelf ver
jongens en meiden ; ze staarde ons aan uit de lege ramen in de huizen-getnd
der onverschillig gebarende notabelen.
Zo was het geweest in „De Straat ", maar daarna was er een verandering ingetreden. De trekken van de schrijfster verzachtten zich, en zo nu en dan was
het verbeelding of was het werkelikheid -- meenden we zelfs de schaduw te zien
van een glimlach over haar zo trieste gelaat. Het besef dat er „een armoede schuilt
in ieder mensenbestaan", bleef ook nu ; maar dit besef was niet langer meer alléénheersend ; daarnaast kwam nu het weten dat menig mensenleven, naast een overmaat van smart, toch ook een, zij het schrale, oogst wist te behalen aan geluk,
aan blijdschap. Het leven had zijn vreugden zo goed als zijn verdrietelikheden ;
de alles dragende, alles duldende liefde van een vrouw voor haar man, de alles
opofferende genegenheid van een man voor zijn vrouw, de nimmer aflatende zelf
een moeder ten opzichte van haar kinderen.
-verlochniga
Maar met dat het armoedebesef zijn alleenheerschappij verloor, ging ook de eenheid,
de samenbindende kracht in mevrouw Boudier-Bakker's werk verloren. Haar
kunst verbrokkelde. Hoe duidelik kwam dit b.v, niet uit in een boekje als „Twee
voeten ", de levensbeschrijving van een vrouw, geheel geconcentreerd op de voeten
die haar door haar soms zo moeilik bestaan heendroegen. Soms wist de schrijfster,
door heel haar zegging op deze tot beeldspraak geworden voeten samen te trekken,
dieper, feller, zich uit te drukken dan ooit te voren, maar soms ook was wat
zij zeggen wilde, te veel om enkel door deze voeten gedragen te worden ;
haar beeld werd topzwaar. Doch dat alles was nog niet het bedenkelikste in mevrouw
Boudier-Bakker's nieuwe wijze van schrijven. Het bedenkelikste was dat zij alléén
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in staat was, de beschrijving van heel dit leven op één enkele beeldspraak samen
te trekken, omdat deze beschrijving zelf reeds geen eenheid meer had, in smart
en vreugde verkruimeld lag. De kunst van mevrouw Boudier-Bakker was in de
laatste jaren meer en meer kleinkunst geworden, liep zelfs het gevaar in fragmentarisme te verzanden.
Toen kwam het bericht : Mevrouw Boudier-Bakker werkt weer aan een grote
roman, een roman die het Amsterdamse leven gedurende de gehele twede helft
van de vorige eeuw en de eerste twintig jaar van deze eeuw bestrijkt. Hoe sterk
was onze verwachting ;; vol hoop waren wij, maar ook vol vrees. Zou mevrouw
Boudier-Bakker erin slagen haar oude motief, het enige waarvolgens tot nu toe
werk van lange adem voor haar mogelik geweest was, nog eens op te nemen?
Maar neen, dat was toch niet denkbaar ; iemand die eenmaal erkend heeft dat het
leven, naast vele smarten, toch ook zijn vreugden biedt, kan maar niet plotseling
deze erkentenis weder loslaten, en op een vroeger aangehangen, exclusivistieser
levensgevoel teruggrijpen. Zou het dan mogelik zijn — en onze hoop werd vuriger,
onze vrees sprak luider zou het dan mogelik zijn dat mevrouw Boudier-Bakker
erin geslaagd was om, langs de weg van de historiese roman misschien, haar kunst
te hernieuwen, een nieuwe langademige stijl te vinden die bij haar nieuwe levenshouding paste ? Dat zou een gebeurtenis zijn, in onze Nederlandse letterkunde,
met haar nog steeds zo bloedarme proza!
„De klop op de deur" kwam, en het werd een teleurstelling. Aan de lengte
ontbrak het niet. Maar deze lengte was niet het noodzakelike gevolg van een hernieuwing, ze was slechts het resultaat van een ongewone volharding in het oude.
Deze nieuwe roman werd een voortzetting van de vroegere, enkel uitgebreider
omdat nu niet een familie, maar een geslacht beschreven werd, enkel meer verbrokkeld, omdat er nu niet meer één feldoorleden levensgevoel was dat alles
samenbond.
Maar het historiese element dan ? Is „De klop op de deur" dan hierin niet
radikaal verschillend van een boek als „Armoede" of „Het Spiegeltje" dat het
een tijdroman is, terwijl de vroegere werken van mevrouw Boudier-Bakker hoogstens
de naam van zederomans mogen dragen ? We mogen ons vooral hier niet door de
schijn laten verblinden : „De klop op de deur" is geen rasechte tijdroman. Daarvoor
is de historie erin te veel achtergrond gebleven, heeft deze te weinig plaats gekregen
in de levens der beschreven personen.
Misschien is het wel zo — maar hier laat zich slechts vermoeden dat mevrouw
Boudier-Bakker, daartoe aangemoedigd door binnen- en buitenlandse voorbeelden,
getracht heeft om met behulp van dit historiese element, iets nieuws te geven,
maar dat zij deze opzet telkens ontrouw worden moest, eenvoudig omdat deze in
strijd is met de diepste neigingen van haar schrijfsterstalent. Haar kunstenaarschap
dreef haar telkens en telkens weer tot de beschrijving van dat wat het meest
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algemeen menselike en tegelijk het meest verbiezonderde was in haar figuren, hun
persoonlike smarten, hun persoonlike vreugden. Mevrouw Boudier-Bakker was te
veel en te uitsluitend psychologe om de schepper te kunnen worden van een magistrale
tij droman. Onder haar handen, onder haar pen, kon geen hechte, harmoniese
eenheid tot stand komen van tijd en individu, zoals Galsworthy ons die eens gaf
in zijn figuur van Soames Forsythe ; onder haar bewerking dreven tijd en individu
steeds weer hopeloos uit elkaar. Zodoende kon de historie moeilik meer worden
dan het vlak waartegen een kleurig mozaïek van vele levens en levenservaringen
werd aangebracht.
Over de wijze waarop deze levens en levenservaringen werden uitgebeeld, hebben
ook wij verder niets dan lof. We bewonderen in die uitbeelding voor al het vermogen,
een diepe ontroering uit te drukken, de scherpe karakterontiedingen, de subtiele
weergave van telkens weer een andere sfeer, de feilloze keuze van het enig-rake
woord. Maar onze waardering voor deze, op zichzelf zo voortreffelike hoedanigheden
wordt toch wel zeer getemperd door het besef dat we dezelfde kwaliteiten, meer
dan twintig jaar geleden, ook in „Armoede" reeds prezen. Juist omdat we begrijpen
dat we ons lieten bekoren door iets dat per slot van rekening toch meer verleden
dan toekomst is, kunnen we „De klop op de deur" niet wegleggen met een gevoel
van enkel voldoening. We hadden zo vurig op meer gehoopt.

ALBERT VERWEY EN BILDERDIJK.')

We gaan dit jaar Bilderdijk herdenken en het loont de moeite te overwegen
op welke wijze, we dit moeten doen. Vooral waar het eerste werk van de voorzitter
van het Bilderdijk- Comité, dat de officiële herdenking schijnt te willen inleiden,
enkele gevaarlike zijden heeft, die vermeden zullen moeten worden, wil deze herdenking een waardig karakter dragen.
August Heyting heeft door een zekere zucht tot polemiek en een tekort aan
historiese zin niet alleen een onrustige, rommelige studie geschreven, maar ook
de fout tegenover Verwey begaan, die hij aan Verwey tegenover Bilderdijk verwijt
misverstaan door tekort aan liefde voor en verstand van de dichter. En dat is jammer
voor het prachtig gegeven dat in het onderwerp Bilderdijk en Verwey voor de hand
ligt. Dat komt, omdat het Heyting niet te doen is de kritiek van '80 op Bilderdijk
en de wijziging die daarin langzamerhand is gekomen, te bestuderen en te verklaren,
maar omdat hij werkt met het vooropgezette doel Bilderdijk te verdedigen. Hij
vraagt zich niet af : waarom heeft Verwey deze of die mening, maar : heeft hij
gelijk ? Als Heyting dezelfde maatstaf gebruikt bij Bilderdij k's meningen en oordelen, zou het bij Bilderdijk ook heftige verwijten moeten regenen. Het zal niet
moeilik zijn Bilderdijk op inkonsekwenties te betrappen, zoals het Heyting een
genoegen is Verwey in een lang leven van veel schrijven te doen (terwijl hij toch
eigenlik daarin alleen genoegen heeft, omdat Verwey zo konsekwent was om Bilderdijk
te blijven afwijzen). Bovendien is het jammer om studies die in 1912 geschreven
zijn, in 1930, slechts van een paar noten voorzien, uit te geven. Vooral daar in
deze noten met merkwaardige uitingen van Verwey over Bilderdijk in de jaren
na 1912 niet gerekend wordt. Dat de studies van de heer Heyting niet dadelik
na 1912 uitgegeven zijn, is ondertussen zijn schuld niet, wel dat hij niet in een
kort hoofdstukje enkele nieuwe gegevens heeft verwerkt, en het noodzakelike verschil in de houding van 1880 en 1930 begrijpelik heeft gemaakt.
1 ) Naar aanleiding van Willem Bilderdijk als dichter. Deel I Albert Verwey en Bilderdijk
door August Heyting.
N.V. Electrische Drukkerij „Luctor et Emergo" Den Haag 1931.
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Merkwaardig, en kenmerkend voor de wijze waarop hij het schrijven van een
studie als een strijd ziet tegen vijandelike machten, is zijn uitlating in een noot
van 1925, dat „de macht der bovenaangeduide letterkundigen slechts is toegenomen.
Zo is de heer Albert Verwey sedertdien hoogleraar aan 's lands oudste universiteit
geworden, de heer Maurits Uyldert criticus aan Het Algemeen Handelsblad, enz.
Dus wordt de deugd beloond". Even verder heeft hij het over „de verwaande
onbevoegdheid en het gebrek aan verantwoordelikheidsgevoel en moed van openbare voorlichters" en over een „verpeste atmosfeer ".
Merkwaardig noem ik dit, omdat een dergelike polemiserende schrijfwijze (die
door het ganse boek wordt volgehouden) een metode is, in de school van '80 geleerd.
Daar staat tegenover dat iemand als Verwey in zijn kritieken en beschouwingen
een veel sterker samenvattend en een dieper doordringend vermogen toont dan bij
Heyting ergens te bespeuren is.
Dit is alles zo buitengewoon betreurenswaardig, omdat Heyting telkens toont
in zijn stof buitengewoon belezen te zijn en in staat is allerlei eigen, zeer waardevolle opmerkingen te maken. Wat hij b.v. hier en daar terloops over de verhouding
Potgieter-Bilderdijk zegt, kon een mooie studie zijn geworden, als Heyting het
niet had hoeven te gebruiken om er mee tegenover Verwey te pralen, dat hij enkele
dingen heeft gezien die een Potgieterkenner als Verwey over het hoofd zag, tenminste niet memoreerde.
Als we rustig de houding van '80 tegenover Bilderdijk bezien — als we in 1931
nog niet voldoende objektief tegenover deze kwestie staan, hoe lang moeten we
dan nog wachten ? dan is onze eerste plicht te trachten er achter te komen, hoe
Kloos en Verwey er toe gekomen zijn om zich zo fel tegen Bilderdijk te keren.
De heer Heyting doet een poging daartoe aan het eind van zijn boek.
Bilderdijk, zegt Heyting, ging in tegen het politiek inzicht van zijn tijd, en
was strijder voor het dogma en het geopenbaarde woord Gods, stelt zich daardoor
tegenover een groot deel van de natie. Zo is hij „anti-nationaal", d.w.z, in strijd
met de leiders van het volk. De tachtigers daarentegen waren ondogmaties, en
anti-nationaal in andere zin : zij vertoonden het volkskarakter dat kritiek uitbrengt
op het eigene en het vreemde verheerlikt. Het kostte Bilderdijk en de tachtigers
beide populariteit. Wat men wel doen moet om populair te worden, is bij deze
redenering niet erg duidelik. Maar afgezien daarvan, zijn deze gegevens voldoende
om de kritiek van '80 op Bilderdijk te verklaren ?
Men zal moeten beginnen te zoeken bij de ontevredenheid die er onder de jongeren
van '80 was over de poezie van hun eigen tijd. En dan is het voor ieder duidelik
waarom de eigen tijd niet bevredigen kon. Alles wat in de 19de eeuw betekenis
gehad had, was voorbij. In de poëzie en de kritiek was omstreeks 1880 een onbelangrijkheid ingetreden die talentvolle jonge mensen hinderen moest. Wat hun in
de poëzie van hun tijd, die in alle tijdschriften geprezen werd, vooral hinderde,
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was de tot clichee geworden, gedachteloos gebruikte dichterlike taal ; de mening
dat een uitdrukking, als ze door een groot dichter of door enige geslachten van
dichters was gebruikt, dan ook verder in alle gevallen waar ze nog gebruikt werd,
bewonderd diende te worden. Ook hinderde hen de burgerlike sfeer, de vrome
gemoedelikheid en het benepen fatsoen van hun oudere tijdgenoten. Bij hun kritiek
op de mentaliteit der generatie die hen voorafging hebben ze niemand persoonlik
aansprakelik gesteld voor het euvel der velen ; voor de rhetoriek van hun
tijd hebben ze echter in Bilderdijk de vader gezocht. Terecht en ten onrechte. Ten
onrechte, inzover Bilderdijk, hoe groot taalvernieuwer hij ook was, in principe
niet verschilde van het renaissancetaalgebruik en zij dus eigenlik terug hadden
moeten gaan tot het renaissancetijdperk dat in bewonderde voorbeelden zijn taalnorm vond en door letterlike vertalingen en vernuftige analogieformaties, door
buitengewoon knap volgen zonder verlies van eigenheid in korte tijd aan onze
kunsttaal een geluid en een gestalte wist te geven dat merkwaardig veel verschilt
van het meer volksaardig taalgebruik der Middeleeuwen.
De 18de eeuw heeft getracht door voorschriften en onderlinge samensprekingen
het uit de 17de eeuw geërfde taalmateriaal te konserveren en te katalogiseren. En
Bilderdijk die zoveel van de 18e eeuw ondersteboven gooide, heeft zich van dit
klassicisties taalgebruik niet willen bevrijden. Wel heeft hij het zeldzaam knap
gebruikt, wel heeft hij het materiaal naar allerlei zijden uitgebreid, maar is toch in
zijn dichterlik woord een man van traditie. Door zijn geweldige, geniale persoon
was het onmogelik voor een slap nageslacht een vernieuwing van taal te beproeven.
Dat gebeurde voor de poëzie pas in 1880. Voor het proza, waar de invloed van
Bilderdijk niet van betekenis was, had vernieuwing geleidelik en veel vroeger
plaats. De kritiek op Bilderdijk's taal als bron voor de „dichterlike taal" was dus
ten dele onjuist ; dat door zijn voorbeeld deze het nog zo lang volhield, dat voelden
echter de tachtigers intuïtief en daarom keerden zij zich tegen hem. De fout van '80
was daarbij om te menen, dat in de „overgeleverde" taal, die in hun tijd smakeloos
was, nu ook inderdaad geen poëzie was te leveren, en er waren wel verzen van
Bilderdijk hun in de oren blijven hangen, waarin zij hun mening gerechtvaardigd
vonden. En zelfs de beste verzen van Bilderdijk konden zij in hun jonge tijd niet
waarderen, omdat deze verzen toch een andere „woordkunst" nastreefden dan zij
zich als ideaal stelden. Elke jonge opkomende beweging bestrijdt het andersoortige
en begaat daarbij grote onrechtvaardigheden. Daar komt nog bij, dat impressionisme,
heus niet alleen bij ons, een levensstijl is die buitengewoon afbrekend is te werk
gegaan tegen de traditie. In alle tijden, waarin men het overgeleverde als een
knellend juk voelt, heeft men dat ruw afgeworpen. En natuurlik moest zich de
kritiek het heftigst richten tegen de vorm, omdat het impressionisme ongeestelik
was. Natuurlik komt ze ook daarom met de geest van de 19e eeuw in
botsing, voor een deel niet onverdiend, omdat veel 19de eeuwse vroomheid
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niet meer was dan burgerlike braafheid, maar ook trachtten ze daarbij onderste
boven te lopen wat waarachtige Godsverheerliking was. En vanzelf kwamen ze toen
ook bij Bilderdijk terecht. En zeker mogen we niet vergeten, dat de haat van Multatuli tegen Bilderdijk daarbij ook een belangrijke rol heeft gespeeld.
Wat wil dit alles nu zeggen ? Dat de heer Heyting gelijk heeft, als hij zegt, dat
de mannen van '80 veel dwaze dingen ten opzichte van Bilderdijk beweerd hebben
en dat het goed is enkele dingen recht te zetten. Maar ook, dat de revolutie van
'80 een belangrijke taalzuivering geweest is, waarbij een rechtvaardig vonnis werd
geveld over een stijlprocédé dat zichzelf overleefd had. Dat door Geerten Gossaert
met het oude stijlvermogen nog nieuwe effekten te bereiken waren, bewijst niets
tegen de zegenrijke afbraak er van door de mannen van '80.
De metode waarmede de heer Heyting nu werkt om Bilderdijk te rehabiliteren,
een streven dat ik overigens slechts toejuichen kan, is, al toegevende dat Bilderdijk
ook zwak werk heeft geleverd, in de superlatief van bewondering te spreken over
al wat hij in hem waardeert, terwijl hij, terloops toegevende het goede in Verwey
en anderen, ellebreed uitmeet hun tekortkomingen en vergissingen. We leren op
die manier noch Bilderdijk, noch Verwey zuiver kennen.
Verwey heeft bovendien Bilderdijk en de Bilderdijkse trant wel gehaat, maar
nooit onbelangrijk gezien. De figuur van Bilderdijk stond hem in de weg, omdat
hij zo groot was, zijn invloed zo ver reikte, omdat van zijn jeugd af Bilderdijks
poëzie en die van zijn school als ideaal hem was onderwezen, terwijl hij zelf zijn
idealen elders zocht. Het is makkeliker iets onbelangrijks te vervangen dan iets dat
in wezen groot was. Verwey en zijn vrienden hebben het klaargespeeld, omdat in
hun tijd slechts de karikatuur van Bilderdijk in de verzen van hun oudere tij dgenoten gestalte vond en het niet moeilik was in Bilderdijks rijke maar onevenwichtige
produktie ook de dwaasheid van eigen tijd terug te vinden.
Het is aan '80 inderdaad gelukt een vernieuwing tot stand te brengen en tot op
onze tijd is het Bilderdijkvers in onze poëzie een uitzondering. De dichterlike taal
van de renaissance heeft afgedaan en heeft plaats moeten maken voor een nieuwe
rhetoriek en een koortsachtige jacht naar telkens opnieuw beproefde vernieuwingen,
een streven waaraan evenzeer een verheugende als een ontstellende kant is, ontstellend
temeer waar elk nieuw literair jargon door zijn opvallend zich buiten de traditie te
plaatsen al te doorzichtig is en in zijn navolgers al te pijnlik als navolging herkenbaar.
Toch kunnen we niet genoeg dankbaar zijn eindelik verlost te wezen van de tijd,
toen dichten niet veel meer was dan een voortzetting van de stijloefeningen der
lagere en middelbare school, waarbij men slechts bij een bepaald gegeven het
„juiste woord ", het „passende" had intevullen, toen onze lieve taal een fraaie legkaart
van clichees was. Dat kon Bilderdijk niet helpen dat het zo geworden was, hij heeft
deze dichterlike rebus met genoeg virtuositeit opgelost en voldoende variatie gebracht in de figuur. En ook is met '80 de mogelikheid tot dichterlik „spel" niet

72

ALBERT VERWEY EN BILDE RDIJK

veel verminderd. Toch hebben zij in '80 het verderfelike van het spel leren zien
en de hoge ernst van de poëzie weer leren verstaan. In zoverre is hun werk in de
geest van Bilderdijk geweest, ook al moesten zij Bilderdijk er wat voor toetakelen.
En nu Verwey. Verwey heeft het meest over Bilderdijk geschreven van degenen,
die met hem jong waren. In de eerste plaats, omdat hij van hen de meeste historiese
belangstelling had, en in de tweede plaats, omdat hij hem het naast stond.
Verwey uit een gezin van de réveilkring stond Bilderdijk in vele opzichten zeer
na en kon nooit van hem loskomen. Daarom heeft hij zich altijd tegen hem verzet.
Hij geloofde te zeer in het nieuwe dat hij en zijn vrienden te brengen had om bij
het oude te blijven staan ; hij zag er te zeer de grootheid van om er onverschillig
tegenover te zijn.
De heer Heyting baseert zijn kritiek op Verwey voor een niet gering deel op
de opstellen uit Toen de Gids werd opgericht, een boekje in 1897 uitgegeven en
door Heyting ook als zodanig gedateerd, maar waarin scherp onderscheid moet
gemaakt worden tussen de eerste drie opstellen en het laatste. De eerste drie werden
nl. geschreven in 1886, alleen het laatste is van 1897 ; dit moest de heer Heyting
iets zeggen omtrent de formulering. Dat Verwey toen de betekenis van Bilderdijk
niet ontkende, blijkt echter zelfs reeds uit de oudste opstellen : „Sommigen genoten
met achtiende-eeuwschen vermaaklust zijn (Bilderdijk's) beschrijvingen en kleine
gedichten ; anderen maakten zich boos om zijn wrevelige uitingen en beweringen ;
maar allen zonder onderscheid had hij geslagen mei de bewondering voor wat men
niet begreep. In het opwekken dier bewondering lag zijn goede invloed op de kunst
van ons Vaderland (Toen de Gids werd opgericht p. 56)". Dergelike uitlatingen
treft men in Verwey's oudste opstellen reeds herhaaldelik aan. Daarnaast echter
ook, dat hij toch geen dichter was, omdat hij zijn eigen taal niet schiep, maar de
rhetoriese taal van de 18de eeuw gebruikte. En nu zal de heer Heyting verontwaardigd
zijn en ten eerste beweren, dat Bilderdijk wel dichter was, ten tweede dat men met
Gossaert kan spreken van bezielde rhetoriek en ten derde, dat er een boekje bestaat
van mijnheer de Jager, geloof ik en een studie van Dr, v. d. Valk en waarschijnlik
nog meer, waarin staat, hoe Bilderdijk geen overgeleverde taal gebruikte, maar een
groot taalvernieuwer was. En als ik al die dingen toegeef en dat hem gerustgesteld
heeft, moet hij nog eens de taal van Bilderdijk leggen naast een 18e eeuws en een
19e eeuws vers, en tenslotte naast een modern vers om te konstateren de overeenkomst in wezen tussen de taal van de 18e eeuw en Bilderdijk en de 19de eeuw tot
'80, om na '80 een nieuw geluid te ontdekken. Hij is een te fijngevoelig mens om
dit niet op te merken en te erkennen dat '80 iets anders gebracht heeft en dat het
om de nieuwe kunst te kunnen brengen en de oude, eigentijdse te kunnen verwerpen het nodig was Bilderdijk poëties te verwerpen, n'en déplaise de grote
onrechtvaardigheid tegenover Bilderdijk die ze daarmee begingen, maar die zij
zich niet bewust waren, en niet bewust konden en mochten zijn, wilden zij hun
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bevrijdende daad volbrengen. In het vierde opstel van de bundel, waar Verwey
eigenlik reeds achter de strijd tegen Bilderdijk staat, kon hij dan ook schrijven:
„Het (de strijd tegen Bilderdijks rhetoriek) is een daad van de jeugd en die nu
is voorbij gegaan. Het is een daad die niet bestemd was eenig leven te vullen —
wie loopt bres in een muur tenzij dan om het uitzicht of de woning daarachter.
Maar het is een daad waarvan de winst noch voor ons, noch voor wie na ons
komen, verloren gaat ". Ik kan in een opstel als dit bedoelt te zijn niet volledig
de houding van Verwey tegenover Bilderdijk behandelen. Ik wil echter nog even
wijzen op enkele uitlatingen van Verwey in enkele van zijn jongste bundels, die
de heer Heyting niet meer voor zijn onderwerp heeft gebruikt en die toch verhelderend zijn bij het bestuderen van Verwey's houding.
In De Maker (1924) komt voor Een ontmoeting met Bilderdij k. In het begin
spreekt hij hem nog aan met Vijand en vindt het vreemd Bilderdijk te ontdekken
in zijn wereld. Maar ontdekt hij Bilderdijk is niet zijn vijand en hij vleit
zich met hem aan de oever van het water waarin hun beider beeld zich mengde.
Wel beroemt hij zich er op, dat hij Bilderdijk in sommige opzichten overtreft ;
wel is zijn vers een vorm van het verleden waaraan onverstoord een starheid hechten
bleef die Verwey benauwde, omdat die vorm onnatuurlik was „daar ze omging
buiten 't hartelijk gehoord Verkeer van menschen, daar ze wanden bouwde,
gebaren opriep, of op een tooneel Een volk van geesten zijn gedachte ontvouwde."
En nu begint deze samenspraak tussen Bilderdijk en Verwey, waarin Verwey
Bilderdijk ziet als een hem nauw verwante dichter. Maar Verwey is een dichter
wiens paradijs op aarde lag, terwijl „één Naamlooze al wat bestaat blijft binden ".
Terwijl Bilderdijk door „de sterke stroom Van 't vaderlandsch gebeuren" aan de
oever werd gedreven en zijn paradijs zag aan de overzij de en daarom uitzag naar
de Verlosser. En zo komt de erkenning: ook de kunst van Bilderdijk was Kunst,
Verwey zong het lied van vreugd, Bilderdijk het verlangen. Verwey kent daarom
niet de aarzeling die achter Bilderdijks lippen beefde.
Natuurlik is dit maar een gedeeltelike herkenning van Bilderdijk. Het titaniese
van Bilderdijk komt hierin niet tot zijn recht en de geloofsstrijd van Bilderdijk wordt
te zeer uit de historiese omstandigheden verklaard, maar dit is toch een merkwaardig
vers, dat toch zeker wel van een andere houding van Verwey tegenover Bilderdijk
getuigt.
In De figuren van de Sarkofaag (1930) spreekt Verwey nog eens over Bilderdijk.
Hij blijft hem afwijzen voor zijn eigen poëzie, hij blijft hem aanvaarden als dichter
en als groot mens. Hij schrijft in het gedicht Op het oude speeltuig in de maatgang
van Bilderdijk. „Niet om Hem te evenaren, De Bitse die daar stond, hij die met
vaste hand Het spel beleidde van zijn Zucht naar 't Vaderland ". Verwey heeft
Bilderdijks versvorm, zoals hij die in zijn grotere gedichten gebruikte, de statige
alexandrijn, steeds vermeden. Hij wijst er echter op, dat die keuze voor een nieuwe
-
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vorm geschied is om een nieuw geloof. Bilderdijks droom van het Hemelsch Jeruzalem trok hem niet aan, omdat hij als droom de wereld zelf had, „het Zijn,
nochtans van godlijke orden". „Dit, zoo toen als nu, de taak Waar ik mijn
vorm naar richt en andre vorm om wraak".
Hier wordt de aanval op Bilderdijk's vorm, die in de strijd voorop stond en die
de meest voor de hand liggende strijd was in de tijd van worsteling om een nieuwe
kunst, verklaard uit een behoefte aan een nieuw ideaal, dat tegenover dat van Bilderdijk stond : het anders menszijn dus. Het aanvaarden van de aarde tegenover Bilderdijks
wegtrappen van diezelfde aarde. Dat is niet godsdiensthaat, zoals men zo graag
het eerste optreden van '80 heeft willen verklaren. Het is echter in zijn wezen wel
een roes der zinnen, die pas in Verwey's later leven tot geestelikheid werd. Zijr
geloof in de schone aarde valt samen met zijn paradijs. Dat wij persoonlik dichtei
bij Bilderdijk staan dan bij Verwey in dit opzicht, moet ons niet doof maken voor
het woord dat hij tot Bilderdijk richt en waarin hij zich met Bilderdijk die hij
verstiet, verbonden acht: „elk mensch verlangt zichzelf te zijn, en wijders Wil
hij niet sterven dan met naast hem als geleiders Dat eigen voorgeslacht dat hij
eens van zich stiet". En verkeerd zouden wij doen, als wij uit de keten der historie
die ons met Bilderdijk verbindt, menen de schakel Verwey te kunnen elimineren.
Zoals de heer Heyting meent te kunnen doen, die verwacht Bilderdijk beter te zien,
als hij de kritiek der tachtigers (en deze zelf) als waardeloos wegwerpt.
J. VAN HAM.

ONVERZOEND
H. J. BAKKER.

Voor hem was God een naam,
een vage herinnering en anders niet.
een droom slechts, die hij even vasthield, losliet
en vergat als elke andere droom,
toch knielde hij elken morgen weer opnieuw
en vouwde onbewust en achteloos zijn handen.
maar als zijn vingers aarzelend het kruis omspanden,
wist hij zichzelf vervreemd en ver van God.
en toen hij stierf, één van de laatste dagen,
verried zijn hartslag nauwelijks een verborgen angst.
maar met een lach, die vreemd klonk langs
de wanden, heeft hij het kruisbeeld aan den grond geslagen.

VAN SCHENDEL'S „FREGATSCHIP
JOHANNA MARIA" ')
DOOR

H. VAN DER LEEK.

Iemand komt na lange jaren een jeugdvriend tegen. „Bonjour !" Aarzelend
blijft de jeugdvriend staan, lichtelijk gegeneerd door 't pijnlijk niet kunnen thuisbrengen van iets vaags bekends. Zooals dat 'n mensch gebeuren kan. „Van
Schendel !" .... „Nee maar, wat stom van me .... natuurlijk, natuurlijk .... ik
zou je haast niet herkend hebben .... al zoo lang geleden, hè ? .... en hoe gaat
het ?" En de oude vrienden blijven een paar minuten staan keuvelen, onzeker
in 't verre verleden tastend naar de einden van afgebroken draden, probeerend
oude gevoelens weer op temperatuur te brengen. Tot ze, met 'n onbehagelijk
gevoel van onvoldaanheid in zich weer peinzend elk huns weegs gaan. En de
jeugdvriend soest : „Nee, die zou ik niet meer herkend hebben. Da's niet de
Arthur van vroeger meer. Ook wel èrg oud geworden !"
Op zoo'n ontmoeting lijkt de uiting van sommige kritieken en van menig lezersoordeel. Deze „nieuwe" Van Schendel is 'n zachte teleurstelling voor dwepers
met „Verhalen" en bewonderaars van „Een Zwerver Verliefd ". Het is zijn „stijl"
niet meer, merkt men op.
Maar een oplossing is gauw gevonden. Dit is „nieuwe zakelijkheid". Nu ja,
iets nieuws schijnt Van Schendel hier te geven en als het ontbreken van
vroegere uitvoerige ornamentiek meteen „zakelijkheid" is, dan zouden we deze woorden
kunnen gebruiken. Mits ze een behoorlijk eindje uit elkaar werden gezet. Want ... .
het op 't oogenblik in omloop zijnde etiket-begrip „nieuwe zakelijkheid" onderstelt
op z'n minst een andere oorsprong en voorgeschiedenis als dit boek. Bovendien... .
men zou me 'n waarachtige dienst bewijzen, door me duidelijk te maken, wat
dat uit Duitschland ingevoerde handelsmerk voor veel -en-vooral-velerlei eigenlijk
inhoudt. Met de op codeformaat teruggebrachte uitleg van Broder Christiansen
1
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kon ik weinig beginnen tegenover de bloemlezing „Die Ausfahrt 1927" (Silberburg,
Stuttgart), de eerste groepsuiting uit deze hoek. Het schijnt me toe, dat als men
spreekt van een poging van A. van Schendel om „nieuwe zakelijkheid" te geven,
een noodzakelijke kleine controle achterwege is gelaten. Er had gecollationeerd
dienen te worden.
Want : ook in dit boek is Van Schendel nog altijd romanticus. Minder impressionistisch dan in de bloeitijd van die stijl. Met een kleine verschuiving van berustend pessimisme naar het optimisme van iemand, die, achter het leven staande,
er den zin van verstaan heeft. Maar nog onverzwakt romantisch.
Zich door den stijl van dit boek laten misleiden tot conclusies als „nieuwe zakelijkheid" of „dit is Van Schendel niet meer" beteekent, den stijl niet begrijpen
als een noodzakelijkheid.
Men kent natuurlijk het boekje, dat aan 't begin van Van Schendels loopbaan
staat, „Verhalen". Of 't nu precies het eerste is, wil ik in 't midden laten. Bekend is de eigenaardige teere stylistiek daarin, het vloeiende van klank, zins
vloeiende ook van den eigenaardigen gevoelsmatigen-rhytme,sfuidknght
zinsbouw, het vloeiende zelfs van de situaties, die van werkelijkheid in droom
en van droom in werkelijkheid ongemerkt overglijden. Alles is in een mystiek halflicht gehuld en zoet-gedempt van toon. Nooit scherpe, altijd bewegelijke omtrekken.
Geen concrete achtergrond, om tegen af te steken, maar 'n echt impressionistisch
met zilveren schemer gevulde ruimte, waarin pastelkleuren deinen. Een zachte,
soms ietwat droefgeestige berusting is de ondertoon van het verhaalde. Droomtuinen, waaruit men de vruchten niet naar de werkelijkheid kan brengen. Het
ideale is nergens vlakbij of tastbaar, nergens realiseerbaar. „Het" is altijd ergens
elders. Kortom impressionistisch-romantisch in een zeldzaam geslaagde combinatie.
Ondanks zijn concreet onderwerp, zijn schijnbaar concrete stijl en concrete
compositie staat „Het Fregatschip Johanna Maria" er toch heusch niet ver af.
Misschien maar 'n millimeter!
Als kinderen vermaakten we er ons winteravonds graag mee, om de lens van
de tooverlantaarn op diffuus te stellen, waardoor een beeld op 't doek kwam met
vloeiende omtrekken en geheimzinnig wazige, onwerkelijke kleuren „feuchtverklart",
zooals Goethe 't noemen zou. Dan draaiden we de lens een millimeter achteruit
en 't plaatje kreeg scherpe contouren en ondubbelzinnige „werkelijke" kleuren.
En zoo speelden we dan, naar nu blijkt, „impressionisme" en „nieuwe zakelijkheid "!
Zoo zou ik ook dit boek willen zien. Ook Van Schendel heeft de lens van zijn
visie versteld, van „impressionistisch" zien, zooals men dat in den tijd van
„Verhalen" deed, is hij achteruit geschoven naar meer „realistisch" zien. Zijn
contouren zijn scherper geworden, zijn kleuren heller, zijn beelden concreter, zijn
situaties eindeutiger. Hij is in zijn beelding naar buiten soberder, maar naar
binnen dieper, inniger en wijzer geworden. En die verschuiving heeft zijn grond
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en noodwendigheid. Hier is geen literair fantasiespel meer, maar een balans, winsten verliesrekening van het leven. Hier is een wijze vader, die in romanvorm zijn
levensfacit testamentair vermaakt. „Voor mijn zoon Arthur" luidt de opdracht van
het boek. Daardoor krijgt dit boek een diepere, symbolische beteekenis, het wordt
„Bekenntnisbuch" in den strikten zin.
En hierin wordt duidelijk, dat Van Schendel geenszins een andere geworden
is : hij is zichzelf volkomen trouw gebleven. Nog altijd is hij romanticus. Nog
altijd is zijn hoofdpersoon, Brouwer, een zwerver. Nog altijd is deze zwerver
verliefd. Ditmaal is zijn liefde geen vrouw, maar een schip.
Brouwer en de „Johanna Maria" zijn allebei op Oostenburg te Amsterdam
van stapel geloopen. Brouwer betreedt als jonge man voor 't eerst het dek van het
nieuwe schip. En hun leven lang raken ze niet meer van elkaar los, man en schip.
Brouwer is zeilmaker, maar eigenlijk bij ongeluk, want hem ontbrak het geld
voor een zeevaartkundige opleiding. Zijn natuurlijke aanleg verleent hem het
zeemanschap, dat in 't bloed zit, men zei van hem, dat hij van de zeevaart evenveel verstond als 'n stuurman, Dit nieuwe fregat is voor hem een liefde op 't eerste
gezicht. De kapitein, de eigenlijke heer en meester, ziet hem voor de groote mast
staan en ergert zich, zonder te weten waarom, aan den blik, waarmee Brouwer het
schip omvat. Hij kon ook niet weten, dat de zeilmaker met dien blik het schip
in bezit nam, maar hij voelde het. Alle reizen onder dezen kapitein maakt Brouwer
mee. De gezagvoerder echter kent z'n schip niet en erger..., hij begrijpt het niet.
Het zeilt niet goed onder zijn directie. Alleen als Brouwer tegen 't verbod van den
kapitein in, stilletjes 's nachts, aan het roer staat, geeft het alles wat 't kan, veertien
knoopen, soms meer. Dat doet niemand den zeilmaker na, omdat niemand zooals
hij de „ziel" van dit schip begrijpt. Maar de kapitein is ook met z'n hoofd en z'n
hart aan wal, thuis, bij zijn vrouw en sukkelende kinderen. Dat voelt een schip.
En de kapitein weet dat. Daarom is hij jaloersch op Brouwer. Hij, de gezagvoerder,
brengt alles in verwarring, bij hem gaat geen macht uit over de dingen, macht
vanuit een diepe kern van aandachtige liefde. Brouwer heeft maar één gedachte,
één zorg, één liefde : het schip. Een vrouw komt nooit in zijn hart : het schip!
Dat wordt de liefde van zijn eenzaam leven. Na een stranding wordt het schip aan
een buitenlandsche reederij verkocht — Brouwer blijft het trouw. Bij die gelegenheid hoort hij de som, waarvoor het vaartuig verkocht wordt. En nu vat, eerst
heimelijk en aarzelend, dan steeds vaster de voor 'n man van zijn positie bijna
krankzinnige wensch post, het schip eens te bezitten. Zijn verdere jaren zijn gewijd aan sparen, smokkelen, verdienen, kapitaalvormen. Als 't schip oud genoeg
en zijn kapitaaltje groot genoeg zijn....
Het schip gaat van hand tot hand en vervalt meer en meer. Als Brouwer op
'n keer zijn hand opheft tegen een Duitschen kapitein, die schip en bemanning
mishandelt, wordt hij in een Russische gevangenis gesloten. Na zijn invrijheid-
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stelling is de Johanna Maria spoorloos verdwenen. Niemand weet waarheen.
Dan volgen jaren van zoeken, zwerven, staren naar den einder om de Johanna
Maria terug te vinden. Tot na jaren, bijna onherkenbaar, het schip in Chili terug
wordt. Brouwer heeft nu het geld. Hij is er oud mee geworden, met-gevond
't sparen. Ten langen leste, na nog allerlei avontuur en tegenslag koopt hij het
oude schip. Met de namelooze zorg en liefde, geboren uit een leven vol hunkering
naar dit oogenblik, brengt hij het zooveel doenlijk weer in den ouden staat. De
oude naam wordt hersteld, de Nedei landsche driekleur geheschen en zoo aan
Australië hun laatste reis, de thuis--vardenBouw JhaMrivn
reis. Na een levenlang van avontuur sluit zich ten laatste de cirkel op zijn beginpunt. De oude man en het oude schip zijn weer thuis, op Oostenburg in Amsterdam. Daar blijven zij, om hun einde af te wachten, daar waar ze eens jong de groote
zwerftocht begonnen.
Dit verhaal is van een zeldzaam ontroerende kracht. Want voor 't eerst is hier,
zoover ik weet, op diepere, indringende wijze het epos van den zeeman geschreven,
het ontroerende verhaal van de liefde van den echten zeeman, den „zeeman van
genie" voor zijn schip, het ouderwetsche zeilschip. (Joseph Conrad gaf voor Engeland
deze psychologie van zeeman -en-schip in zijn schetsen „The Mirror of the Sea",
Londen, Methuen). Het is een werkelijk bewonderenswaardige prestatie van Arthur
Van Schendel, deze psychologie zoo intens te hebben begrepen. Joseph Conrad
is zeeman geweest
Ook in dit boek is Van Schendel zichzelf gebleven. Hij geeft ons in dit verhaal
niet de gezellige, boeiende vertelling over den goed-Hollandschen Janmaat, de
typische ideaalzeeman met z'n wat plompe en grove, maar eerlijke gemoedelijkheid,
ruw soms, maar met een goed hart, de zeeman van Werumeus Buning bijvoorbeeld.
Hem interesseert niet de realiteit van het zeemansleven als milieu. Zijn uitgangspunt ligt in de (bij hem zoo vertrouwde) mystiek der dingen, met zijn wonderlijke gave om dieperen samenhang te voelen en aan te duiden, samenhang tusschen
mensch en ding, die aan het oppervlakkig kijken en 't gezond verstand ontgaat,
suggereert hij tusschen dezen zeeman en dit schip een band, die in zijn visie
een eigenaardig bovennatuurlijk en mystiek karakter aanneemt. Dit schip heeft
een „ziel" en er is één man slechts, die deze ziel voelt en begrijpt. Brouwer
is aan dit schip geboeid door een wonderlijke „Seelenverwandtschaft" een affiniteit der zielen. De werkelijkheid, die zich voor vele anderen in andere dingen,
in menschen, dieren, planten onthult, openbaart zich naar zijn -diepste wezens gestalte voor Brouwer in dit schip. Dat is voor hem de werkelijkheid en dat houdt
zijn ziel en zijn liefde vast. Hier en ook hier alleen is het dat de kunstenaar Van
Schendel den zeeman Brouwer verstaat. Hier ook is het wellicht, dat de zeeman
bedenkelijk veel van het naar binnen gekeerde, mystische karakter van den kunstenaar aanneemt, die hem schiep.
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Bedenkelijk veel, indien men een realistische maatstaf zou willen aanleggen. Wat
bij Van Schendel al nooit zou aangaan, maar met name niet in dit boek, dat mis
bijzondere mate symbolisch te nemen is. Weliswaar is Van Schendel-schienog
niet meer de jeugdige droomer van vroeger, al is hij in wezen onveranderd gebleven.
Maar het blijkbare optimisme, waarmee in dit boek een levensdroom werkelijk
wordt gemaakt, al is ook aan het eind van een lang leven van zwerven en-heid
zoeken naar het ideaal, scheidt dit verhaal beslist van de periode van Verhalen.
Er spreekt uit het slot van deze vertelling een diepe bevrediging. De compositie
steunt deze indruk van afgeslotenheid. Het gebeuren verloopt in een wijden
boog, maar een boog die zich concreet sluit. Een boog, die een heel leven en een
heele wereld omvaamt, maar tenslotte tot zijn uitgangspunt terugkeert. De klank
die we hier hooren is die van een diepverzadigd slotaccoord, dat zachtjes,
wegsterft.
Brouwer moet oud worden en wijs, aleer hij zijn schip ontvangt, niet om er nog
een leven van avontuur mee te beginnen, maar om er de eindelijke rust op te
vinden, om er het onstage drijven van zijn leven op te overdenken. De hevige verlangens zijn gestild, de koortsige zwerversdrift gesust, de onrust tot rust gekomen.
Het ideaal is niet meer ginds, niet meer in de toekomst. Het is hier en nu. Het
is werkelijkheid en diepinnerlijk bezit geworden.
Dat laat het boek duidelijk worden en het is daarom een boek van wijsheid en
diepe bezonkenheid geworden. En het lokt het nadenken telkens van den zeeman
Brouwer naar den kunstenaar Van Schendel. Den romantischen zoeker Van Schendel.
Misschien — beteekent dit boek voor hem een levensfilosofie ? Misschien ziet
ook hij een laatste ree voor zich, waar hij na lange zwerftochten door de werelden
der verbeelding rust zal vinden van het verlangen naar ver en hoog gelegen
idealen en ongerept schoone werkelijkheid. Een laatste ree, waar hij met zijn jeugd
diep in zichzelf naar den geest tot werkelijkheid geworden, het einde-drom,nu
wil afwachten. Dit boek is ondanks zwerven en avontuur een boek van diepe
rust en innigheid. De visie is vast en sober, als van een die een eindelijke en
onveranderlijke verhouding tot leven en werkelijkheid heeft gevonden. De contouren
zijn verhelderd, waar droom en' werkelijkheid elkaar hebben gevonden in een visioen
dat ontwijfelbaar den zin van het leven, ook van het romantisch geleefdeleven
ontsluit. Want ook het romantisch voelen kan tenslotte, na verre doolwegen den
zin der werkelijkheid bereiken. Alleen kan die werkelijkheid nooit anders dan innerlijk beleefd zijn. Zoo heeft voor mij, in één continue lijn met Van Schendels
vroeger werk, dit boek een symbolische beteekenis voor een fase, waarin alle
ervaring en beleving van een kunstenaarsloopbaan saamvattend bewust wordt gemaakt, — een fase, waarin misschien niet ieder hem zal kunnen volgen. Maar die
daarom niet minder noodwendig, verstaanbaar en schoon is.
„Het Fregatschip Johanna Maria" is een van de schoonste boeken, die ik in
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het Nederlandsch gelezen heb. Ik wil daarom goedkoope kritiek binnenhouden.
Ik moet alleen betreuren, dat bij alle liefde, die Van Schendel er in heeft neergelegd, het boek zoo arm moet blijven, waar Brouwer in z'n laatste oogenblikken
geen ander woord heeft dan den naam van z'n schip. In d at moment is er een
anderen Naam.
Maar die is aan het eind van dit verhaal niet te verwachten. Wat mij voor een
boek misschien nog niet zoozeer leed doet, maar wel voor den schrijver, die zijn
eigen ziel leende aan dien stervenden man.

EEN UITNEMENDE GELEGENHEID.
't Is nu ruim twintig jaar geleden, dat Willem de Merode zijn eerste verzen
publiceerde.
Op zichzelf is dit niets bizonders. Dit gewone, natuurlijke geval, kan wel tot iets
heel belangrijks worden uitgemeten, maar komt dan ook in de rij van al dergelijke
jubileums die onzen tijd, aan groote dingen arm, kenmerken.
Wanneer ook wij over deze zaak schrijven, is de oorzaak wel een geheel bizondere.
Immers doet zich hier een gelegenheid voor, een eereschuld in te lossen. Hier
kan getracht worden een twintig jaren lange miskenning eenigszins goed te maken.
Nu is er een oogenblik geboden, dezen dichter, vanuit zijn verschoven hoek, naar
voren te brengen om hem te plaatsen in de gelederen waar hij behoort te zijn, op de
plaats die hem toekomt.
Vooraan! Voor allen te zien. Vooral door onze menschen, maar ook, opdat ze luisteren
naar wat hij te zeggen heeft.
Ook de dichter zelf ziet het anders. Hij heeft een bloemlezing uit zijn godsdienstige
verzen samengesteld 1) onder de hier zeer typeerende titel: „Laudate Dominum".
Een zeer rijk uitgegeven boekwerk, met een dertig verzen. Hier bezingt hij met
een superieuren sier de heerlijkheid van zijn God. Met een liefde die ontroert.
Hier is een kind, dat over zijn Vader spreekt met diepe en teedere verrukking :
Wie kan Hem meer dan ik beminnen,
Die slechts Zijn minnen wil en weet.
Ik kan mij slechts op Hem bezinnen
Daar ik het al om Hem vergeet.
Van het vele dat hem is geschonken geeft hij met een bijna ontstellende mildheid. En aan de vreugdewoorden die hij heeft gesproken blijf ik altijd denken als
een wondere weldaad aan mijn ziel.
Zijn vers draagt het rhythme dat stemt met de klop van zijn hart, omdat zijn
ziel overstroomd is met het eeuwige, en de naam der tijdelijkheid geruild is
voor den eeuwigen naam, die niemand kent.
Nu is hij betrokken in veel geheimen.
1

) Uitgave van: Uitgeversbedrijf „De Pauw" Culemborg. 1 Maart 1931.
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Nu is mijn plaats aan Zijne zijde,
Nu rust mijn hoofd aan Zijne borst.
Nu ben ik, dwaze, ingewijde
Der zielsgeheimen van mijn Vorst.
Zoo is hij nu tot de wereld gekomen. Hij heeft zijn hartstochtelijke verzen gebeden voor heel de wereld, ook voor U. Hij heeft in zijn roerende klaagliederen de
wereld, ook U, bekend zijn strijd en leed en moeite en angst.
Hij heeft ook in allen eenvoud, zijn struikelen en dolen beleden, maar ook gesproken van zijn zeer kloekmoedig strijden. En dan ook onthield hij U niet de triumfantelij ke woorden waarmede hij zijn overwinningen bezong. En dan is het zeer
stil geworden, want dan daalde de vrede Gods neer en wist hij dat al zijn pracht
en sterkte, met zooveel moeite gehandhaafd, weer verschrompelde in de tegenwoordigheid Gods.
Zoo is deze, in een hoek gewaaide, alleen met zijn ziekte en zorg, inde rangorde
des geestes, velen vooruit en weet hij zijn gedeeldheid en armoede toch geborgen
in eeuwigheidslicht.
Daarom zal men ook, wanneer men met toewijding luistert, moeilijk ontkomen
aan de simpelheid en zuiverheid van zijn werk, dat toch een zachte vertroosting
geeft in de harten.
Daarom is, wat ik vraag niet veel.
En nog eens vraag ik : „Mogen wij zulk een begenadigde voorbijgaan ?"
v. D.

KRONIEK.
CHRISTELIJKE LECTUUR.
In „De Heraut" schrijft Mevr. Kuyper-Van Oordt recensies, welke men steeds met belangstelling
leest. Met deze boekbeoordeelingen is dit blad een der zéér weinige, waarin de literaire
kritiek -- als ze gediend wordt door deze schrijfster — behoorlijk wordt opgevat. In de twee
artikelen, welke de auteur dezer dagen wijdde aan de beoordeeling van C. Rijnsdorps boek
„Koningskinderen" (de 4de druk is ter perse !) maakt zij over dat werk eenige opmerkingen,
die gunstig afsteken tegen het geleuter in vele andere periodieken. Tevens neemt zij de gelegenheid
te baat, het standpunt (of : de inzichten) welke in Opw. Wegen gehandhaafd wordt t.o.v. de
Christelijke lectuur, te verdedigen tegen Prof. Grosheide en zijn artikel in het Noord-Hollandsch
Kerkblad. Het trof ons vooral, dat Mevr. K. v. O. Prof. G. betwist, dat de kerkbode-recensenten
(en die in zoo menig ander Chr. periodiek !) hun taak goed zouden verrichten. Zij ziet wel voor
vergeleken bij vroeger „maar toch niet in die mate, of er blijft een min-heldere-uitgan,
onderscheiding tusschen de strekking van 't boek en de goede bedoeling van den auteur."
Sinds eenigen tijd schrijft de heer M. C. Fallentin -- iemand, als wij hem zoo eens mogen
aanduiden -- uit de jongere generatie der leiders in het N. J. V. voor „De Jongeman" boek
Wij verheugen ons niet alleen in het feit, dat er in dit blad voor jongemannen-besprking.
eindelijk goede recensies worden afgedrukt, maar ook hierin, dat de heer F. ze schrijft. Omdat
hij, naar o.a. uit de beoordeeling van Idsardi's laatste opus bleek, het inzicht omtrent Chr.
lectuur deelt, waarvan zoovele artikelen en recensies in ons blad de vertolkers zijn. Het doet
ons genoegen, een medestander te vinden in iemand, die zich tot taak gekozen heeft, leidend
en voorlichtend te arbeiden voor jongemannen.
Nu wij toch den naam van den heer Fallentin noemen, mogen wij er tegelijk wel op wijzen,
dat hij de eerste is geweest, die pogingen deed om een Christelijk leekespel te schrijven. Zijn :
„De Poort" en „Het vrouwtje van Stavoren" zijn lang niet vlekkeloos, zelfs zijn er gegronde
bezwaren tegen aan te voeren van verschillenden aard, maar dat doet niets af van de verdienste,
ingezien te hebben, dat er, zooals dat met een cliché-term heet, „hier een belangrijk gebied braak
ligt."
BIBLIOGRAPHIE.
In de Bijenkorf te Rotterdam hield Mevr. Boudier-Bakker een lezing over haar werk. De
aanwezigen ontvingen namens de direktie een bibliographie van de schrijfster, verzorgd door onze
redakteur P. H. Muller.
P.H. MULLER OVER WILLEM DE HERODE.
Naar aanleiding van het feit dat twintig jaar geleden de eerste dichtbundel van Willem de
Mérode verscheen, schrijft P. H. Muller in het Maart-nummer van „De vriend des huizes"
een artikel over het werk van deze dichter. Hij keert zich daarin tegen R. Kuitert, die meende dat
men uit een chronologiese beschouwing van de dichtbundels van de Mérode kan komen tot een
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voorstelling van diens ontwikkelingsgang. Dit laatste is alleen mogelik, zo merkt Muller op, indien
men soortgelijke gedichten uit vroeger en later tijd met elkaar vergelijkt. A. J. van Dijk deed dat
reeds met de verzen over de verloren zoon ; iets dergeliks is ook mogelik met de Merode's natuurgedichten. Muller komt daarbij dan tot de volgende conclusie: eerst was er de uitsluitend aesthetische ontroering, welke tot dichten dreef ; daarna kwam de ontdekking van de verwantschap
tusschen 't geziene en eigen ziel ; eindelijk wordt elk ding rondom louter beeld, symbool.
H.S.S.K. OVER DE KLOP OP DE DEUR.
Onder de titel „Aan doovemans deur geklopt" schreef H.S.S.K. in de Standaard van 9 en
10 Maart, twee artikelen over „De klop op de deur". Haar voornaamste bezwaar tegen dit boek is,
dat het de Christelike opleving gedurende het tijdperk dat het beschrijft, absoluut negeert. „Ware
(Mevrouw Boudier-Bakker's) boek alléén een „Amsterdamsche familieroman", dan zou ik op
die a-Christelijke sfeer ternauwernood de aandacht vestigen. Het spreekt bij Ina Boudier-Bakker
vanzelf. Maar haar boek heet „De klop op de deur", bedoelt weer te geven de groote ontwaking
op geestelijk gebied in de jaren 1860-1920, zooals zich die in Amsterdam als leidend centrum
voltrokken heeft. Een soort histoire contemporaine in romanvorm dus. En of men dan zelf op
Christelijk standpunt staat of niet — het is bij zulk een doel een daad van eenvoudige rechtvaardigheid ook wat in die jaren op Christelijk gebied aan nieuw leven ontwaakt is in Amsterdam — althans te vermelden. Er was niet alleen een „klop op de deur" in kunst en letterkunde,
in feminisme en socialisme — waar Ina Boudier-Bakker's boek vol van is — maar ook een „klop
op de deur" in kerk en school, in de sociale kwestie, in de philantropie, in de pers. Een kloppen,
dat luide en machtig door Amsterdam weerklonken heeft, en dat doorgedrongen is ook tot de
oud-liberale kringen, die Ina Boudier-Bakker beschrijft. Ze had de „klop op de deur" van
Christelijken kant door de Craetsen en de van Drugtens mogen laten afkeuren, bespotten, verafschuwen desnoods, maar ze had een zóó beteekenisvol cultuur-verschijnsel niet mogen dood
-zwijgen."
H.S.S.K. heeft gelijk ; dit ontbreken van de opleving in het Christelike kamp is ontegenzeggelik
een bezwaar. Mevrouw Boudier-Bakker heeft, in een interview, getracht zich tegen dit verwijt te
verdedigen, door te zeggen dat zij, wanneer zij ook deze opleving had willen beschrijven, nog veel
meer had moeten studeren dan ze nu reeds gedaan heeft, maar dit is een verdediging die geen
hout snijdt; dat voelt iedereen.
Ondertussen hebben we tegen de artiekelen van H.S.S.K. toch wel een paar bezwaren. In de
eerste plaats vergeet zij op te merken dat ditzelfde verwijt ook van verschillende andere kanten
reeds geuit werd ; ik noem slechts Stemmen des Tijds, Correspondentieblad, Lectuurgids, Boekenschouw. Nu wekt zij de indruk, alsof zij de eerste en enige is, die het goed recht van de Christelike
opleving gedurende de laatste helft van de vorige eeuw verdedigt. In de twede plaats overdrijft
H.S.S.K., wanneer zij gaat opsommen, wat er allemaal over die Christelike opleving in „De
klop op de deur" had moeten staan. Kuypers Plancius -rede, het 25-jarig bestaan van de Standaard,
de reorganisatie van ons leger door Colijn, ja wat niet al! Zelfs de „klop" op de deur van de
consistoriekamer in de Nieuwe Kerk ontbreekt niet!
Tenslotte noteren we uit deze artiekelen nog even, dat „De klop op de deur", deze zo suggestieve titel, niet helemaal origineel is. Wilma gebruikte deze zelfde uitdrukking reeds in het eerste
hoofdstuk van „Het schoone leven".
„SANEERING" VAN DE RECENSIERUBRIEK NIET OVERBODIG.
Koningskinderen van Rijnsdorp is daarom zo'n goed boek, omdat Rijnsdorp kans gezien heeft
een Gereformeerd milieu te tekenen zonder iets van de beperktheid en de tekortkomingen van
de kring te verdoezelen, en er tegelijk al het mooie, de sterke overtuiging en het innige geloof
van lief te hebben. En in de kringen waaruit het boek voortkomt, is het boek dadelik als echt
herkend, al had een enkele dominee de personen liever wat meer geïdealiseerd.
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Nu komt Albert v. Waasdijk in de N.R.C. van 18 Maart vertellen, dat het geloof van deze
mensen niet normaal is. Hij is zo slecht tuis in deze kringen, dat hij meent in deze gesprekken
de toon van Leger des Heils en Stadsevangelisatie te herkennen, „ijveraars, die het klaarblijkelijk
ernstig meenep.... maar hoogst interessant zijn ze toch ook niet". Nu had de heer van Waasdijk,
die inderdaad niet op de hoogte is, gehoopt door het lezen van Koningskinderen deze mensen „met
welwillend begrip een weinig te benaderen". Waarom mocht dat de heer v. Waasdijk niet gelukken?
Hij zegt, omdat hij niet heeft kunnen ontdekken, of Haven wel werkelik Delfshaven is, zoals hij
terecht veronderstelt (het was trouwens nog al doorzichtig !) De werkelike reden is, dat hij het
hele milieu zo antipatiek vindt; dat het Geref. leven iets is, wat zozeer buiten zijn persoon ligt,
dat hij de allerlaatste is om er een oordeel over uit te spreken. Hij had toch in alle geval zich
kunnen afvragen, of het voor de hand ligt, dat een auteur die „met liefde en groote opmerkingsgave" over een stadje kan schrijven en „een opmerkelijk blijk geeft van schrijftalent" tekort schiet
in het beschrijven van dat wat voor hem het wezen van zijn boek is : de tekening van een milieu
en een mentaliteit die hij door en door kent en liefheeft.
Al even bont maakt de recensent van De Maasbode het bij de bespreking van De steile tocht
van de Mérode. Daar vinden we het konstateeren van het feit, dat in De steile tocht geen
enkel gaaf vers te vinden is, en o.a. de nieuwste enormiteit, dat de poëzie van de Mérode voornl.
tot het verstand spreekt. De literaire portretten van deze bundel rekent deze recensent tot het
beste van de dichter, maar dan herinnert hij ook even aan van Duinkerken ! Bijna wordt hier de
Mérode tot een epigoon van v. Duinkerken, maar de recensent schrikt er zelf van : „zóó ergdenkend behoeft de kritiek niet te zijn, dat zij bij elke reminiscentie onraad ruikt".
WILMA OVER ZICHZELF.
In Het Korenland van Maart schrijft Wilma over de wording van haar werk. Zij ziet drie typen
van mensen : zij wier leven somber gekleurd is, andere tussen de lach en de traan, en tenslotte
Zondagskinderen. Dat type van leven heeft God voor ons bepaald en we moeten ons eigen
type aanvaarden. Dat voert tot levensaanvaarding, het vrijwilligerschap in Gods dienst.
Als faktoren die Wilma's leven hebben bepaald, noemt zij haar jeugd in Zetten, waar ze de
ellende van de wereld van nabij zag, maar ook leerde geloven in de goedheid der mensen. Ze
spreekt verder van het onderwijs, dat ze genoten heeft, van een gouvernante en op de kweekschool te Zetten; van haar ziekte en haar genezing op het gebed van Dr. Gerritsen.
In een volgend nummer zal zij nader over haar werk spreken.

BOEKBESPREKING
Uit onze letteren, door A. L. J. Wijtzes en J. P. Moet. Bij J. B. Wolters,
Groningen, Den Haag 1930.
Dit boek is een beknopt overzicht van de literatuurgeschiedenis met bloemlezing, „ten dienste
van Chr. U. L. 0. scholen en andere inrichtingen voor voortgezet onderwijs". Het boek is in
opzet te waarderen. Daar er in de uitwerking nog wat te wensen overblijft, en als bewijs voor de
belangstelling, die ik het boek gaf, mogen de volgende opmerkingen volgen. De samenstellers
geven aan de M. E. ook enige belangstelling : Carel ende Elegast, het didakties werk van Maerlant,
de Reinaert en de sproke van Beatrijs worden uit de Middeleeuwse literatuur naar voren gebracht. Van „kunst" kan men hier nog moeilijk spreken, zeggen de schrijvers. Als „kunst"
betekent een artistiek bewustzijn als de Renaissance pas deed ontwaken, terecht. Als we het mogen
vertalen door artistiek kunnen is dit zinnetje een miskenning. Wat meer duidelikheid is hier
gewenst. Ik vestig hier dadelik de aandacht op, omdat op pag. 21 weer een regeltje staat, dat
verkeerde opvattingen over „kunst" kan doen ontstaan bij de jeugdige gebruikers van dit boek.
De schrijvers menen dat in de geestelike kunst „ook de fantasie een hartig woordje mee gesproken
heeft" en vervolgen zij : „Bijzonder mooi en teer is ondanks dit (ik cursiveer, v. H.) de Sproke
van Beatrijs". Ook is het niet helemaal zuiver naast elkaar te zetten de meedeling, dat de ridderromans vertaald zijn en daarnaast dat een der meest bekende de Carel ende Elegast is. Beknoptheid voert zo tot onduidelikheid. Zo is ook in z'n beknoptheid misleidend : „In 't bosch komt hij
een zwarten ridder tegen, dien hij in een gevecht overwint. Heel ridderlijk stellen ze zich nu aan
elkander voor".
De rederijkers worden m.i. niet goed geïntroduceerd ; een nadere toelichting op deze mening
moet ik echter om plaatsruimte achterwege laten. De Renaissance in een bladzij introduceren is
een zware taak. Iets van de Renaissance begrijpelik maken aan jonge kinderen, ik twijfel aan de
mogelikheid en wenselikheid ; laten ze maar iets uit die tijd lezen ; de bladzij die de schrijvers
er aan besteedden lijkt me bovendien slecht benut. Er is in die bladzij een zekere breedsprakigheid en een tekort aan konkreetheid. Wat van het oude Christelijk geloof werd door de Renaissauce „weggespoeld" en welke „menschelijke vinding" kwam er voor in de plaats?
Wie zijn ogen open heeft voor de gevaren en de zegen van renaissance en humanisme, moet
dat kort zien te formuleren, we zitten tot in 1931 nog met dezelfde tegenstellingen die toen opkwamen ; we beginnen juist in onze tijd ze scherper te zien. En voor wie ook geestelike leiding
aan de jeugd wil geven, zoals deze schrijvers, is het hier nodig dadelik een goede orientatie te
geven. Ze moeten begrijpen, dat vele gebruikers van hun boeken zelf niet zo goed in deze dingen
tuis zijn als zij zijn of krachtens het schrijven van een derg. boek moeten zijn, en dat daarom het
gevaar bestaat dat bij gebruik van hun boek niets dan de algemeenheid over blijft, dat het
met die renaissance ook niet alles goud was, wat er blonk. Dat er „menschelijke vinding" bij de
kunst is, is een opmerking die bij elke periode te herhalen valt.
Een opmerking op pag. 38 : Sierden alleen de „zwakkere broeders" hun werk op met allerlei
Grieksche Godennamen ? Waarom behandelen de schrijvers de bouw van het drama bij de
Vroeg-Renaissance?
Pag. 45. De inhoud van Granida „is niet altijd even schoon", omdat Giranda haar vader bedriegt
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en ook Daifilo niet eerlik is. Zeker, dat is zo, maar dat is pas een smet op de „schoonheid",
omdat ze ons als ideale personen worden opgedrongen. Dan is de inhoud van de Lucifer b.v.
ook niet schoon, en van de meeste andere Bijb. treurspelen van Vondel, want daar gebeurt ook
wel een en ander dat ethies te veroordelen is. Laten we toch oppassen met begripsverwarring
bij jonge kinderen.
Ik kan zo niet doorgaan. Alleen nog een opmerking. Konden de moderne Kath. auteurs niet
beter vertegenwoordigd zijn dan door Marie Koenen 1? Dankbaar erkennen we een ruime belangstelling voor onze Prot. schrijvers, al zouden wij nog anders gekozen hebben. Ik had bovendien
graag wat besnoeid op de plm. 140 pag. voor de 19e eeuw, om wat te winnen voor de plm. 120
voor na 1880.
Een krities gebruik van deze bloemlezing met lit. gesch. is dus niet overbodig. Toch is dit
boek te waarderen, als een nieuwe poging van Wytzes om te zoeken naar eigen orientering op het
terrein van de literatuur voor het schoolonderwijs. v. H.

Peelwerkers, door Antoon Coolen, Rotterdam MCMXXX, N.V. Nijgh en van
Ditmar's Uitg. Mij.
Antoon Coolen gaat door met zijn Peelromans te schrijven. Zijn laatste werk houdt zich bezig
met de armsten en ellendigsten onder de Peelwerkers : Vuil Leenke met d'r goor stelletje kinderen
en goede sul van een man ; Manders met gekke Diene ; Nelemans en zijn slachtoffer Piet Klep.
Het is een soort documenteel verhaal, een sociologiese studie onder de armsten der Peelbewoners,
hun ontaarding, hun ondergang. Slechts in zover is het meer dan een studie, dat het de schrijver
lukt Vuil Leenke niet alleen begrijpelik te maken, maar ook nog pleizier in haar te hebben ondanks
al haar gebreken : de komiese gewiekstheid van dat vrouwtje, dat tegenover zoveel te kort schiet,
in de omgang met man en kinderen, haar genoegelike ingenomenheid met zichzelf en de blijde,
rustige aanvaarding van de dingen zoals ze over haar komen, haar kortzichtigheid tegenover alle
mogelikheden om haar leven te verbeteren en haar eigen tekortkomingen in dat opzicht, die
maken haar niet alleen vermakelik, maar er is in onze lach een geamuseerdheid die niet zonder
vriendschap is. Een boek dus dat men met genoegen en belangstelling leest. De stijl van Antoon
Coolen en de bouw van zijn verhaal getuigt van een vlotter beheersing. Iets dat monumentaler
is, en men een ogenblik na Hun grond verwaait verwacht zou hebben, beloven Kinderen van
ons volk en Peelwerkers niet meer, maar de intimiteit der latere verhalen is veel groter geworden.
v. H.

Angst, door Soren Kierkegaard. Amsterdam. U. M. „De Gulden Ster".
Bovengenoemde uitgever heeft het aangedurfd, de uitgave te projecteeren van Kierkegaards
werken in tien deelen, te verschijnen in het tijdvak van enkele jaren. „Angst", Kierkegaards eerste
groote boek opent de reeks. Siegfried van Praag vertaalde het Deensch in uitnemend Hollandsch
onder toezicht en soms met behulp van den bekenden Kierkegaard-kenner Dr. W. Leendertz.
Dit werk is, naar Kierkegaards eigen karakteristiek „een eenvoudig, psychologisch, wegwijzend
onderzoek in de richting naar het dogmatisch probleem van de erfzonde". Men kan ook —
en voor ons duidelijker — zeggen, dat de Deensche philosoof in dit boek zich losmaakt van Hegel,
op wiens wijsbegeerte dit werk een voortdurende en krachtige aanval is.
Ongetwijfeld zullen volgende deelen meer dan dit eerste, de belangstelling trekken van een
grooteren lezerskring. Voor philosofisch-nietgeschoolden heeft de lectuur van „Angst" haar
eigenaardige bezwaren. Maar zij, die Kierkegaard „kennen" (men begrijpt de aanhalingsteekens)
zullen van dit boek ongetwijfeld genieten. Al achten wij het ondernemen van den uitgever een
waagstuk, toch zijn wij hem bijzonder erkentelijk voor deze uitgave, waarmee hij inzonderheid
de theologen, die het Deensch niet verstaan een groote dienst bewijst. Het boek is typografisch
keurig verzorgd en steekt in een zwart lusteren band met goud opdruk.
P. H. M.
We hopen hartelijk, dat de uitgever geen spijt van zijn publicatie zal hebben.

ROTS DER EEUWEN
DOOR

MUUS JACOBSE.

Wij hebben lachend bij zijn kruis gezeten.
En geen heeft naar de kruiseling gehoord.
Maar geen kon dobbelend zijn stem vergeten,
De stille echo van zijn laatste woord.
Rots, uit de wateren die om hem woelen,
Is hij gerezen, rust die rust beveelt,
En spiegelt, als de eeuwen om hem spoelen,
Zijn onveranderlik en eeuwig beeld.

EMMAUS
DOOR

MUUS JACOBSE.

Wanneer ik 's avonds van zijn graf weer kom,
Gaat hij soms met mij en ik hoor hem spreken,
Maar ik kan het niet begrijpen en smekend
Vraag Ik: Zit bij mij aan, want het is nacht,
En in het zachte lamplicht staar ik stom,
Of één voor mij het brood gebroken heeft
En in zijn zegen mij het teken geeft,
Waar ik al avonden op heb gewacht.

DE PROFETES
DOOR

WILLEIVI DE 1VIÉRODE.

Na de bedwelmingen en haar extazen
Lag zij ter aarde als een geschonden rijs,
Een uitgebloeide tak, en hun verbazen
Zag, hoe de heerlijkheid van 't paradijs,
Die door haar wil rondom hen was gerezen,
Vervaalde, en plotsling gromden zij haar aan.
En diep uit haar antwoordde een woedend wezen.
Zij rechtte zich en huilde naar de maan,
De groeiende, die ronder werd en schooner,
Die stil de hartstocht van den aardbewoner
Lokt en wreed op haar gouden horens vangt.
En zij begrepen : wie God wil berooven
Wordt neergestooten ; zonder waar gelooven
Wordt vruchteloos naar 't paradijs verlangt.

DE WIND
DOOR

WILLEM DE 1VIÉRODE.

Er ging een lichte dreuning door het huis.
De gore lucht hing laag en geurde bitter.
De bolle spiegel kaatste 't tuinpad witter
En werd ontvoerd en sloeg schittrend in gruis.
Toen was 't of uit de hooge rozelaar
Plotseling een paar witte vlammen vlogen.
De scherven spiegelden hun tuimlen ; maar
De dood kwam stil over hun stiller oogen.
Schelpen en grint betoogden voor de ruiten,
En kwetsten 't glas, waar de twee kind'ren stonden.
Lachend en hoog lieten zij ongeschonden
En onbekommerd hun blik los naar buiten.
En zij verheugden zich op roos en scherven
Of er geen glans en bloei had moeten sterven.

FRAGMENTEN
(UIT : DOOR DONKER EN DOOD)
DOOR

P. A. DE ROVER.
Gart heeft in een stormnacht op de
rivier zijn vrouw en zoon verloren.
Dat heeft zijn leven vernield.

Gekke Gart had zijn weertje!
Hij had het die middag al gevoeld. De onrust, de knagende pijn, was weer
sterker geworden. Hij had gezien, gehoord, hoe ze zich weer gereed maakten uit
hun duistere holen, zijn doodsvijanden. De voorboden van hun komst stuurden
ze al door de lucht, en straks met de zwarte nacht zouden ze zelf komen.,..
Heel in de verte hoorde hij hun brullen reeds ; hij voorvoelde, dat ze in al hun
ongebreidelde macht aan zouden komen bulderen.
Ha ! En hij, Gart, hun doodsvijand, die leefde van de wraak, zou ze tegemoetgaan...
Ze zouden hem niet slapende vinden.
Die middag moest hij naar buiten, moest hij in zijn boot stappen, moest hij weg
waarheen? Hij zou ze tegemoetgaan, hij zou ze vinden en dan,...
-roein,
De schemering kwam, kort, grijs ... .
En Gart worstelde tegen de wind, varend naar het Westen, vanwaar hij wist,
dat ze komen zouden ... .
En op de schemering volgde de nacht, zwart en ondoordringbaar ... .
Toen kwamen ze.
Gart hoorde hun komst door de takken van de knotwilgen langs het water. Hij
legde zijn boot vast. Ze mochten hem niet meesleuren, dan zouden ze overwinnen.
En toen de stormvlagen aangierden over de lange, lage uiterwaarden, toen stond
Gart rechtop in zijn boot. Hun geloei deed de haat in zijn oude hart groeien,
plotseling, fel, onweerstaanbaar.... Hij balde zijn vuisten, schreeuwde zijn van woede
kokende woorden tegen de stormvlagen in, worstelde lang, heel lang....
Maar de storm was onverwinbaar. Steeds weer nieuwe vlagen kwamen aan, kort
op elkaar. En Gart! Hij voelde, dat hij 't wéér zou gaan verliezen, als altijd ... .
Maar dat mocht niet. En zijn haat bad: 0, laat me nou ééns overwinnen....
Een heviger rukvlaag kwam en Gart werd omvergesmeten met zijn hoofd tegen
't boord van de boot. Hij hijgde kort, voelde steken van pijn, bleef liggen....
En over hem joegen de zwarte stormvlagen, de lachende duivels door de
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duistere nacht. Gart bleef liggen, roerloos, hij hoorde hun zegelied niet. Verlaten
lag hij er, ver van de menschen en hun warmte en hun veiligheid en hun liefde,
alleen als het offer van zijn haat ... .
Lang lag hij zoo, tot het over de boot spattende water hem weer uit zijn ver
terugbracht tot de werkelijkheid, tot zijn doodsvijanden.
-doving
Hoorde hij ze dan niet razen!
Ja, hij hoorde ze.
En hij moest ze toch bevechten ! ? Hij moest toch overwinnen ! Oh, ééns, eens
moest hij overwinnen.
Zijn haat was weer wakker. Ze daagden hem uit, dan zou hij ook weer beginnen,
misschien ... .
Toen bemerkte hij, dat zijn boot losgeslagen was. Nu ging hij mee met de stormvlagen, nu wonnen zij het, hij moest mee. ,
Hij sprong op de roeidocht en roeide, roeide, rukte, vocht, hij moest er tegen
in, zijn haat moest sterker zijn dan hun macht.
En toen zijn kracht op het toppunt van hevigheid vocht, brak een roeispaan . .
Toen huilde Gart.... En zijn gehuil was het woedend krijschen van een
machtelooze.
Oh ! Nog eens dan, nog ééns !
En hoog richtte hij zich weer op in zijn schommelende, rondtollende boot en
hij rekte zijn armen uit, stootte zijn gebalde vuisten hoog en dreigend in de
stormvlagen en hij huilde de woede uit zijn van haat bezeten ziel zijn machtiger,
zwarte vijanden tegen. 't Was één langgerekte kreet van iemand, die weet dat hij
verliest. Toen bonkte zijn boot tegen iets hards, iets dat niet opzij wou.... en
toen viel Gart weer.
De stormvlagen voerden zijn kreten mee als tropheeën door de oneindigheid
van de nacht,,,.
En toen de morgen van het Oosten kwam, aarzelend en bang om al die ongetemde wildheid van de nacht, zag hij een roeiboot vastgewaaid in het riet en er in
lag een man, op zijn rug, roerloos.,,,
---------

---

—

—

------

Dominée Verhoog was een man, die in levende, sobere taal zijn Heiland verkondigde als de God van oneindige liefde, Die nooit moede werd van uitnoodigen
om in Zijn Huis te komen wonen.
En velen trok hij. In hen deed hij het sluimerend heimwee ontwaken, het heimwee naar een beter vaderland. Zijn zachte, melodieuse stem zong een woordenlied,
dat schier gedoofde verlangens weer aangloeien deed, dat zielen ophief uit het
schrille geschetter van het meedoogelooze leven naar de rustige klaarten der
eeuwigheid.
En zooals zijn prediking, zoo was zijn arbeid in de gemeente. Als Dominee
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Verhoog kwam en in de stille huiskamer met zijn gemeenteleden sprak, was de
liefde, de teere devotie, als zijn getrouwe gezellin met hem aanwezig. En zij deelde
uit, milddadig. Men wist haar aanwezigheid en men was gelukkig.
Den jongeren was hij een vriend, die niet preekte van een zelfgebouwde hoogte,
maar naast hen stond en met hen inleefde in hun problemen als hunner een.
Zijn naam werd met eerbied genoemd in het kleine dorp aan de groote rivier
en om hèm werd Gods Naam niet gelasterd. .
Den middag na de hevige nachtelijke storm maakte Dominee zich gereed om
uit te gaan. Er was blijdschap in zijn ziel, hoewel hij ten strijde ging. Hij wist, dat
de man tot wien hij gaan wilde, niet één der zegels van het duistere boek zijns
harten had laten openen. Maar wie weet, mocht hij lezen.
Alleen op zijn kamer, had hij gebeden, gesmeekt of zijn Heiland hem verwaardigen
wilde, die passages van haat uit te wisschen uit dat zieleboek ... .
Door de opgeklaarde middag ging hij naar Gekke Gart. .
„Vind je 't goed, dat ik nog es een poosje kom praten ?" vroeg Dominee
Verhoog, toen Gart de deur opende. Hij was even ontsteld geweest, toen hij het
gelaat van de eenzame oude zag, dat gelaat met zijn diepe, ruige voren en zijn
ijzerharde trekken. En diep in de oogen van de oude had hij de haat zien loeren,
de woeste haat, die niet sterven kon, die Gart deed leven en tegelijk langzaam
verteerde.
Gart mompelde iets, dat een weigering even goed als een toestemming zou kunnen
zijn, maar dat Dominee niet afschrikte ... .
En nu zaten ze beiden bij de oude potkachel en zwegen. Ze zaten voorovergebogen in de ongedwongen houding van twee, die sinds lange jaren vrienden
al zijn. Ze hoorden beiden de stilte zachtkens hen omsuizen. Hier was uiterlijk
de volkomen rust en toch.... hier zat een man met zijn liefde als trouwe, reine,
weldadige gezellin en een man met z'n haat als een dreigende duivel....
Toen begon de strijd:
„'t Heeft weer gestormd, Gart. Veel trotsche boomen hebben weer gesteund
en enkele hooge zijn omvergesmeten. Stormvlagen zijn sterk ....
Gart zweeg. Hij staarde in het pookgat van de potkachel en zag een hellichte
vuurvonk vallen en uitdooven. Kortstondige schittering.
„De strijd tegen de storm is zwaar, Gart, en een mensch alleen kan hem niet
overwinnen..
Gart mompelde. Dominee verstond hem niet. Hij vroeg geen herhaling. Hij
had de dreiging gevoeld, die van dat gemompel uitging; dat had zijn ziel geschrijnd. En toch, in het geduld, dat zijn liefde hem geleerd had, vervolgde hij:
„Jij hebt ook weer gevochten, Gart. Ze hebben jou ook weer aangevallen....
..

'
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en ze hebben 't weer gewonnen. In de geweldige kracht, die de haat je gaf, heb
je tegen hen gestreden, en toch, je hebt 't weer verloren .... "
Een sni ....
Toen stond de oude kaarsrecht. Hij deed een stap naar Dominee Verhoog toe,
stond plotseling met gebalde vuisten vlak voor hem. En de vuurvonken schietende
haat laaide fel uit zijn oude oogen, toen hij uitbarstte:
Jk.... verloren .... N o o i t ! !, . . . Ik zal overwinnen .... eens zal 'k overwinnen .... M'n kracht groeit .... Ik word sterker .... Ik moet. Ze hebben mij
ontnomen .... "
Gebroken kreten waren 't, waaruit de haat brulde. Dreigend hoog stond de
oude naast de Dominee, die rustig bleef in 't besef van zijn meerdere macht
als gezant van de Heiland.
Dominee Verhoog staarde weer voor zich uit en Gart viel op zijn stoel
neer....
Een scheut van vreugde schoot door Dominee's ziel, toen de oude zoo dreigend
voor hem ging staan.
Zijn liefde had gewond. 0 God ! Zij móést wonden. Zij móést die oude treffen
in zijn haat. Die haat moest sterven, dan eerst ... .
Zoo zaten ze weer en zwegen.
Tot de zachte stem, onweerstaanbaar van liefde en medelijden, weer begon:
„Eens zul je overwinnen, Gart. Je kunt overwinnen, maar niet met gebalde
vuisten. Ik hoor het bulderen van een storm. Ik zie stormvlagen uitschieten over
het donkere water .... Ik zie een schip in nood. Ik zie golven begeerig zoeken om
een luik weg te slaan .... "
Gart kreunde.
Dit had hij ook eens gezien.
Toen was hem ontnomen ... .
Gart kromp in elkaar. De woorden van Dominee Verhoog waren beukslagen,
die troffen de plek van zijn haat.
„Ik zie een klein schip op een storm-geteisterd meer, Gart. Zwart is de nacht
en fel zijn de golven, kort en krullend. En in dat schip zijn menschen,
worstelend in doodsnood. Dan komt uit de holle nacht een Man getreden. Over
het water wandelt hij, omgeven van goddelijk licht. Hij gaat naar het schip en waar
hij treedt zinken de hoog-opgestoken golvenkoppen. Want hij gaat menschen redden.
En als straks een dier menschen zinken zal, steekt hij de hand uit en grijpt hem.
Zoo overwint hij de dood....
„Ik zie een kruis, Gart en aan dat kruis hangt een Man, Die hellesmarten lijdt.
Zijn handen zijn niet tot vuisten gebald, Zijn handen zijn vastgespijkerd. Weerloos
is Hij en onschuldig. En toch.. door Zijn weerloosheid heen roept Hij geen kreten van
gloeiende haat naar die hem pijnigen. Die Man,die Weerlooze, gaat menschen grijpen uit
k
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de vuist van de dood, En zoo, Zelf stervend, overwint Hij. Weet je Wien ik bedoel,
Gart?"...,
Dominee zweeg.
Hij zag een Man met gewonde handen en voeten ; de wonden werden sterren,
die straalden. En die Man zag hem aan met oogen, waaruit de zacht-sterke glans
van liefde scheen.
Gart ging verzitten op zijn stoel.
Kreunend dook hij ineen. Er werd een zwaarder last op zijn schouders gelegd.
Zou hij nu moeten bezwijken..
Zoo zaten ze zwijgend lang, heel lang. En de schemering ging onhoorbaar door
het kleine armelijke vertrek.
't Werd donker. Alleen het pookgat scheen als een oud - gouden vlek vuur.
Telkens schoot er een kleine hellichte vuurvonk voorbij, die spoedig doofde.
Dominee Verhoog en Gart, ze hoorden zacht -ruischend hun ademhaling....

Ze zijn opgejaagd uit hun waterholen, de booze geesten der rivier. Ze hebben
het stormsein gehoord, dat loeiend door de lucht vaart. Schimmig -wit zijn ze en
in huiverende jacht razen ze vlak over 't water ... , Ze vormen een machtig leger,
aangevuurd, aangevoerd door de dood ... .
De dood....
Hij heeft ze gezien, de twee schepen, zijn buit. Wie kan hem weerstand bieden,
nu, in de duistere nacht. Oppermachtig heerscht hij, omgeven van zijn huilende
en bruisende volgelingen, stormvlagen en golf bonken ... .
De schippers in hun kleine roeven hooren de riviergeesten spoken om hun kleine
schepen.
Hoor ze bonken tegen de achtersteven ; hoor ze met toornige bruising kapottjoenken, hoor ze sissend zoeken langs de zijden der schepen, hoor ze wrikken
en rukken aan de verzegelde luiken. Ze moeten één luik los kunnen stooten en
ze zullen de schepen voldonderen en de dood zal juichen.
De schippers met hun beide vrouwen en de knechten zitten achterin. Ze spreken
niet. Ze luisteren naar het loeien en razen om hen, over hen .... Ze hooren het
krijschende lied van de dood, dat luider klinkt. En ze kunnen niets meer doen.
De kettingen der achterankers schuren en knarsen angstig -wild door de kluisgaten.
De geesten der rivier..., Daar komen ze weer, feller, heviger, huilender dan
zooeven. Ze concentreeren zich op de beide schepen, de aanvallers. De dood voert
hen aan. Verwaaid, verschimd ijlen ze voort.
„Naar de schepen! Naar de schepen ", krijscht hun kreet.
„Naar de schepen !"
Een ankerketting knoerst door een kluisgat, lang.... ontzettend lang....
Een doffe knal, zoo hevig somber als de dood dondert uit de mond van een kanon.
.
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Huilend juichen in de meedoogelooze nacht....
Angstgeschrei van kleine schippers, die de gruwbre greep voelen van de dolle
dood,
„In de booten !"
Ze zullen zich aan de omklemming van die dood gaan ontworstelen. Ze zullen
sterk zijn, vastklampend zich aan het leven, dat ook sterk is.
Een knecht holt over de luiken, naar 't vooronder. Hij wil nog redden, meenemen wat hem dierbaar is. De dood zendt zijn volgers achter hem aan. Ze stormen
hem weg van de luiken. Verpletterd wordt hij tusschen de schepen. Gelijk een
bliksemstraal wordt uitgebluscht.
De twee vaartuigen slaan dwars in de rivier. Waarom zou de dood 't zich niet
gemakkelijk maken ? ! Een roeiboot versplintert hij tegen een stalen reeling. En
in wanhoop vluchten een schipper en zijn vrouw naar het andere schip, waar nag
een roeiboot is: hun eenige hoop.
Ze wagen de sprong en nog ontspringen ze de dans. Maar de dood lacht,
Even later wordt de kleine jol afgestooten....
In storm en nacht.
't Verlangen naar het leven moet triumfeeren over de begeerte van de dood.
Verwaaide vuurvonkjes in een wereld van nacht, zoo is de vlucht der schippers
door de razernij van wind en water. Ze zijn zoo nietig, dat de dood hen schier
niet kan vinden.
Ze kunnen elkander niet zien in de jol.
Waarheen ?
Buiten de grijpende, krommende klauwen van de vijand des levens. Naar rustig
water....
Ergens ver, onmetelijk ver moet een oever en veiligheid zijn .... Hoe ver?
De booze geesten der rivier spelen hun moordend spel met de schippers.
Hoor ! Boven stormrumoer uit aanruischt de luide bruising van een duistere
golf. Breede, zwart-grijze moordschim. Snel schiet hij naderbij, hij ... .
Vrouwen schreien dood -huiverend hun zielsangst uit ... .
Mannen steunen stom-dof in doods-benauwenis.,..
De kleine jol staat halfvol water, maar hij drijft nog. Rakelings ging de dood
voorbij ; hij greep, maar miste. De volgende greep zal zekerder zijn.
Vrouwen, doorweekt-nat, rillend in stervensnood, hoozen. Een volgende golf
moet de boot leeg vinden. Ze zullen de dood ontgaan. Ze geven zich niet over.
En mannen scheuren hun roeispanen door 't wilde water.
Het huilen achter hen klinkt wéér luider. Hoog - krullend schiet een golf kop
op, vlak achter de roeiboot..., hij tuimelt , , , , stort over.,.. Stormvlagen spelen
een dolzinnig spel met kreten van uitgeputte schipbreukelingen.
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Maar zwart blijft de hemel en zwart is het water en feller wordt de begeerige
dood. Zijn buit is gewis.
Er is een roeispaan gebroken.
Er staat veel water in de jol.
En de oever is eindeloos ver.
Dan zullen ze zich maar over gaan geven. Zullen ze niet zacht rusten, daar,
waar nacht noch nood is...,?
Ten doode vermoeid zijn ze.... ze zullen 't op gaan geven.... de bitterheid
des doods is geweken.... het leven wenkt niet meer....
Dan schiet plotseling, rakelings achter hen heen, de zwarte romp van een groote
roeiboot. Ze zien een lantaarn .... ze hooren een stem . , .. de boot is ver
maar het licht, het licht zien ze nog .... het keert .... het komt ... .-dwen.
het komt nader en een stem, een oude, zware stem buldert boven storm- en waterrazen uit:
„Volhouwe ! ! ! Je komt in stil water ! ! ! Geef een eind touw ! ! !"
Bezieling. Moed.
Een roep van het leven, dat reeds ver weg was.
Een der schippers springt met een stuk touw in het visschersschuitje. En de
vrouwen gaan weer water hoozen.
De schipper en de vreemdeling, de geheimzinnige, de hun ter redding gezondene,. ze zoeken het rustige water en het leven....
En als ze na eenige minuten tusschen twee kribben gekomen zijn, brult achter
hen de dood in machtelooze woede....
Hij had getalmd, gespeeld met zijn buit; zoo is die buit hem ontgaan.
Dominee Verhoog ging naar Gart.

Zijn ziel was als een zaal vol muziek. God had zijn gebed verhoord. Nu zou
er een schoon moment aanbreken. Twee zielen in opperste vreugd zouden elkaar
ontmoeten.
Gart zat op een stoel bij de kachel, ineengedoken. Dominee ging naast hem
zitten.
„De groote gelegenheid is er geweest, Gart ; je bent een held geweest. Dat zijn
de grooten op aarde, die zichzelf geven om anderen te redden. Niemand heeft
meerdere liefde, dan die zijn leven geeft voor zijn vrienden, zoo sprak eens Jezus."
Gart hoorde de ingehouden jubel in Dominee's stem.
„Ik heb Jezus gezien, Dominee. Hij was er van nacht en Hij wees me de
menschen, die bijna verdronken waren. Ik had ze nooit gevonden in den hollen
nacht. 't Was zulk een noodweer. 't Water woei om en over me heen. Maar 'k
had er geen last van. Eerst later voelde ik, dat ik doornat was. Maar zij zijn gered,
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uit het graf van .... waar mijn vrouw en Kees verdronken, Dominee ....
„Ik weet het."
„Er is er één verdronken of eigenlijk doodgedrukt tusschen de schepen."
Gart huiverde, kromp dieper ineen.
„Je hebt kou gevat, Gart, je moet een paar dagen naar de kooi gaan. Niet zoo
blijven loopen. Ik zal straks de dokter even sturen."
„Nee, Dominee, geen dokter. Ik heb nooit een dokter gehad. En er is nou niet
veel meer aan me verbeurd ook."
Gart's stem was zoo mat en de uitdrukking zijner oogen zoo uitgeput, dat
Dominee Verhoog bijna smeekend vroeg
„Laat me de dokter toch mogen sturen. Een groot man als jij mag nu niet ziek
worden. Wie weet moet je nog meer redden. En je bent al oud."
,,Maar sterk ben ik nog, Dominee, ijzersterk."
Gart voelde niet de ziekelijke slapte in de toon, waarop hij deze woorden uit
Dominee schrok van het contrast tusschen de woorden en de stem, die-sprak.
ze sprak.
„En kun jeme nu kalmaan, het verhaal doen van vannacht ?"
Dominee's vreugde was nog niet verzadigd, hij moest het nog eens, nog uitvoeriger
hooren.
En Gart deed zijn verhaal: een hooglied van eenvoud.
-

IN HET LABYRINTH DER MODERNE POËZIE
DOOR

ROEL HOUW INK.
GABRIEL SIMT, Voorspel,
Maastricht, A. A. M. Stols, 1931.
Alle beweging in ons bewustzijn-leven berust op ervaringen. Het dichterlijk
scheppingsproces vormt hierop geen uitzondering. Integendeel het vers kan de
kristallisatie worden genoemd van bizonder geconcentreerde ervaringen. De dichterlijke verbeelding is in dit opzicht selectief. Zij reageert slechts op impulsen, die
een bepaalde intensiteit bezitten. Met betrekking tot deze dingen blijkt duidelijk
de onvrijheid des dichters ten aanzien van zijn materiaal. Niet over „alles" kan
hij gedichten maken en niet op dezelfde wijze worden zijn onderwerpen belicht.
Zoowel in de keuze van zijn stof als van zijn standpunt is hij beperkt.
Dat deze grenzen niet objectief kunnen worden vastgelegd, doch zich eerst
„achteraf" aan een concreet werk laten constateeren, zal geen nader betoog behoeven. Iedere dichter bezit zijn motief, zijn thema en elk zijner verzen verraadt
een klankkleur en een rhythmiek, die persoonlijk zijn afgestemd. Zij mogen schematisch te benaderen zijn, te vatten zijn zij niet dan in het moment der schoon
hier verstomt het analytisch moment in onzen geest.
-heidsontrg
Nu ligt, wil het ons voorkomen, het kriterium, dat ons in staat stelt epigonisme
en originaliteit te onderscheiden in deze sfeer. Epigonisme noch originaliteit kan
langs verstandelijken weg worden aangetoond. Deze scheiding naar den geest
vermag zich slechts te voltrekken op den bodem der menschelijke persoonlijkheid,
buiten anderer inmenging om. Ons past geen wezens-oordeel. En het dunkt ons
iets onvrooms en onwaarachtigs de moderne poëzie onder zulk een essentieel aspect
te willen bezien.
De noodzaak der originaliteit wint het altijd van de onnoodzakelijkheid — aesthetisch beschouwd — van het epigonisme. Wij behoeven ons daarover geen zorgen
te maken! Laten wij derhalve toch vooral onze jongere dichters en hun werk buiten
deze controvers houden, die op het oogenblik een deel onzer moderne litteratuur kritiek in beroering heeft gebracht.
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Er is niets reëels in de tegenstelling, zooals die thans met veel bitterheid en vernuft
geconstrueerd wordt tusschen epigonisme en originaliteit. Wie Marsman's antecedenten kent kan zijn werk met precies hetzelfde recht als epigonisme kwalificeeren
als du Perron het met de poëzie van het meerendeel zijner confraters doet. Wie
naast Slauerhoff Samain of Laforgue leest, naast A. Roland Holst Yeats, die kan
waarlijk, van dit standpunt, onze geheele moderne dichtkunst wel als verachtelijk
epigonisme naar den papiermand verwijzen.
Verder dan tot een „meer" of „minder" is in deze dingen niet te komen, volstrekt origineel kan geen enkele dichter zijn en een ' volslagen epigoon evenmin, want
ook nog voor het slechtste vers is een in beginsel zuivere aandrift noodig, anders
had de pen het papier eenvoudig niet geraakt!
Een en ander diende aan de bespreking van Smit's bundeltje vooraf te gaan,
omdat deze jonge dichter tot de regelrechte „epigonen" van den groep der Vrije
Bladen behoort en op het oogenblik den kwaden kans loopt door zijn geestelijke
vaders zonder vorm van proces op het voorbeeld van Anthony Donker te
worden onthalsd.
Nu is er niets gemakkelijker dan dit epigonisme van Smit te bewijzen. Een
„stroomend zingen", een „witte droom", een „zwart verhaal ", „vermetel blank"
en dan het onmatig gebruik van het bijvoegelijk naamwoord ,,zacht": „zachte
glimlach", „zacht beminnen", „zacht oogenlicht" enz., nagenoeg om het andere
vers, spreken voor dengeen, die eenigszins thuis is in onze moderne poëzie voor
zichzelf. Is hiermede deze jonge dichter gedisqualificeerd in den wedloop naar den
top van de Helicon? Geenszins, naar ons inzicht. Vastgelegd door deze feitelijke
beïnvloeding is slechts: le. zijn huidige geesteshouding; 2e, het zwaartepunt zijner
dichterlijke ontwikkeling. Dat geen van beiden voorloopig liggen in Christelijken
lijn zal zonder meer duidelijk zijn uit het volgende citaat :
IN MEMORIAM MATRIS.
IV.
Ik weet niet meer hoe gij zijt doodgegaan ;
het moet zoo stil geweest zijn en zoo toegedaan,
dat alleen God het hooren kon, want soms
zien van zijn kruis mij uwe oogen aan.
Deze humanizeering, deze verwisselbaarheid van menschelijke smart met Goddelijk lijden valt buiten den dichterlijk vruchtbaren ervaringskring van den Christelijken kunstenaar. Zij kan in hem nimmer die intensiteitsgraad bereiken, waarop
zij „verbeeldbaar" wordt.
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Het zwaartepunt van Smit's dichterlijke ontwikkeling schijnt ons vooralsnog te
liggen in een sterk naar het romantische neigende lyriek. De poëzie van Bloem
moet hem zeer na verwant zijn. Daartegenover staan aan het slot van den bundel
eenige meer realistisch opgevatte gedichten, die tevens naar hun motieven van
moderner inslag zijn dan de verzen, die eraan voorafgingen. Toch durven wij op
grond van een en ander nog geen voorspellingen doen omtrent de richting, waarin
Smit's dichterschap zich zal ontwikkelen. Er is in deze laatste gedichten iets geforceerds, een gewilde „kranige" en „overmoedige" toon, die nog ver staat van
de reëele levensernst, welke men van den modernen dichter op grond van zoo menig
scherp gesteld, kritisch vertoog verwacht. Het programmatische in het vers „Holland 1930", dat in zijn aanhef aldus luidt
„O God, sla dit verdomde leven
terug in zijn weeke, grijze klei"....
komt per slot van rekening niet boven de Genestet's „o Land van mest en mist" uit.
De Genestet eindigt zijn „boutade" inderdaad boudeerend, Smit slaat in het
lyrische over .
„geef ons de wijde, blauwe dagen,
geef ons een blinkend vergezicht"
geen van beide bereiken het positieve „andere land", dat hun aanklacht boven
zich zelf zou hebben uitgeheven. En dan zijn ons per slot van rekening de Genestet's
burgerlijke „overschoenen", waarmede men tenminste droogvoets waden kan door
het „onpeilbaar slijk" en 't „saaie breimoeras", toch nog liever dan Smit's „wijde
blauwe dagen" en „zijn blinkend vergezicht ", die ons als bede in een crisis-tijd
als de onze tamelijk would be aesthetisch aandoen en die ons laten twijfelen aan
de zuiverheid van den „heroïschen" inzet van dit gedicht.
In verband hiermede nog een enkel woord over Smit's geesteshouding, zooals
die uit deze verzen spreekt. Wij wezen er boven reeds op, dat het ons toeschijnt,
dat dit dichterschap zich vooralsnog niet in Christelijke lijn beweegt. Wij matigen
ons hiermede allerminst een zijns-oordeel aan ; constateeren slechts, dat hetgeen
deze figuur aan Christelijk geloofsleven bezit, niet zoo krachtig en zuiver als wij het
zouden wenschen, „doorgebroken" is in zijn poëzie. Gabriël Smit staat midden
in het ontbindingsproces, dat „moderne menscheid" heet. Deze heksenketel van
vaagheden en halfslachtigheid heeft ook hem een tooverdrank bereid. De bundel
„Voorspel" is een eerste teug. Moge zij zoo bitter als gal zijn op z'n tong.
En moge niet het zoet van artistiek bereiken er staan zonder eenigen twijfel
enkele goede verzen in het bundeltje (Het Kind, Voorjaarsavond) — den dichter
immuun maken voor de wrangheid van het geestelijk ontberen, dat achter zoovele
schoone en zwierig te saam gevoegde woorden verborgen is.
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Langzamerhand echter nemen deze schimgestalten vleesch en bloed aan ; een
tijd lang weet de schrijver ons zijn wereld te doen gelooven en ons blind en verbijsterd mee te voeren in de adembenemende gang van haar noodlot.
Deze eigenschap waardoor op een gegeven moment fantazie en werkelijkheid
elkaar loslaten, dit gevaar dat immer den kunstenaar bedreigt, is Wassermann zich
zeer goed bewust. Ja zelfs is deze heele roman m.i. niet anders dan de uitbeelding
van dit autonome wezen van den kunstenaar dat zich steeds dreigt te isoleeren en
in dat isolement zich bezondigt aan het leven. Wassermann zèlf is het Gánsemannchen.
Niet toevallig is - het dat de grootste schepping van Daniël Nothaft, die mede
in den brand vernietigd wordt, een „Prometheische symphonie" heet. Hij had
immers getracht het vuur van den hemel te stelen. In zijn scheppingsroes was
hij gestegen tot aan de poorten des hemels, maar op zijn kloppen werd er niet
opengedaan. Icarus stortte in zee.
De kunstenaar zal altijd weer moeten leeren te zijn. Al zijn kunnen, al zijn
vermetel hemelbestormen, baat hem niet: boven het kunnen gaat het zijn.
En deze waarheid is het die Daniël Nothaft door de slagen van het noodlot
leert (een waarheid die allen geldt) en die Wassermann ons op soms grootsche
wijze in zijn roman heeft uitgebeeld.
—r--
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Het Bestuur van de Kring Amsterdam is zoo vriendelijk geweest, mij te vragen,
of ik over mijn „eigen werk" wilde komen spreken. Ik heb geantwoord, dat ik
liefst een meer algemeen onderwerp zou willen behandelen, om dan na de pauze
vragen over mijn boek „Koningskinderen" te beantwoorden. Misschien terecht
oordeelde het Bestuur, dat die vragen dan niet behoorlijk zouden kunnen worden
voorbereid en uitgelokt. Want, naar ik hoor, komen de Amsterdammers niet zoo
gemakkelijk met vragen los. Ik geloof dat niet ; ik ben ervan overtuigd, het tegendeel
te zullen ondervinden, maar intusschen sta ik dan toch maar hier, zonder te
weten, wat er eigenlijk aan vragen bij U leeft.
Behalve het verlangen, de zaak binnen de juiste proporties te houden, weerhield
mij nog iets anders. Op 2 Januari van dit jaar is de bekende Roomsche publicist
Anton van Duinkerken 28 jaar geworden ; in December j.l. verscheen in verband
daarmee een prospectus, getiteld „Leven en Werken van Anton van Duinkerken".
En van H. Marsman, die ongeveer dertig is, schijnt reeds een bibliografie in bewerking te zijn (niet van Muller), die eerlang gepubliceerd zou worden. Er is
weinig geduld tegenwoordig 1 Komt het omdat bij sommige jongeren met het vijf
en twintigste jaar de seniliteitsgrens geacht wordt overschreden te zijn ? Is het
wel de tijd, iemand na zijn eerste boek op te roepen ter confronteering met het
publiek ? Want wat voor Van Duinkerken en Marsman geldt, geldt voor mij als
beginner te meer, om van andere verschillen nog te zwijgen. Bovendien, door
de onverwachte verbreiding, die mijn boek gevonden heeft, ben ik mij de tekort
ervan nog te pijnlijker bewust geworden.
-kominge
En toch heb ik de uitnoodiging aanvaard. Want er is nog een andere kant aan
de zaak. Een schrijver zonder publiek is niets en schrijverij voor vrienden, voor
een kring, heeft maar een hachelijke kans. Nu is de schrijver een gewoon mensch,
die zijn brood moet verdienen als bijna ieder ander. Maar hij houdt het 's avonds
bij zijn krant niet uit: zijn sociale instincten drijven hem tot publiceeren, waarbij
*) Lezing, gehouden voor de Kring Amsterdam van het Verbond van Chr. Letterk. Kringen in
Nederland, op 19 Maart 1931 ; eenigszins aangevuld in verband met de daarop gevolgde bespreking.
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hij natuurlijk begint met zich te richten tot zijn mede-Christenen, die, naar hij
verwacht, hem het best zullen begrijpen. Hij zoekt wisselwerking. Niet als de
80ers sluit hij zich op in een toren van echt of geïmiteerd ivoor, maar hij tracht
naar een eigen plaats in de collectiviteit. Welnu, door Volksuniversiteit en radio
is reeds tusschen publicist en publiek een zeker levend contact gekomen. Het
tachtiger individualisme had dit contact verbroken , thans is er een streven, dit
te herstellen. De jongere schrijver doet daaraan graag mee, ook terwille van hemzelf.
Ik spreek over het standpunt van de schrijver, met vrijheid, daarbij mijn eigen
boek als illustratie te gebruiken. Misschien valt mijn beschouwing meer technisch
dan anecdotisch uit, maar het is wel eens goed, dat het publiek in levende aanraking wordt gebracht met de moeilijkheden van de schrijver, die voor een Christelijk schrijver, en dat in Holland, niet gering zijn. Een boek komt maar niet uit
de lucht vallen, maar is een product, dat de sporen toont van bodem, klimaat
en weersgesteldheid. Vandaar dat mijn causerie mede handelt over geestelijke
landbouwkwesties, over cultureele arbeid. —
Een boek wordt geschreven uit een zekere aandrang, (geestelijk en lichamelijk)
die vaak zeer onbepaald, niettemin soms zeer sterk kan zijn. Soms wordt de aandrang
acuut, terwijl toch de onbepaaldheid blijft ; dit is een bizondere vorm van auteursleed, waarover we nu niet spreken.
Zoodra de vage drang zekere teekening vertoont, wordt de schrijver zich bepaalde,
gegeven punten bewust. Ik wil aanstonds van mijn recht tot illustratie gebruik
maken, om U te vertellen, dat bij mij „gegeven" was het verlangen naar:
grootere omvang,
een eenvoudige, loopende schrijfwijze.
Over deze beide punten wil ik iets naders zeggen.
Elke omvang heeft zijn recht, ook de grootere. Maar met mijn verlangen naar
grootere omvang was ik niet in overeenstemming met de tijd. Wat aan grootere
omvang bestond, was werk van de oudere generatie, die geschoold, in elk geval
verwant was aan het nu late impressionisme, met zijn neiging tot (taal en straal-)
breking en expansie. Simplistisch gezegd, was het impressionisme middelpunt
duidelijkst is dit te zien in de muziek. Wagners chromatiek verbrak-vliedn.Ht
de grenzen tusschen de toonsoorten, maakte de melodie „unendlich", vroeg om
zware orkestbezetting en leidde tot omvangrijke werken, ja tot de „Ring", een
trilogie. Mahler, tragisch en geniaal, poogde die middelpuntvliedende tendens
vergeefs binnen kolossale vormen te vangen. Ook het werk van sommige oudere
letterkundigen (Querido b.v.) moet m;i. in dit licht worden bezien. Reeds voor
de oorlog was de keer gekomen. Het expressionisme koos reeds toen „den Weg
zuruck" en was de kreet om een nieuwe orde. De „nieuwe zakelijkheid" is op

die terugweg slechts een halte. Het concretum kan de zoeker naar een nieuw
centrum op den duur niet gevangen houden. Doch bepalen wij ons tot de kwestie
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van de omvang. In de muziek, na Wagner en Mah1er, kwam kamermuziek van
kleine omvang, soms weinig meer dan een muzikaal epigram of aforisme. In de
letterkunde schreven de modern-voelenden stukken van korte adem. Dit experimenteeren is niet enkel uit navolging te verklaren : het is noodzaak. Voor mij
(excuseer de overgang) was dit ook zoo. Begonnen bij de tachtigers, ging ik geheel
vanzelf werken in de richting van verstrakking en versobering. In beginsel leerde
ik die door verzen, die immers the right word in the right place verlangen. Een
poging tot het schrijven van een roman, die mislukte door zijn radicaal-impressionistische opzet, had mij tijdelijk van het proza vervreemd. ik heb toen veel
van en over Goethe gelezen fr hetgeen mijn begrip van litteratuur verwijd heeft
en mij prikkelde tot zelfstandig nadenken op een principieel verschillend fundament.
Deze stille jaren hebben mij een zekere scholing gebracht die mijn uitwendige
levensomstandighdeen mij nu eenmaal onthielden. Het schrijven van een studie
over Querido's Jordaan bracht mij tot nadenken over alle kwesties van litteraire
(roman) -compositie, - technische beginseistudie, die Ik in verband kon brengen
met mijn in stilte gegaarde ,,eerste oogst" van artistiek-litterair inzicht. In de novellen ,,Chauffeur Binigaart" en de ,Mystische Vallei't heb Ik in beknopte omvang
eigen mogelijkheden geprobeerd. ik zocht een eigen toon t voornamelijk daarom
moeilijk, omdat ik de epiek wilde verbinden aan een persoonlijke visie, liefst niet
al te ver verwijderd van humor en vernuft, twee dingen, waaraan ik behoefte
heb. Maar short stories liggen mij niet : ik houd behoefte aan de grootere omvang,
die om mij heen juist prijsgegeven was . De toestand, waarin ik mij bevond voor
het schrijven van mijn boek (alleen daarom behandel Ik deze kwestie ook eenigszins
breedvoerig) is typisch voor de jongere auteur van onze tijd. Wil hij in grootere
omvang schrijven, dan moet hij
of werken in de impressionistische confectie, die gereed ligt - maar dat wil hij niet;
of wachten tot later en dat kan hij niet langer;
Of het moderniseeringsproces forceeren - maar dat is het uitzonderingsrecht
van genieën als Van Gogh en Nietzsche, (expressionisten avant la lettre !) die er
trouwens aan ten onder gingen ;
Of hij moet eclectisch te werk gaan.
Zonder dit reeds toen zoo bewust in te zien, voelde ik toch, dat ik moest kiezen
voor een eclectische schrijfmanier, d.w.z., ik besloot, eenmaal de toon gevonden
en het materiaal ongeveer omgrensd hebbend, te schrijven, zooals het mij voor
de geest kwam en niets af te wijzen, dat in de voortgang natüürlijk paste. Daarbij
kwam, dat ik voor een keer breken wilde met het moeizaam werken, dat mij maanden, soms jaren, aan een plan ketent; ik wou nu ook wel eens voor mijn plezier
schrijven.
Is aansluiten bij de traditie minderwaardig? Veel hangt in de letterkunde af van
het ,,waar" en het ,,hoe". jongeren zijn vaak afkeerig van traditie, waar die aanwezig
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is, maar roepen erom, als ze ontbreekt. Zeker is, dat het door mij bedoelde
eclecticisme geen „stijl" behoeft uit te sluiten ; het beteekende eenvoudig : bouwen
met het eenmaal aanwezig materiaal. Even zwaar als ik nu theoretiseer, even
licht schrééf ik toen, alle theorie uit mijn bewustzijn bannend, doorschrijvend
in één stroom. Een genot was het, de bundel papieren van week tot week te zien
aangroeien, soms op één avond met een hoofdstuk verrijkt (de kerkeraadsverga ering).
Zoo kon er omvang ontstaan. Maar dat het mij niet erom te doen was, ten
koste van alles een dik boek te schrijven, blijkt wel duidelijk uit het verlangen
naar een eenvoudige, loopende schrijfwijze. Dat verlangen houdt veel in, waarover
straks, maar reeds nu wijs ik op de behoefte aan tempo, die aan het verlangen
naar omvang tegengesteld schijnt, en die deze ook inderdaad binnen grenzen heeft
gehouden.
Dat „loopende" omvat eigenlijk heel mijn verlangen naar een verteltoon, die
organisch, binnen het eenmaal gekozen kader, tempo, dialoog, handeling, beschrijving, maar ook retrospectie en perspectief zou bepalen. Wat ik hiermede bedoel,
zal uit het volgende blijken. Toen ik gevoelde, dat ik kon beginnen, had ik geen
uitgewerkt plan.. Ik greep terug naar een oud ontwerp voor een novelle, dat ik
nooit had uitgewerkt, handelend over een soort Siem 't Hoen-figuur, een typische
Havenaar, die zijn broek op zijn heupen droeg en een kop grooter was dan al
de kerels van de Haven, lichamelijk en geestelijk. Hij gaat naar Amerika, doch
komt terug. Zijn dochtertje sterft. Dit breekt zijn intellectueele trots en aan het
eind hoort hij de dominee in de kerk uit de Bijbel voorlezen : „Simon, Simon,
zie, de Satan heeft Ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, doch Ik heb
voor U gebeden, dat Uw geloof niet ophoude." Dit schetsje had tot kern Siems
rouwgang over de Haven ; inderdaad had ik voor eenige jaren een begrafenisdienaar
zien gaan, een kistje onder een zwarte doek in de armen dragend, terwijl de
vader in zijn Zondagsche pak daarachter aanstapte. De figuur van 't Hoen is gegroeid uit vier of vijf personen, die ik gekend heb, of over wie ik heb hooren
spreken ; op grond van een onnaspeurlijke associatie (ook in de droom gebeurt
soms iets dergelijks) hebben trekken van dat groepje personen zich vereenigd tot
de figuur van één kerel waar ik zelf tegen op kon kijken, waaraan 'ik uit schrijversoogpunt een flinke kluif had. Natuurlijk is de figuur niet uit die prototypen te
verklaren ; wel kan ik bij bepaalde gedeelten van het boek zeggen: dit herinnert
aan A., dit aan B., dit aan C,, evenals soms kinderen op verschillende tijden aan
verschillende personen (ouders en grootouders b.v.) kunnen herinneren. -- De
figuur van 't Hoen, de breking van zijn trots door het sterven van het kind, de
rouwgang over de Haven en het „Simon, Simon" aan het slot, was dus mede
„gegeven". De eigenlijke bekeering van 't Hoen, zooals die nu in het boek staat,
had ik toen nog niet op het oog; wel had mij al jaren practisch en theoretisch
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de plaats van zulk een bekeering in een boek beziggehouden. Een Christelijk
schrijver, die wil aansluiten bij de traditie, komt onvermijdelijk voor deze vraagstukken te staan. Voor mij stond vast, dat zulk een bekeering psychologisch ver
moest zijn. (Natuurlijk wilde ik niet een model, maar een geval geven,-antword
dit voor sommige critici). Maar het is uit een oogpunt van compositie moeilijk,
aan de beschrijving van zulk een feit de juiste plaats te geven. Begint het boek
ermede, dat komt het verderop nooit meer op die hoogte der eerste liefde ; staat
de beschrijving van zulk een toch altijd uitzonderlijk geval in het midden, dan geldt
nog steeds hetzelfde bezwaar. Plaatst men haar aan het slot, dan kan de verkeerde
gedachte postvatten, dat een bekeering een einde en niet een begin is. Toen ik
begreep dat 't Hoen in die engere zin een bekeering moest doorleven, had ik
reeds de helft van mijn boek af. Ik heb toen het slot van mijn boek geschreven,
maar voegde daar later aan toe de beschrijving van een groote brand, die de
fabriek van Sillevis vernielt en daarmee het pand van Schippérus ; de compagnons
zijn straatarm en beginnen een nieuw bestaan. De theorie was mooi : het boek
eindigde met een nieuw begin voor de hoofdpersonen, terwijl de milieu-elementen
een afsluiting hadden gevonden. Maar de uitwerking bleef beneden de verwachting.
Daarom heb ik, niet zonder goede raad van bevriende zijde, dit slothoofdstuk
geschrapt.
Een paar groote lijnen, een enkele figuur, een milieu, wat gegevens voor beschrijvingen, .... ziedaar mijn begin. Want bewust wilde ik, om ook zelf genoegen
te hebben, een element van verrassing inschakelen ; het boek was een avontuur.
Want eenerzijds kan men alleen construeeren wat er is, terwijl aan de andere kant
de mooiste vondsten soms aan de beweging van het schrijven ontspringen. Ook
weet men nooit, hoeveel kopij er in een situatie zit. Hoe ontkomt de auteur aan
deze vicieuze cirkel ? Wie veel van te voren construeert (als Robbers b.v.) kan
misschien zeker zijn van een meer hechte compositie, maar hij zal telkens geplaatst
worden voor wat ik voor mezelf altijd de „verkeerde noodzakelijkheid" noem
hij is gebonden aan zijn plan en het bewustzijn daarvan alleen al jaagt vaak de
goede geesten op de vlucht. Wie op inspiratie schrijft, zal frisscher werk leveren ;
de karakterontvouwing zal met en uit de handeling geboren worden, er is kans
op nauwe, organische samenhang van alle romancomponenten, alleen .... gevaar
dreigt voor de economie. Van mijn boek is de compositie als geslaagd geprezen
en als zwak veroordeeld. Deze tegenspraak is, naar ik geloof, maar schijnbaar ;
de lof gold, als ik het goed begrijp, de organische samenhang ; de blaam het
gebrek aan economie. De oorzaak zit in de zwevende beteekenis der termina.
Hier is nog werk te doen. In dat onmiskenbaar gebrek aan economie heeft
mijn boek het stigma van beginnerschap ontvangen, hoezeer ik dit heb trachten
te ontgaan door het voorzichtig kiezen van een centrale positie. Want wie gevoel
voor stijl heeft, weet, dat hij reeds bij de eerste zinnen van zijn boek toon en
;
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tempo heeft bepaald ; zijn eerste hoofdstuk komt men nooit te boven. Met de
eerste volzinnen had ik gekozen voor een vertellende toon, die mogelijkheid voor
humor openliet — en voor een matig tempo, dat alles zooveel mogelijk in beweging
gaf. Deze keus werd mede bepaald door mijn behoefte, mij niet in de eerste
plaats te richten tot letterkundigen, maar tot mènschen, wat ge niet als een „schrille
tegenstelling" op de manier van Charivarius moet opvatten ! Maar ik wilde de
doem van het vooropgezet-litteraire ontgaan ; indien er vlucht zat in het onderwerp,
dan moest het zichzelf vleugels verschaffen. Er is niet alleen een verkeerde moralistische, maar ook een verwerpelijke litteraire tendens. In de moralistische roman
staat de moraal tusschen de regels door cursief gedrukt, de schrijver interrumpeert
zijn sujetten met braaf zoo 1 of foei ! In de „litteraire" roman staat het „mooie"
vaak bij wijze van spreken cursief gedrukt ; de schrijver kijkt van tusschen de regels
de lezer behaagziek aan en vraagt : hoe vindt je me ? In de kunst is echter nu
eenmaal niet het bewustzijn, maar de intuïtie primair ; cursiveering, perspectief,
moraal, aesthetiek is er natuurlijk evenzeer, maar die is achteraf en organisch openbaar. Leert ook het leven niet, dat, in het algemeen, het belangrijke, beslissende,
wezenlijke, sublieme, en passant, nebenbei wordt gedaan en gezegd ? Dat het voornaamste vaak in de bijzinnen staat ? Hoe fijn heeft Pascal dat (natuurlijk betrekkelijke !) „primaat van het bijkomstige" begrepen, toen hij schreef (Pensées, Vert.
Eringa bl. 99) „Een schoenhak. 0, wat is die keurig afgewerkt ! Wat een knap
werkman ! wat een dapper soldaat ! Ziedaar de bron onzer neigingen en onzer
beroepskeus. Wat drinkt hij veel ! Wat drinkt hij weinig ! zoo worden menschen
matigen, dronkaards, soldaten, lafaards enz." Iets daarvan begreep ook Siem 't Hoen
in mijn boek, toen hij zich bewust werd, dat datgene, waarover niet of bijkans
niet gesproken wordt, dat wat „vanzelf spreekt ", de ware aard van menschen
en dingen bepaalt. Dit is trouwens ook zoo met een litteraire richting of mode :
het meest typische en dus voorbijgaande is stilzwijgend aanvaard. Zoo is mijn boek
in de eerste plaats een beroep op het levensgevoel en de levenservaringen van
Christelijke mannen en vrouwen, die het radicalisme van een houdingzoekende
jeugd een beetje overwonnen hebben en die hier en daar al wat in het prentenboek
van het leven hebben gebladerd. In laatste instantie blijft een werk niet leven
dóór, maar ondanks zijn tijdvorm. En handhaaft een boek zich niet zelf, dan is
er weinig aan verloren — dit is gelukkig geen probleem.
Aan het begin van het boek staat 't Hoen in de kerk te bidden ; aan het eind
dankt hij. Tusschen dit bidden en dit danken beweegt zich de geheele geschiedenis.
Hier sluit de ring — hiermede is het kader gegeven. Alles wat aan dit begin
voorafgegaan is, moet retrospectief gegeven worden, of juister : gesuggereerd. Wij
vernemen van de levende menschen, met wie we in aanraking komen, toch ook
lang niet alles bij de eerste kennismaking. Er blijven lacunes, zelfs in onze kennis
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van het leven van onze intiemste vrienden. Nu weet ik wel, dat in een boek de
kring gesloten wordt en dat de lezer van de sujetten in zeker opzicht meer verneemt, dan van zijn vrienden in het gewone leven, maar dat heeft toch meer
betrekking op het gedachten- en gemoedsbestaan, dan op de uitwendige gebeurtenissen. De schrijver heeft hier weer te kiezen tusschen de analyse en de suggestie.
Vele schrijvers der oudere generatie (Querido b.v.) zetten hun held of heldin al
dra na de eerste kennismaking ergens aan 't mijmeren en geven dan hun verleden,
half in de vorm van een mededeeling, half als gepeins van de persoon in kwestie.
Of, elke schijn van epische motiveering prijsgevend, leveren ze een kort analytisch
essay over hun held. Dat leven-afmijmeren is zelden overtuigend ; meestal houdt
het de handeling op, is het tweeslachtig van karakter en psychologisch-onwaarschijnlijk. Actie, plastiek en psychologie komen in het gedrang. Het essayistisch
intermezzo maakt het al niet veel beter : wat de psychologie wint, verliest de actie
en het ergste is, dat de behandelde figuur verderop niet meer echt wil léven
we zien een complex, of een probleem, met de schrijver erbij.
Wil de suggestie meer volkomen wezen, dan dient de schrijver zijn figuren
een deel „geheim" in te scheppen, dat vragen overlaat. En in overeenstemming
hiermede moet hij niet alles vertellen, wat een nieuwsgierig lezer wel zou willen
weten. Hoofdzaak is, dat hij zijn personen als lévend suggereert, welke suggestie
natuurlijk hun verleden insluit. Organisch vast aan de handeling, laat de schrijver
nu en dan wat over hun verleden los, juist genoeg, om ruimte en diepte om hen
heen te scheppen. Zoo wordt de lezer geprikkeld tot aandacht en doordat hij den
personen het geheim van hun leven van 't gezicht wil aflezen, werkt hij mede
aan de door de auteur gegeven suggestie. Hier reiken epiek en tactiek elkaar de hand.
Merkwaardig is, dat de retrospectie blikken gunt in de tijd, voorafgaande aan
die, waarmee het boek aanvangt. Naar die zijde is het boek open. Begrijpelijk,
dat de ouderwetsche roman in een naschrift ook wel zulk een venstertje naar
de toekomst openwierp, typisch -romantisch misschien. Maar epiek heeft ook een
element van onherroepelijkheid ; zij vooronderstelt kader. Hier valt voor de epicus
ontzaglijk veel te leeren uit de Schrift, denk b.v. aan de manier, waarop Elia
onaangediend in het Bijbelverhaal optreedt, terwijl alle retrospectie ontbreekt. De
schilderij moet ergens ophouden ; elke schepping is een scheiding en kunst is (ook)
keus.
Welke levensgedachte heb ik in mijn boek willen leggen? O.a, een protest tegen
het verkeerd begrijpen van de kleine man. Ik heb het altijd als een miskenning,
een beleediging ondervonden, wanneer menschen uit hoogere kring het volk toespraken, zonder het te verstaan. Beets, die ik ook als dichter waardeer, schreef
stupide versjes voor het volk; Heye evenzoo ; ook Adama van Scheltema heeft
het volk alleen langs zekere omwegen, zeker niet door zijn rechtstreeks raken van
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het volkshart, bereikt. De neerbuigende 19e eeuwers zagen alleen de tikjes aan
de pet, de gemoedelijkheid, de bakkebaardjes, maar ze merkten niets van het heroïschtragisch levensgevoel, dat bij het volk ingekerkerd is en geen uitweg weet dan in
humor, in het theatrale en het sentimenteele. In Adama van Scheltema hinderen
mij altijd de pseudo-volksche tusschenwerpsels als „heisa", „hallo" enz. en zijn
alliteraties. Neen, dan begreep Kuyper het volk beter ! Op zijn beurt ziet de volksman b.v. in de beschaafde -met-cultuur, misschien evenzeer ten onrechte, weinig
meer dan het kleurlooze, het onpersoonlijke, het gedempte en meent hij zoo iemand
te moeten tegentreden met stijve vormelijkheid. Hier ziet men, schlaglichtartig,
belicht een sociale taak van de kunst :. de standen tot beter onderling begrip te
brengen.
Ik wilde dus laten zien, wat er leeft in volksmenschen, welk een energie, welk
een gezonde diepe godsvrucht veler deel is en dat zonder hun vaak zeer hinderlijke fouten te vergoelijken. Wie het ideaal ziet, dien obsedeeren de onvolkomenheden. En voelt men niet, dat de schrijver in de fouten en zonden van zijn sujetten
mede schuld belijdt ? Ik wou alleen maar zeggen, dat genade .... genade is ; de
kinderen ontleenen het koningschap aan hun Vader, niet aan zichzelf. Indien de
Christelijke kunst ook een (schuld)-belijdend karakter heeft, kan het niet bij een
liturgische formule blijven. En indien de lyricus schuld belijdt in de eerste persoon,
waarom niet de epicus in de derde?
Hoe is in mijn boek de verhouding van fantasie tot werkelijkheid ? In het algemeen zoo, dat de werkelijkheid leeft in het kleine detail, vooral in de gesprekken,
maar nergens heb ik figuren uit mijn herinnering gebruikt. Het materiaal is eerst
tot een berg van gruis stukgeslagen (Van Deyssel), gekleinsd (Bilderdijk). Zelfs
wat bedriegelijk op een jeugdherinnering lijkt, het hoofdstuk over Bert, Magoo
en Marietje (XVI) bij voorbeeld, is zuiver fictie.
Vooral bij de dialoog kan men merken, dat we leven in een tijd van stijlovergang. Het realisme en het impressionisme stelde veel belang in het dialect en de
persoonlijke eigenaardigheden bij het spreken. Hoe hebben vooral de Israëlieten
Heyermans en Querido in ons land de gesprekvorm gepflegt !Het expressionisme,
dat eigenlijk geen gesloten stijl heeft gekend, was zelf te zeer kreet, om de dialoog
als episch element afzonderlijk te bestudeeren en te verzorgen. Bij Kafka bv. zijn
de gesprekken in de trant van het geheele boek gevormd en soms is iemand bladzijden achtereen in boekenzinnen aan het woord. De late impressionisten, voor
zoover hun romans in meer beschaafde kringen spelen, hebben het betrekkelijk
gemakkelijk: een scheutje realisme is hier voldoende. Het jongste proza heeft
zich willen vernieuwen aan het gesproken woord en is vaak zelf monoloog. Helman,
die in zijn Serenitas een volksmilieu aangeeft, redt zich in een soort algemeen
dialect als uit humoristische weekbladen. Ook Roel Houwink in zijn Marceline voelt
weer het belang van het gesproken woord in het verhaal; hij tracht naar een
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suggestieve, afgebroken dialoog, die nog al critiek ontmoet heeft. Marsman gebruikt
in zijn roman „Vera" tot nog toe de dialoog spaarzamelijk. Het jongere proza is
op dit punt nog tamelijk onzeker van houding ; toch is, bij grootere omvang, ruimer
gebruik van de dialoog onvermijdelijk.
Het woord dia-loog, tweegesprek, is eigenlijk niet geheel juist ; er zijn ook gesprekken tusschen meer personen, multilogen waarbij nog iets eigenaardigs op
te merken valt. Zoodra een gesprek groepsgewijs wordt gevoerd, komt er een
boven-individueel element in, een zekere massaliteit ; de gang van het gesprek
gehoorzaamt dan aan andere wetten, heeft een ander verloop, kiest zichzelf een
gang. Vooral hierbij heb ik me geheel op mijn intuïtie moeten verlaten ; zoo is
b.v. het verloop van de bespreking op de kerkeraadsvergadering voor mijzelf ook
een verrassing geweest.
Niet alleen heeft de dialoog op zichzelf waarde, doch zij heeft dit ook als motorische, stuwende kracht voor de gang van het geheel. Zoo tenminste ging het mij.
Zoodra ik de menschen maar kon laten praten, voelde ik dat het liep ; organisch
kwam het van praat tot daad en bij de handeling sloot zich vanzelf de beschrijving
aan. Die milieu- en persoonsbeschrijvingen toch behooren in een goed loopend
verhaal niet op zichzelf te staan. Het is niet comme it faut, dat iemand, die zegt
een verhaal te gaan vertellen, de lezer ophoudt met onderwijl landschapjes te gaan
schilderen of een essayistisch intermezzo te schrijven over een der figuren. Ik
besloot alleen dan te beschrijven, als er in verband met de handeling aanleiding
toe was. Practisch kwam dit hierop neer, dat, wanneer er op een moment niets
bepaalds in dialoog of handeling te geven viel, de gelegenheid voor een paar trekken beschrijving zich aanbood.
Nu kom ik tot het element, dat 't meest vanzelf spreekt en daarom zoo moeilijk
te behandelen is, het Christelijk element n.1. Met Christus overwinnaars zonder
Hem ballingen ; dit zal altijd het onwillekeurig grondthema van elk Christelijk boek
blijven. Maar laten we niet meenen, dat elk verhaal een bekeeringsverhaal moet
zijn ; ik voor mij schrijf er misschien nooit meer een, zeker niet over zulk een
acuut doorbreken van geloofszekerheid ; dat doet men maar eens.
De Christelijke schrijver is in vele opzichten er moeilijk aan toe, maar meteen
is hij in een benijdenswaardige positie : schepping en herschepping liggen voor
hem open. Eenvormigheid is nergens zoo bedenkelijk als in Chr. lectuur en litteratuur ! Van de mate der hem gegeven genade, van zijn geloof zal het afhangen,
of zijn werk zijn Verlosser zal eeren, voor het oor van menschen, tot verwondering
der engelen. Ik hoop, dat God geeft, dat dit buiten de sfeer van de rhetoriek blijft.
In mijn boek ligt wel iets van eigen levenservaring op godsdienstig gebied.
Ook hier heb ik getracht, mijn beste ervaringen zonder cursiveering uit te spreken,
ook in het leven der bijfiguren. Alleen wat waarachtig het geesteseigendom van
de schrijver is, kan in zijn boek tot uitdrukking komen. Dit is het waarheids-
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karakter van de kunst ; het is de proefsteen voor de echtheid der overtuiging.
Interessant is het, in dit verband na te gaan, hoe b.v. in Rusland, waar de Sowjet
de kunst wil stellen in dienst van de propaganda, schrijvers spontaan weigeren
hun vrijheid op te geven, ook al zijn ze communist. Voor discussie, propaganda,
polemiek, rechtstreeksche. apologetiek heeft het leven zich andere organen geschapen.
Indien andere levensgebieden hun grenzen afbakenen, mag de kunst dat niet
doen ? Haar plaats ligt juist tusschen het fart pour l'art en de propaganda.
Toen mijn boek eenmaal gereed was, viel er voor mij weinig meer te veranderen;
de schrijfwijze liet dit niet toe. Alleen het oorspronkelijke slothoofdstuk verviel.
Nu is het boek niet meer van mij, maar onderwerp van discussie. Soms, de recensies lezend, heb ik het gevoel, dat dit alles mij in 't geheel niet meer aangaat.
Een ding weet ik wel : het is niet alleèn noodig een Chr, boek te schrijven, het
moet ook op een Christelijke manier gelezen worden. Ik bedoel hier Christelijk in
de letterlijke, diepe zin van het woord : een oordeelen niet naar het aanzien, ook
niet van de persoon van de schrijver, maar rechtvaardig, onverschillig of dit prettig
of niet prettig uitvalt.
Behalve over zijn boek, vertellen de schrijver de recensies het een en ander
over de geestelijk-cultureele kaart van Nederland. Alleen terwille van die kennis
is het lanceeren van een publicatie de moeite al waard, althans voor een eerste
keer. Hoe moeilijk is het voor sommigen, een boek te aanvaarden zooals het gegeven werd (volgens Goethe een kenmerk van Bildung !). Andere recensenten
lezen nog slordiger, dan de auteur zou hebben geschreven. En hoe waar is het
gezegde : drie Hollanders, een groepeering. Van menig anderhalve Nederlander
valt het oordeel gunstig of ongunstig uit naar de omvang van het propagandaof reclamemateriaal, op de Olympus gefiatteerd, dat door de brievenbus van zijn
heilig huisje als roman is komen binnenvallen. Indien de kunst haar souvereiniteit
heeft in eigen kring, dan heeft ook de Christelijke schrijver, op zijn moeizaam
veroverde, smalle strook grond, waar hij mag ademen en werken, zijn beetje fierheid, zijn beetje moed, zijn beetje koningschap. Hij is niemands knecht ; ook dient
hij niet „de kunst", maar God, in Wie schrijver en lezer zwijgend eindigen.
18 Maart 1931.

EEN EXPRESSIONISTISCHE ROMAN
DOOR

H. A. MULDER.

Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van Wassermanns roman „Das Ganse
-mänche".
De schrijver Jacob Wassermann is in de eerste plaats een fantast, een vaak
diepzinnig droomer, een visioenair. Daarmee gepaard gaat een scherpte en helheid
van uitbeelding die ons beeld na beeld in onafgebroken reeks in 't geheugen
beitelt. De veelheid en rijkdom van gestalten en gebeurtenissen die Wassermann
met een Dostojewsky gemeen heeft, verstoort echter zelden den bouw van 't geheel .
de verschillende lijnen van het verhaal zijn betrekkelijk zonder moeite te volgen.
De schrijver bezit de scheppende gave der ordening.
Wanneer men de vergelijking met Dostojewsky verder doorvoert, een vergelijking
die voor de hand ligt omdat Wassermann diens invloed onderging, die hij o.a. in zijn
voorliefde voor 't schuldprobleem toont dan blijkt, dat Dostojewsky en Wassermann eigenlijk geheel anders geaarde schrijvers zijn. D.'s realisme doet onmiddellijk
als verbijsterend-levenswaar aan en is a.h.w. uit de werkelijkheid zelf levend uitgesneden ; dat van W. wordt bereikt langs een andere weg : uit de binnenwereld
zijner fantazie is het geboren. Waar dus in D.'s scheppende geest de werkelijkheid
primair is (die echter door haar hevige diepkervende uitbeelding van symbolische
beteekenis wordt !), daar is bij W. de fantazie primair. Machten van goed en kwaad,
zielekrachten van kinderlijke zuiverheid tot neronische wreedheid, schept hij om
tot wezens der werkelijkheid. D. daarentegen doet niet anders dan de werkelijkheid
zelf doorgronden, of zooals Thurneysen zegt : „Sein Geheimnis ist wirklich nichts
anderes als jene seine Frage, seine Frage nach dem Menschen. Es liegt in dem, dasz
er nichts in sich trug als das eine grosze, das unendliche bohrende Verlangen, allen
Dingen auf den Grund zu kommen (cursiveering van mij).
Nu kan men opmerken dat dus practisch D. en W. niet veel verschillen. Ze gaan
beide van een verschillend punt uit en bewegen zich samen naar hetzelfde doel.
Idealisme en realisme vallen samen (zooals v. Deyssel ergens opmerkt).
Dit is echter slechts theoretisch waar. Eenerzijds immers bereikt D. nimmer deze
".
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klare ordening en behouden zijn romans het chaotische dat de werkelijkheid zelf
kenmerkt, slechts op sommige plekken plotseling van een apocalyptisch licht doorstraald, — anderzijds ' neemt W.'s fantazie nooit die overtuigende realiteit aan en
blijven sommige van zijn personen niet meer dan fantastische irreëele spinsels
waaraan wij niet kunnen gelooven (b.v. de hertogin uit „Faber"). Zijn kunst draagt
vóór alles een symbolistisch of expressionistisch karakter. Hij is een realistisch
symbolist ; D. een symbolisch realist.
Wanneer wij „Das Gansemännchen" hebben gelezen en al de ontroeringen en
gewaarwordingen van schrik, verwondering, ontzetting, waardoor het ons voert,
in ons hebben laten bezinken, dan treft ons ook in dit boek sterk de expressionistische
„strekking" van het geheel.
De hoofdpersoon, Daniël Nothaft (let op deze naam, even beteekenisvol als die
van Christian Wahnschaffe), is een musicus. Hij trouwt met Gertrud, dochter van
Inspektor Jordan, maar bemerkt, reeds op 't oogenblik van 't trouwen, dat hij
eigenlijk van de tweede dochter, Lenore, houdt. Deze twee zijn de beide polen van
zijn leven als mol en dur. Het ongeluk is dat hij nimmer het geluk van het oogenblik genieten kan : slechts verleden en toekomst zijn schoon gekleurd door herinnering
en verbeelding. Dit is de eigenlijke ellende, de diepe „nothaftigkeit" van zijn bestaan:
hij gaat onder de menschen als een vreemde, onbegrepene en niet-begrijpende, zijn
geest verwijlt in ongeschapen melodieën van verrukkende schoonheid, maar hij
heeft geen oog voor de werkelijkheid om hem heen eerst niet voor de wezens
niet voor de wonderbare overgave in Gertrud. En als zij-harmonieL,lt
beiden, voor een groot deel door zijn nalatigheid, in den dood zijn gedreven, beseft
hij pas dat twee goede engelen uit - zijn leven zijn weggegaan. Van dat oogenblik
aan wijken ze niet meer van hem ; hij schept hun wezen om in muziek.
Dan komt nog een derde vrouw in zijn leven : Dorothea, die, hoe levendig ook
geteekend, toch weer allereerst symbool is :Dorothea, het spiegelwezen. De Benige
bezigheid waar ze volledig door kan worden opgeslurpt, is het beschouwen van
haar eigen beeld in een spiegel. Dit nu is het voorlaatste, diep-ingrijpende ongeluk
dat Daniël treft : hij laat zich door deze vrouw, die geen innerlijk leven bezit en die
alleen het toomelooze en totaal leege begeeren naar den man kent, verleiden. Ze
weet zich voor te doen als iemand die diepgaande belangstelling heeft in zijn leven
en voor hem alles wil zijn, in werkelijkheid wordt ze slechts verteerd door nieuwsgierigheid. Als deze bevredigd is, is ook haar „liefde" gedoofd. Daniël moet bekennen dat hij zelfs in dit vermogen dat hem nooit begeven had, het vermogen om
te onderscheiden tusschen echt en valsch, gefaald heeft. En hij die de kern van elk
wezen in muziek omzet, ervaart eenmaal, als hij haar omarmt, 't . volgende: „Ihm
war, wie wenn er gar keinen Rhythmus in dem Geschopf verspure, wie wenn er
ein Wesen ohne Schwingung, ohne Gefüge, ohne Gesetz umarme" (S.526). --
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Dan gebeurt het ergste, het ontzettende. Hij heeft in zijn huis een meisje dat zijn
huishouden doet en voor Gertruds kind, Agnes, zorgt. Dit meisje, Philippine Schim
wel het wonderlijkste type uit 't geheele boek. Haar duivelachtigheid-melwisz,
komt (als steeds bij Wassermann) allereerst uit in uitwendige dingen. Behalve dat
ze leelijk is, takelt ze zichzelf nog toe met kleurige linten zonder tal, waarvoor ze
'n ware passie heeft. Ze is 'n dochter van Daniëls Oom Philip Jason Schimmelweisz,
die de door Daniëls vader hem ter behartiging toevertrouwde erfenis voor zichzelf
besteed heeft. Deze Oom wil later Daniël bij zich in de zaak nemen en hem met
Philippine laten trouwen. Daniëls muzikale neigingen werkt hij slechts tegen en
verheugt zich steeds in 't ongeluk van zijn neef. Philippine echter heeft 'n gesprek
tusschen haar vader en moeder afgeluisterd. Ze weet alles. Ze hoort ook dat ze
voor Daniël bestemd is. Dit zet ze in haar hoofd. Ze is leelijk als 'n heks, maar
eens zal ze met Daniël trouwen. Met dit doel voor oogen, dringt ze zich bij Daniël
in. Ze verklapt hem haar vaders achterhouden van de erfenis (om zijn dankbaarheid
te verwerven). Ze stookt het vuurtje aan tusschen Daniël en Gertrud. Later prent
ze Gertruds kind haat tegen haar vader in. Ze is blij als Lenore sterft, en razend, als
Daniël met Dorothea trouwt. Ze stookt Dorothea tegen Daniël op, en eindelijk
brengt ze Daniël naar 'n huis waar hij Dorothea op echtbreuk betrapt. Op 't zelfde
oogenblik snelt ze terug naar huis, en steekt al Daniëls, jarenlang vergaarde en
nimmer uitgegeven, muziekmanuscripten in brand. Dan verdwijnt ze, voorgoed.
„Der Teufel fährt in Flammen aus dem Haus", heet het hoofdstuk waarin dit beschreven wordt.
En deze slag is beslissend.
Wat geschiedt echter ? Niet enkel de belichaamde duivel Philippine, is uit Daniëls
huis verdwenen ; maar in deze totale ondergang, temidden van de vlammen van
het oordeel, verlaat ook de duivel zijn hart, en hij erlangt de vrede die hij tevoren
nooit heeft kunnen vinden. Een diepe rust spreidt zich over zijn ziel. En in zijn
geboortedorp Eschenbach, een eenzame die allen begrijpt, een musicus tot wien
uit alle streken leerlingen komen, slijt hij zijn laatste levensdagen, verzorgd door zijn
dochter Agnes, uit wier leven ook de duivel van den haat is verdwenen.
Maar wie en wat is het „Gänsemännchen" ?
Het Gansemännchen is een beeld op het marktplein te Neurenberg, een mannetje
op wiens gezicht een glimlach van wijze vergeving en berusting ligt ; onder elke
arm draagt hij een gans, die water uit den bek laat strooien. Oorspronkelijk is het
Gansemännchen een scheldnaam die de eerbare burgers van Neurenberg aan Daniël
geven om zijn verhouding tot de twee dochters van Inspektor Jordan. Maar rondom
het mannetje staat een hek, dat het afsluit van en beschut tegen de boosaardige wereld.
Het Gänsemännchen krijgt echter een diepere symbolische beteekenis in het
laatste hoofdstuk . „Aber abseits, wer fists ?" Dáár immers wordt Daniël pas echt
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het „Gnsemännchen" dat met zijn alles begrijpende glimlach op het marktplein
des levens staat. Wassermann laat het mannetje hier zelf aan 't woord, het komt
als hallucinatie tot Daniël, en Daniël zelf neemt een tijd lang de plaats op het
voetstuk in. Als hij dan genoeg geleerd heeft, keeren beiden in hun eigen wezen
terug : het mannetje behoedt weer trouw zijn twee ganzen ; en ook in Daniël is
de tweeheid opgelost in een harmonisch accoord.
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat dit boek de uitbeelding is van de
terugkeer eener gespleten kunstenaarsnatuur tot de harmonie van een in de werkelijkheid wortelend leven. Opstanding dus. En deze opstanding eerst, nadat schuld
zich opeengestapeld heeft en een uiteindelijke catastrofe het gansche bestaan heeft
ontredderd. „Opstanding", dit woord herinnert direct aan Dostojewsky. Evenwel
- dit is het groote verschil : D. opent slechts de mogelijkheid, zijn opstandingen
blijven potentieel. Bovendien voeren zij niet enkel tot levensaanvaarding, maar tot
het zien van het leven in de ware verhouding tot God.
Het slot van Wassermanns boek voldoet dan ook niet. Deze totale omkeering is
meer fantastisch dan reëel : een geforceerd slot. Een dergelijke hevige omkeer heeft
zich tevoren bij Gertrud voorgedaan. Ook hier trok de vooropgestelde gedachte de
lijnen te scherp en maakte de tegenstellingen te gewelddadig.
Dit is trouwens iets kenmerkends voor Wassermanns expressionistische schrijfwijze: hij beeldt zielskrachten uit, maar deze zielskrachten overwoekeren vaak
zoodanig de realiteit dat deze er onder schuil gaat en alleen het vreemde, nu ongemotiveerde, overblijft. Vooral in de beginhoofdstukken van zijn boek treft dit sterk.
Het is of we telkens dóór het uiterlijk bekleedsel zijner figuren héénzien en met
schrik ontwaren, dat het slechts schimmen zijn (b.v. de „Nero" Carovius).

HET LEVEN ONDERRICHT
DOOR

H. DE BRUIN.
De literatuur bestaat nog altijd voor het overgroote deel uit verhalen en verhandelingen over liefde, Zoolang er zooveel toestanden en verwikkelingen in het
leven met deze gezindheid onder de schepselen samenhangen zal dit wel zoo blijven.
Liefde is een wonderlijk veelzijdig begrip, gelet op de onderscheidene gedaanten
waarin ze in de herscheppingen van het leven wordt weergegeven. We mogen
aannemen, dat in de diepste stilte van ons bewustzijn besef omtrent het ware
wezen ervan aanwezig is. Dat we, eerlijk tegenover ons zelf, wel degelijk leugenachtigheid proeven, wanneer we soms dit woord op de lippen nemen.
Maar het gaat daarom niet aan, alles wat niet oogenblikkelijk bij ons gevoel
aansluiting heeft, als afwijkend van dit evengoed nog veelvormige eigenlijker
wezen te wantrouwen.
De liefde dan heeft dikwijls al naar de verscheidenheid van het milieu waarin
zij haar invloed uitoefent, een bizondere smaak, of bijsmaak. Hierbij mag allerminst
vergeten worden, dat onze uitwendige waarnemingszintuigen ons al te spoedig
tot nieuwsgierigen argwaan of tot naïeve argeloosheid verleiden. Een hebbelijkheid
waarmee o.a. filmmaatschappijen en auteurs bij het toekennen van titels rekening
houden.
Het boek van den duitschen schrijver Alfred Dciblin, draagt geen opschrift,
dat aanstonds vermoedens wekt : Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom
Franz Biberkopf,*) Alleen een paar aanduidingen in het op den omslag om rooden blauwe poppetjes gedrukte relaas van een leven maken ons even aandachtig.
Als ik U zeg, dat de „straatventer" waarvan deze roman vertelt, een moordenaar
is, een inbreker, een souteneur, en een vrind van dit slag menschen, die in duistere kroegjes en rosse opkamers hun plannen smeden, dan beginnen Uw, geheel
gespitste, tasters en voelhorens wel angstig te trillen.
Ons allen zijn zeker tal van boeken uit particuliere en openbare verzamelingen
bekend, die den doorsnee -maatschappelijken -mensch temidden van bezit en armoe
*) In vertaling van Nico Rost, onder den titel van „Franz Biberkopf's Zondeval" bij
W. de Haan, Utrecht,
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stoffelijk en geestelijk --, in zijn verkeer in een of andere steedsche of dorpsche,
cosmopolitische of provinciale omgeving uitbeelden ; boeken met veel burgerlijke
sfeer en een wolkje parfum of sloppengeur, Dit is zoo de atmosfeer om 's heerenwegen, waarlangs wij naar de dagelijksche beslommeringen van beroep of ambt
kuieren,
Dan zijn ons verder bekend de werken en gelegenheden, die ons in aanraking
zouden kunnen brengen met hooge- en onderwereld -- waarvan we tevoren al
„zoo'n idee" hebben. Laten we hopen, dat deze voorstelling gezond is, minder
ziekelijk dan de gedachten, die omtrent het fatsoenlijk gebeuren van allendag dikwijls
in lectuur vertolkt worden.
Wat Alfred Dublin wilde beschrijven, dat is niet allereerst het leven in Berlijns
misdadigerswereld. Maar de levensgang van een mensch. Een van gelijke beweging
als wij, met soortgelijke smarten en vreugden. Iemand met opvattingen over kwaad
en goed, over leugen en waarheid ; beurtelings boordevol haat en vervuld van liefde.
Een man, recht en stevig in zijn trotsch, die wordt afgebroken langs den lijdensweg
tusschen het goede voornemen en het juiste inzicht.
Het volbrengen van een dergelijken levenstocht is in elke gemeenschap bestaanbaar.
Of principes van een figuur als Biberkopf omtrent deugden en ondeugden naar
de grondstellingen eener ordelijke samenleving hierover gewaardeerd moeten worden ?
Wanneer wij bij de beschouwing van dit werk uitgaan van het antwoord, dat
we vinden op de vraag : of Biberkopfs levenshouding, maatschappelijk en zedelijk,
deugt, dan is ons oordeel wellicht in een handomdraaien — o, achteloos gebaar —
geveld.
Zeker zou de schrijver U verwonderd, licht een beetje cynisch vragen, op grond
waarvan U over de moraal van deze menschen juist met hem wildet redetwisten.
De roman geeft er evenveel en evenweinig aanleiding toe als het leven zelf. Dublin
moraliseert niet, hij onderwijst, hij geeft een levensles en illustreert die met figuren
uit donker Berlijn.
De lijnen van Franz Biberkopfs levensgang zijn allerminst van een rustige
geleidelijkheid. Ze zijn geteekend met schichtige curven, als de gedragsstatistiek
eener grillige atmosfeer. De beeldwisseling is als die van een film, waarin straatrumoer, intimiteit van een interieur, nachtlichtflitsen en zonneschittering over en
doorelkaar rillen. Waarin het eenvoudig gebaar barst tot een wereldgebeuren en
een explosie krimpt tot een zucht.
Een boek, dat geheel onder den indruk van de verscheurdheid dezer tijden
ontstaan is, dat treffend acties en reacties van menschenras -typen onder den invloed van hedendaagsch, onnatuurlijk en mechanisch leven voor oogen toovert ;
waarin de schildering van een voorval onderbroken wordt door een hulpkreet, een
waarschuwingssein, een zachte, levenswijze vermaning.
Franz Biberkopf keert na zijn verblijf in de gevangenis wegens toebrengen van
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letsel met doodelijken afloop, langzaam tot het leven terug. En hij zweert, dat hij
voortaan beter oppassen zal. Na de beschrijving dezer ontwaking tot de werkelijkheid, het herwinnen van een paradijsachtig geluksgevoel, suggereert ons de schrijver
de sfeer van Berlijn, waarin Franz binnentreedt, o.a, door een reeks emblemen
der verschillende hoofdstedelijke instellingen en organisaties, gevolgd door den
tekst van een ambtshalve beschreven verbouwingsplan, den inhoud van een jachtacte
en een mededeeling over de beëindiging der ambtsbezigheid van een bontwerker
met eerebaan ; om te vervolgen met een weerbericht, een route- aanwijzing „lijn
68", bepalingen der tramdirectie voor het gebruikmaken van haar materiaal. Verderop
de kleine zorgen van passagiers, gesprek en gebeuren in een kroeg, tragedie van
een gezin, en het heimelijk avontuur van een meisje.
In een sprankelende rits beelden gloed en asch van stadsleven.
Met zulke expressieve middelen werkt Alfred Dublin. Hij grijpt in den warboel,
zet pakkende „close-ups" een voor een voor onze oogen en zegt : herken, erken!
Het is niet doenlijk binnen het bestek van een artikel, dat ten doel heeft de aandacht
te vestigen op een werk, dat o.m. literair-technisch en als blijk van opmerkelijk
inzicht in zielstoestanden van buitengewone beteekenis is, elk tafreel in de levens straat waarlangs Biberkopf gaat, op te roepen.
Genoeg zij het, wanneer we aanstippen dat Franz uit het licht in het donker
wordt gelokt en ondanks zijn zelfbewust persoonlijkheidsgevoel verstrikt raakt en
struikelt. Hij kan er nog niet van aflaten van het leven meer te verlangen dan
brood en een beetje genegenheid. Hij wordt het slachtoffer van bedrog en onkameraadschappelijkheid, uitgestooten uit zijn omgeving, waar de gemeenschapszin
eveneens ontbreekt voorzoover hij niet dienstig is aan het verhelen van eigen
wangedrag en deszelfs gevolgen.
De haat gaat zoover dat ze hem zelfs de verkwikking der liefde niet gunnen,
die hem in de eenzaamheid ten deel valt. Een liefde die weliswaar voor maatschappelijke begrippen bezoedelde offers brengt, die ons echter op een zoo overtuigende
wijze wordt veraanschouwelijkt, dat we door deze volstrekte overgave naar onze
begrijpender menschelijkheid diep ontroerd worden.
Na de algeheele aftakeling en ontlediging volgt in de verstilling der begeerten
het berouw, dat, ofschoon naar dit leven gericht, van een bijna onwereldsche zuiverheid is.
Wie in den mensch den broer naar het vleesch en in dien broeder den aan
ziet of wil leeren kennen en beminnen uit de eeuwige Liefde-gevochtnms
van den Heelmeester leze dit boek en winne ontferming.

KRONIEK.
LEENDERTSE EN OPWAARTSCHE WEGEN.
De heer Leendertse heeft in de A.R. Rotterdammer een aanval op ons tijdschrift gedaan in
verband met de opname van Roel Houwink in de redaktie van ons blad, Van Ham
protesteerde tegen het gebruik van de termen orthodox en modern in dit verband. De wijze
waarop de heer L. daarop aan het polemiseren ging, was zo onwaardig, dat het moeilik is haar
te karakteriseren. Eén enkel voorbeeld. Van Ham beweerde, dat de heer Leendertse de redactie
van Opwaartsche Wegen te goed kende om tegenover hen met het verwijt van modernisme
te komen. Als je jarenlang elkaar persoonlik kent, samengewerkt hebt, enigermate bevriend
bent, mag je veronderstellen, dat het begrepen wordt als men schrijft : „Drie leden van de redactie
zijn lid van een Gereformeerde kerk, de andere drie zijn niet modern," met de bijvoeging dat
door persoonlike omgang de heer Leendertse met hun overtuiging op de hoogte is. Als iemand
dan de wansmaak heeft, hierbij aan te tekenen : „de andere drie zijn niet modern, wat zijn
ze dan ?" dan is de mentaliteit van dit geschrijf daarmee voldoende getekend. Voor de inhoud
van de artikelen, zie de belangstellende lezer de A.R. Rotterdammer,
Van Ham heeft nog eenmaal enigszins uitvoerig geantwoord en het zou geen reden hebben hier
nog verder iets over te zeggen, als de redactie van de Rotterdammer het niet nodig had gevonden hier en daar een gedeelte weg te laten, ondanks uitdrukkelik verzoek aan redactie en aan
Leendertse persoonlik deze ene keer volledig te plaatsen, ook daar van Ham beloofde de diskussie niet
verder voort te zetten. Toch is de redactie hier en daar aan het schrappen gegaan, al moet erkend
worden, dat het zakelikste deel van de argumentatie bleef staan, al werd een enkele zin door
de zetter tot onleesbaarheid verminkt. Eén weglating was echter van enigszins ernstige aard.
Leendertse had beweerd, dat bij de redaktie van Opwaartsche Wegen protesten binnengekomen
waren tegen het werk van Houwink. Van Ham vraagt : „Hoe weet Leendertse dat ? Hoe
komt Leendertse aan deze bewering ?" Om daarna te vervolgen, dat bij de redaktie van Opwaartsche Wegen noch mondeling, noch schriftelik iets van die aard is binnengekomen. Deze
laatste mededeling is echter door de red. van de Rotterdammer weggelaten. Een onnozel lezer
— en zo zijn er maar al te veel — zal nu allicht menen, dat Van Ham hier het feit wel erkent
maar niet begrijpt hoe Leendertse dit te weten gekomen is. Als er ter wille van de ruimte
had geschrapt moeten worden, had de redaktie dit in overleg met Van Ham moeten doen, die
allicht zou voorgesteld hebben dan maar liever één van de twee vragen weg te laten, die wel
zo goed gemist kon worden als de pertinente tegenspraak van Leendertse's beweringen. Nu
dringt zich de vraag op, of de redaktie van de Rotterdammer deze wijziging uit handigheid of uit
onhandigheid aanbracht.
AART VAN DER LEEUW t.
Een bescheiden, maar zeer begaafd auteur is met Aart van der Leeuw heengegaan. Wie had
gedacht, dat zo kort nadat de schrijver zijn kleine Rudolf laat aarzelen voor de dood, hij zelf
voor de dood zou komen staan? Kleine Rudolf hoopte dat als die werkelikheid kwam, hij gereed
zou zijn. Of hij gelooft, vraagt Moeder Geertrui. Ja, zegt hij, maar het is geen antwoord dat hem
helpt, als hij denkt aan de dood van Martha. En hij dankt Gods goedheid als ze weer hij hem
terug is. Zijn droom belooft hem met Martha de eeuwigheid.
Moge het geluk „te grootsch en te machtig voor de schamele schouders, de beentjes, van
Rudolf" door zijn auteur ervaren worden.
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RITTER CONTRA GEYL.
In het „Utrechtsch Dagblad" van 4 April bestrijdt Ritter P. Geyl, die (zie ons bericht daarover in deze kroniek) een felle kritiek uitbracht op de wijze waarop Mevr. Boudier-Bakker
in „De klop op de deur" onze vaderlandse historie in beeld bracht. Ritter meent dat Geyl onbillik wordt. „De vraag die we ons hebben te stellen, is niet : bevredigt „De klop op de deur"
ons algemeen historisch besef of onze nationale overtuiging ? de eenige vraag, waartoe wij gerechtigd zijn, is deze : zijn en waren de menschen en de kringen der burgerij die Ina Boudier-Bakker ons doet aanschouwen, zooals zij ze geeft ? En daarop moet ons antwoord onvoorwaardelijk bevestigend luiden."
Het wil ons voorkomen dat hier twee verschillende vragen door elkaar lopen. De eerste van deze
vragen is : heeft de vaderlandse geschiedenis inderdaad zo geleefd in de voorstelling van de
in „De klop op de deur" voorkomende personen als Mevr. Boudier-Bakker ons wil doen geloven?
Ritter zegt van wel ; wij zeggen : neen, niet helemaal. Er hebben gebeurtenissen plaats gehad,
welke mevr. Boudier-Bakker niet noemt zelfs, en die toch hun indruk móéten hebben achter
ieder bewust levend persoon uit de kringen, die zij beschrijft. We denken b.v. aan-gelatnop
de doleantie.
De twede vraag is deze : in hoeverre mag een kritikus de schrijver of schrijfster van een historiese roman verwijten dat hij of zij in haar boek een bepaalde, nationale of antinationale, zienswijze vertolkt? Deze vraag is te gecompliceerd, om hier, ook maar beknopt beantwoord te worden.
We wijzen er dus alleen op dat Geyl in zijn artikel wel degelik ook litteraire kritiek geeft; in
den aanvang van zijn studie zoekt hij de onvolkomendheid van het boek, evenals dit in ons
tijdschrift geschiedde, in een breuk tussen historie en psychologie. Eerst daarna stelt hij zich
als historicus tegenover dit werk, en komt dan tot het hierboven reeds vermelde resultaat.
EEN POLEMIEK OVER DE DOMINEESVROUW VAN BLANKENHEIM.
De meningen over het jongste boek van mevrouw Alie Smeding-van Wijhe lopen wel zeer uiteen. J. C. Bloem kamde het af, niet omdat het vroom was, maar omdat de vroomheid er in hem te
slap was ; Maurits Uyldert schreef er niet minder smalend over, hoewel op andere gronden.
Johan Theunisz daarentegen prees het, niet zo zeer omdat het als roman geslaagd was, maar
omdat het, hoewel rommelig, toch de elementen bevatte voor een hernieuwing van mevrouw
Van Wijhe's letterkundige arbeid.
In de Gereformeerde Kerk van 26 Februari schreef ds. Bakker over dit boek, onder het opschrift : „Een vrijzinnige roman ?" Hij wijdde eerst een paar woorden aan het karakter van deze
roman, om daarna de godsdienstige geest, die er uit spreekt, aan kritiek te onderwerpen. Mevrouw
Van Wijhe antwoordde met een Ingezonden, dat geplaatst werd in het nummer van 26 Maart,
waarin zij de recensent bittere verwijten doet. Ds. Bakker dient in een onderschrift nog eens
van repliek.
Deze gehele polemiek is wat onverkwikkelik ; het gaat, behalve misschien in het laatste gedeelte van het onderschrift van ds. Bakker, te veel hard tegen hard, zonder dat toch de kern
der zaak wordt geraakt. Deze ligt in een verschil in opvatting van het Christendom, en een
royale, wederzijdsche erkenning daarvan, zou aan deze gedachtenwisseling veel van het persoon like ontnomen hebben, en haar daardoor op hoger plan hebben gebracht.
Ondertussen is deze polemiek voor het juiste begrip van mevrouw Van Wijhe en haar jongste
werk niet zonder belang.
P. GEYL OVER DE KLOP OP DE DEUR.
In het jongste nummer van „Leiding" bespreekt P. Geyl de cultuur-historiese achtergrond
van „De klop op de deur". Zijn oordeel is lang niet mals ; volgens hem heeft aan de schrijfster
van dit boek alle nationale bewustzijn ten enen male ontbroken.
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We citeren : „En hoe staat Nederland in dat grote kader dat mevrouw Boudier-Bakker voor
haar kleine menschjes ontworpen heeft? Eigenlijk staat het er heelemaal niet. In het geestesleven voelt het altijd, volgens haar, „de golfslag" maar van „de springvloeden" elders. In de
oorlogen heeft het ook wat te stellen met pluksel voor het Roode Kruis, met vluchtelingen van
geteisterde streken, eindelijk zelfs met mobilisatie en broodkaarten. Maar van eenige Nederlandsche politiek vernemen de duizenden lezers van dit populaire boek geen woord. Haar groep
Amsterdammers hebben niets beters te doen dan in de krant lezen over de daden en woorden
der groote buitenlanders."
We moeten het bij dit ene, willekeurig gegrepen citaat laten ; het gehele artikel is echter zeer
interessant, en wel de moeite van het lezen waard.
„ALS-MAAR GEWICHTIG DOEN ".
In het Maart-nummer van „Den Gulden Winckel" plaatste Jan H. Eekhout een „Verweer"
tegen de zeer oppervlakkige manier waarop Anthonie Donker een paar bundels van hem
(d.i. Eekhout) noemt. Donker geeft dat „noemen" zelf wel de naam „Excursie", maar heel
veel waarde heeft een dusdanige kritiek toch niet. Eekhout zegt dat de hedendaagse nederl.
verskritiek schijnt te berusten in handen van een groepje jongeren, die ieder buiten hun groepje
„afslachten". Zij alleen zelf schrijven dé moderne nederlandse poëzie.
Het gaat er op lijken dat deze opmerking juist is. Het parool is : „Steek elkaar de hoogte
in". Als je in de „Gemeenschap" of „De Vrije Bladen" maar publiseert, ben je de man. Er
is nog nooit zooveel werk van Van Oosten gemaakt als nu z'n laatste bundel bij „De Gemeenschap" werd uitgegeven. Van Duinkerken houdt een radiolezing, Bloem bespreekt de bundel
in „Den Gulden Winckel" enz. Bijna te veel eer heren ! Het zal nu weldra ook gaan dagen voor
Jan de Groot, nu hij in „De Gemeenschap" werk van hem zag opgenomen. Maar laten de
heren dan eerst zorgen zich een beetje in te werken, want anders loopt alles te veel in de gaten.
Bloem bespreekt „Het Vuurwerk" van Van Oosten („Den Gulden Winckel", Maart '31) en zegt:
,,Van dezen dichter kende ik niet veel meer dan den naam en ik geloof dan ook, dat dit
bundeltje een debuut is." Vooral dat „dan ook” is kostelik. Bloem kent alleen Van Oosten's naam....
dus debuut. De twee vorige bundels van Van Oosten kwamen ook niet uit bij ... .
Toch mag Eekhout, ondanks zijn „Verweer", wel heel blij zijn, want Binnendijk zegt in de
inleiding van de bloemlezing „Prisma", dat hij Eekhout en Martin Leopold „zonder aarzelen
een plaats durft inruimen in het beschermd domein der Poëzie." Zonder aarzelen, zo maar!
Wat een waaghalzerij. Daverend applaus bij de bewoners van 't beschermd domein om hun
eigen goedgunstigheid en eveneens applaus bij de tot nog toe buitengesloten dichterlike paria's.
Want de hoop herleeft. Kamphuis, Gab. Smit e.a., nog een „klein rukkie" ! Het daghet in
den Oosten. Al was Donker zeer verstoord er over, „Balans" nam ze reeds op.
En dan dat beschermd domein! Wie vervullen daar de rol van vrijwillige burgerwacht ? Dat
zijn „de noordnederlandsche niet-katholieken, die waakzaam het domein der waarachtige poëzie
hebben verdedigd." (Inl. „Prisma", p. 14). Dat gewichtige woord „domein" doet het toch wel
goed ! Alleen is de laatste uitlating niet erg vleiend voor „De Gemeenschap"-groep, die echter
mans genoeg is eigen straatje schoon te vegen.
't Is anders komies te zien hoe de kritici elkaar zo heerlik vastzetten. Donker voegt Eekhout
toe dat tijdschriften nu eenmaal maandeliks verzen moeten publiseren, maar dat de literatuur
onmogelik maandeliks poëzie rijker wordt. Werkelike poëzie is dus spaarzamelik en moet niet
te vlug op elkaar geschreven worden. Bloem wijst in 't zelfde no. van „Den Gulden Winckel"
er op, dat „De Draad van Ariadne" zwakke verzen bevat. Donker zag z'n zelfkritiek achteruit gaan volgens Bloem. Drie jaren achtereen een bundel, „dat houdt geen mensch vol." Wonderlik kan alles op dit ondermaanse samenlopen. De ontvangst van Gab. Smit's ,,Voorspel" zal
ons zeer benieuwen. Gelukkig voor Bloem is het heus een debuut. Smit publiseerde nogal overal,
dus zal 't oordeel wel loslopen. En dan — uitgegeven bij Stols ! „Liebst Vaterland...."
BENNO GEERAERTS.
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VAN BLAMAGE GERED, DE REDDER GEBLAMEERD.
Het is dit jaar 100 jaar geleden, dat Willem Bilderdijk te Haarlem overleed. Een feit dat waard
is herdacht te worden.
De Ned, Chr, Radio Ver. heeft de boekendag niet herdacht in November, nu zou ze beter
oppassen. Maar.... hoe dat aan te pakken ? De Christelike literatoren liggen in konflikt met
de N.C.R.V. en noch uit het Verbond van Chr. letterk. Kringen noch uit de Chr. Essayistenkring
en de Chr. Auteurskring zou zich één geven om voor de N.C.R.V. op te treden. Maar Dr, v. d.
Does, die al eenmaal op illustre wijze over Jan Luiken voor de Huizermikrofoon had gesproken, werd opnieuw aangezocht om zich te wagen aan Bilderdijk, en in de Omroepgids van
21 Maart I.I. stond de samenvatting van zijn rede, die gelukkig alleen maar een droge historiese
opsomming geeft zoals in elk 3e hands-literatuurgeschiedenisboekje te vinden is. Maar op één
gedeelte van Dr. v. d. Does' samenvatting — men weet de N.C.R.V. laat de sprekers zelf
een samenvatting geven — hebben wij heel wat aan te merken en wij begrijpen niet, dat iemand,
die officieel in de letteren gedoktoreerd is, met als hoofdvak geschiedenis, het volgende durft
te schrijven
„In Londen valt zijn kennismaking met een andere Catharina, C. W. Schweickhart.
Met haar vertrekt hij in 1797 naar Brunswijk.
Nadat hij in 1802 van zijn eerste vrouw gescheiden is, gaat hij met zijn tweede vrouw
samenwonen."
Deze samenvatting is erger dan camouflage, het is leugen, en geweld aandoen aan de historie,
want:
Bilderdijk in 1756 geboren, was in 1797 41 jaar en had 5 kinderen bij zijn vrouw, waarvan
de jongste werd geboren 15 September 1793.
Den 18den Mei 1797 verbond W. B. zich in vrije echt met K. W. Schw., die toen 20 jaar was!
Bilderdijks toen nog echte vrouw — zij verwierf op haar eis echtscheiding — was in 1797
34 jaar. De echtscheiding werd uitgesproken op 20 Februari 1802.
Bij K. W. Schw. kreeg B. 8 kinderen, geboren: 1 op 15 Juni 1898 ; 2 gedoopt te Hildesheim
1799 ; 3 gedoopt te Peine bij Hildesheim Juni 1801 ; 4 geboren te Hildesheim November 1802.
Men vergelijke deze opgaaf — zie Gedenkboek Mr, W. B., uitgegeven bij Hoveker en Wormser
te Amsterdam 1906, blz. 35 en 36, — met het zonderlinge stukje van Dr. J. C. van der Does.
Men mag de feiten verklaren, goedpraten desnoods, als men dat nodig vindt, maar men mag
ze niet lochenen, de mensen een rad voor de ogen draaien. Dat gaat in onze tijd niet meer
en wetenschappelik of Christelik is het ook in het verleden niet geweest. Het is goed dat het in
de Kroniek van Opwaartsche Wegen mogelijk is dergelike blamages te signaleren.
Waarom maakt de N.C.R.V. geen eind aan de wantoestand, dat zij de enige omroeporganisatie
is, die het boek in wezen en verschijning niet kent?
Hoe lang moet die wantoestand bij de N.C.R.V. nog duren?
WILMA OVER ZICHZELF II.
In Het Korenland van April vervolgt Wilma haar belangrijk artiekel over de wording van haar
werk, en spreekt meer in het bijzonder over Grootvader Drikkes uit Achter de heuvelen, Geesje
in De Bruidsketting, over Die Vrijwillig dragen, dat ze twee maal heeft geschreven en dat
eerst Gods vrijwilligers heette en ten slotte zegt ze nog iets over De lichte nacht. Wat ze over
deze werken vertelt is niet weer te geven zonder enige uitvoerigheid en dat zou misschien
maken, dat het artikel zelf niet gelezen werd, terwijl dit kroniekstukje juist de omgekeerde bedoeling heeft.
ERRATUM.
Het vers Onverzoend was niet van de heer H. J. Bakker, maar van L. J. Bakker.
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INSPIROL.
Naar wij vernemen is zoo juist in de handel gebracht een nieuw chemisch praeparaat, dat ook
in letterkundige kringen ongetwijfeld verademing zal teweegbrengen. Het heet „Inspirol" en
moet zeer gunstig werken bij neusverkoudheid en ander gebrek aan inspiratie. We wachten
met belangstelling de resultaten over 1931 af. Santé!
DR. VELDKAMP CONTRA REMARQUE.
Onder de titel „Remarque en de waarheid" schrijft Dr. J. Veldkamp in Stemmen des Tijds,
April 1931, een artikel, waarin hij betoogt, dat „Im Westen Nichts Neues" in strijd met de waarheid is. Als bewijsmateriaal wordt de niet onbekende brievenverzameling van Duitsche studenten
aan het front, uitgegeven door Dr. Ph. Witkop, aangevoerd.
Dat Remarque niet bepaald een Christelijk boek schreef, zal ieder wel dadelijk toestemmen.
Maar hoe weet Dr. Veldkamp zoo zeker, dat Remarque de waarheid omtrent de oorlog pretendeerde te geven.
Dr. Veldkamp heeft m.i. in zijn beschouwing één ding vergeten, n.l. dat „Im Westen Nichts
Neues" het werk van een kunstenaar is, die niet poogt een fotografie van de werkelijkheid te
geven, maar uit de veelheid van de feiten der werkelijkheid kiest en ordent en dus altijd eenzijdig is. Remarque heeft hier zijn waarheid over de oorlog gegeven ; en dat dit niet maar een
particuliere waarheid van hem alleen is, bewijzen wel de vele honderdduizenden exemplaren in
verscheidene talen. Het boek is dan ook niet te vergelijken met bovengenoemde brievenuitgave;
Remarque bedoelde iets anders, dan de schrijvers dezer brieven. En al kan men de geestesgesteldheid van Remarque, van den na-oorlogschen mensch, niet als de zijne aanvaarden, daarom
zal men toch nog niet, aan de hand van verkeerde vergelijkingen, zoomaar botweg van onwaarheid
mogen spreken. Het gaat om iets anders, dan een objectieve weergave van feitelijkheden : „Eins
ist bei der Beurteilung der Kriegsromane zu bedenken : es liegt im Wesen des Romans, dasz
er den Krieg stets von der Seite des inneren Geschehens, also im Menschen and in der Beziehung von Mensch zu Mensch neigt", merkt de schrijver van „Deutsche Literatur der
Gegenwart" (Berlin 1931, Sieben-Stabe-Verlag) zeer terecht op. En ook : „Die Wirklichkeit
des Krieges steht im Widerspruch zur Wirklichkeit der Literatur" (dezelfde, pag. 433). G. K.
BLOEM KIJKT NAAR HET VUURWERK.
In „Den Gulden Winckel", Maart '31, bespreekt de dichter Bloem Van Oosten's „Vuurwerk."
Het is te betreuren, dat de criticus zich van deze taak zoo oppervlakkig afmaakte. Dat hij „His
Master's Voice" en „De Intocht" niet kent, is nog tot daaraan toe, maar dat hij „Het Vuurwerk" als een debuut beschouwt, zonder eenige moeite te doen, zich nader over dezen dichter
te oriënteeren, is oorzaak, dat zijn bespreking ten eenenmale er naast is en hij niet begrepen
heeft, waar het bij Van Oosten om gaat. Diens poëzie is n.l. volgens den heer Bloem „nog
niet geestig genoeg" ; „het moet alles nog speelscher, treffender, gevleugelder worden ",. vermoedelijk in de geest van Greshoff, wiens „meesterlijke verzen" hij even tevoren als voorbeelden
in dit genre aanduidt.
Voor hen, die Van Oosten en zijn werk kennen is commentaar bij dit geschrijf overbodig.
G. K.

BOEKBESPREKING
Jaroslav Hasek. De Avonturen van den braven soldaat Schwejk gedurende
den Wereldoorlog. Uit het Tschechisch vertaald door S. van Praag. Uitgegeven te
Amsterdam, door J. M. Meulenhoff in het jaar MCMXXIX.
Het verhaal van Schwejk's avonturen is zo merkwaardig goed geschreven, van zo onuitsprekelik
komiese, satirieke kracht en van felle aanklachten zo vol, dat we niet begrijpen kunnen, dat dit
boek pas zo laat bij ons is vertaald.
Niet dat wij er ons zonder beperking over verheugen kunnen, dat dit eindelik is geschied;
er is zo'n groot publiek, dat hier tot in volgende geslachten over gnuiven zal, dat alleen reeds
daarom het voor een uitgever een lukratieve zaak zal zijn.
Het is inderdaad literair gesproken zeldzaam knap. De situaties zijn zo dol, het realisme is zo
onbarmhartig waar, Schwejk's onverstoorbaarheid vooral is zo boven menselike verhouding, dat
het een verbluffende indruk maakt. Tijl Uilenspiegel en Sancho Pancha zijn hem verwant, maar
hij is toch anders en zal als Schwejk voortleven.
Maar tegelijk is het boek afschuwelik. De oorlog is voorbij en alleen de haat leeft in Hasek.
Haat tegen Oostenrijk, tegen al wat Duits is, tegen de Rooms-Katholieke kerk, tegen alle Christelike Godsdienst, en tegen de gewone maatschappelike ordening.
Goddank zit er een heleboel eerlike, oprechte verontwaardiging over afschuwelike onrecht
heiligschennis in zijn boek, maar het heeft hem niet gelouterd,-vardighenGot
waardoor de satire hier en daar het karakter krijgt van een pamflet. En er is zoveel zwijnerij
met behagen getekend, dat ook dit ons plezier om dit boek moet temperen. Maar voor wie
lezen kan, is Schwejk toch een boek, over welks verschijning we ons verheugen mogen, al geloven we
dat er velen zijn, die door dit boek verkeerd te lezen, het kwade in zich zelf zullen versterken.
v. H.

Van menschenharten en menschengeluk, door A. K. Straatsma. Uitgevers
-matschpijHolnd,Aeram.
Straatsma is te veel predikant om litterator te kunnen zijn. Dit zinnetje lijkt misschien wat
hatelik ; het is niet als zodanig bedoeld. Straatsma heeft het recht, het volste recht om in de
eerste plaats dominee te zijn ; hij heeft ook het recht, het volste recht, om, als hij daar tijd
voor vinden kan, te boek te stellen wat hij in zijn praktijk aan merkwaardigs, beschrijvenswaardigs waarnam. Meer dan dat doet Straatsma ook niet. Zijn verhalen, waarvan er in dit
bundeltje drie werden verzameld, zijn niet bedoeld als litteratuur. Waren ze als litteratuur bedoeld, dan zouden ze heel anders geschreven zijn ; méér zoals Haspels schreef en minder zoals
Ulfers schreef.
Zoals het nu is, vertelt Straatsma eenvoudig-weg over zelf-waargenomen gebeurtenissen. Hij
vertelt wat er gebeurde, hoe het gebeurde, waarom het zo gebeurde als het gebeurde. Hij beschouwt het leven als buitenstaander ; hij kruipt niet zelf in het vel van de personen die hij
beschrijft, maar staat, als predikant, naast hen.
Dat is de enige beperkende voorwaarde die we maken mogen tegenover Straatsma's werk
beschouw het niet als litteratuur. Maar verder kunnen we het niet genoeg aanbevelen. Want
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de predikant die daarin van zijn wederwaardigheden vertelt, is de moeite van een kennismaking
waard. Hij is iemand die het goede gul waardeert, het slechte streng afkeurt, het domme....
hartelik uitlacht, in één woord, hij is de ideale pastor.
Wat jammer dat de titel op band en titelblad niet geheel gelijkluidend is! J. H.

Jarousseau, door Eugène Pelletan. D. A. Daamen's Uitg. Mij., 's Gravenhage.
De Fransche litteratuurgeschiedenis kent een Eugène Pelletan (1813-1884), die een zekere
bekendheid heeft gekregen als écrivain politique, o.a. door „La Profession de foi du 19e siecle".
Ik durf niet met absolute zekerheid beweren, dat dit dezelfde is als de schrijver van Jarousseau,
maar waarschijnlijk is het wel. Immers, de auteur vertelt in zijn boek, dat hij een kleinzoon
is van de hoofdpersoon, dat hij zich nog herinnert, als kind op diens knie te hebben geluisterd
naar de verhalen uit zijn leven, en als men nu weet, dat Jarousseau gestorven is in 1819, dan
klopt dit wel met de geboortedatum van Pelletan. Dit verklaart dan meteen het ouderwetsche
karakter van dit boek. Het is geschreven in de traditioneele stijl der vroegere historische roman.
Maar erger is de nooit diepe, dikwijls naïve, soms absoluut scheeve psychologie van de personen.
Het boek vertelt ons van de arbeid van dominee Jarousseau, prediker in de woestijn, van zijn
gemeente in Saint-George-de-Didonne en hoe hij op audientie gaat bij Malesherbes en Lodewijk XVI om de rechten der Protestanten te bepleiten. Met litteratuur heeft dit alles niet veel te
maken. Maar aangezien het boek zich vlot laat lezen, kan het wellicht als boeiende ontspanningslectuur nog wel genoten worden. P. BROUWER.

Literary Criticism in the age of Johnson, door Dr. A. Bosker, J. B. Wolters,
Groningen. 1930.
Te lang reeds heeft dit boek, waarop Bosker aan de Universiteit te Groningen z'n doctorsgraad
behaalde, op een bespreking liggen wachten. Dat deze bespreking zo lang uitbleef, is niet te
wijten aan het feit dat zijn werk zonder veel betekenis is. Integendeel. Bosker bouwde z'n proef
als een stevig geheel, uit een grote hoeveelheid met veel zorg en toewijding verzameld-schriftop
materiaal. Zo werd z'n boek tot een werk dat taaie volharding vraagt, van een ieder die het leest,
of liever bestudeert, maar heeft men er wat moeite voor over, dan kan men zich gerust voor
enige tijd aan zijn studie wijden ; het boek is de inspanning ruimschoots waard.
Dit proefschrift behandelt de litteraire kritiek uit de tijd van Johnson, dus in de laatste drie
achttiende eeuw. Het is de periode waarin de classicistiese poëzie, die in Engeland-kwartvnde
zo lange tijd oppermachtig was, langzaam maar zeker terrein verliezen gaat, om dan tenslotte
het veld te ruimen voor een gans anders georiënteerde dichtkunst, de romantiese ; Wordsworth,
Shelley en Keats waren de voornaamste dragers van deze nieuwe poëzie. De maatstaven die
de classicistiese poëzie erkende, waaronder de rede wel de voornaamste was, raakten versleten;
er kwamen nu nieuwe voor in de plaats, de verbeelding, de dichterlike ontroering.
Ook de houding die men tegenover litteraire werken meende te moeten aannemen, onderging
in deze tijd een radikale verandering. Een nieuwe litteraire kritiek verving de oude, afgeleefde
beoordelingswijze. Het is deze verandering die Bosker in z'n proefschrift heeft trachten te
schetsen. Niet geheel echter. De algehele doorbraak kwam eerst in latere tijd, in het begin
van de negentiende eeuw. Maar voordat deze algehele doorbraak kon plaatsvinden, moest het
terrein eerst verkend worden, moest menig staketsel worden weggeruimd, moest er meer dan
een bres geschoten zijn. Dit nu was het wat mannen als de Whartons, Hurd en Burke en
anderen met hen deden ; als wegbereiders voor de grote ommekeer zijn ze een nadere beschouwing overwaard.
Natuurlik kan ik er niet aan denken om op het boek van Bosker detailkritiek te leveren. Deze
zou vermoedelik weinige van onze lezers interesseren. Ik heb alleen getracht om, zeer onvolledig, want met een paar woorden, een indruk te geven van het onderwerp dat hij in z'n
proefschrift behandelde. Dat hij dit op een waardige wijze deed, merkte ik in het begin van
deze aankondiging reeds op ; dat behoef ik hier dus niet meer te herhalen. J. H.

DE BADER
DOOR

WILLEIVI DE 1VIÉRODE.

Zijn bronzen lichaam blonk in zonneschijn.
Op 't water blonk zijn beeld spieglend gebroken.
En in die spiegeling is hij gedoken
En rees, om voor zichzelven vreemd te zijn.
Hij sloot zijn oogen en hief zijn gezicht,
Aangerand en geteisterd door het licht,
Wild en ontzaglijk, vreezend en verheven,
Of hij terugkwam naar een vroeger leven.
Toen hunkerde zijn hart, en hij doorschoot,
Een tunnel borend onderlangs den dood,
De branding om iets lieflijks te herwinnen.
Hij voelde 't water van zijn leden rinnen
En groef zich in de wellingen van 't zachte
Zonwarme zand, rillende, en hij lachte.

DE DOODE
DOOR

WILLE1Vi DE 1VIÉRODE.

Zij maakten eerst een weinig rouwmisbaar
En trokken, wat hij nimmer had geduld,
Een rechte scheiding in zijn stugge haar
En die werd boordevol met licht gevuld.
En 't was of hij zich wreekte, want een hoon
Kiemde om zijn smalle mond en was volgroeid,
En die hem waschte zei : wat is hij schoon!
Maar voelde zich vernederd en vermoeid.
Eén boog de handen naar elkander toe
En twistte stil met hun beslist ontwijken
En wist opeens: zij weigerden te prijken
En dekte hen langs 't lijf gelegen toe.
En zag het oogwit glazig naar hem kijken,
En schoof de bedgordijnen schichtig toe.

EEN NEGER
DOOR

WILLE1Vi DE 1VIÉRODE.

Om 't voorhoofd onder 't kort gekroesd
Haar klemt een breede gouden hoepel.
Hij oliet 't stalen lichaam soepel,
Houdt de ooren waaksch en de oogen woest.
Scherp is zijn speer en scherp zijn worp.
Hij vlijmt door ruggen en door schilden.
De mannen jubelden en rilden
En tilden hem door 't dreunend dorp.
Zijn naam werd op de trom vermeld
Tot aan de grens van 't groote water.
En vrouwen hebben met geschater
Van 't kreunen in zijn greep verteld.
Trotsch, als de kralen rond zijn lenden
Omlaaien roem hem en legenden.

EEN GENEZENE
DOOR

KAREL SANDERS.

Toen de opzichter van de fabriek na den werktijd de ronde deed, om te zien in
welken staat de arbeiders hun weefgetouwen hadden achtergelaten, vond hij naast
een der machines een man bewusteloos op den grond liggen.
Hij schrok zoozeer van die geheimenis : dat doode lichaam tusschen het doode
bedrijf, dat hij als aan den grond geslagen bleef staan. Toen bemerkte hij, dat een
straaltje bloed waggelend -tastend uit den mondhoek langs wang en hals afliep —
en hij rende weg om den portier te halen.
De beide mannen bukten zich over het roerlooze lichaam.
„Het is Markus" zei de portier.
Zij namen den last op en droegen hem moeitevol naar de portiersloge. Daar
legden zij het lichaam op den vuilen vloer, een jas onder het hoofd, en belden
om den dokter.
De portier veegde met een prop watten het bloed weg, dat den hals besmeurde.
Er kwam een heer van het kantoor langs, die achteloos bleef staan en naar binnen
keek.
De beide mannen binnen zwegen en zagen naar het vale gelaat van den arbeider.
De afhangende snor leek verbazend groot over de ingevallen wangen. De ooggin
hadden donkere randen en de leden lagen rond opgebold — een lijk.
Er sijpelde een nieuw straaltje bloed uit den mondhoek.
„Wat zou het wezen", zei de portier en blikte haastig naar de deur die openging.
De heer van het kantoor kwam binnen en beschouwde den man op den grond
met medelijden, maar kon een gevoel van afkeer niet onderdrukken over dat grauwe
gelaat, dat zoo dicht bij de gore grond van de slordige portiersloge lag.
,,Wat is hij leelijk zoo" dacht hij, en hij vroeg aan den opzichter:
„Wat is er gebeurd?"
„Ja, meneer, wat is er gebeurd, Hij lag naast de machine".

De klok tikte droog en mechanisch den tijd, onbewogen voor alle gebeuren.
Niemand hoorde het. De portier lag op de knieën naast het hoofd, de bebloede
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dot watten tusschen zijn vingers ; de beide anderen stonden met de handen op
den rug.
Allen zwegen en dachten aan den dood.
Toen kwam, in deze stilte, met veel geraas de dokter binnen.
Toen Markus wakker werd, was het hem of er op zijn hoofd met vilten hamers
geslagen werd en hij daaraan vergeefs trachtte te ontkomen. Het was zoo onbarmhartig, dat hij in huilen uit wou barsten. Daarna trok langzaam een donkerheid
voor zijn oogen weg, de wentelende massa rondom kwam tot stilstand en hij zag.
Hij zag het gelaat van zijn vrouw, dat zwakjes glimlachte en hij dacht:
„Ze heeft weer pijn, altijd weer die pijn, die maag". Moeder Barbara kwam
naar hem toe, knikte tegen hem en trok de deken bij zijn kin recht.
„Mijn God, ik lig in bed", dacht hij verwonderd. „In bed — wat is er" en
zijn vragende oogen staarden haar aan. Hij voelde een groote leegte achter zich,
een wijd niets, waarover zijn gedachten vergeefs probeerden te reiken.
„Wat is er", vroeg hij en bemerkte de pijn in zijn borst. Toen begon de vrouw
te huilen.
Maar langzaam aan zag hij heel in de verte de groote weverij, dat woud van
drijfriemen, die sidderend over de wentelende assen liepen en die aan de weefgetouwen trokken, almaar trokken. En die getouwen, die weer aan jezelf trokken ;
je kon er niet van loskomen, je zat er aan vast. Ze grepen je en je voelde jezelf
zweven in de kolk van helsch lawaai. Tot eindelijk soms, zonder oorzaak dit alles
zakte, langzaam van je afzakte net of alles plat tegen den grond ging liggen —
de machines sloegen langzamer, de riemen begonnen slapper te zwaaier, het geweld
verdween en het was, of jezelf heel, heel groot werd, heel groot en sterk en vrij.
Dat duurde maar kort, want iedereen was haastig met zichzelve. Ze haalden hun
jassen ; sommigen zochten hun koffieketeltje in het hok daarnaast, kwamen nog
even weer, om het getouw terug te zetten. Hij schoot ook de korte jas aan -- en
zijn pet, waar was zijn pet ? Hij zocht, er was niemand meer, de haken waren
leeg toen vond hij het ding onder de bank. Hij ging nog even naar het getouw,
gleed plotseling uit op de gladde vloer en smakte met zijn borst tegen de harde
machinerand. De schreeuw, die hij wou geven, was in zijn borst weggedrukt en
hij hoorde alleen nog het naratelen van het koffieketeltje, dat over de steenen
vloer kletterde, heel ver weg....
Was alles zóó gegaan ? Hij glimlachte en keek naar zijn vrouw en zei:
„Ik weet het, ik weet alles".
Toen voelde hij een ongekende behaaglijkheid van zoo te liggen en niet te
bewegen, geen honger, geen dorsten geen koude, alleen maar een donkere zachtheid,
een zaligheid van diep en warm liggen.
„Wat is het zoo goed", dacht hij en droomde weg.
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Toen de eerste dagen van ellende in het huisgezin van Markus voorbij waren
en moeder Barbara zich wat hersteld had, kwamen de zorgen het verdriet verdringen. Vanuit zijn bed hoorde Markus zijn vrouw. soms zuchten en als een van
de kinderen wat rumoerig was in de huiskamer daarnaast, hoorde hij, hoe er
dadelijk gesnauwd werd. Er kwamen buurvrouwen jammeren en kletsen, moeder
Barbara kletste en jammerde mee en Markus hoorde haar klagen:
„Ons treffen de ellende's, het is het ongeluk".
„Wat is het ongeluk", dacht Markus verwonderd. Hij voelde een zwakte, die
hem het liggen behaaglijk maakte en dat gaf een groot vertrouwen in alles zooals
het was. Wat was het waar de menschen over klaagden ? Hij wist wel, dat een
ziekte altijd zorgen bracht en moeite, maar het was hem onmogelijk dit gevoel
te ondergaan. Zijn geest was zoo licht en onverstoord als een waterspiegel -- het
was hem onmogelijk te voelen wat zorg en verdriet beteekenden. Waarom waren
de menschen zoo luidruchtig, waarom zwegen ze niet en vonden alles goed. Wat
was er dan dat ze begeerden?
Rust en vrede waren in hem, rust en vrede verlangde hij rond zich. Hij sprak
er eerst niet over, tot — na dagen -- moeder Barbara vond, dat hij genoeg hersteld
was om eens aan de toekomst te denken.
„Toekomst ?" zei hij. „Wat is er dan ? Leven we niet, is er dan geen eten?
Wat is er dan te zorgen ? Komt er niet iedere week geld van de fabriek, nu wat
wil je dan ? Laten we rust hebben en wat denken aan het leven".
Barbara stond verstomd en verschrikt. Hoe kon een zieke vader van vier kinderen
zoo praten over het leven. Hoe was hij zoo onverschillig geworden ? Ze begon
hem te verwijten, maar hij keek haar aan en dacht : waarom zijn haar oogen zoo
hard.
,,Hoor eens Barbara" zei hij rustig en vriendelijk „alles is goed en alles zal goed
komen. En laat me nou, asjeblief laat me nou, alles komt goed ".
Sindsdien was er rust, maar Barbara leed reeds onder de toekomstige zorgen
en wrokte tegen haar man, die zoo vreemd ging doen, en die maar stil in zijn
bed lag, de oogen wijd open en die zoo weinig praatte of, als hij wat sprak, zulke
vreemde dingen zei. Ze zag het duister in en praatte er met niemand over, maar
was norsch tegen de kinderen en leed.
Langzamerhand herstelde Markus en op een stille middag in den nazomer stond
hij voor het eerst op om naar de huiskamer te gaan. Barbara hielp hem in zijn leunstoel.
Dat was een wonderlijke gewaarwording weer in de kamer te zijn. Er was iets
ontroerends in dit weerzien der bekende dingen -- maar er was ook iets nieuws,
iets heel vreemds dat er nooit geweest was. Wat was het? Hij wist het niet en
begon ernaar te tasten in zijn hoofd, alsof het daar diep verborgen lag. Hoe heerlijk
het ook was weer tusschen die vertrouwde dingen te zijn, er was een zachte kwelling
--
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die bleef, als de verwachting van een wonder, dat maar niet komen wilde. Een
wonder, dat alle beklemming ineens zou wegnemen, dat de deuren zou openen
en een reine vloed over alles uit zou laten gaan.
„Wat is het", dacht hij, „wat is het toch".
Toen, terwijl hij peinzend in zijn stoel zat, omhuld door een melancholie om het
ongeopende paradijs, dat hij onbewust achter dit alles reeds vermoedde -- toen
klonken van de straat plotseling de accoorden van een harmonica en twee stemmen,
een man en een vrouw, begonnen te zingen.
Het waren slechte, slepende stemmen, maar Markus sidderde toen de geluiden
inzetten. De mannenstem domineerde in een zware basmelodie en de vrouwenstem
volgde in tertsen hoog daarboven. Het was een erbarmelijke en kwijnende muziek
maar het geluid der zingende menschenstemmen en de harmonica-accoorden drongen
de kamer binnen en weefden er een sfeer van uiterst gevoelige draden.
En daarmee begon het wonder. Het was of alles in de kamer te leven aanving.
Hij staarde voor zich uit naar de vogel die op de lampekap geschilderd was —
wist hij wel ooit dat daar een vogel zat ? Maar nu was er plotseling een verstild
en veredeld leven in, een nauw bedwongen lust om uit te vliegen en te gorgelzingen. Daar waren prenten aan de muur, waarop de boomen leefden ; gezichten
met oogen en uit alle oogen kwamen hem zachte welwillende gedachten tegemoet.
Maar ook de kleinere dingen op het kastje waren niet dood en stijf meer. Het
tinnen kandelaartje stond er op den hoek en het had zich juist zoo gedraaid
om zich te laten beschouwen. En groot en majestueus stond daar de azalia te
pronken in de bloempot voor het raam, als in een verzekerdheid, dat dit het
hoogste en waardigste is, wat een plant kan doen : groot en majestueus te pronken.
Beneden zongen de stemmen en dreinde de harmonica, binnen stond de azalia
en op den hoek van het kastje het glimmende, nederige kandelaartje. Daar stonden
de stoelen met hun breede moederlijke gebaren en daar lag de dikke bijbel in

zijn verhulde zwijgzaamheid — een gelaat met gesloten oogen. In alle dingen
bewoog een edel en ingetogen, maar ongezien rythme. Dat was het wonder, o
dat was het wonder van het leven, dat uit alles, alles naar hem toeneeg, het leven
dat alles bezielde tot een beteekenisvolle verschijning.
„Wat ben ik dan", dacht hij, „ben ik dan weer een kind geworden ?"
Hij werd vervuld van een wellende vreugde, die steeg en overvloeide in zijn oogen.
Beneden zwegen de stemmen en in de kamer drongen de kleine geluiden van de
straat door, maar het veranderde er niet van. De kamer bleef een ruimte vol
bewegen rondom hem, waar een huisgezin van levende dingen zich verzameld
had tot een innig geheel.
„Hoe zou het komen", dacht hij, „dat ik deze dingen nu zoo zie ? Zijn ze anders
geworden — nee, het kan niet. Ben ik dan anders geworden ? -- Ja, een wonderlijk
leven zie ik nu in alles, wat ik tevoren dood vond. Het was niet dood, het was wat
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het altijd is geweest. Ik was dood, ik zag het niet. Nu ik leef, leeft alles rondom
mij. Wie hard en koud is, leeft in een harde wereld, wie zacht is leeft in een zachte
wereld. Wie klein is ziet de wereld klein, wie groot is ziet hem oneindig groot".
Zijn blik ging door het venster over de straat, de menschen, die daar bewogen
en de huizen aan de overkant. Daar stonden de boomen, die prachtige boomen,
wortelend in de aarde en strevend naar de blauwe lucht. Ze stonden maar steeds
op hun plaats, wortelend in de aarde en strevend naar de blauwe lucht. Zij lieten
de zon over zich schijnen en de regen over zich stroomen. En door hun bladeren
ruischte de wind.
„Waarom", dacht hij, „voel ik mij nu zóó broederlijk verbonden met die boomen?
Ja, ook ik wortel in de aarde en kijk naar de hemel, de regen en de wind zijn
om en over mij en ik ben en leef.
Ik leef".
Hij glimlachte en zijn gedachten zwierven uit over de oneindigheid, waar niet
anders is dan licht, een heerlijk helder, eeuwig licht.
Na dezen dag steeg de angst der huisgenooten om Markus. Hij werd te vreemd
voor hen. Hij was zachtaardig, wat hen nooit opgevallen was ; hij wilde iederen
bedelaar of koopman aan de deur wat geven. Hij gaf een bijzondere zorg aan de
kleine tinnen kandelaar. Hij zat er soms mee in de hand als een moeder met een
kind en plaatste het dan weer op het kastje en keek ernaar.
En hij zweeg.
Ja, dat maakte hen nog het meest beangst, dit zwijgen. Zij volgden zijn stille
figuur met vluchtige schuwe blikken als hij door de kamer wandelde. Het kon moeder
Barbara soms zoo benauwen, dat ze naar de andere kamer ging om te weenen
om alle angst waarmee de toekomst haar dreigde met een kindschen man. Ja, een
kindschen man.
Langzaam ging de genezing voort. Markus' borst bleef zwak en de dokter had
al eens toespelingen gemaakt op de onherstelbaarheid van deze plek en wenken
gegeven, die voor het leven in acht genomen moesten worden. Moeder Barbara
voelde dat alles mis ging, ze begon er oud uit te zien en verbeet haar woede tegen
den man, die van het naderend onheil maar geen besef scheen te hebben.
En op een morgen kwam met de tweede post de langgevreesde brief van de
fabriek. Er zaten duizend mark in en een keurig getypt briefje, waarin de heeren
hem tot hun spijt moesten ontslaan na het rapport van den behandelenden geneesheer.
Zij wenschten hem oprecht het allerbeste voor de toekomst.
Barbara werd grauw van woede en schold op de „smeerlappen". Toen begon
ze te huilen en sloeg de deur hard achter zich dicht om in eenzaamheid haar
ellende te luchten.
Markus zat in zijn leunstoel, een beetje verwezen door het ruwe lawaai rondom.
Hij zag de duizend mark en begreep het briefje. Hij glimlachte, maar hij wist
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niet of het om leed of vreugde was. Hij wist niet anders, dan dat er nu veel
geld was en dat hij niet meer in de fabriek zou staan. Maar het beteekende hem
niets. Hij trachtte de beroering van Barbara te begrijpen, maar zijn gedachten
kwamen niet verder dan haar woede en haar huilen. Hij voelde wel, dat hij niets
zou kunnen zeggen, zou kunnen verklaren ; maar toch was alles goed zooals het was.
Het was hem of hij bedolven zat onder een hoop watten of dons of iets dat nog
minder woog, maar dat toch in een groote stapel over hem heen lag. Het was een
lichte last, maar het maakte alleen maar zijn adem beklemder. Hij wist ook, dat
hij zich daardoor heen omhoog moest werken en dat dan alles weer licht was.
Hij dacht aan de fabriek en aan al de weken, dat ze geld gestuurd hadden.
„Is dat niet een goede daad ? Ze hebben mij verzorgd, ze hebben gewacht. Ze
geven me nu geld. De menschen hebben goed aan me gedaan. Wat wil ik meer.
Ik ben tevreden en ik dank ze".
Zoo ontving hij de boodschap van zijn werkloosheid.
Hij werd in deze dagen van tevredenheid steeds blijmoediger. Hij wist, wat
niemand weten kon, wat hij zelf ook niet omschrijven kon -- alleen maar dat
vertrouwen dat alles goed was en bleef. Hij trachtte Barbara op zachte wijze te
overtuigen ; maar zij was hard als steen en begon tenslotte steeds luidruchtiger
verwijten te doen, die hem pijn deden aan zijn hoofd. Zijn glimlach prikkelde
haar en daarom bleef ze heele uren onzichtbaar.
Markus ging wat wandelingen doen, versterkte zich aan de zachte herfstlucht
en aan het bedrijf der menschen. Wanneer hij thuis kwam was hij opgewekt en
blijmoedig en hij behield dit, zij het met wat moeite ook in de kamer.
Toen hij op een dag tegen etensuur weer thuis kwam, vond hij daar Jan Evert,
de arbeider die naast hem op de fabriek gewerkt had. Jan Evert kwam hartelijk
op hem toe en begon opgewekt.
„Zoo Markus, jonge, hoe gaat het ? Ik dacht een zieke hier in huis te vinden,
maar de vogel was gevlogen".
„Zeg liever, de vlinder was gevlogen" antwoordde Markus met een fijne glimlach.
De ander lachte luid, maar moeder Barbara stond op en verdween.
„Ik zal je zeggen hoe ik mij voel" zei Markus, ga zitten" en hij nam zelf
plaats in de leunstoel. „Ik voel mij als een vlinder, die pas uit een pop gekomen is".
„Zoo-oo" zei Jan Evert, „nou dat is gelukkig jong" -- en hij keek nadenkend
naar de vloermat. Maar het werd hem niet duidelijk en hij zag van terzijde naar
de bleeke Markus, die daar voor het raam zat.
„Zoo" -- herhaalde hij peinzend, als wilde hij nog eens trachten de gedachten
van den zieken man te doorgronden. Maar met een zwaai van zijn hoofd alles van
zich afzettend keerde hij zich om .
,,Maar hoor eens, ik heb een baantje voor je. Je weet, mijn zwager is kranten-
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verkooper. Hij heeft wat anders gevonden. Toen hij het mij vertelde heb 'k aan
jou gedacht. Je kunt het baantje overnemen als je wilt. 't Is niet veel, maar je
bestaat ervan".
Markus zweeg en keek hem aan.
„Heb je aan mij gedacht, zei hij glimlachend. „Dat is fijn, Jan. Ik wil het
graag gaan doen. Ik ben je er dankbaar voor ".
„Nou" ging Jan Evert verder en hij grinnikte vergenoegd, „nou kun je door
de straten dwarrelen met je papieren vleugeltjes". En zijn dikke mond vertrok
in een breede hartelijke grijns. Markus lachte mee — hij voelde de warmte van
de aanwezigheid van een goed mensch. Was de wereld niet licht ? Het was een
goede daad van de heeren hem zooveel geld te geven. En nu kon hij kranten
-verkop
worden.
„Ik zal ze gaan bedanken" zei hij 's middags tegen Barbara, „want het is een
goede daad. Ze hebben aan mij gedacht, ze hadden me ook kunnen vergeten".
„Dank ze dan meteen voor het ontslag en doe ze de groeten van mij en
vraag hun of hun kinderen soms weleens om brood schreeuwen", beet ze driftig af.
„Wie schreeuwt er dan om brood", dacht Markus, „wat zijn de vrouwen dwaas";
maar hij zei het niet. „Ik zal kranten gaan verkoopen en wij hebben duizend mark.
Wat is er dan ?"
Hij kleedde zich aan en ging de straat op. Daar verraste hem het felle licht,
dat in de ramen aan de overzijde weerkaatste. Het deed hem pijnlijk aan nu hij
juist naar zachtheid en rust verlangde. Hij haastte zich om het plantsoen te bereiken,
waardoor hij een groot deel van den weg kon leiden.
Zachtjes dwarrelden de laatste bladeren van de boomen en de herfstzon viel in
omnevelde stralen door de dunne takken. Overal op het gras waren mannen en
vrouwen bezig de droge bladeren bijeen te harken, die van op hoogbeladen waggelende wagens weggereden werden. De vrouwen hadden doeken om hun hoofden
gewonden en de mannen rookten uit hun kleine pijpen. Het was een vredige en
geduldige arbeid en hoewel de menschen arm gekleed waren zag Markus dat
hun gelaten vriendelijk en tevreden stonden.
Verderop lag het gladde water van den vijver, waarin de eenden dreven, Lange
trage rimpels over den glimmenden spiegel en vleiden zich langs den oever.
Het was een heerlijke dag en Markus voelde het sterker dan ooit in zich, dat
gevoel van liefde tot alles en iedereen, dat hem de beteekenis van iedere verschijning,
iedere gebeurtenis op een geheime wijze deed beseffen.
En zoo kwam hij op het kantoor aan, waar over de hooge lessenaars langs de
muren de klerken gebogen zaten. Hij moest wachten, want de heeren van de firma
waren juist in conferentie. Men liet hem staan met zijn pet in de hand, dicht
bij de deur. In het midden was een groote vierkante tafel, waarop wat schrijfgerei
stond. Hoewel Markus nog nooit op het kantoor geweest was, voelde hij, dat deze
-
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tafel iets beteekende, zooveel beteekende, dat hij er onrustig van werd. Soms stond
een schrijver op aan een der lessenaars, kwam naar het midden van het vertrek
en legde een papier op de tafel. Markus zag hoe een ieder het deed ; dan stond
er hier een op, dan daar, en allemaal legden ze een papier daar op de tafel, waar
nu naast de inktpot een stapeltje begon te ontstaan. En zonder oorzaak begreep
hij plotseling wat het beteekende. Hij zag een groote hand, die uit alle hoeken
geld bijeen streek en maar bijeenstreek tot een grooten hoop. En de hand streek
maar en de hoop werd maar steeds grooter.
Geld, geld, wat een geld, dacht hij ontzet, en staarde naar de hand, die maar
voortging kalm en zeker te strijken, nu uit dezen hoek, dan uit dien.
Een schrik beving hem, Wat kwam hij doen ? Hij dacht aan zijn duizend mark
en voelde hoe nietig en onnuttig zij waren in deze geweldige stapel. Hij stond
beschaamd en verward en dacht:
„Wat moet ik doen, wat zal ik doen."
In zijn gedachten flitste het beeld der weverij op. Hij hoorde de wentelende
machines daveren en zag de kameraden, die met opgestroopte mouwen en open
hemden liepen. Hij dacht wie er nu wel aan zijn machine zou staan en hij verlangde plotseling hevig naar den arbeid. 0, te werken, te mogen werken tusschen
deze mannen, te kunnen loopen en snel grijpen, praten en lachen, meedoen aan
de bedrijvigheid, draaien met deze kolk van beweging -- gezond te zijn en te werken.
Het werd hem oneindig droef te moede. Hij voelde dat hij de invalide was, die
naar de buitenkant gestooten werd. Vort, op zij man, snel, we moeten door ! Hij
voelde de stomp op zijn lichaam, hij voelde hoe de groote stroom van het leven
langs hem streek en hoe hij terzijde stond, onmachtig om mee te gaan. Hij voelde,
dat uit de massa die voorbijsnelde schuwe oogen snel naar hem keken en hij
verstond hun woorden : stakker, stumper.
Hij was versmeten het was het einde.
mijn God", prevelde hij, „het einde?"
Hij had in schreien uit willen barsten, maar besefte de vreemden rondom zich.
„Ik zal maar gaan", zei hij tegen de kassier, „ik kwam danken voor het geld".
„Het is goed, ik zal het zeggen" antwoordde een der klerken vooraan en knikte
en keek daarna verwonderd door de brilleglazen in het rond. Markus voelde hoe
alle verbaasde zwijgende oogen hem aanzagen en dacht:
„Waarom richt zich alles op mij?"
En hij haastte zich weg, de straat op, om in het bedrijf en het lawaai die angst,
die kwellende stem kwijt te worden, die maar klaagde : het einde, het einde. +-Maar het ging niet, het ging niet. Alles was somber en zwaar. Hij haastte
zich naar het plantsoen als verwachtte hij daar bescherming. Maar het was niet
meer hetzelfde vredige park. De zon was weg, de lucht was verduisterd en er
hing een mistige nevel tusschen de boomen.
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Het begon al te donkeren. Het was reeds laat in den herfst. Hier en daar wandelde
nog een kindermeisje op de paden. Soms kwam er een ruiter tripdansend op zijn
paard tusschen de struiken te voorschijn en schreeuwde ruw naar de werksters,
die de bladeren bijeengaarden en die zijn paard verschrikten met de lange haalgrepen van hun harken.
En Markus liep maar en worstelde met zijn droefheid. Hij opende zijn oogen
wijd als om het leven toegang te geven in zijn ziel. Hij keek hunkerend naar alle
zijden, zoekend naar iets dat troost gaf. Maar de arbeidsters harkten zwijgend,
dikke plompe figuren zoo dicht bij de aarde als boomstronken — en daar tripdanste een ruiter -- o, waanzin — en daar liepen de statige kindermeisjes met
de opgedirkte wagens en de verwende, schreeuwende kindertjes. De boomen zwart
en somber en het rumoer van de groote stad gromde van verre aan over de huizen.
Daar was de schemerende vijver. Het water glom strak tusschen de zwarte
oeverranden. Hij keek er naar, zocht de eenden, die ergens op den wal moesten
rusten — en zag daar aan de overzijde een vrouw, die juist over het water keek
als hij. Hij zag haar gezwollen zwangere lichaam en stond verschrikt stil en keek.
Toen lichtte de vrouw haastig haar hoofd op en ging verder.
De avond viel, het werd donker, de lichten gingen op. Langzaam veranderde
de wereld in een andere wereld, nog vreemder, nog vragender, nog beklemmender.
Dagen lang liep hij rond en zocht verlossing van deze kwelling, maar kon het
niet kwijt worden. Barbara had met blijdschap gezien, dat de glimlachende trek
van zijn gezicht verdwenen was — goddank hij werd dan toch weer een ernstig
mensch. Zij smeet niet meer met de deuren, ze werd wat oplettender en zorgzamer, maar Markus scheen er ongevoelig voor. Hij was onrustig en somber.
Hij liep veel naar buiten of ijsbeerde in de kamer op en neer. De leunstoel stond
voor het raam met de breede gastvrije zitting, een groote open vragende plek.
Hij kon die somberheid niet kwijt raken. De kamer was weer ontdaan van
alle leven, een koude vierkante ruimte, waarin op onzinnige wijze allerlei doode
en dwaze dingen stonden, leelijk en zonder beteekenis. Hij staarde op die dingen
als wilde hij het leven er weer in vinden, maar voelde wel, dat zijn oogen op de
oppervlakte afstuitten. Hij zag dat het kaarsvet op het kandelaartje al zwart begon
te worden en dat de vogel op de lampekap stijf en houterig afgebeeld was. De
azalia was een protserige bloem, lomp, breed, een boom in een pot.
Het vervolgde hem alles gedurig. Toen hij een paar dagen later voor het eerst
met de kranten de straat op ging, had hij een stille verwachting, dat nu alles ver
zou. Hoopvol trok hij met zijn voorraad erop uit, zocht zich een plaatsje,-ander
zette al zijn energie op de verkoop door die menschen uit te zoeken, die met een
gering gebaar van oog of hand de gedachte aan een krant verraadden. Dan trad
hij ze tegen en verkocht.
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Het ging werkelijk — het was een interessant werk, dat speuren en toegrijpen.
Soms was hij mis, soms was hij zoo prachtig raak, dat de kooper lachte en een
flinke fooi gaf.
Dat ging een week -- toen was het gewoon. Het boeide niet meer, het werd
automatisch. Zijn gedachten maakten zich van het werk los en zwierven van hem
weg, dwaalden over de heele straatbreedte, bleven hangen aan dit, aan dat, kwamen
weer snel terug als iemand om een krant vroeg en vluchtten dan weer achter de
auto's aan en de bontmantels.
0, die dames en hun mantels, wat een gehuichel was daarbij. Daar zaten
de oorlogsinvaliden aan den kant van het trottoir, zonder beenen op een plankje,
of kruipend op handen en voeten over de straat, sidderend over hun gansche
lichaam, vreemde gedrochten die zich traag bewogen tusschen de haastige voetgangers. En langs hen gingen de mantels, waarvan de bontzoomen soms zoo sierlijk
zwaaiden, dat ze liefkoozend langs de gelaten der ongelukkigen streken. Daar
waren blinden, die 's morgens gebracht werden en op die plek bleven staan tot
's avonds iemand hen weer kwam halen. Ze stonden er onbeweeglijk in regen en
wind, als versteend, als zonderlinge beelden aan rotswanden, door stQrmen verweerd.
Het greep Markus aan en pijnigde hem onbarmhartig. Hij zocht weer, hij voelde
dat hij weer naar iets tastte en het niet vond. Wat het was - misschien dit raadsel,
deze ontzaglijk versplinterde veelheid, waarvan ieder onderdeel de volle energie
van zijn leven vroeg, en waartoe hij zich niet keel en kon, omdat van andere
kanten weer duizend andere dingen hem grepen en trokken en hem toejammerden.
„Wat is deze waanzin", dacht hij, „ik kan het niet meer".
Het werkte zoo afmattend, dat hij het gaan tusschen de menschen voelde als
het moeizame zwemmen tegen een stroom op. Het was of hij naar adem hijgde
en daarom zocht hij een plekje, een standplaats waar het wat rustiger kon zijn.
Hij hield stil op een straathoek. Maar rust was nergens. De monsterachtige autobussen bromden dreigend voorbij hem, de claxons brulden en de trams krijschten
afgrijselijk in de bochten. En over dat alles stapelde zich de doode massa der huizen
wanstaltige steengedrochten, misgeboorten uit een zwarten asfaltbodem.
Naast hem klonken de bassen der andere krantenverkoopers. Hij stond zwijgend,
een krant uitgestrekt in zijn hand, de ander aan de tasch, die voor zijn lijf hing.
Langs hem haastten de menschen. Hij keek soms naar hun gelaten er waren
oogen die lachten, oogen die begeerden, oogen waarachter het weende. Hij hoorde
hoe een heer een dame wees op de vlaggen die daar halfstok woeien tegen de
grijze, natte herfsthemel •--- dat was voor de honderdvijftig mijnwerkers, die vandaag
begraven werden. Onder de vlaggen waren de danslokalen, de café's, de restaurants.
Daar werd gedronken en gelachen er was damp van eten en sigaretten --en daar boven klapperden de natte vlaggen.
Hij dacht aan de zwangere vrouw bij het glimmend-zwarte water van den vijver --

142

EEN GENEZENE

en hij ging maar verder, want het beklemde hem hier teneinde toe. Een duister,
duivelsch wantrouwen tegen alles, tegen heel de wereld, tegen allen, rijk en arm,
groeide in hem. Hij zag een blinde op den hoek staan en dacht : zou hij wel
blind zijn ? — en hij schrok niet van die vraag. Verder zat een oude vrouw op een
bankje bij haar bloemen. De meewarigheid in haar gelaat leek hem gemaakt.
„Alles, dacht hij bitter", „alles is één groote huichelarij. Iedereen probeert het
zijne te grijpen, de één trekt er een droevig smoel om, de ander doet het brutaal".
Een vlammende woede sloeg in hem op. Hij vloekte onder zijn snor en zag
de voorbijgangers uitdagend aan. Het was of hij een ieder tartte hem een blik
te geven — hij zocht in ieder zijn vijand, de groote lafhartige huichelaar, die
zich van achter zijn masker zou durven vertoonen. Maar de menschen zagen
hem niet en liepen hem voorbij. Niemand kocht een krant, ieder was haastig.
Voor hem stopte een auto aan den trottoirband, de livrei-chauffeur opende het
portier en daar sprong een slanke hond te voorschijn. Markus hoonlachte grimmig
en uitdagend, maar de man hoorde het niet.
De avond viel - het begon te regenen.
Norsch wrong hij zich door de stroom van menschen tot hij aan een plein kwam,
waar een kolk van auto-gerèn cirkelde. En midden in deze heksenketel, als een
locomobiel in een caroussel, lag daar een kerk, eens door vrome menschenhanden
gebouwd. Rondom flitsten de geweldige lichtreclames tegen den reeds zwarten
hemel — en daarboven hingen nu de natte vlaggen beweegloos tegen de stokken.
Moe hield hij stil. Alle woede was uit hem weggezonken. Machteloos en droef
bleef hij staan en keek rondom zich als zocht hij in dit gewemel naar iets dat
hem troosten en helpen zou.
Troost en hulp -- van wie?
Toen, terwijl de regen op het asfalt siepelde en de auto's hun modderspatten
tegen de menschen gingen opjagen, toen er een dun gordijntje van fijne waterstraaltjes uit de zwarte lucht langs de lantarenlichten op de straat neergleed
toen klonk er uit de kerk muziek.
Het orgel speelde.
De klanken kwamen in een groote oneindige vloed door de geopende deuren
over de straat stroomen, recht op hem aan. Hij stond midden in die vloed en het
stroomde, stroomde maar langs hem met langzame golfslag. Er waren lange,
breede golven, die bruischten als ze hem voorbij gleden, er waren ijle, zoo ijle
dat ze in teederheid zijn hoofd beroerden ; en er waren donkere geweldige stroomen,
die over den grond spoelden en om zijn beenen kolkten en woelden. Maar alles
samen was een heerlijke vloed, een heilige stroom waarin de geloovige zich
baadt, vervuld van de zaligheid van het eeuwige, waaraan hij deel heeft.
Een heilige stroom.
De muziek eindigde ; maar in zijn wezen ging het door. In zijn ziel was een
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rivier van mildheid ontsprongen, die alles in hem overvloeide, goed en kwaad
met een gelijken stroom.
,,Mijn God, de wereld", dacht hij. „Dit is de wereld, dit is het leven. Deze kerk,
deze auto's, deze lichtreclames, deze menschen, deze duizenden menschen, het
zijn de klanken van het groote Orgel, waar Hij op speelt".
En vervuld van een onbegrijpelijke vrede en geluk ging hij door den regen langs
de straten, waarheen, waarheen?
Uit den inktzwarten hemel drong voor een wijle de blanke, ronde maan en
bescheen met haar beminnelijk licht de nederige gestalte van een gelukzalig, poover
nnensch.

MIJN VADER
DOOR

H. STEGGERDA.
Toen hij de laatste deur moest binnengaan,
Heb ik één oogenblik hem aarzelend zien staan,
Vermoeid en grijs, zijn ziel in strijd bewogen.
Toen zag ik tot een overgaaf zijn hoofd gebogen.
De dood heeft met een afgewend gelaat, zijn plicht gedaan,
En overstraald van licht, zag ik hem binnengaan.

ER IS MAAR ÉÉN ... .
DOOR

W. HESSELS.

Er is maar Eén die ik begeer.
Des avonds als de wind opsteekt
denk ik: is Hij het ? Want
de wind gaat aan het raam tekeer,
de regen slaat aan 't glas, —
ik denk verheugd: is Hij het niet ?
Maar langzaam zie ik aan den overkant
de lampen aangaan één voor één,
en enkle menschen gaan met snellen pas,
ik ben alleen.
Er is maar Eén die ik begeer:
Des nachts als tusschen Hem en mij
alleen het licht der sterren is
en ik opeens ontwaak door dit besef verdwaasd:
Hij ging voorbij!
Maar in mijn oogen schijnt de helle maan,
de dingen in mijn kamer staan
verbaasd -Hij is voorbij.
Er is maar Eén die ik begeer.
Des morgens als de zilvren dag weer leeg
en doelloos voor de ramen staat,
dan houdt 'n vogel maar niet óp en slaat
zoo blij, zoo blij:
vandaag komt Hij !

VOORBIJ
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Ver aan de kim stond een schip op zee.
Met achter zich een grijze sprei
van rook. Ik dacht zal dat daar blijven?
Om kwart voor vijven
keek ik weer.
Toen was het weg.
Voorbij.
En de zon die hoog boven mij stond,
Zakt nu al achter mij.
En de meeuw die statig aan kwam drijven
met vlakke stijve
vleugel, krijschte
en voer ver, ver
voorbij.
De dag ging onder en de avond steeg.
De trein joeg langs een huizenrij.
Was er dan niets dat blijvend bleef,
dan Gij God, Gij.
En misschien mijn ziel.
Mijn vader is al oud.
Mijn moeder verviel.
En gindsche boerderij
brandde af.
Dien nacht staarde ik mij blind
op dit dol begrip
Voorbij.

CICERO'S LAATSTE VAART
DOOR

J. J. VAN GEUNS.

Een schip in zee. De grijze redenaar
(het scherp profiel is als uit steen gesneden)
Ziet naar het wijken der Latijnsche reede.
Daar ginder weet hij Rome en het gevaar
Het driemanschap besloten tot zijn dood.
Toch denkt hij telkens nog: terug te komen;
Zijn leven is zijn land ; zijn roem is Rome.
't Is of hij met de kust zich zelf ontvlood.
De Wereld is zoo groot: als jonge menschen
Op reis gaan, waait hen 't lot wel ergens heen
Waar zij vervulling vinden van hun wenschen.
Hem niet: in Rome kent hij iedren steen,
In Rome's taal heeft hij het best gegeven
Wat in hem leefde : tegenstanders hoon
Zweeg voor der woorden onverwrikbaar schoon
Uit dat metaal heeft hij zijn roem gedreven.
Oud zonder huis,... Was 't d at wat hij verdiende
Na al zijn Werk ? Zijn landgoed aan de kust
Gaf hem zoo vaak des zomers stilte en rust,
Diepe gesprekken aan een maal met vrienden,
Bronnen en groen. -- Daar sterven, is het slecht,
Nu hij aan 't eind van de' omloop is der dingen?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Op 't stille dek, boven de schepelingen,
klinkt kalm zijn stem: niet verder, wendt de plecht!

DE GELLiKKIGE
DOOR

JAN VAN LAAR:
Op een Zaterdagmiddag ontmoette ik Blok op de markt. Hij had een cape om
en een bolhoed op. Ik had hem sinds October niet meer gezien, toen ik van betrekking
veranderde. We werkten op één fabriek, hij als bankwerker, ik als expediënt op kantoor.
Ik hield niet van Blok. Hij had altijd grappen, die verveelden ; ik heb nooit
zakelijk met hem kunnen spreken.
Ik zei : „Zoo Blok, hoe gaat het?"
„Best", zei hij, „ik ben werkloos."
Ik lachte omdat hij lachte. Zijn gezicht was even rood als vroeger. Zijn handen
waren schoon, vroeger niet. Blok vertelde van de brand, die een week nadat ik van
betrekking veranderd was, gewoed had.
Mijnheer Lantinga, de directeur, zei tegen hem : „Man, ga niet weg, alles wordt
weer opgebouwd". Toen is Blok niet naar Amsterdam gegaan. Drie weken later
was hij werkloos.
Mijnheer Lantinga zei toen : „Blok, het gaat vreemd tegenwoordig, met Maart
gaat de fabriek weg. Ik zal es uitkijken voor je."
„ja 1" zei hij.
Half December kwam mijnheer Lantinga op straat naar hem toe.
Blok had nog geen werk. Toen vroeg mijnheer Lantinga, waar het gereedschap

gebleven was, dat hij gebruikte.
Hij zei : „Als ik zes weken weg ben, vraagt u naar gereedschap, dat met de
brand weggeraakt is!"
Blok werd weer boos en met harde stem sprak hij in de drukke straat. Hij was
boos op mijnheer Lantinga, die 's avonds in het restaurant achter een glaasje zat en
lachte met vrouwen. Boos, omdat hij hem aanhield op straat en vroeg naar gereedschap ; nauwelijks of hij werk had.
Blok klaagde. Ik voelde het, maar zei : „Kerel je hebt toch te eten, of zul je
verhongeren ?"
Hij keek mij zóó aan, alsof ik een kind was.
Blok was getrouwd. Zijn vrouw was onherstelbaar ziek en kreeg nu geen versterkende middelen meer. En twee kinderen. Hij zei het snel achter elkaar als een
bedelaar. Toen zweeg hij. Op de hoek van een straat bleven we staan, elk alleen.
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De menschen lachten en praatten voorbij. De auto's sisten en spatten het straatnat op. Toen zei ik : „Ik weet niet of je godsdienstig bent, maar meer dan je verdient krijg je niet."
Blok liet een insigne zien : Maranatha, de Heere komt!
Johan de Heer, dacht ik.
,,Mijn brood is zeker en mijn water gewis," zei hij. „Mijn vrouw, zie je, moet
eieren hebben en nog veel meer. Dat is nu voorbij. En nog twee kinderen.
Blok kwam dicht bij mij staan en zijn harde stem werd vreemd. Hij sprak veel
over zijn vrouw, die altijd zong en geen pijn voelde. „En je moet eens weten hoeveel
pijn ze heeft. Ja, die weet zich geborgen als ze sterft. Maar we blijven toch
mensch niet waar? En ik hou van d'r."
Blok vertelde van zijn kinderen.
Wim was acht jaar, Rietje zes.
„Die kun je ook niet geven, wat ze noodig hebben. Rietje had een jumper noodig,
ik had geen geld. Toen heeft God een jumper gestuurd en ook versterkende
middelen voor mijn vrouw.
Blok lachte en zijn stem werd weer hard.
„ja !" lachte hij.
„Met Kerstmis stuurde tante Wilhelmina van „het Zoeklicht" mij een pakket. Ik
had niks gevraagd. Ik kreeg het zoo maar. De jumper paste precies. Dat heeft
God Zelf toch gedaan ?"
Ik zei: „Blok, je bent gelukkig."
„Waarom ? vroeg hij.
„Je bent dankbaar."

De Woensdag daarna ben ik bij Blok thuis geweest.
's Middags had zijn vrouw hevige pijnen gehad ; nu hoorde ik haar zingen.
Wim en Rietje zongen ook, bij moeder:
Ga niet alleen door 't leven.
Moeder was mager, had diepe oogen, zacht, als van een kind. Rustig glansden
ze naar mij; haar hand was van een . zieke. We hebben samen gesproken. Ze
glimlachte en zweeg toen met gesloten oogen.
Toen Wim en Rietje naar bed waren, moesten Blok en ik van Jezus zingen.
We zongen:
Veilig in jezus' armen,...
Nu sprak hij ook met zijn vreemde stem.
Hij vertelde van Wim en Rietje. Van school.
Ze kregen geen stuiver meer voor „het nikkertje ". Het kon niet. Wim was

boos want vader hoefde geen God meer te koopen en in Indië moet het wel.
Blok lachte met zijn harde stem.
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„Kinderen maken je beschaamd."
„Altijd," zei ik.
Toen ik naar huis ging, zag ik mezelf, wat gebeurd was en wat m áest komen.
Ik voelde een warm licht, dat bij mij bleef.
Na dien tijd kwam ik veel bij Blok.
Ik zag, dat de dood spoedig zou komen.
Zondagmorgen, om negen uur, was Blok bij mij.
„Mijn vrouw gaat vertrekken," zei hij.
Ik ging mee. We spraken geen woord. Bedekt keek ik naar hem. Zijn oogen
waren glazig. Gebogen en gejaagd liep hij naast mij voort.
Toen we binnenkwamen, stonden Wim, Rietje en een predikant bij het bed.
Ik groette niemand, zag de vrouw rustig liggen met gesloten oogen en effen gelaat.
Ze scheen het gewoon te vinden, dat ze ergens anders heen zou gaan.
Rietje vroeg : „Gaat moeder naar Jezus ?"
Wim zei :
Over het gelaat van vader Blok kwam een glimlach. Hij zei ook ja.
Niemand sprak meer ; de vrouw lag beweegloos. We wachtten lang, totdat een
glimlach op het gelaat van de vrouw kwam en het leven uitgezucht werd. De vrouw
was weg en wij staarden naar iets, dat waardeloos was.
In de borst van Blok hoorde ik een stroef gezaag. Duizend beelden en gedachten
joegen door mijn hoofd. Ik droomde in een gevoellooze bedwelming. Een streep
koude trok door mijn lichaam.
Eindelijk nam Blok de hand van de doode.
Hij zei: „Ze is koud."
„Neen, ze is gelukkig," zei de predikant.
De sterke bankwerker begon te huilen als een hond. Zijn lichaam schokte

en zijn stem schrijnde.
Wim en Rietje grepen angstig vaders arm en huilden.
Toen ben ik weggegaan, alleen, met Blok en zijn kinderen voor mij.
Gisteren, Woensdag, ben ik weer bij Blok geweest.
Wim bracht mij zachtjes naar de doode en zei: „Kijk, moeder lacht."
Blok was rustig en zei weinig. De kinderen liepen op hun teenen door de
kamer, alsof moeder sliep.
Vandaag is het lichaam begraven.
Blok heeft gehuild. „Je blijft toch mensch, niet waar ? Als je zes jaren getobd
hebt en je ziet nu een leeg bed. Maar ze is gelukkig. Toch houd je dat bed vast,
je blijft mensch."
Toen zei ik: „Blok je bent gelukkig."

JOHAN DE MEESTER.
De Meester is gestorven in de Mei-maand, terwijl de natuur geboren werd.
Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven. Dit vermoeiende,
waardoor ook de mensch naar zijn ondergang hijgt, heeft ook dezen mensch
levenslang afgemat, zoodat hij in eigen raadselen verward ging en een moeilijk
pessimisme over hem gelegd was. Het rhythme van zijn leven was de tegenstelling
Door de vaart en de woeling van de groote stad meegesleurd, verborg zijn hart
een heimwee naar de stilte en de rust van het buitenleven.
In het brandend-felle licht, stak ongezien een vreemde angst naar het verborgen
donker dat wachtte en werkelijkheid was.
Hij ontraadselde aldoor de moeilijkheden van het gecompliceerde leven, maar
hunkerde heimelijk naar het eenvoudige van de kleine vredigheid der dorpjes.
De man van Christelijke ouders, verward in cynisme en meermalen schrijnendvijandig, vond toch nooit de rust waarnaar zijn ziel getrokken werd.
Zijn leven was enkel strijdlust, maar ook zijn levenstempo nerveus.
In heel zijn omvangrijk werk komt de gejaagde reporter uit en het beweeglijke
van den ervaren journalist, terwijl toch een sterke drang opkomt naar de stille
onbewogenheid.
Zijn werk is zeer menschelijk, omdat hij, hoe dan ook, nooit geheel van huis
kon vervreemden.
Wat zijn werk dan ook boven alles van beteekenis doet zijn, en alleen kon bekooren, was enkel de trillende grondtoon, van felle teederheid en een sombere

gelatenheid. Zijn verhalen zijn dan ook alle min of meer verhalen van „weemoed
over geluk", Misschien volgt uit dit alles ook dat merkwaardige waardoor bijna elk
boek van hem gekenmerkt wordt : een overmatige opsomming en aanduiding
van bijzonderheden, al maar aanwijzingen om het beeld af te maken, zonder dat
er een stevig scherp beeld ontstaat.
Want in dat overvolle van halen en lijnen, soms een vermoeiende verwarring,
blijft een onvolledigheid, die bijna storend werkt.
En toch, de Meester was van zoo groote beteekenis.
Wat nu? 't Is niet de bedoeling en allerminst noodig hem nu te midden van zijn
werk nog even voor ons te zien.
Zijn werk is gebleven en de Meester is zijn weg gegaan.
Na 't bladeren in zijn werk, is de tegenstelling in dit leven voor mij wel heel
duidelijk geworden. Zou 't mogelijk zijn, dat deze tegenstelling zou kunnen blijven
bestaan ?
Want heel zijn pessimisme was toch niet anders dan een verborgen verlangen,
v. D.

DE MUUR
DOOR

WILLEN! DE 1VIÉRODE.

Hij is de sterkte van zeer velen,
Die allen hun geduld en kracht
Tezamen doen en samen deelen,
En worden één onwrikbre macht.
De klinkers rusten en zij dragen,
De mortel scheidt en zij verbindt.
En schoon het fundament moet schragen
De siertop pronkt in zon en wind,
Het al is één; zij zijn verbonden
Tot één bestand en één verval....
En wie den Oergrond heeft gevonden,
Weet dat zijn bouwsel duren zal.

DE WITTE PAUW
DOOR

WILLEM DE 1VIÉRODE.

Dit is een hemelsch droomgezicht:
Een blinde neveling van licht
Heeft zich tot witte zon verdicht
En wentelt langs ons heen.
En onze ziel wordt als de dwaal
Ten feestdisch na het avondmaal
Onder de kaarsen in de zaal
Zoo glanzend en alleen.
Over de kortgeschoren wei
Schoot een wit blinken ons voorbij.
Even was tusschen u en mij
Dit hemelsche gericht.
En wij, verteederd en verblind,
Zien hoe dit mindert en verzwindt
Gelijk een zaadpluis op den wind
En jeugd in een gezicht.
Nu is er tusschen u en mij
Die snelle witte schijn, voorbij
Dit blinken kunnen ik noch gij.
Wij blijven zeer alleen.
Maar beiden in ons toebedeeld,
Dit vreemde witte sterrebeeld,
Die witte pauw waar God mee speelt
Langs onze levens heen.

KUNST EN REL,iGIE
DOOR

ROEL HOUW INK.

Er is mij gevraagd, alvorens over te gaan tot de behandeling van het mij op deze
conferentie toegewezen onderwerp, een enkel woord te zeggen ter inleiding van het
thema, dat als de bekende roode draad heenloopen zal, in min of meerdere
zichtbaarheid, door het weefsel, dat wij deze dagen hier te samen in gemeenschappelijke arbeid hopen tot stand te brengen. Dat thema luidt kort en bondig : kunst
en leven. Wat wij dus voor alles te doen hebben is ons rekenschap te geven van
deze beide begrippen in hun onderlinge verhouding. Kunst en leven : kunnen
wij ze eigenlijk scheiden ? Kan er kunst bestaan, die niet wortelt in het leven?
Brengt leven niet op eenigerlei wijze schoonheid met zich mee ? De legende, dat
kunst zichzelf genoeg zou zijn, dat zij een soort afscheidings-product zou zijn
van den menschelijken geest, dat er is, omdat het er eenmaal is, zonder eenig
dieper verband met het geheel van ons leven, heeft voor ons, ontkomen aan de
natuurwetenschappelijke verklaringsmethoden der negentiende eeuw, haar glorie
verloren. Wij zijn door hetgeen wij in de oorlogsjaren ervaren hebben wat bescheidener en nuchterder geworden bij het gebruik van zulke groote woorden als de
hier voor ons liggende. Wij weten niet zooveel meer als vroeger en wij wagen
het niet meer met zooveel zekerheid te beschikken over de kennis, die wij meenen
verworven te hebben.
En nu, hoe moet het nu in ons geval ? Zullen wij vergeten wat geweest is
en er lustig en rustig op los speculeeren ? Of, zullen wij trachten ons zoo kritisch
en zakelijk mogelijk te bezinnen op de problemen, die ons in de uitwerking van
ons thema gegeven zijn?
Kunst :zal zij ons meer zijn dan een willekeurig zinnenspel, of zullen wij pogen
te verstaan wat ons van God in haar gegeven is ; wetende dat niets is of het is
uit God, al gaat het ook duizendmaal ons verstand te boven?
Leven: zal het ons meer zijn dan een leeg mode-woord, dat wij met onze
begeerten en overprikkelde zenuwen naar hartelust kunnen vullen, of zullen wij
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het begrijpen als een geschenk God's, dat waar maakt van dag tot dag de volheid
Zijner liefde, ondanks de schulden, waarin wij ons verstrikken met eiken ademtocht ?
Misschien leiden deze vragen eenigszins over naar het onderwerp, dat mij werd
toegedacht. Want ia in haar niet reeds aangeduid, zij het niet onmiddellijk de
verhouding tusschen kunst en religie ? Kan, wie het leven meent te moeten aanvaarden als God's geschenk, wel anders dan in een, althans in aanleg, positieve
verhouding tusschen kunst en religie bevrediging vinden bij het wikken en wegen
van de theoretische mogelijkheden, die voor de hand liggen bij het stellen van ons
probleem?
Want is het niet zóó, dat het ontvangen van het leven in dezen zin met zich
brengt het ontvangen van gansch de werkelijkheid van God ? Kunnen wij dan
naar Hem toe nog scheidingen maken en b.v. het schoonheidspart voor ons reserveeren ?
Deze zich herhalende en elkander als het ware opvangende vragen cirkelen om
ons probleem. Zij raken het niet, zij trachten het slechts nauwer te omsluiten. Raken
kunnen wij het alleen, wanneer wij er op toegaan, wanneer wij het vastberaden
aanvatten en ons niet afschrikken laten door de abstracte positie, waarin het ons
aanvankelijk zal moeten brengen.
Wij moeten niet te bang zijn voor deze abstractheid. Er is ook een abstracte
liefde tot het concrete 1 En die brengt ons ondanks veel mooie woorden zeker
niet dichter tot de werkelijkheid.
Iets wat ons helpen kan om het abstracte minder abstract te zien is, dat wij
ons er voortdurend van bewust blijven, dat het probleem, dat wij behandelen,
geen kasproduct is, uitgedacht op een studeerkamer, maar dat het aan practische
ervaringen en aan daadwerkelijke nood vooral, zijn bestaansrecht ontleent ; met
andere woorden, dat het staat in de volle grond der werkelijkheid. De verhouding
van religie en kunst is iets waar wij allen : lezers, schrijvers en kritici, nagenoeg
dagelijks mee in aanraking komen. Ieder kunst -oordeel kiest partij in de kwesties,
welke met deze dingen te samen hangen ; ieder kunstwerk reageert erop, zij 't
van binnen uit ; iedere aesthetische genieting staat er op eenige wijze mede in verband.
Wanneer wij vragen naar de mogelijkheid eener positieve verhouding van kunst
en religie, naar een zoodanige verhouding derhalve, waarin de werkelijkheid der
kunst op de een of andere wijze deel heeft aan de werkelijkheid der religie, zal
het goed zijn, dat wij eerst trachten deze werkelijkheid der kunst wat meer te
benaderen.
Bezit de kunst autonomie? D.w.z. is zij zich zelf genoeg? Theoretisch ongetwijfeld. In zooverre heeft de befaamde l'art pour l'art formule goeden zin. Theoretisch vermogen wij de kunst niet anders te accepteeren dan als een op zich
zelf staande werkelijkheid met eigen normen, die haar specifieke kwaliteit : als kunstwerk bepalen. Over de verhouding van kunst en religie kunnen wij niet spreken
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eer wij dit erkend hebben. Kunst, die niet ten volle kunst is, d.w.z. die niet
beantwoordt aan het aesthetisch normencomplex, dat haar wezen bepaalt, kan geen
religieuze kunst zijn. Zij is ten hoogste aesthetisch verkleede stichtelijkheid, maar
raakt als zoodanig niet aan ons probleem. Dit kan eerst van beteekenis worden,
wanneer wij uitgaan van een volwaardig kunstbegrip. Een religieuze aesthetiek
en een aesthetische religieuziteit zijn gelijkelijk ondingen, hybridische overspanningen van den menschelijken geest en juist als zoodanig a- religieus, ja in sommige
gevallen wellicht rechtuit : anti- religieus
Bezien wij nu echter de werkelijkheid der kunst wat nader. In de eerste plaats
ontwaren wij dan, dat de wortel der kunst niet in het een of ander aesthetisch
normen-complex ligt ; dat wij van dit normen-complex hoogstens zeggen kunnen,
dat het de richting bepaalt, waarin en de grenzen waarbinnen zich de artistieke
verbeelding te bewegen heeft om als zoodanig te worden herkend.
De wortel der kunst ligt dieper, ligt daar waar de mensch met zichzelf in strijd
is ; waar duister en licht om de zege worstelen ; waar de ziel in nood is en om uitkomst vraagt. De wortel der kunst ligt, als het goed is, d.w.z. als wij te doen
hebben met een waarachtig kunstenaar, in het centrum van onze menschelijkheid.
Daarom kunnen wij „kunst" verstaan, of zij hier of in Patagonië, vandaag of in
de vroege middeleeuwen tot stand gekomen is!
Deze menschelijkheid bestaat niet uit het een of ander humaan gemiddelde,
waarbij wij troost zoeken kunnen tegen de kaakslagen van het lot, waarheen wij
vluchten kunnen om ons te verschuilen tegen de aanklacht van ons geweten....
zij is niet meer en niet minder dan de nuchtere constateering van het feit, dat het
eindige niet in staat is het oneindige in zich op te nemen.
De wortel der kunst ligt in de principieele ontoereikendheid van den mensch
als natuurlijk schepsel en in de even principieele eisch, die hem als Christen in
de Bergrede wordt opgelegd : „Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, die
in de hemelen is, volmaakt is". En deze wortel mondt daarmede in het wezen
van onze menschelijke staat.
Wanneer wij dit inzien, dan bestaat er geen twijfel meer aan de mogelijkheid
eener positieve verhouding van kunst en religie ; dan zal ons wel zonder meer duidelijk zijn geworden, dat er een positief verband moet zijn tusschen onze betrekking
tot God en het spel onzer verbeelding in de schoonheid. Doch, zooals wij het
thans hebben voorgesteld, ziet het er alles nog wel wat heel apodictisch uit, en
wanneer wij in dit opzicht aan de primitieve kunsten denken, moet het ons bang
om het hart worden. Wat is er van Christus in een neger-plastiek ? En : is het
noodig de religie bij alle kunst te betrekken ?
De vraag, die wij hier gesteld zien, is van essentieele beteekenis, zij luidt:
behoort een positieve verhouding tusschen kunst en religie tot het wezen der kunst
of is zij een bijkomstigheid, geldend in bepaalde perioden, bij bepaalde volkeren,
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of bevolkingsgroepen ? Met andere woorden : hebben wij hier werkelijk de hoofdwortel der kunst tot zijn uiteinde vervolgd, of hebben wij een „toevallige" ver
wortelnet tot voorwerp van ons onderzoek gemaakt, een vezeltje,-takingvhe
dat zonder schade voor het leven van het organisme zou kunnen worden gemist?
Ons antwoord is beslissend voor het verder verloop van onze beschouwingen.
Relativeeren wij hier de verhouding tusschen kunst en religie, dan moeten wij
noodzakelijkerwijs komen tot een dualistisch wezensbegrip der kunst, dan is er
een „neutrale" en een „religieuze" kunst mogelijk, welke, naar onze vooronder
er gelijkelijk aanspraak op zou mogen maken, te gelden voor : ten volle-steling,
kunst. Dat dit tot zinneloosheid leidenmoet, spreekt wel van zelf, want nimmer
brengen het twee principes tot één vrucht ! Wanneer wij daar om vasthouden
willen aan onze these, dat religieuze kunst ten volle kunst behoort te zijn, kunnen
wij niet anders dan het religieuze tot een essentieel bestanddeel maken der kunst.
Het gaat dus in ons onderzoek naar de verhouding tusschen kunst en religie niet
om een aesthetisch grens-probleem, maar wel degelijk om een wezens -probleem.
Het gaat om een bepaalde zijde der kunst, niet om een bepaalde kunst.
Geen kunstwerk ontstaat, of het spreekt zich op de een of andere wijze omtrent
de betrekking van den mensch tot God uit niet omdat het maken van mooie dingen
zulk een bijster vrome aangelegenheid zou zijn, maar omdat het maken van mooie
dingen niet anders mogelijk is dan door den inzet van onze gansche persoonlijkheid.
En tot dit geheel van ons persoon-zijn behoort zeker niet in de laatste plaats
ons aangesproken-zijn door God, ook al hebben wij was in onze ooren gestopt.
Nu wij zoover gekomen zijn, kunnen wij ons veroorloven de kunst nog wat meer
van nabij te bezien en haar te beschouwen als een spiegeling van ons menschelijk
leven. En zoo vinden wij ook in het kunstwerk de drie motieven terug, die de
realiteit van ons leven in meer of minder mate beheerschen : het aesthetische,
ethische en het metaphysische motief ; het verlangen naar schoonheid, naar goedheid
en naar eenheid. Waarom wij hier het religieuze voorloopig buiten beschouwing
laten, zal u, hoop ik, zoo aanstonds duidelijk worden, wanneer wij wat meerdere
aandacht aan de hier genoemde motieven geschonken hebben. Voor het oogenblik
zou ik u slechts willen verzoeken het niet met het laatste der drie, het metaphysische, te verwarren.
Het verlangen naar schoonheid openbaart zich in het kunstwerk allereerst in den
schoonen vorm, in de juiste afgewogenheid zijner verhoudingen ; en wat het litteraire kunstwerk in het bijzonder betreft: in zijn rhythmen, zijn plastiek en zijn
klank-schakeeringen. In de beweging van tachtig was het vooral dit verlangen,
dat aanvankelijk sterk op den voorgrond trad. Wanneer ge Gorter's Mei leest
of Van Deyssels proza zult ge dit onmiddellijk navoelen kunnen.
Doch — ook dit kunt ge in de genoemde boeken bemerken het verlangen
naar schoonheid uit zich in het kunstwerk niet enkel op formeele wijze. Ook
;
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materieel, in het schoon aanschouwen van de wereld en het leven, vinden wij het
erin terug. Vergelijkt u de natuurlijk-aesthetische wereld van Gorter eens met
de slum-wereld van Londen of met de realiteit der Duitsche industrie-centra ! En
toch zijn er ook verbeeldingen ontstaan van even groote schoonheid over deze
beschavings- wonden. Daarin spiegelt zich dan echter meer het ethisch verlangen
van den mensch, zijn streven naar goedheid, zijn weergeven van de dingen,
zooals ze zijn, opdat zij aanklacht en hulpkreet in eenen voor de lezenden zullen
wezen.
In grove trekken hebben wij daarmede geschetst hetgeen als geestelijke aandrift
aan romantiek en realisme ten grondslag ligt. Hoe weinig klaar overigens beide
richtingen dikwijls te scheiden zijn, blijkt uit de zoo even genoemde beweging
van Tachtig ; in één harer voormannen als Lodewijk van Deyssel b.v, zien wij
realisme en romantiek onontwarbaar verstrengeld als impressionisme ; zooals wij
in later tijd onmiddellijk na den wereldoorlog in het expressionisme weder een
dergelijke dooreenmenging van romantische en realistische elementen hebben beleefd.
Het metaphysisch verlangen ten slotte, dat zich openbaart in een algemeen streven
naar geestelijk evenwicht en dat wij in onze letterkunde het schoonst in het dichtwerk van P. C. Boutens tot uitdrukking zien gebracht, vormt de drijfveer der zoogenaamde klassieke kunstrichting. In een bovenwereldsche eenheid is daar de werkelijkheid van het menschelijk leven opgenomen, al is het slechts gedurende het
wankel oogenblik van één enkel, stamelend uitgestooten woord ; al is het slechts
gedurende één ademlooze seconde van verrukking te midden van een hard en moeilijk menschen-bestaan.
Deze drie motieven doorspelen in verlerlei schakeering elk kunstwerk ; romantische, realistische en klassieke trekken, een streven naar schoonheid, goedheid en
eenheid speuren wij in elke roman in elk gedicht, dat wij onder oogen krijgen, en
wanneer wij spreken van een zuiver romantisch, een zuiver realistisch of een zuiver
klassiek boek, meenen wij daarmede niet anders, dan dat één dezer motieven in een
bepaald werk overweegt. Een zuiver romantisch, realistisch of klassiek kunstproduct
in den absoluten zin des woords zou daarom niet mogelijk zijn, omdat er geen menschelijk leven bestaat, waarin, hetzij het verlangen naar schoonheid, hetzij het ver
naar goedheid, hetzij het verlangen naar eenheid in eenzame strekking aan -lange
Zonder het goede en het ééne is het schoone noch te verdragen noch te-wezigs.
verwerkelijken. En dit geldt gelijkelijk voor het goede en het ééne, indien men het
zich respectievelijk tegenover de beide anderen als op zichzelf gesteld denkt. Schoonheid, goedheid en eenheid kunnen op deze aarde niet in hun volheid en in ongerepte eenzelvigheid bestaan. „Alleen God is goed" ; en dit geldt voor de schoonheid
en de eenheid evenzeer. Alle menschelijke aanmatiging moet stranden op deze rots.
Slechts, die weten, dat zij op krukken gaan, kunnen genezing vinden. „Gezonden"
hebben den heelmeester niet van noode.
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Wij zijn nu gekomen op het oogenblik, waarop wij moeten spreken over het
religieuze motief in de kunst. En ik ben u in de eerste plaats verantwoording schuldig voor het feit, dat ik de behandeling van dit het dringendste gedeelte van ons
onderwerp zoo ver verschoven heb. De reden hiervan is, dat wij over het religieuze
moment in de kunst niet spreken kunnen dan nadat wij de andere motieven eenigermate hebben gefixeerd. Wij moeten namelijk er ons ten zeerste voor hoeden het
religieuze motief te verwarren met of te verwikkelen in een der bovengenoemde
motieven. Zooals wij zoo dadelijk zullen zien is dat minder gemakkelijk dan het
wellicht op het eerste gezicht schijnt. En het is bovendien uiterst gevaarlijk hier
niet streng de hand te houden aan bepaalde grenzen, want zoowel de zuiverheid
der religie als die der kunst staan hier voortdurend op het spel!
Wij beginnen met het afwijzen van een drietal schijn -gestalten van het religieus
motief in de kunst:
Ten eerste : het begrip der schepping. Er wordt, vooral in de moderne aesthetics,
veel met het z.g. creatieve beginsel gesold. In wezen heeft het geen andere religieuze beteekenis dan die welke den geest toekomt in het geheel van ons menschelijk
leven. De kunstenaar is geen half-god, geen bijzonder begenadigd wezen, dat
eenig voorrecht kan doen gelden op den Heiligen Geest. De artistieke bewogenheid raakt evenmin per se aan het goddelijke als iedere andere menschelijke bewogenheid. Ook voor hem geldt, dat de wind waait, waarheen hij wil. En in het
feit zijner artistieke begaafdheid bezit de kunstenaar enkel een zeer concrete levensopdracht, maar geen enkel middel om zich een particulier contact met de Godheid
te verwerven. De kunstenaar is in zijn scheppend werk precies zoo aan de goddelijke
genade uitgeleverd als de boer, die het zaad uitstrooit op den akker, als het muschje,
dat te kwinkelen zit op den rand van den dakgoot.
Het is verkeerd en een niet gering te achten bedreiging voor de zuiverheid van
de religie zoowel als van de schoonheid, eenige bijzondere nadruk te leggen op
het scheppingsproces der kunst. Het is niet verhevener dan het geboren worden
en het sterven, maar wie ooren heeft om te hooren en oogen heeft om te zien
even wonderlijk ; evenzeer aansporend tot diepe deemoed en tot een knielende
bescheidenheid.
Wie ooit zich boog over het wonder der schoonheid, zal de lust tot dergelijke
„creatieve" divagaties vergaan. Hij zal danken en gelukkig zijn met hetgeen hem
gegeven werd en hij zal beseffen, dat het geheim der kunst in het groot geheim
van ons leven ingesloten is. En dat het goed is zóó.
Voor den kunstenaar geldt dit evenzeer als voor den lezer. Er is een onheilige
belangstelling naar het ontstaan van een kunstwerk, alsof het niet genoeg ware,
dat men weet, dat alle kunst in eerste instantie menschelijk levensgetuigenis is!
Dat eruit mensch spreekt tot mensch over de diepten en hoogten van het ons allen gemeene leven! En dat dit spreken zóó is, dat daarin sprekend gezwegen en zwijgend
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gesproken wordt ; met andere woorden : dat daarin mededeelingen worden gedaan,
die niet anders dan op deze wijze tot uiting kunnen worden gebracht ! Behoeft
de kunst als cultuurverschijnsel nog andere rechtvaardiging?
Waarom zouden wij dan nog trachten haar metaphysisch als een imitatie van
den Goddelijken scheppingsdaad te rechtvaardigen ? Kan het ons niet genoeg zijn,
dat met den mensch de kunstenaar geschapen werd ; en behoeft de kunst nog een
afzonderlijke verankering in den Heiligen Geest, wanneer wij weten, dat „in den
beginne was het woord" en dat „in hetzelve was het leven" en dat „het leven was
het licht der menschen".... ?
In de tweede plaats moeten wij nu spreken gaan over het begrip der waarheid
in aesthetischen zin. Men verwacht van de kunst „waarheid ", hetzij een zoo geheeten „hoogere waarheid ", hetzij „de" waarheid, waarmede men een zoo natuurgetrouw mogelijke weergave van -- alweer „de" werkelijkheid meent. Is de
kunst tot zulk een waarheid in staat ?
Allereerst dit : schenkt de kunst ons „hoogere waarheid ?" Wij meenen van niet.
De kunst kan niet anders geven dan „haar" waarheid en dat is zuiver menschelijke
waarheid. Er is maar één „hoogere" waarheid, God's waarheid en daartegenover
wordt alle menschelijke waarheid, dus ook die der kunst, eens en vooral dwaasheid,
niet waard om van te reppen.
Hieruit volgt, dat wij evenmin geloof kunnen hechten aan wat ons onder de
schoon klinkende naam van „de" waarheid in dit verband geboden wordt. Er is
zulk een waarheid niet : er is slechts een werkelijkheid, waaruit in duizend schilfers
waarheid oplichten kan, maar waarin ook leugen is en bedrog. En niet altijd zal
het licht sterk genoeg zijn temidden van de duisternis!
De waarheid van de kunst is, wat de waarheid van al het geschapene uitmaakt,
dat het zoo goed mogelijk tracht te zijn hetgeen het naar zijn wezen is. Hier moeten
wij teruggrijpen naar de autonomiegedachte, die het uitgangspunt vormde van ons
betoog. Kunst kan alleen waar zijn, wanneer zij zoo goed mogelijk is, wat zij
behoort te zijn, n.l. kunst en niet : stichtelijkheid of politieke propaganda- middel.
W à àr is kunst slechts, wanneer zij het aandurft zich zelf te zijn.
En alleen dan kan kunst zichzelf zijn, wanneer de kunstenaar, die haar voortbrengt zichzelf is, wanneer hij is degeen, die hij behoort te zijn : geen dominé,
geen demagoog, maar enkel dit simpele : kunstenaar!
De waarheid der kunst hangt af van den kunstenaar en zoo hangt ook de religieuse
waarheid der kunst af van de religieuse waarachtigheid van den kunstenaar. En
hiermede wordt gansch ons probleem in zeer werkelijke, persoonlijke verhoudingen
overgeplaatst. Wij komen daarop zoo dadelijk terug, wanneer wij de religieuze waarde der kunst ter sprake moeten brengen, doch vóórdien moeten wij ons nog een
oogenblik bezighouden met de derde schijngestalte, die het religieus motief pleegt
aan te nemen in de kunst. Het is dat der verlossing.
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Door velen wordt de kunst beschouwd als verlossing, zoowel door sommige
kunstenaars als door een deel van het publiek. Willen wij zoowel kunst als religie
zuiver trachten te houden, dan moeten wij hier scherp in onze afwijzing zijn.
Er is geen sprake van, dat de kunst in staat is ons als kunstenaars of als publiek
te verlossen in den zin zooals wij dat bedoelen wanneer wij over , deze dingen
in religieus opzicht spreken.
De zoogenaamde „verlossing", die de kunstenaar tijdens en onmiddellijk na het
schrijven van een roman of een gedicht ondervindt is geen andere dan die de
moeder ondervindt, wanneer zij haar kind geboren heeft, of, wilt ge het zakelijker,
dan die van den dienaar, die de opdracht zijns meesters naar behooren heeft ten
uitvoer gebracht. In het eerste geval spreken wij inderdaad van „verlossing", doch
aan het tweede voorbeeld wordt wel aanstonds duidelijk hoe schromelijk wij overdrijven zouden, indien wij wat eenvoudig gehoorzaamheid is een onverantwoordelijke
religieuze apotheose bezorgden.
En welke moeder zou de geboorte van haar kind in zulk een metaphysischen
zin willen zien omgeduid !
De lezer, die in eenige roman of verzenbundel verlossing zoeken zou, kwam onherroepelijk bedrogen uit. En toch, hoevelen dwepen op zulk een ongezonde wijze
met kunst, dat zij iets dergelijks voor mogelijk houden 1
Kunst kan ons troost schenken, zij kan ons mededogen wakker roepen, maar
zij vermag niet wat ons alleen in het geloof aan Christus gegeven is. Wie dit
van haar verwacht, vergt het onmogelijke en raakt verdoold in een labyrinth,
dat geen uitgangen meer heeft.
Er is geen mogelijkheid van ons uit in de kunst de grenzen van het menschelijke
te doorbreken. De schoonheid heeft geen enkel recht op God's bijzondere bemoeienis
met haar. Scherp en diep moeten wij hiervan doordrongen zijn, willen wij het
wagen straks te spreken over de religieuze waarde der kunst. Niet in haar „creatief"
element, noch in haar waarheids-moment en evenmin als weg tot verlossing is
in de kunst het religieus motief gegeven. Wie het op deze wijze zoekt, zoekt
verkeerd en beweegt zich in een vicieuzen cirkel, waaruit niet te ontkomen valt.
Hij vermenschelijkt het goddelijke en vergoddelijkt het menschelijke en bereikt daarmede slechts, dat zijn innerlijke leven een chaos wordt. Geen kunstwerk kan onder doorwerking van deze beginselen ontstaan en geen boek kan
naar den zin, die het in zich draagt van dit standpunt uit worden begrepen.
Wie zóó schrijft, brengt het niet verder dan tot stichtelijke rijmelarijen of
tot verhalen, waarin God den onbetamelijken rol van een deus ex machina
vervult ; verdwijnend en verschijnend naar het den schrijver lust, als hulpe der
goeden en toornend de boozen. Er is een gansche zoogenaamde christelijke letterkunde, die naar dit recept is tot stand gebracht en die nog bijna ganschelijk overschaduwt dat deel onzer letterkunde, dat op een positief christelijken grondslag
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berust ; niet omdat bij een christelijke wereldbeschouwing nu eenmaal een christelijke kunst behoort, maar omdat door sommigen niet anders de opdracht kan worden
verwezenlijkt, die zij in het feit hunner artistieke begaafdheid hebben ontvangen ;
de christen zijn en daarom niet anders dan „christelijk" kunnen schrijven en
die weten, dat zij daarmee niet anders dan eenvoudig hun plicht doen.
En hier staan wij onmiddellijk voor het punt, dat wij thans hebben te bespreken
de religieuze waarde der kunst. Want het is mijn overtuiging, dat wij haar dienen
te zoeken in deze buurt ; in de nabijheid namelijk van het persoonlijke.
De religieuze waarde der kunst is voor mij deze, dat zij ons herinnert zoowel
aan onze menschelijke gebrokenheid als aan de goddelijke volmaaktheid, waarop
wij krachtens het Evangelie zijn aangelegd. Wij hebben zoo straks gezegd, dat wij
de kunst beschouwden als een spiegeling van ons menschelijk leven. Het is nu
de bijzonderheid dezer spiegeling, die naar onze meening de religieuze waarde
der kunst in zich draagt en bepaalt. Want het essentieele van deze spiegeling
lijkt ons niet, dat zich daarin de natuurlijke realiteit van ons menschelijk bestaan
weerkaatst, doch dat daarin het beeld van onze geestelijke werkelijkheid verschijnt.
Het is het geheim der kunst en tevens haar bestaansgrond dat zij dit vermag ;
dat haar schoonheid meer dan zinnelijke schoonheid is ; dat haar goedheid zich
nimmer geheel dekt met de moraal van den tijd, waarin zij genoten wordt, maar
dat er in haar altijd iets van dat ergernis wekkende, ethische „te veel" is tegenover
onze farizeesche zelfverzekerdheid, dat wij kennen uit Jezus' leven ; en dat nooit
haar eenheid geheel weet op te gaan in zichzelf, zoodat zij in haar tragische spanning
altijd weer uitwijst boven zich naar die eenheid boven alle begrijpen, waarin wij
door God's liefde zijn gebed.
Deze geestelijke werkelijkheid vernemen wij bij wijze van herinnering --- want
tot meer (maar dit is zeer veel !) is de kunst niet in staat.... deze geestelijke werkelijkheid vernemen wij, wanneer wij ons verdiepen in eenig kunstwerk, dat die
naam naar waarheid draagt. Laten wij daarbij beseffen, dat hiermede ons schip
de open zee bevaren blijft met al zijn, te voorziene en onvoorweetbare gevaren.
Want er is niemand, die in laatste instantie uit kan maken welk kunstwerk objectief
waarachtig is evenmin als wij ooit van onszelven weten kunnen, of wij een kunstwerk
wel tot in zijn uiteindelijke diepten hebben verstaan.
En hier begint wel de moeilijkste taak, die de bezinning op ons onderwerp met zich brengt : wij moeten het aandurven ondanks deze onuitwischbare
onzekerheden te spreken over christelijke kunst, haar voorwaarden en haar moge
taak van den christelijken kunstenaar. Wij moeten spreken-lijkhedn,ovr
over een kunst, die het kruis-embleem nimmer als een zegeteeken zal vermogen
te dragen, maar die altijd toeven moet onder de schaduw van het kruis ; biddend,
dat zij haar roeping nakome, doch nimmer in het bezit harer vervulling.
Met „christelijke kunst" kunnen wij het alleen maar wagen, dwars tegen de
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wijsheid der wereld in, die ons als roekeloozen brandmerkt, of als verdwaasden.
En laten wij ze niet te licht nemen, haar beschuldiging ! Want roekeloos is het, wat
wij ondernemen ; rakelings scheert hetgeen wij willen langs datgene wat godlasterlijk
moet worden genoemd. Gansch de daemonen-schaar der zinnelijkheid roepen vlij
over ons los. Welk een pretentie : God te willen dienen met het erbarmlijk werk
van onzen geest. En toch wij kunnen niet anders ! Welk een overmoed : de duizend
en één schijnen der zinnelijkheid te willen trotseeren. En toch ook hier : wij kunnen
niet anders!
En niet slechts roekeloos is het, maar het is ook dwaas. Ziet om u heen : waar is
de gemeenschap, die ons dragen moet ; waar is de akker, die dit zaad bergen zal
in zijn schoot ? Is het niet zand, waarop de schaarsche korrels vallen om te verdorren
in de schaamtelooze hitte van een op actualiteit en sensaties beluste publieke belang
Waar is de toegewijde aandacht, die ons tegemoet komt, die ons begrijpen-steling?
wil ? En toch, en toch .... wij kunnen niet anders. Het zaad is er en het zal kiemen,
zoo God wil, al zou het tusschen distelen zijn!
Geloovige moed is de eerste voorwaarde voor christelijke kunst en het onloochen.
baar besef, voortvloeiende daaruit, niet anders te kunnen. Een tweede voorwaarde
is, dat wij de ernst beseffen van de zaak, waarmede wij ons bezig houden, dat
wij de kunst niet beschouwen als een ongevaarlijk emplooi, maar als een ambacht,
welks uitoefening tot den rand toe is gevuld met gevaar. Wie zich bezig houdt
met de schoonheid, moet geen vrees hebben voor de zinnelijkheid ; hij moet haar
aanvaarden durven. Niet kan hij voor haar wegvluchten in een gemakkelijke,
buitenwereldsche askese ; als kunstenaar moet hij haar aannemen en het bestaan
midden in haar woelige wereld den chaos tot een kosmos te ordenen. Geen andere
weg is hem gelaten. Langs afgronden zullen zijn voeten zich voortbewegen, op
den tast. Hij zal wonen in een echo-boze eenzaamheid om de zuiverheid van zijn
wezen te bewaren ; maar altijd zal hij de spiegelwanden van het ik stuk moeten
slaan, telkens overnieuw. Want noodra hij in de kerker van zijn eigen aandriften
gevangen is, is zijn kunst in een daemonische satyre op God's heiligheid ten
onder gegaan.
Wat zijn, moeten wij ons thans afvragen, de mogelijkheden der christelijke kunst
voor onzen tijd ? Wat „zien" wij in haar?
Wij moeten voorzichtig zijn met deze vraag. In den grond der zaak kan zij eigenlijk
niet anders beantwoord worden dan door te wijzen op het feit van haar bestaan,
op het werk van hen, die inderdaad iets in haar „zien". Want het is met alle kunst
zoo, en dus ook met christelijke kunst, dat wij alleen spreken kunnen over hetgeen
zij is. Wij hebben in de verste verte geen zeggingschap over haar mogelijkheden.
Zal zij de „neutrale" kunst verdringen of zal zij na een flauwe opflikkering ten
gronde gaan ? Het zijn volmaakt ijdele en onvruchtbare vragen. De kunstenaar
immers staat niet op zich zelf. Zijn scheppingskracht moge tot op zekere hoogte
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wortelen in zijn talent, in laatste instantie wordt hij door anonyme bronnen gevoed;
schieten deze te kort dan moet zijn productiviteit onherroepelijk verhongeren. Dan
krijgen wij een ver-industrialiseering der kunst. In plaats van levend geestelijk
organisme is zij dan een mechanisme geworden, dat zijn bepaalde plaats heeft in
het groote raderwerk der civilisatie, maar dat geen onvervangbare functie meer
vervult in de samenstelling van het geheel der menschelijke beschaving. Het
raadje „litteratuur" kan dan b.v. zonder bezwaar gedemonteerd worden en vervangen door een ander. Zooals de ontwikkeling der film reeds het tooneel in een
kritieke positie heeft gebracht, zal zij ook in staat zijn, wanneer de litteratuur de
grond onder haar voeten verliest en verwordt tot een speculatie op de ephemere
smaak en behoeften van het publiek, de kunst van het woord een gevoelige
klap toe te brengen, ja wellicht geheel te vernietigen. Laten wij eerlijk en nuchter
zijn : verdient zij beter ? Liever geen kunst dan een misbruikte ; liever een noest
pogen naar nieuwe schoonheid dan het krampachtig vasthouden aan wat zijn tijd
heeft gehad.
Ziet, deze mogelijkheid is misschien de eenige, waarmee wij het recht en de
plicht hebben ons te confronteeren : de mogelijkheid, die de toekomst afsluit voor
de kunst. Want in het deemoedig erkennen dezer mogelijkheid zullen wij kunnen
leeren verstaan, dat niet wij het zijn, die over de kunst als over een eigendom beschikken, maar dat ook de schoonheid slechts een leen is, dat wij terug te geven
hebben, wanneer daartoe de tijd gekomen is.
In de schoonheid is geen zekerheid voor God, geen plaats om ons te handhaven tegenover Hem. Zij is een geschenk. Om niet hebben wij haar ontvangen.
Want alle leed, die zij ons te doorlijden geeft, alle kwellingen en angsten, waar
wij om harentwille bezocht worden, tellen niets tegenover de diepe vreugde,-med
zij
die ons schenkt, wanneer wij gehoorzaam de taak vervullen, die ons in haar
is opgelegd. Een vreugde die als het goed is naar alle tijden vermag uit te stralen,
die zich een weg te banen weet overal waar onze „gewone" woorden geen toegang
hebben.
De taak van den christelijken kunstenaar is daarom met één enkel begrip gekarakterizeerd : gehoorzaamheid. Haar heeft hij van noode. Zij alleen kan hem
verstaanbaar maken wat door hem gesproken wil zijn. Deze gehoorzaamheid is
niet een gezwollen woord, dat, eenmaal uitgesproken, weggeblazen wordt op de
adem van den wind. Het is diep verankerd in het hart van ons leven, in ons
geloof. Zij maakt, dat wij het aandurven niets meer dan een instrument te zijn,
en toch beseffen, dat wij alle fouten -- ook alle ,,constructie-fouten"! -- slechts
ons zelf hebben toe te rekenen. Met andere woorden: zij doet ons tot het inzicht
komen dat wij behooren tot de dienaren en knechten ; en verdrijft de satansdroom,
dat wij heeren zouden zijn in wier handen de schoonheid gegeven werd tot een
ijdel spel.
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Voor den christelijken kunstenaar zal het niet mogelijk zijn kunst en leven te
scheiden. Hij zal op zich moeten nemen ten volle de verantwoordelijkheid voor
zijn verbeeldingen. Hij zal van zijn kunst geen wijkplaats mogen maken, waar hij
veilig is voor de werkelijkheid, ook al is zij hard en scherp-hoekig. En hij zal niet
mogen toelaten, dat de schoonheid als een parasiet zich woekerend vastzet op zijn
leven en het de beste sappen onttrekt. Zijn talent is hem „daarenboven" gegeven ;
het is hem toegelegd op zijn leven. Wie dit vergeet en meent, dat van hem niet
meer gevergd wordt dan dat hij „kunstenaar" is, die zal, naar een bekend woord
van Goethe, juist daarom nimmer ganschelijk kunstenaar vermogen te zijn. Wie
tusschen zijn leven en zijn kunst een scheidsmuur opricht, of wie niet laten kan
van zijn leven een kunstwerk te maken en zijn kunst als zijn eenige levensbestemming ziet, ontneemt noodwendig aan zijn kunst die elementen, welke onmisbaar
zijn voor haar bestaan ; hij schept kunstmatig getrokken, geurlooze bloemen, welkend
eer zij hun kelken geopend hebben ; onvruchtbare, kortstondige versierselen... .
Wie ervan overtuigd is, dat kunst en leven een onverbrekelijke eenheid vormen,
kan ook kunst en religie niet anders dan als ten innigste te samen hoorend zien.
Hoe zou ons leven als menschelijk leven mogelijk zijn, indien wij niet geloofden?
En kan voor ons gelooven wel iets anders beteekenen dan gelooven in Christus
als ons eenigst heil?
Is het nu, vrienden, niet alles kinderlijk eenvoudig geworden? Moeten wij
ons niet schamen over de vele woorden, die wij noodig hadden voor zulk een
onuitsprekelijk simpele zaak ?
Zijn er wel andere problemen dan dat wij het ons opgedragene doen, moedig,
getrouw ?
s

De klaarheid, waarnaar wij uitzien ; het vuur, waarop wij hopen, is een zaak van
God: een zaak van God en den door Hem gegrepen kunstenaar. Biddend moeten
wij afwachten of Hij ons zegenen wil ; onze gemeenschap, waarin kunstenaar en
leek te samen zijn als kinderen voor Zijn aangezicht.

KUNST EN VERANTWOORDELIJKHEID
DOOR

H. VAN DER LEEK.

Bij de overdenking van hun verhouding gaan wij natuurlijkerwijs uit van onze
Christelijke overtuiging, dat ieder mensch met al zijn levensuitingen rechtstreeks en
volledig verantwoordelijk is voor God. Zulk een overtuiging sluit zich volkomen
aan bij ons intuitief Christelijk levensgevoel, en zij is gegrond op het éénige en
groote gebod, waarin Christus ons geleerd heeft, den zin van alle zedelijk gebod
überhaupt te zien. Met een beroep op dit woord van Christus en afgaande op onze
zedelijke intuitie zou het dus kunnen schijnen, alsof een speciale vraagstelling ten
opzichte van kunstenaar en kunstwerk overbodig ware. Maar op dit standpunt zou
alleen de volmaakt wijze mogen staan, die ver over zulke problemen heen is. Wie
niet jenseits aller Problematik is gekomen, legt, aldus oordeelend, een hopelooze
oppervlakkigheid aan den dag. Want, waar alle waarlijk beteekenisvolle ethische
vraagstukken ons steeds weer beklemmen tusschen hun theoretischen eisch en hun
practische toepassing, daar is dit wel in zeer bijzondere mate het geval bij de vraag,
hoe de verhouding van het aesthetisch en het ethisch element in de kunst moet
worden bepaald en practisch opgevat. Volgens het maxime, dat ik zonder aarzelen
als uitgangspunt koos, valt ook de kunstenaar met zijn levensuitingen onmiddellijk
en volledig onder den eisch van de Goddelijke zedewet. En toch, zoodra wij niet
alleen abstraheeren maar willen trachten in één bepaald, concreet geval een zedelijk
oordeel over kunst te vormen, komen we voor de grootste moeilijkheden te staan.
Het is uiterst gemakkelijk om op de vraag: is de kunstenaar verantwoordelijk voor
den inhoud en het effect van zijn werk bevestigend te antwoorden. Maar het
is eigenlijk ondoenlijk, vast te stellen, waar deze verantwoordelijkheid begint en
eindigt en van welken aard zij is.
De Idee der autonomie van de aesthetische sfeer en haar verwerping.

Reeds binnen de Christelijke denksfeer zelf dus blijkt het probleem in zijn alge
ontmoedigend moeilijk bij alle schijnbare eenvoud. Maar bovendien wordt,-menhid
zoodra onze aandacht op dit vraagstuk zich richten gaat, op ons denken nog een
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sterke druk geoefend door opvattingen, die uit een geheel andere* sfeer afkomstig
zijn, opvattingen, die bij vaak volledige erkenning van de geldigheid eener algemeene
zedewet, voor kunstenaar en kunst een autonomie, een eigenwettelijkheid bepleiten,
waardoor de aesthetische sfeer buiten alle ethiek en dus buiten alle verantwoorde
wordt geplaatst.
-lijkhed
Het zou aan het onnoozele grenzen, wanneer we niet duidelijk voelden, dat deze
gedachte van de autonomie der aesthetische sfeer ook in onze Christelijke denkwereld
diep is ingedrongen en er de merkwaardige tweeslachtigheid van oordeelen in heeft
teweeggebracht, die onze uitingen over kunst en verantwoordelijkheid pleegt te
kenmerken. We wenschen aan kunst en kunstenaar hun volle waardigheid te laten
zonder tegelijk aan de majesteit van Gods zedewet te kort te doen. Van huis uit
zijn wij diep doordrongen van de ontzaggelijke eisch der levensheiliging anderzijds staan ziel en zinnen wijd open voor de vervoering van den schoonen droom
der verbeeldingen en volgen wij den kunstenaar als gehypnotiseerd naar zijn lichte
wereld, waar alle bittere strijd en alle harde werkelijkheid wordt weggezongen,
en waar de aesthetische schijnverlossing ons boven schuld en zonde uit opvoert
naar een gedroomd paradijs. Waarom zouden we de tegenstelling minder kras maken,
dan ze in vele gevallen is ? De aesthetische wereld ligt ons van nature nader, dan
het koninkrijk der hemelen, zij is ons altijd toegankelijk, omdat zij in schoonheid
veredelde aardschheid en tot schijnbare eeuwigheid opgeheven tijdelijkheid is. Het
is de bittere en metaphysische tragiek der schoonheid, dat haar Goddelijkheid aan
het demonische grenst. Ook zij kan evenals de religie den vertwijfelden en
moeden mensch aan zichzelf ontheffen en hem den droom der zaligheid doen droomen.
Ook zij heeft troost en leniging voor de geprangde ziel, zij is wijd als het heelal en

haar open hemel lokt met lichte ruimten tot vluchten, vluchten voor den strijd, voor
de vernedering, de dagelijksche verwonding, de droefheid en de ontgoocheling
van het meedoogelooze leven der werkelijkheid. Waarom zou ook onze Christelijke
wereld niet voor de vervoeringen en droomen van het menschenhart vatbaar zijn?
Gods majesteit komt tot het geweten met de tegen alle menschennatuur indruischende
eisch der zelfverloochening, Zijn zedewet eischt verloochening van het Ik. De
wereld der schoone verbeelding apelleert aan al wat in den mensch oernatuur en
aardsch instinct is zij veredelt het egoisme der natuurlijke driften tot stralend
heroisme en projecteert het Ik in ontzaggelijke dimensies, die hemel en aarde schijnen
te vullen. Zij schept den natuurlijken mensch zijn god, die naar 's menschen beeld
en gelijkenis is gemaakt en die hij juichend herkent en waarin hij zichzelf vol
stralende verrukking aanbidt. Zoo is het, dat de menschelijke verbeelding, in dienst
van het Ik gesteld, den oerouden menschendroom van aan God gelijk te zijn in
het kunstwerk kan verwezenlijken, zoo kan de kunst worden tot Diesseitsreligion
der zelfverheerlijking. Zoo kan zij zich verheffen tot antimacht tegenover de religie
der zelfverloochening en Godsverheerlijking. Misschien zijn er onder U, die deze
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kenschetsing van de demonische mogelijkheden in de schoonheid pathetisch vinden,
overdreven en fanatiek. Zij blijven er niet minder werkelijk om en wij hebben ze
onder het oog te zien, wanneer we ons nu eenmaal hebben voorgenomen over deze
dingen na te denken. Wij vroegen ons immers af, hoe het mogelijk was, dat het pleit
voor de autonomie der aesthetische wereld ook ons Christelijk denken kon beïnvloeden,
terwijl onze zedelijke intuitie toch a priori moest toestemmen dat ook deze hoogste
uiting van den menschengeest met zijn schepper, den mensch zelf, onder de absolute
eisch van de Goddelijke zedewet vallen. Het kan ons eenigszins duidelijker geworden
zijn. De zedewet eischt verloochening van het diepste menschenwezen, het Ik en
we erkennen dien eisch als absoluut geldig, wijl door onzen creatuurlijken staat
gewettigd. Anderzijds uit zich in elk mensch, zoolang hij leeft het onvernietigbare
instinct tot zelfhandhaving. En in de sfeer der kunst wordt de mogelijkheid geopend
het Ik te handhaven tegenover Gods oordeel over onze zonde door een vlucht in de
aesthetische schijnverlossing en is vervolgens de mogelijkheid gegeven, dit
Ik in een geïdealiseerde gestalte te aanschouwen en te omarmen.
Zoo ligt in de kunst de mogelijkheid van een religie van het Ik, waarin alle
denkbare vormen van een Ikheidsmythologie gegeven zijn, die overal en telkens
dat Ik in de plaats van God stelt en in de plaats van zelfverloochening en Godsverheerlijking een grootsche zelfverheerlijking en daarmee Godsverloochening.
Daarmee is duidelijk geworden, dat in de kunst, zoodra zij zich van de aanschouwing
van God omkeert naar de aanschouwing van het Ik een geheel natuurlijke en
geleidelijke Umwertung der Werte zich voltrekt. Niet langer is God de absolute
waarde en het hoogste goed maar het Ik neemt die waardigheid over. Niet de
Goddelijke zedewet bepaalt goed en kwaad, -- maar het Ik eigent zich de functie
der zedelijke waardebepaling toe.
Het Ik maakt zich autonoom, het schept en gehoorzaamt zijn eigen wet. Het schept
zijn eigen paradijs en vlucht daarheen voor de pijnlijke werkelijkheid en voor Gods
gericht. Het idealiseert zichzelf en vindt in die ideale zelfverbeelding een
gedroomde verlossing.
Ik zou deze ontwikkeling, een schijnverlossing door het idealiseeren en aesthetiseerefi van schuld en zonde, typisch en noodzakelijk willen noemen. Typisch en
noodzakelijk, omdat zij overal moet volgen, waar het aesthetische als hoogste goed
treedt in de plaats van het religieuze.
Het is even noodzakelijk als deze wording en ontwikkeling zelf, dat, zoodra de
aesthetische mensch zijn toevlucht in deze aesthetische religie heeft gevonden, hij
voor God, voor Zijn absolute eisch der zelfverzaking en dus voor de zedewet geen
plaats meer heeft in leven en denken. Zelfverlossing impliceert ook zelfwetgeving,
autonomie. En zooals de Goddelijke zedewet maar één zin heeft, die alle andere
uitsluit, namelijk de zelfverloochenende liefde zoo heeft het aestheticisme maar
één exclusieve wet, die idealiseerende schoonheid eischt. Is voor den Christen
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de zin des levens de liefde — voor den schoonheidsaanbidder is deze zin de
schoonheid. Men denke aan het bekende Credo van Perk. Beide levenshoudingen,
die we zoo tegenover elkaar hebben zien staan, sluiten elkaar uit. Dat maakt
het voor den Gods gezag over heel het leven erkennenden Christen dubbel moeilijk,
zich een oordeel over kunst en kunstenaar te vormen. Hij heeft reeds zijn eigen
moeilijkheden maar bovendien wordt hij veelal beïnvloed door de beschouwingen
van buiten zijn eigen sfeer, die op het gebied der schoonheid en der kunst geen
heteronome opvattingen dulden. Zoo kan ook het Christelijk denken te dien
opzichte uit zijn eigen baan worden getrokken en vertoont het maar al te zeer
de tweeslachtigheid, die het gevolg is van een gebrek aan strengheid en consequentie.
Nu wij de idee der autonomie op het gebied van de kunst hebben moeten verwerpen, kunnen we met meer zin gaan nadenken over de vraag: waarin ligt dan
de zedelijke norm speciaal voor kunstenaar en kunst? Is op hen uitsluitend de
algemeene ethische eisch van toepassing? Of bestaan er specifieke normen? En
op welke wijze wordt een verhouding duidelijk?
De kunst en haar wordingssferen.

Als wij, nadenkend zoo diep in de problematiek zijn ingedrongen, dat wij een
scheidslijn tusschen twee levenshoudingen hebben leeren ontwaren, dan naderen
we dichter tot de vraag : als er dan misschien voor den kunstenaar en zijn uitingen
geen specifieke, doch alleen de voor alle menschen geldende algemeene zedelijke
norm is, hoe is het dan überhaupt mogelijk voor den kunstenaar, met zijn kunst
een juiste verhouding tot de algemeene Goddelijke zedewet te vinden, hoe kan
iemand Christenkunstenaar zijn ? Waar is dan het contact te vinden tusschen het

sacrale element in zijn leven, dat door den geest Gods in hem gewekt is en zijn
denken en leven kenmerkt — en het profane element, dat toch zoo doorloopend
zijn belangstelling voor den uitwendigen schijn der dingen, voor hun schoonheid,
hun begeerlijkheid, hun waarde kenmerkt, dat hem beetpakt, doordringt en inspireert ? Hoe kan hij van de macht der werkelijkheid zijn vrijgemaakt en toch
tevens zijn hoogste vervoering putten uit de fascinatie dier werkelijkheid ? Ligt
daar geen onoverbrugbare tegenspraak in ? Laat ik eerlijk bekennen, dat ik in
de verste verte er niet aan denk, eenig positief antwoord hierop te kunnen geven.
Wij weten hieromtrent niets, weten niet, wat zich in de ziel van zulk een kunstenaar
afspeelt, in wien de Goddelijke liefde brandt en wiens ziel en zinnen toch voor
de heerlijkheid van het tij druimtelij ke wijd open staan, wiens bloed bij het aanschouwen van een enkele bloeiende tak ontwaakt tot bonzende rhythmen. Wie zal
uitmaken, wat in zulk een liefde geoorloofd of ongeoorloofd is? Wij zeker niet.
Want — en het is belangrijk, meen ik, hier bijzonder den nadruk op te leggen —
wij kunnen nooit of te nimmer bepalen, waar en hoe een kunstwerk het eigenaardige kenmerk van het Christelijk zijn, in den kunstenaarsgeest door Gods geest
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geheiligd zijn ontvangt of aanneemt. We weten, dat de kunstenaar geïnspireerd
wordt, dat hem geest wordt ingeblazen, dat Gods adem zijn ziel tot bloei brengt,
evenals Gods adem in de lente de knoppen doet uitbreken. Hij is, in zijn dichterlijke functie, instrument Gods. Dus geen persoonlijke verantwoordelijkheid ? Perst
God uit de ziel van den dichter het gedicht, het kunstwerk, zooals de wijngaardenier
den wijn uit zijn druiven perst ? Of is de dichterziel de dictaphoon, waarin Gods
stem heeft gesproken en waaruit deze stem weer opklinkt ? Komt uit hem, quantitatief
en qualitatief te voorschijn, wat er toevallig in ligt ? Of geeft God hem te spreken
wat Hij wil ? Is het voortbrengsel van den dichter bepaald of is hij vrij in zijn
dichten ? Beschikt God in de dichterziel juist d at woord, of laat Hij toe, wat
gesproken wordt ?
Laten we alweer eerlijk bekennen, dat dit nuttelooze vragen zijn. Dat we er
geen antwoord op hebben. En bovendien, de bepaling der dichterlijke verantwoordelijkheid zou toch van een antwoord op deze vragen niet afhankelijk zijn. Want:
als we, wat bij de eigenaardige noodzaak, die het dichterlijk scheppen kenmerkt,
wel bijzonder moeilijk is, een volkomen innerlijke vrijheid van handelen onderstellen,
dan is er een ontzaglijke verantwoordelijkheid, omdat in het rijk van den geest
elke uiting zeer zwaar weegt. Maar zelfs al nemen we aan, dat de dichter een
door innerlijke, Goddelijke noodzaak gedrevene is, dan bestaat diezelfde verantwoordelijkheid nag in onverzwakte mate. Immers, de uiting blijft altijd aan de persoon
van den kunstenaar gebonden, zij draagt een volstrekt menschelijk stempel.
Zoo zien we dus, dat er vanuit het feit der inspiratie niets te deduceeren valt
omtrent de dichterlijke verantwoordelijkheid. Immers blijven we reeds bij de
eenvoudigste vragen naar het wezen dier inspiratie zonder antwoord staan.
Komen we dan misschien verder, wanneer we de dichterlijke scheppingsfunctie
empirisch beschouwen? Anders gezegd, als we de psychologische voorwaarden
in oogenschouw nemen ?
De onbewuste en de bewuste wordingssfeer.

Waar ontstaat een kunstwerk ? Wordt het geboren of wordt het gemaakt ? Ontspringt het aan de ondoorgrondelijke diepten van het onbewuste of geeft het
bewuste denken bij zijn ontstaan de opperste leiding ? Gelukkig weten we ook dit
niet met zekerheid. Het schoone geheim van de wording in de moederschoot van
den geest houdt zich schroomvallig verborgen voor ons oneerbiedig denken. Hoeveel
zelfwaarneming ons ook door dichters en denkers is overgeleverd het is nooit
gelukt om een sluitend en geldig schema voor de wording van een kunstgewrocht
te ontwerpen. Wij tasten in het duister en blijven staan voor een geheimenis.
We moeten ons vergenoegen met de oppervlakkige wetenschap, dat er bij de
wording van een waarachtig kunstwerk altijd iets spontaans is, iets oncontroleerbaars,
onherleidbaars en dat ook dikwijls tegelijkertijd of wel ook naderhand het bewuste
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denken van den kunstenaar componeerend, schiftend of corrigeerend werk verricht.
Het is als mysticistisch gebazel te beschouwen, wanneer sommigen zweren bij de
zuivere onbewustheid van alle kunstwording -- want, al kunnen en mogen wij het
kunstwerk niet zien als product van technische 'bekwaamheid, als louter verstandswerk, toch weten we, dat er in den geest, wakend of droomend, ja zelfs in hypnotische toestanden en zoo ook gedurende de daarop zoozeer gelijkende toestanden der
scheppende ontruktheid een continueerende kern van koersbepalende persoonlijkheid
helder wakker blijft. En vanuit deze voor het ontledend denken onbereikbare
persoonlijkheidskern openbaren zich, door den emotioneelen storm van het schep
heen de diepste drijfveeren van den dichter in zijn werk. Het kan niet-pingsroce
missen, of een waarachtig kunstwerk is steeds symbool voor een vaste, innerlijke
structuur. Zoowel aan deze als aan gene zijde van het scheppingsproces ligt de
persoonlijkheid van den dichter.
Zoo is het mijn overtuiging, dat gedurende zijn scheppende vervoering des geestes
geen kunstenaar ooit aan het toeval is overgeleverd. Hij is altijd in en achter zijn
kunstwerk aanwezig. Hierin wordt mijns inziens duidelijk, dat anderzijds het feit van
een geïnspireerden toestand, van een tijdelijke furor poeticus, van een voorbijgaande
isolatie van den geest, van een poos van hevige bewustzijnsvernauwing en bezetenheid
door enkele overmatig sterke voorstellingen ook geenszins mag worden gebruikt, om
ontoerekenbaarheid te bepleiten. De inspiratie met den eigenaardigen toestand,
die zij vaak meebrengt, is te beschouwen als het geboortewee van den dichtergeest.
Wat geboren wordt, draagt de schoot van den geest reeds lang groeiend en rijpend
in zich, het werd voordien vanuit het bewustzijn bevrucht. Voor het geheim der
onderbewuste vormgeving staan we eerbiedig stil maar we moeten aannemen,
dat wat in dichterlijken vorm wordt geboren, een uitdrukking is van de diepste
drijfveeren der persoonlijkheid. Wat zegt ons dit ten opzichte van de persoonlijke
verantwoordelijkheid van den dichter ? Eigenlijk maar weer één en hetzelfde ding,
namelijk, dat zijn levensuiting, het gedicht of het kunstwerk in even onbetwijfelbare
mate aan de algemeene, Goddelijke zedewet onderworpen is, als iedere andere
levensuiting, 't zij die van geestelijken of van lichamelijken aard is. Er is in den
bijzonderen aanleg, in de specifieke functie van den scheppenden kunstenaar niets,
dat hem recht zou kunnen geven op een autonome zedelijkheidsmaatstaf. De om
dat zijn levensuiting een gansch bijzondere, op wondere wijze geboren-standighe,
schoone en ideale vorm heeft aangenomen, dat hij al scheppend de schoonheid
dient, bevrijdt hem niet van zedelijke verantwoording. Deze blijft ook voor hem
onverzwakt bestaan.
Wanneer het juist is, dat de werkzaamheid van het onbewuste in den dichter
gedurende de scheppende momenten de eigenste trekken van zijn persoonlijke
structuur openbaart, dan mogen we misschien, terwille van de verdere ontwikkeling
van 't vraagstuk, een hypothetische grens trekken tusschen die structuur en wat
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zich op grond daarvan in den dichter voltrekt, wanneer een kunstwerk in kiem
ontstaat en onbewust tot rijping komt. We maken misschien daarbij de fout, die
structuur als iets statisch op te vatten, terwijl zij toch eigenlijk, psychologisch
bezien, niet statisch maar dynamisch is daar zij toch, goed beschouwd, beteekent : een vaste gerichtheid van het systeem der drijfveeren. We willen deze
fout welbewust maken, om dan aan te nemen, dat krachtens een bijzondere
dynamiek in den dichter zijn innerlijkste motieven zich niet uiten in een uitwendig
waarneembare handeling, maar dat zij, in de sfeer van het innerlijk leven blijvend,
zich in eigenaardige voorstellingen symbolisch belichamen. Waarom zij zich niet
in daden uiten, doch de vorm van een kunstwerk aannemen, is een vraag, die wij
hier buiten beschouwing moeten laten. De volgende factor in het proces der kunstwording, dat we hier eenigszins schematisch trachten te volgen is : het in het bewustzijn treden van het onbewust gerijpte kunstwerk.
De wijze waarop dat geschiedt is bij verschillende kunstenaars ongelijk. Bij
sommigen duurt de onbewuste toestand voort, tot het geboorteproces geheel is afgeloopen. Wij hebben getuigenissen van verschillende dichters, waaruit blijkt, dat
zij hun gedichten in een soort trancetoestand noteeren, zonder veel meer dan een
soort melodie en een duidelijk voelbaar rhythme waar te nemen. De inhoud van
wat tot stand komt, is hun niet bewust. Zoo vertelt Otto Ludwig, dat hij, 's morgens
in bed plotseling in trance komt. Hij staat op en schrijft letterlijk en op
staanden voet een gedicht. Pas als het klaar is leest hij het door en ontdekt,
wat de inhoud ervan is. Verwey vertelde eens, dat hij gedichten opschreef,
die bij nadere beschouwing tot twee volstrekt verschillende groepen behoorden,
waarom hij ze dan ook uit elkaar nam en op de juiste wijze reconstrueerde.
Dergelijke mededeelingen zijn talrijk genoeg, om er uit te kunnen besluiten,
dat sommige dichters tot het einde van het scheppend proces toe onbewust
werken.
Een ander type dichter, misschien een minder motorisch type, voelt, wanneer
het innerlijke proces van wording is afgeloopen en gaat dan als 't ware luisteren
naar wat er geleidelijk in liet bewustzijn opstijgt. Bij dit type is de notitie bewust.
Lessing b.v, kreeg zijn inhouden slechts met de grootste moeite aan de oppervlakte
van zijn bewustzijn en klaagde erover, dat hij als 't ware zijn werk door buizen
naar buiten moest persen. De grens tusschen de onbewuste en de bewuste fase in
de schepping van een kunstwerk ligt dus bij verschillende typen ongelijk. Maar
voor alien gemeenschappelijk komt er een zeker moment, waarop de inhoud bewust
wordt. En hier ligt een voor ons vraagstuk belangrijk moment. Want met het bewustzijn zijn ook hier vergeve men mij een misschien minder juiste formuleering
-- de normen, de aesthetische, maar ook de ethische gegeven. Of de in het bewustzijn
gegeven aesthetische normen autonoom zijn of niet, is een vraag op zichzelf, die
ik hier niet kan beantwoorden, daar dit te ver van ons onderwerp zou af-
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voeren.') Belangrijker is voor ons de vraag : van welken aard is het zedelijk bewustzijn
van den dichter, welke ethische normen zijn het, waarmee het in het licht van 't bewustzijn tredende kunstwerk wordt geconfronteerd ? We staan hiermee midden in de
grootste moeilijkheden. Want eensdeels wordt het bewuste denken rechtstreeks vanuit
het onbewuste beïnvloed en hangt het systeem der bewuste normen ten nauwste samen
met het systeem der onbewuste drijfveeren. Anderzijds echter mogen we, op
Christelijken grondslag staande, deze natuurlijke samenhang niet als zonder meer
gegeven en dus als goed aanvaarden. Deden we dit, dan zouden we daarmee een
volstrekt naturalistische en relativistische ethiek huldigen, volgens welke ieder zijn
eigen zedelijkheid zou kunnen bepalen. We zouden daarmee tegelijk nog zedelijke
autonomie in haar gevaarlijksten vorm erkennen. Voor ons staat daar echter, ver
boven en buiten ons, als absolute grootheid, als onwrikbare, eeuwige waarde, als
volstrekte maatstaf en als voortdurend gericht de ontzaggelijke Goddelijke eisch der
heiligheid en der liefde. Zij is heteronoom, een wet die van buiten af gegeven
wordt, waaronder elk valt, willens of onwillens. Nu is het de natuurlijke toestand,
ook bij den Christen, dat zich in het bewustzijn, in het emotioneele denken, de
strijd, eenvoudig gezegd, tusschen goed en kwaad afspeelt. Anders uitgedrukt, in
het geweten worden onze drijfveeren geconfronteerd met de normen der Goddelijke
wet, daar voltrekt zich het wonder, dat in ons de Goddelijke wet als levende en tastbaar aanwezige oordeelende instantie werkzaam wordt. Hier ligt het moment
van de persoonlijke beslissing. Zullen we onze natuurlijke drijfveeren en
daarmee onze onbewuste persoonlijkheid verloochenen, offeren aan den wil van God,
of zullen we die drijfveeren „bejahen" en daarmee onze natuurlijke structuur tegenover den wil Gods handhaven ? Dit is een algemeen menschelijke en niet specifiek
dichterlijke strijd. Hetzij onze drijfveeren ons bewust worden in een aandrift tot
de daad, hetzij zij in den vorm van „literaire" voorstellingen den drempel van het
bewustzijn overschrijden, altijd vertegenwoordigen zij onze diepste persoonlijkheid
in haar momenteele specifieke gerichtheid. En hoe deze gerichtheid ook zij, of zij
voorloopig „goed" of „kwaad" schijne, altijd weer zal zij onder het Goddelijk
gericht, onder de Goddelijke norm moeten doorgaan om haar laatste en geheimste
bedoeling te verantwoorden.
En daarin is de dichter met zijn persoonlijkheidsuiting in niets van elk ander
mensch onderscheiden, dat hij zich moet afvragen : kan ik met deze uiting van mijn
persoonlijkheid voor God bestaan ? Is die uiting, gemeten aan de maatstaf der
1 ) Om misverstand te voorkomen, moge hier opgemerkt worden, dat de aesthetische normen
idealiter beschouwd, natuurlijk wèl autonoom zijn. D.w.z. een kunstwerk heeft zijn eigen wetten.
Maar de normen zijn anderzijds sterk aan schommeling onderhevig. Zij wisselen elkaar af, zijn
afhankelijk van den geest des tijds, de smaak, de „mode", het peil van ontwikkeling bij bepaalde
volkeren, groepen enz. M.a.w. in een kunstuiting spreekt ook de invloed van tijdperk en ras
mee, waaraan de kunstenaar deel heeft. Er bestaan in zijn bewustzijn gedeeltelijk ook van buiten
af bepaalde, dus heteronome normen.
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Goddelijke norm „goed" of „kwaad" ? Laat ik hier onmiddellijk zeggen, dat zulks
vaak schijnbaar onmogelijk, vaak uiterst moeilijk, maar ook dikwijls zeer goed mogelijk
is. Het geldt hier echter altijd een uiterst subtiele, persoonlijke beslissing. Dat deze
beslissing natuurlijk nooit zoo kan en mag uitvallen, dat aan een dichterlijke uiting
bewust een andere, organisch niet daarin gegeven inhoud wordt ondergeschoven, of
heel gewoon gezegd, dat een kunstwerk nooit „ethisch" of „Christelijk" bijgewerkt
mag worden, behoeft geen betoog. Het schijnt mij toe, dat hier in dubbelen zin van
dichterlijke verantwoordelijkheid sprake is : wat uit het diepst der persoonlijkheid
zóó gegroeid is, moet zóó worden aanvaard, wanneer het „goed" is als geschenk
van Gods genade, als het „kwaad" is als spiegeling van het eigen innerlijk en dus
als oordeel over zichzelf. Maar de keerzijde van deze dichterlijke verantwoorde lij kheid is zeker even belangrijk. Deze keerzijde betreft de werkingssfeer van de
kunst.
De werkingssfeer der kunst.

In betrekking tot zijn wordingssfeer, het innerlijk van den dichter, beteekent
een dichterlijk voortbrengsel een strikt persoonlijke „daad" van den kunstenaar.
Immers is het voor den dichter zelf reeds de verwezenlijking van een intentie,
en daarmee staat het kunstwerk op één lijn zelfs met de eenvoudigste physieke daad.
Maar onmiddellijk en vlak aan die wordingssfeer grenst de werkingssfeer der kunst.
Deze werkingssfeer is wat ik zou willen noemen de „gemeenschap", de sfeer van
den „ander", den „naaste ". Deze werkingssfeer betreedt de dichter door aan zijn
werk publiciteit te geven, in welken vorm dan ook, Door de bekendmaking wordt
zijn strikt persoonlijke daad een publieke daad. Had hij totdusver een strikt persoonlijke verantwoordelijkheid, met de publicatie aanvaardt hij een veel wijdere,
een publieke verantwoordelijkheid. En hier is het, dat wij aan den dichter a priori
een zeer groote verantwoordelijkheid moeten toekennen. De publiciteit van het
geschrift is een nog steeds groeiende macht in het leven van dezen tijd. De ver
dichter bestaat extensief bezien daarin, dat zijn-antwordelijkhv
woord, indien door een groot talent gedragen, zich over de geheele wereld verspreidt en tot in de veire toekomst en op soms geheel onvoorziene wijze kan doorwerken. Intensief beschouwd is zijn verantwoordelijkheid daarom zoo groot, omdat
zijn publicatie een daad in het rijk des geestes is. En daar het zonder twijfel de
idee, de gedachte is, die de wereld vormt en vervormt, omdat de wereld door
ideeën geregeerd wordt, is elk geschreven woord van beteekenis reeds in algemeenen
zin een levende kracht.
Waardescheppende functie der kunst.

Nauwkeuriger bezien heeft de kunst, evenals elke andere uiting in de wereld
des geestes een dubbele functie. In de eerste plaats werkt zij waardescheppend.
Ik sprak eerder van de persoonlijkheid als van een systeem van drijfveeren met een
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bepaalde gerichtheid. Deze gerichtheid der drijfveeren beantwoordt aan adaequate
waarden. Een waarde is iets, dat „waard" is om ernaar te streven. Zoo wordt dus het
menschelijk streven bepaald door „waarden". Alle ethiek is in den grond der zaak
„waardeleer". Het karakter van elke ethiek wordt dan ook bepaald door de vraag, wat
zij als waarden beschouwt, en in laatste instantie door de vraag, welke rechtsgrond zij
kan aanwijzen voor het opstellen dezer waarden. Met andere woorden : waarop grondt
zij haar fundamenteele onderscheiding ? Waardoor wordt bepaald, wat „goed" en
„kwaad" is ? Beschouwt zij de menschelijke geest als zelfwetgevend, als autonoom
bij het verrichten van deze bepalende functie ? Of herleidt zij° haar begrippen „goed"
en „kwaad" tot een buiten den menschelijken geest gelegen, algemeen geldende,
objectieve „wet" ?
Dus, is het besef van goed en kwaad gegrondvest in een menschelijk onder
dit besef gegrond op een van God gegeven norm en-scheidngvrmo—fs
is het menschelijk geweten slechts het van God gegeven adaequate werktuig ter onderscheiding ? Zijn alle denkbare waarden slechts relatief geldig — of is er één absolute
en fundamenteele waarde, waaraan alle waardebegrippen kunnen en moeten worden
gemeten ? Is de zedeleer menschenwet, door den mensch zelf opgesteld en vrijwillig
aanvaard — of is het Gods wet ?
Het antwoord van den Christen staat hier aan geen twijfel bloot. Voor den Christen
wordt iets pas „waarde" indien en voorzoover het in overeenstemming is met de
absolute waarde, met God zelf, zooals Hij zich in Zijn openbaring aan den mensch
doet kennen. Dit punt is voor het ethisch denken altijd weer de onvermijdelijke
tweesprong. Van deze fundamenteele keuze is alle verdere waardebepaling afhankelijk. Telkens opnieuw zal elke waarde aan het Goddelijk gebod, aan den Goddelijken eisch moeten worden getoetst.
Het is juist, deze telkens herhaalde en zoo onnoemelijk moeilijke bepaling
van geval tot geval, als een in eerste instantie persoonlijke taak van den geloovige
te zien. Het is m.i. ook juist haar nooit formalistisch te beschouwen, maar steeds zoo,
dat de geloovige door den levenden Geest van God in dezen het vermogen en
de bevoegdheid tot kiezen en besluiten ontvangt.
Als het Christelijk geloof levend is, functioneert het voortdurend waardescheppend.
Het varieert in de practijk van het Christelijk leven altijd door het „groote gebod".
Het behoort in dezen zin „Christelijk" kultuurscheppend te werken. Van deze
kultuurscheppende en dus waardescheppende werkzaamheid is de kunst niet uitgezonderd, zij kan integendeel een der belangrijkste scheppende factoren vormen.
Immers haar wezen is vormgevend, zij belichaamt de abstractie in zichtbare, voorstelbare gestalten. De werking der idee wordt door de schoone vorm, door de kunstvorm,
door de aanschouwelijke gedaante verduizendvoudigd. Door de macht van zijn
taal en de kracht van zijn gevoel is de dichterlijk begaafde ten nauwste aan den
profeet verwant. Hij is krachtens zijn bijzondere gave in het rijk des geestes een leider
-
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en aanvoerder. Men hoort hem. Men gelooft hem. Men volgt hem. Hij wekt het
sluimerende in de ziel, het ongevormde brengt hij tot klaarheid, hij spreekt duidelijk
en helder het woord, dat allen vaag gevoeld, waarop allen gewacht hebben. Hij
geeft het parool. Hij kan den enkeling wekken tot besef van zijn wezen en taak, hij
kan de massa in beweging brengen. Zijn woord kan tot een duizendvoudige daad
worden, tot een stille macht soms ook, die een gansche eeuw omkeert. Hij is naar
de mate van zijn talent een waardeschepper bij uitnemendheid. Zoo werkt de kunst
waardescheppend.
De levensvervormende functie der kunst.

Daar er evenwel van een „waarde" altijd actualiseerende werking overgaat op
het systeem der drijfveeren, werkt de kunst tegelijk noodzakelijk levensvervormend.
Reeds in algemeenen zin is duidelijk, dat alle kunst de tendentie heeft, in het leven
in te gaan. Geen theoretische verdwazing kan ons ooit doen aannemen, dat de
kunst geenerlei sociale functie heeft, immers ligt deze in haar wezen begrepen.
Daarom is onder dit gezichtspunt de gedachte van „kunst om de kunst" ridicuul.
Kunst bestaat toch altijd minstens nog om den kunstenaar en juist in de allergrootste mate bij de vurigste aanbidders van „l'art pour l'art". Maar meer nog,
ook de zoogenaamde „zuivere kunst" wil zichzelf buiten zichzelf verwezenlijken.
Nergens is de propaganda gewelddadiger en de polemiek feller dan in dezen kring.
Nu zijn propaganda en polemiek toch wel eenigermate berekend op doordringing
van het leven en zoo hooren we onder het hoogepriesterlijk gewaad der schoonheidsaanbidders het zwaard rinkelen van den bekeeringsfanaticus. Niet alleen theoretisch
echter, niet alleen aprioristisch en thetisch is het onweerlegbaar, dat de kunst de bedoeling heeft altijd en overal tot leven te worden, levensvervormend te werken. Ook
practisch en a posteriori is liet te bewijzen. Het zou een interessante studie zijn, op dit
gebied materiaal te verzamelen. Laat mij mogen volstaan met enkele voorbeelden. Het
eenvoudige en pretentielooze boek van Harriet Beecher-Stowe „Uncle Toms Cabin",
de beroemde „Hut van Oom Tom" was een tendenzwerk, een boek, dat door
waarachtig mededoogen met den medemensch was geïnspireerd, dat in den mishandelden en vertrapten slaaf in de Staten van Amerika den broeder zag. Het
vroeg en verkreeg meegevoel. Het opende de oogen van honderdduizenden voor
de schande, die in deze menschonteerende toestand op het Amerikaansche volk
rustte. Meer nog het toonde aan de Amerikaansche Christenen den broeder
in Christus, die mishandeld en vermoord werd. En het gevolg, zij 't dan ook
misschien indirect, van het verschijnen ervan was, dat de actie tegen de slavernij
een definitieven vorm aannam. De oorlog tusschen Noord en Zuid ontbrandde
en eindigde met de afschaffing der slavernij.')
,

1 ) Dat de politiek achter dit alles school, doet niets ter zake. Het boek van Beecher-Stowe
had onmiskenbaar de publieke opinie geraakt en in beweging gezet.
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Een ander beroemd voorbeeld is de ontzaggelijke uitwerking van Goethe's „Leiden
des jungen Werther". Men weet, dat dit boek zijn hoogtepunt vindt in de zelfmoord van een jongen man, die, door een onbeantwoorde hartstocht voor een
gehuwde vrouw tot vertwijfeling en levensmoeheid vervallen, in deze wanhoopsdaad
verlossing zoekt. Een Katholiek geestelijke heeft een waardevolle studie geleverd
over de uitwerking van dit boek op de jeugd van dien tijd.') Hij kwam tot ontstellende
resultaten. Een ware epidemie van zelfmoorden verbreidde zich over Europa. Volgens
zijn mededeelingen waren de gevallen, waarin bewezen kon worden, dat de zelf moordenaar den papieren held Werther tot voorbeeld gekozen had, schrikbarend
groot. En dat terwijl de levende held van 't verhaal, Goethe zelf, een nieuwe stralende
levensperiode was ingegaan. Om nog een enkel geval te noemen : in Nederland
werd een aantal jaren geleden een student wegens moord veroordeeld. Hij deelde
den rechter mede, tot dezen moord gekomen te zijn door het lezen van Dostojefski's
Rodion Raskolnikof.
De kunst als „daad ".

Dit zijn tastbare bewijzen voor het feit, dat de kunst bedoeld of onbedoeld,
tot leven wordt, tot de daad drijft. Zoo is het dan ook geen theoretische frase,
wanneer wij zeggen, dat de kunst in de gemeenschap haar werkingssfeer heeft, dat
zij waardescheppend en levensvervormend werkt, dat zij een geestelijke daad
vertegenwoordigt.
De kunst kan tot een val en een opstanding voor velen worden. Zij kan een
onmetelijke kracht ten goede of ten kwade zijn. En zoo mogen we zeggen, dat
de verantwoordelijkheid van den kunstenaar voor de daad van zijn publicatie
ontzaglijk groot is. Zoo groot zelfs, dat zij de grenzen van de persoonlijke ver
niet zelden verre overschrijdt. Geen kunstenaar kan van tevoren-antwordelijkh
weten, wat zijn kunstwerk teweeg zal brengen. We kunnen dan ook nooit verder
gaan, dan deze verantwoordelijkheid in haar volle zwaarte te constateeren. Zij geeft
ons geen recht, over kunstenaars te oordeelen. Het eenvoudige en goedbedoelde
boek van Mrs. Beecher-Stowe bracht eenerzijds voor den negerslaaf de vrijheid -anderzijds hielp het een bloedigen oorlog ontketenen. Goethe's Werther had waarlijk niet de bedoeling, voor den zelfmoord uit teleurgestelde liefde propaganda
te maken, het was enkel een zelfontlediging van den dichter, die zich met dit
boek van een persoonlijke depressie gezond schieef. En met name wordt het aan
Dostojefski duidelijk, dat een kunstenaar niet mag en kan veroordeeld worden
om hetgeen zijn woord teweegbrengt. Is niet al Dostojefski's werk een machtige
klop aan het doove geweten van Christelijk Westeuropa? Wie heeft voor hem of
1 ) Zijn conclusies worden bevestigd door wat Prof. Dr, Ludwig Wille, professor in de psychiatrie te Basel meedeelt in zijn rede : „Goethe's Werther and seine Zeit", Basel 1877 (Univ.
Bibl. A'dam), pag. 24 en 25.
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na hem met grooter kracht en vuriger overtuiging de boodschap der Christelijke
liefde gebracht in de literatuur ? En niettemin een moordenaar beroept zich op
zijn werk 1 Toch kan, al is zij voor ons geen reden tot vonnissen, de verantwoordelijkheid niet worden geloochend. Zij bestaat en zij neemt met den omvang
van het talent toe. En zoo kan het geen twijfel lijden, of het scheppen en tot
de gemeenschap brengen van een kunstwerk is te beschouwen als een daad
van verstrekkende beteekenis. Daarom is ook de opvatting onhoudbaar, als
zou voor de kunst geen verantwoordelijkheid, of alleen maar een aesthetische verantwoordelijkheid gelden. Integendeel het scheppen van een kunstwerk valt
als daad onder het oordeel der Goddelijke zedewet. Maar niet slechts het scheppen, dat een persoonlijke, doch evenzeer het publiceeren, dat een publieke
daad is.
De kernwaarde der christelijke ethiek.

Alvorens wij nu onze laatste vraag stellen, namelijk . wat is het wezen der
dichterlijke verantwoordelijkheid, in welke richting strekt zij zich uit en wat zijn haar
grenzen ? is het noodig, het begrip „Goddelijke zedewet" naar zijn inhoud nader
te bepalen. De volkomen verlossing, die Christus aan den mensch heeft gebracht, is daarin gecentraliseerd, dat Hij de Mozaïsche wet der werken heeft omgezet
in de wet der intentie. Hij heeft daardoor het menschenleven bevrijd uit de harde
dienstbaarheid aan het gebod. Het is den mensch extensief en intensief onmogelijk,
zich door daden het onvergankelijk heil te verdienen. Het leven is een korte flik
kering van bewustzijn tusschen het onkenbare van twee eeuwigheden en de tijd,
waarin zich volkomen geestelijke bewustheid aan ongebroken kracht tot de daad
paart, is nog korter. Maar zelfs, al zou God den mensch op grond van slechts één
enkele goede daad aannemen zou de mensch deze daad kunnen teweegbrengen?
Neen, want in zijn diepste wezen is hij er onmachtig toe. Gods volkomenheid eischt
volkomenheid, en indien de mensch door de daad met God één zou willen worden,
zou deze daad volkomen moeten zijn. Niet eindig en niet betrekkelijk. En toch is
de mensch met al zijn werk eindig, mensch en menschenwerk gaan voorbij, zooals
zij gekomen zijn. Zij vloeien weg als een druppel in de zee van Gods oneindigheid.
Zij zijn relatief, tijd en ruimte slaan hen in de ijzeren ketenen der betrekkelijkheid,
waaruit geen verlossing mogelijk is door eigen kracht. Zoo mag dan ook aan het
begrip „verlossende kracht van de daad" nooit meer dan een momenteele, psychologische beteekenis worden toegekend. De daad moge een psychologische bevrijding
geven, de absolute verlossing uit alle betrekkelijkheid kan alleen van God komen,
zij is louter genade.
Zelfverlossing door de daad in absoluten, eeuwigen, religieuzen zin is onmogelijk.
Christus kent haar dan ook niet en erkent haar nog minder. Voor Hem is het houden
van de Mozaïsche wet nooit meer dan symbool voor gehoorzaamheid, geboren uit
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liefde.') God liefhebben met het geheele hart, het geheele verstand en alle kracht,
en den naaste als onszelf — daaraan hangt de gansche wet en de profeten. Met het
totale denken, met alle mogelijkheden van het gevoel, met heel het vitale kunnen
op God gericht zijn, daarin ligt de mogelijkheid der bevrijding uit het betrekkelijke
en eindige des levens. God in de daad evenaren en dus verzoenen, is onmogelijk.
Gods volstrekte heiligheid is alleen in de liefde te benaderen. Waarachtige liefde
is opgeven van het Zelf, het Ik. Daad is een stellen van het Ik en zonder de dragende
intentie der liefde waardeloos. In het God liefhebben is de geheele persoonlijkheid
op God gericht, want daarin ligt de intentie, met Hem één te worden in zelfovergave. Zoo is Christus' gebod der liefde, het eenige, dat binnen het
bereik der menschelijke mogelijkheden ligt. Want liefde is het „Diesseitswunder",
is de Goddelijke zin der schepping, en overal waar zij in het leven doorbreekt,
openbaring van Hem. Waar Gods liefde den mensch raakt en uit dien mensch
tot God terugkeert, daar is de eeuwige cirkel weer gesloten, daar is de betrekkelijkheid doorbroken. Daar is absolute verlossing. Zoo is in deze liefde de eenige,
eeuwige en allesomvattende waarde gegeven. Daaraan valt niet te twijfelen, want
Christus zelf stelt haar in deze centrale plaats. Op deze absolute waarde, de liefde,
berust de Christelijke ethiek. Alle zonde is zonde tegen de liefde. Alle schuld
is schuld jegens haar. Kwaad is al datgene, dat aan de liefde vreemd is. Goed is slechts
wat met haar overeenstemt.
Liefde dus in den zin der Christelijke ethiek is de intentie der volle persoonlijkheid
op God en den naaste. Maar deze intentie is geen toestand, zij is een altijddurend
uitstroomen. Zij verwezenlijkt zichzelf steeds buiten zichzelf. Haar wezen is dienen.
En zoo is het ontstellend oordeel van het Goddelijk liefdesgebod over den natuurlijken mensch ook daarin gelegen, dat het hem vraagt, of zijn leven een dienst is.
Beteekenis van de Christelijke ethiek voor den dichter.

Deze vraag komt ook tot den dichter. En nu is het eigenaardig, dat leven altijd dienst
is. Het leven gehoorzaamt altijd aan een inhaerente wet. Paulus spreekt in zijn brief
aan de Romeinen diepzinnig over een strijd in den mensch tusschen twee wetten,
de wet Gods en de wet der zonde. Deze wet der zonde is de wet der ik-handhaving,
der instinctieve, in de natuur gegevene zelfzucht. Nu is de fundamenteele vraag
der Christelijke ethiek, in dienst van welke der twee wetten wij staan, of wij het Ik
dienen, of God en den naaste. Deze vraag is -- ik waag het te zeggen -- voor den
1 ) Ook de Katholieke opvatting der „goede werken" berust m.i. alleen op de intentie der
liefde. Daarom geloof ik, dat men van Protestantsche zijde zeer ten onrechte vaak van een
Christus' offer aantastende „werkheiligheid" spreekt. Het geldt hier een accentkwestie, die ons
Protestanten óók wel wat te denken.... en te doen mocht geven!
Dat overigens onzerzijds dit misverstand kon ontstaan, is te wijten aan veel oppervlakkigheid
en formalisme, die in de Katholieke practijk bestaan.
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dichter van een gansch bijzondere beteekenis. Want in zijn bijzonder talent zijn
twee mogelijkheden gegeven, omdat zijn talent zich in het rijk des geestes verwezenlijkt. Hij kan daarmee op zeer bijzondere wijze zichzelf en op zeer bijzondere wijze
God en den naaste dienen, Immers is het zeer groote gevaar van een talent des
geestes daarin gelegen, dat het onmiddellijk op het Ik kan worden betrokken. En wel,
volgens zijn aard, naar twee zijden, Ten eerste naar de zijde van zijn wordi ngssf eer, het
menschelijke zieleven. De kunstenaar, voorzoover hij als aesthetisch gerichte persoonlijkheid fungeert, neemt tegenover de verschijnselen van het eigen innerlijk
leven een aesthetische houding aan. Dat wil zeggen, hij objectiveert deze verschijnselen
in aesthetische vormen en gestalten, hij maakt zijn gevoelens, gedachten, motieven
en begeerten uit zichzelf los en geeft er een zelfstandig leven aan. Goethe, wiens ge
kolossale productie eigenlijk één doorloopende biecht is, zegt treffend juist -hel:
„Was im Leben uns verdrieszt, man im Bilde gern genieszt". Daarmee vat hij
de aesthetische houding in de kortst mogelijke formule. Ik noemde reeds zijn roman
„Das Leiden des jungen Werther". Het is bekend, dat Goethe zich door dit boek
gezond schreef uit een zware depressie. Hij bevrijdde zich door het schrijven van
dit boek van de disharmonie in zijn innerlijk. Dat is meer dan wat men met een
oppervlakkige en foutieve beziging van de psychiatrische term „afreageeren" noemt.
Het eigenlijke en onnavolgbare in deze aesthetische functie van den dichter is, dat
hij alle krachten en vermogens van zijn innerlijk leven in het ééne kunstwerk
samentrekt tot een objectieve, harmonische vorm. Hij harmoniseert zijn gedesorganiseerd innerlijk leven, door alle innerlijke tegenstellingen tot een illusoire eenheid
te verzoenen in het kunstwerk, Dat dit hem gelukt, brengt een gevoel van onbeschrijfelijke bevrediging en bevrijding mee, „Gluck and Ungluck wird Gesang"
zegt Goethe nog eens elders. In het kunstwerk kan de dichter eigen geluk en
ongeluk geidealiseerd beschouwen en genieten, wat hem in 't leven zelf verdriet,
geniet hij gaarne in beelden. Daarmee geeft de kunst hem en met hem ieder, die
zichzelf in dit kunstwerk herkent — een aesthetische verlossing. Zoo ligt in de kunst
een potentie tot zelfverlossing en zelfverheerlijking. Helaas is het kunstwerk product
der fantasie, het is de wereld in schijn. De wereld van het kunstwerk is een geidealiseerde schijnwereld en wie daarin vlucht, vlucht in een schijnverlossing. De
aesthetiseerende mensch staat aldus aan het gevaar bloot, in zijn kunst zijn Ik in
geïdealiseerden vorm te projecteeren teneinde met zichzelf tot overeenstemming te
geraken, zich met zichzelf te verzoenen, zijn zieleleven te harmoniseeren. Daarmee
betrekt hij zijn talent, zijn kunst volstrekt op het Ik. Zijn kunst is dienst aan het
Ik. Het dichterlijk talent verwezenlijkt zich in zulke kunstwerken volgens de natuurlijke
en onbewuste wet der zelfzucht, Zij is daarmee reeds zuiver personeel niet verantwoord tegenover de Goddelijke liefdewet. Maar ook in haar werkingssfeer is zij niet
verantwoord. Nog afgezien van de aesthetische hoogmoed, die aan de aesthetische
houding inhaerent is en waarop ik in dit verband niet behoef in te gaan, draagt deze
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individualistische, alleen op het Ik betrokken kunst niet alleen niet het stempel
van dienst aan den naaste -- zij kan integendeel zelfs voor dien naaste een groot
gevaar beteekenen. Ik behoef er niet op te wijzen, dat talentvolle psychopathen,
sexueel en anderszins gedegenereerde dichters, cynische en ziekelijk onevenwichtige
karakters in hun zoogenaamde „biecht" massa's van het gevaarlijkste vergif loozen.
Het is helaas niet bekend genoeg, al wordt er door ter zake kundigen telkens weer
op gewezen, welk een verderfelijke werking allerlei literatuur vooral op jonge,
gevoelige, suggestibele en nog ongevormde zielen uitoefent. Ik wees reeds op de
zelfmoordepidemie, door de Werther ontketend. Dit ééne voorbeeld zou zonder
overdrijving met tienduizenden kunnen worden aangevuld. Een bekend, fijnzinnig
theoloog bekende eens, Strindberg „als een ziekte" te hebben doorgemaakt. Een
dergelijke bekentenis zouden velen van ons kunnen afleggen, elk op zijn wijze.
Het is duidelijk, dat door dergelijke onweeiiegbare feiten op het dichterschap, op
de woordkunst überhaupt een ontzaglijke last van verantwoordelijkheid komt te
liggen en — het zij hier in 't voorbijgaan opgemerkt — het is geen wonder, dat de
soms zoo fijne intuitie van den eenvoudigen Christen tegenover de literatuur met
wantrouwen bezield is. Hier ligt althans één verklaarbare en in wezen gezonde
wortel ten grondslag aan de afkeer, die het Christelijk denken van de aesthetische
sfeer heeft. Immers kan kunst een dienst aan het Ik zijn in den meest afzichtelijken
en onverantwoordelijken vorm, een vorm, die een direct gevaar oplevert voor de
geestelijke gezondheid van den medemensch. Een gevaar, waartegen wanhopig
weinig te doen is. De overheid remt alle al te ruw in het organisme der gemeenschap
ingrijpende uitingen van den enkeling door ve.bod en straf -- de uitingen in literairen
vorm echter zijn bijkans geheel vrij. Slechts de allergroofste excessen worden
en dan nog zeer ondoelmatig en onvolkomen — door het publieke recht bestreden.
Ook in haar werkingssfeer dus kan tot groote schade van den naaste het dichterlijk
talent zich als dienst aan het Ik verwezenlijken. Daarmee wordt het scheppend ver
onmiskenbaar belast met een personeele, maar niet minder met een inter--mogen
personeele verantwoordelijkheid. Maar, God zij dank, kan de kunst ook een tegengestelde mogelijkheid verwezenlijken. Zij kan dienst zijn aan God en den naaste.
En zoo groot als het gevaar is, dat zij bij egoïstisch misbruik meebrengt, zoo groot
kan ook de waardescheppende, levenshervormende, regenereerende en bouwende
waarde zijn. Christelijke kunst, die waarlijk in dienst der liefde staat, die bewust
en met blijdschap dient, kan voor duizenden troost, licht en leven brengen. Wie
iets verstaat van het werk van Wilma en van de stille werking daarvan, zal toestemmen, dat het een van de schoonste ervaringen van het leven beteekent, een kunstenaar te zien, die een vrijwilliger Gods is in zijn kunst.
Daarom is dit schouwspel zoo schoon, omdat hier duidelijk zichtbaar is geworden,
welk een bijzondere genade het is, instrument van Gods liefde te mogen en kunnen
zijn, in hoe zeer bijzonderen zin de kunstenaar getuige van Gods liefdewet kan
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worden en hoe krachtig God door zulk een begaafde Zijn koninkrijk verwezenlijkt.
Is er meer noodig, om te doen begrijpen, welk een hooge plaats God den kunstenaar
in Zijn wereldplan heeft gegeven? Hoe zeer bijzonder de dichterlijke verantwoorde
een diepe ootmoed der ziel er toe noodig is, bij een zoo groote-lijkheds?W
en bijzondere individueele begaving toch alle binding aan het Ik, aan succes, aan
kunstenaarsijdelheid te overwinnen ?
Richting der dichterlijke verantwoordelijkheid.

Wij hebben dus getracht, aan te toonen, dat op grond van de Goddelijke zedewet
de verantwoordelijkheid van den kunstenaar voor zijn kunst bepaald wordt door
de vraag, of deze kunst staat in dienst van het Ik of in dienst der Christelijke
liefde. Dit is het wezen van de dichterlijke verantwoordelijkheid.
Uit het feit der bijzondere begaving volgt dan voorts onmiskenbaar, dat deze
verantwoordelijkheid zich naar drie richtingen uitstrekt. Voor God is de dichter
ten eerste verantwoordelijk als mensch, doordat hij met heel zijn persoonlijkheid
en al haar uitingen onder het gericht der liefdewet leeft — maar nog eens in
het bijzonder als een mensch die tien talenten heeft ontvangen en wien het gegeven
is, als schepper en vormer in het rijk des geestes te mogen werken. Tegenover
zichzelf is hij daarin verantwoordelijk, dat hij de vrije beschikking heeft gekregen
over een vermogen, dat hem tot een vloek of tot een zegen kan worden. Het
stelt hem aan het gevaar bloot, aan het aestheticisme reddeloos te vervallen,
verloren te gaan in den waan en de schuldige hoogmoed eener illusoire zelfverlossing, de religie te vervangen door den dienst der schoonheid, die een geïdealiseerde dienst aan het Ik is. Tegenover den medemensch is hij verantwoordelijk
door de vrije beslissing, wat hij met zijn talent doet. In het dichterlijk talent is
een ontzaglijk sterke behoefte aan erkenning meegegeven, het tendeert niet alleen
naar succes, bewondering, roem, maar het hunkert naar begrijpen van de diepste
bijzonderheid van des dichters kunstenaars individualiteit.Naarmate nu deze bijzondere
individualiteit sterker geaccentueerd wordt, naarmate het Ik van den dichter meer
in het middelpunt van zijn uitingen staat, naar die mate zal zijn gevoel van eenzaamheid en onbegrepenheid sterker zijn. Deze eenzaamheid, dit gevoel van isolatie
tracht hij te doorbreken in een niet zelden diepontroerende biecht, in de hoop,
op deze wijze het vaak gebrekkige sociale contact met den naaste te herwinnen.
Zoo wordt hij gedreven door een dikwijls gevaarlijk sterk ,,Mitteilungsbedurfnis".
Indien hij zichzelf kent, indien hij zich verplicht weet door het gebod der liefde,
zal zijn verantwoordelijkheid jegens den naaste vaak hierin bestaan, dat hij zich
afvraagt: mag ik deze uiting van mijn innerlijk leven openbaar maken ? Geeft
mijn kunstwerk een „waarde" in den zin der liefde ? Zal het helpen oprichten,
verrijken, vertroosten ? Zal het 't koninkrijk der hemelen helpen verwezenlijken ?
Niet zelden dan zal het antwoord ontkennend moeten luiden. En dan als de dichter
T
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des ondanks, gedreven door eigen zwakheid of ijdelheid, door een ongezonde behoefte
aan publieke belangstelling den medemensch telkens betrekt in het intiemste, dat
hem beroert, hem door zijn suggestieve macht meetrekt in de sfeer van zedelijke
machteloosheid, wankelmoedigheid, twijfel en relativisme, wanneer hij telkens
weer de volstrekte geldigheid der absolute waarde, de Goddelijke liefde, ondermijnt
door het stellen van individualistische normen, — dan laadt hij, het kan niet anders
worden gezegd, een schuld jegens den naaste op zich.
Hier valt echter geen objectieve grens te trekken. De biecht van een menschenziel, die zich voor God schuldig voelt en zijn machteloosheid door deze schuld
belijdt, mag in naam van deze verantwoordelijkheid niet zonder meer worden afgewezen. De verantwoording blijft op den dichter zelf rusten, maar zij verschaft geen
rechtstitel tot veroordeeling door anderen. Hier geldt uitsluitend de beslissing van
den persoon zelf.
Grenzen der dichterlijke verantwoordelijkheid.

Deze verantwoordelijkheid tenslotte vindt haar grenzen in de beperktheid van
het menschelijk inzicht. Dat een zonder twijfel met de nobelste en schoonste
bedoelingen in het gemeenschapsleven gebracht kunstwerk fatale gevolgen kan
hebben, toonde ik reeds eerder aan. Zou een dichter voor alle mogelijke gevolgen
tot ver in de toekomst de verantwoordelijkheid dragen, dan zou deze eenvoudig
ondragelijk worden. Om haar te ontgaan, zou hij volstrekt moeten zwijgen. Dat
echter kan niet in de bedoeling der verantwoordelijkheid liggen. Er komt een
moment in elk handelend leven, dat de mensch naar zijn beste weten en bedoelen
moet doen, wat hem te doen staat. En wij moeten dan in diepen ootmoed het
verdere aan God overlaten, omdat we mogen gelooven, dat wij daar, waar de grenzen
van onze verantwoordelijkheid bereikt zijn, instrument Gods worden, onbegrepen
en onbegrijpelijk, maar absoluut noodwendig. Hiermee zijn tevens de grenzen
gegeven voor ons oordeelen over kunst en kunstenaar. Wie en wat zij ook zijn,
hoe zij ook handelen — het staat onwrikbaar vast, dat zij in het Goddelijk wereldplan hun plaats hebben en hun taak vervullen en daarom is ook het laatste woord
slechts aan God.
Met name de literatuur staat in het rijk des geestes altijd daar, waar de strijd
het heetst en het gevaar 't grootst is. Zij worstelt daar, waar het leven zijn moeilijkste
problemen stelt. Daarom is er in het kunstenaarschap een heroïsme, dat onze diepste
bewondering verdient en dat de grootste bescheidenheid van ons eischt. Voornamelijk
bescheidenheid in het oordeelen. En is het oordeel, is veroordeeling noodzakelijk,
dan worde ook het vonnis nog gedragen door de liefde van den Christen, door
de liefde die in het gevoel van medeschuld diep-ootmoedig voor God staat.

KUNST EN GEMEENSCHAP
DOOR

J. C. VAN DIJK.

Kunst en Gemeenschap --- het is wel een echt conferentie-onderwerp, en men
schikt zich om ernaar te luisteren met het vertrouwde gevoel geen verrassingen
te zullen beleven. Wat aan Henriëtte Roland Holst eens gebeurde bij de lectuur
van Marx:
de wereld keerde langzaam onderstboven
en kwam op hare voeten recht te staan,
een revolutie dus van denken en voelen en voorstellen, niemand die het bij deze
spreker en bij dit onderwerp verwacht. Zelfs geen nieuw aspect, want ik geloof
dat wij ten opzichte van de verhouding van Kunst en Gemeenschap allen wel
ongeveer denzelfden kant uitdenken.
Ik kan mij begrijpen dat er menschen zijn die met dergelijke onderwerpen spotten
en het vroolijk-sceptisch gevoel met zich omdragen, dat er bij zulke bezigheid feitelijk
niets gebeurt dan alleen maar het als poffertjes opgooien en opvangen van zachte
woorden en gedachten. Zelfs sta ik dan ook wel critisch er tegenover, en ik ben er
alles behalve zeker van dat wij er samen iets van terecht zullen brengen dat de
moeite waard is. Want hoe kunnen wij anders dan herhalen wat al uit den treure
herhaald is ? Wanneer de Amerikaan Oliver Wendell Holmes in een beroemd, maar
verwaarloosd boekje 1 ) vraagt :waarom zouden wij banger zijn onszelf te herhalen
dan de lente die zich altijd in haar bloesems en de nacht die zich in zijn sterren
herhaalt.,,, dan ligt het antwoord voor de hand : wij hebben helaas bloesems noch
sterren tot onze beschikking.
Hoe dit alles ook zij, we zitten nu eenmaal in het schuitje en hebben te varen.
Maar dan hebben wij toch, meen ik, uit het voorafgaande deze winst geput dat we
niet lichtvaardig van wal steken, en dat beteekent in dit geval dat we niet beginnen
met groote woorden. De eerste voorwaarde die moet worden vervuld is de voor1

) Oliver Wendell Holmes : The Autocrat of the Breakfast-Table.
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waarde van nuchterheid en het besef dat wij vóór alle dingen ons zelf hebben te
zijn. Indien ergens dan dreigt hier, althans voor den spreker, het gevaar dat hij
aanstonds raakt in de zuiging van modieuze gedachten-complexen.
Wie namelijk in onzen tijd zegt „Kunst en Gemeenschap ", vraagt na vijf minuten
ach waar is de waarachtige gemeenschap van onzen dag waaruit de schoonheid op
bloeienkan als een roos.
Wie in onzen tijd zegt „Kunst en Gemeenschap ", klaagt na vijf minuten over het
befaamde individualisme van Tachtig en den nasleep daarvan in onze literatuur.
En vóór hij het zelf weet heeft hij het over „onze verwarde en verscheurde tijd ".
En na zes minuten wandelt hij rond in de Middeleeuwen toen gildewezen en anoniem
kunstenaarschap hun vruchtbaren voedingsbodem vonden in een waarachtige eenheid,
geestelijk en intellectueel, van cultuur en van leven.
Men versta goed dat het ver van mij is deze dingen te ontkennen, ze zijn voor
een groot deel onweersprekelijk. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat er om
of deze gedachten, deze gedachten-schablonen, deze gedachten-loopjes ons vleeschelijk eigendom zijn, Of .... dat zij enkel maar in de lucht zitten en zich aan ons
opdringen als explicateurs in een museum. Het gaat erom of deze gedachten die
-- nog eens voor we het zelf weten, de spil zijn geworden van onze theoretische
overwegingen, inderdaad het scharnier zijn van eigen gedachten.
Ik waag dit in vele gevallen, zelfs meestentijds, te betwijfelen. Ik meen dat wij
allen, stuk voor stuk véél meer in het negentiende-eeuwsch individualisme nog
bevangen zitten dan wij ons bewust zijn en willen erkennen. Misschien is het dan
niet meer onze glorie, maar het is wèl onze cel, de habitus van ons leven. Althans
van mijn leven. Of dat komt omdat ik naar aard en aanleg individualist ben, of omdat

ik, als oudere reeds, geboren ben vóór de kentering der tijden en opgroeide in een
nóg-individualistische tijd, ik weet het niet ; het zal wel beide zijn.... en ik
treur er niet over.
Ik heb — bijna in elke kring — de stoute neiging het op te nemen voor de nu
haast wel over de geheele linie verlaten stelling dat de kunst er is om de kunst ;
ik heb eveneens '-- in bijna elke kring de neiging om te verdedigen dat, wanneer
alles gezegd is wat er inderdaad te zeggen valt, er toch altijd nog over blijft te zeggen
dat kunst is de allerindividueelste expressie van de individueelste emotie ! Ik meen
dat er steeds nog talloos velen zijn die het serum van deze pikante formules voor
hun aesthetische gezondheid bitter noodig hebben, ja dat wie zeggen dat zij geheel
en al zouden hebben afgedaan, niet weten wat zij zeggen. Want inderdaad is kunst,
d.w.z. elk concreet kunstwerk, 't zij picturaal, 't zij muzikaal, 't zij letterkundig het
meest subjectieve dat er in de wereld bestaat, want het is tenslotte „einmal ig" en
juist in deze einmaligkeit ligt zijn aesthetische waarde.
Laat ons dit toch met open oogen zien en aanvaarden. Want dit is méér dan
atavisme van de 19e eeuw ; een aristocratisch karakter is aan de kunst als zoo-
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danig eigen. Kunst en gemeenschap, zeker er is verband, en wij hebben er over
te spreken, maar het is geen direct verband ; tusschen de twee staat de levende
kunstenaar en wat dan ook van den kant der gemeenschap hem mag toestroomen
en in hem mag convergeeren, hij zelf is een brandpunt en hij herschept het
op zijn aller-individueelst.
Het heeft mij getroffen dat in zijn oratie de onlangs in Groningen opgetreden
hoogleeraar in de archaeologie van Griekenland en Voor-Azië, de Italiaan Dr. R.
Bianchi Bandinelli er den nadruk op heeft gelegd dat men in de nieuwste kunst
begint te breken met de indeeling in perioden en met algemeene for--geschidn
mules als b.v. het klassicisme, ook ten opzichte van de Antieken, omdat in laatste
instantie een kunstwerk „ein absolut individuelles Gebilde" is. 1
Het komt mij dan ook voor, om nu maar bij onze Hollandsche literatuur te blijven,
dat het onderscheid — zuiver aesthetisch gesproken -- tusschen de tachtigers
en hun epigonen aan den eenen kant en de schrijvers en dichters van nu aan
den anderen kant, primair een verschil is van individualiteit. Zuiver aesthetisch
gesproken — en nietwaar bij een kunstwerk is dat toch geoorloofd — gaat het
ons niet aan waar vandaan zij de sappen betrokken hebben die hun individualiteit
hebben gevoed, ons gaat alleen aan, bij de beoordeeling van hun werk, wat er
de eigen, persoonlijke klank van is.
Welke kwaliteiten Boutens verder in de maatschappij mag hebben of niet hebben,
welke plaats Henriëtte Roland Holst inneemt in het sociale en religieuze leven
van dezen tijd, welke theorieën Marsman aanhangt over kunst en kunstenaarschap
vooral, welke de bronnen zijn waaruit zij allen hun bezieling, hun zang -aandrift
scheppen, het interesseert mij pas later en in ander opzicht ; als ik hun verzen
lees vraag ik naar den. individueelen, einmaligen klank en daarnaar beoordeel ik
hun werk.
Natuurlijk..., ik weet wel dat het aesthetisch vermogen geen aparte functie
is en dat men dan ook den aesthetischen maatstaf niet apart kan hanteeren, maar
in dit verband is dit een kwestie van rangorde ; welnu in het aesthetische sta
en ga het aesthetische voorop. En dat wil dus zeggen : in dit verband gaat het
individueele, het einmalige voorop.
)

Ik vertrouw dat wij dit alles wel ongeveer met elkaar eens zullen zijn, hoewel
het altijd nuttig en noodig is de dingen zuiver te houden.
Kunst en gemeenschap.... allerlei vragen, allerlei verlangens duiken daarbij
op, maar: kunst met of zonder gemeenschap zij kunst, vreugde -brengster, immers
draagster van schoonheid.
Maar al is dit alles onweersprekelijk, ik ben toch van den goeden weg afgegleden,
1

) Dr. R. Bianchi Bandinelli : Kunst der Antike and Neuzeitliche Kritik ; Wolters, Groningen 1931.
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want onwillekeurig ben ik gaan staan waar het kunstwerk als kunst herkend en
gewaardeerd wordt. Inderdaad, daar heb ik met theoretische en ethische en geestelijke
overwegingen niet in de eerste plaats te maken, daar reageer ik spontaan en onmiddellijk op de --- laat mij nu maar zeggen : individueele schoonheid.
Het kan een vers zijn, dat afgezien van zijn intellectueelen inhoud en zijn gevoelssfeer mij gevangen neemt door zijn muzikalen klank en zijn magisch rhythme
en wat ik er later ook aan en in ontdekken zou kan mij de blijdschap van deze
schoonheid niet afhandig maken.
Het kan een schilderij zijn dat mij bij het binnenkomen in een kamer opeens
slaat met verrukking en nu vraag ik niet naar de school en de levensbeschouwing
van den schilder, want hij heeft het wonder klaar gespeeld dat hij mij overrompelde
door de schoonheid en door de schoonheid alléén.
Maar nog eens : bij het zeggen van deze dingen sta ik daar waar kunst als
kunst ontvangen en genoten wordt.
Ons onderwerp echter : kunst en gemeenschap, is anders ingesteld. Stonden
wij bij het voorafgaande aan het einde van den weg : het kunstwerk is tot stand
gekomen en jantje, Pietje en Klaasje mogen het hanteeren --- bij kunst en gemeenschap
staan wij bij het begin, hebben wij te maken minder met het kunstwerk dan met
den kunstenaar en met den kunstenaar niet in de eerste plaats als artist maar als
levend mensch.
Kunst en Gemeenschap, neen : Kunstenaar en Gemeenschap is een hoofdstuk
uit een grooter verband dat heet : persoonlijkheid en gemeenschap, liever nog:
mensch en gemeenschap. Hier, maar dan ook hier alleen, duiken óp de vragen
en onzekerheden en verlangens die ons allen min of meer bewust bewegen. En

hier, maar dan ook hier alleen, krijgen deze vragen en onzekerheden en verlangens in dezen kring hun bijzonder accent.
Want „gemeenschap" .... dit woord heeft voor ons niet een algemeen, humanistisch
accent — wij gelooven niet in de „gemeenschap van onheiligen", het heeft voor
ons het specifiek accent der christelijke belijdenis, die precies het omgekeerde
zegt.
Mijn vrienden .... maar laat ons nu héél voorzichtig zijn ; ik zelf heb op 't
oogenblik het gevoel méér te zeggen, straffer en exclusiever dan ik verantwoorden
kan met mijn eigen leven, ja straffer en exclusiever óók dan ik wenschen zou te
kunnen verantwoorden.
Want ik weet óók van andere gemeenschappen, de gemeenschap der creatuurlijkheid, de gemeenschap van de dolenden en dwalenden die wij allen zijn, de gemeenschap der gebrokenheid en van de zuchtende schepping in haar geheel, de gemeenschap der zonde en de gemeenschap van den dood, de gemeenschap van alle religie
als vraag en verlangen en van alle niet-religie als vraag en verlangen óók.
Ik zou geen enkel oogenblik deze gemeenschappen willen vergeten, want ik weet
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dat op het moment dat ik ze vergat ik de Farizeeër geworden ben en de arrivé en de
geestelijke bourgeois satisfait, al of niet christelijk geëtiketteerd.
Ik weet dat zoodra ik scheiding maak tusschen mij zelf en anderen, tusschen
mijn kring en andere kringen, tusschen mijn christendom en de wereld, deze scheiding
mijn scheiding is en „hubris" d.i. overmoed, zonde. Ik weet daarmee het geloof te
hebben gedenatureerd tot een ding van geestelijke bureaucratie en met geloof,
dat immers alles in Gods hand stelt en het daar láát, heeft het niets meer te maken.
Ja deze gemeenschappelijkheden .... ik weet ze alle en aan geen van alle acht ik
mij vreemd ; integendeel, verstond ik ze maar beter, beleefde ik ze maar intensiever
en reëeler, en wanneer dit te opzettelijk klinkt, welnu :leefde ik er maar in zooals
een visch leeft in het water.
Want.... het is een schoone gemeenschap, deze gemeenschap der creatuurlijkheid :
zij alle wachten op U, dat Gij hun hunne spijze geeft te zijner tijd. Geeft Gij ze hun,
zij vergaderen ze ; doet Gij uwe hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt
Gij uw aangezicht, zij worden verschrikt, neemt Gij hunnen adem weg, zij sterven,
en zij keeren weder tot hun stof" (Psalm 104).
Het is een schoone gemeenschap, de gemeenschap der dolenden en dwalenden,
al is hun kleeding gehavend en zijn de voeten moe van het gaan. Waar wij zijn
hebben wij het niet, en waar wij komen zullen wij het niet vinden. Is het op den
een of anderen weg, of is het voorbij de wegen, aan den zoom van wind en wereld?
Is het westwaarts of oostwaarts of. . . . zou het in onszelf verscholen liggen ? Moeten
wij een schip beklimmen en wilde kimmen zoeken, of zal het dáár zijn waar de stilte
wordt beleden en verstaan ? Maar in elk geval :wie zijn wij dat wij deze gemeenschap der zoekenden als de onze niet zouden willen bekennen. Vol miserie is dit
leven maar het zijn misères de grand seigneur ; en ook als zij dat niet waren —
want laat ons vooral niet coquetteeren met onzen honger en kommer dan nog
willen wij deze broederschap, deze gemeenschap niet verloochenen. Zij teekende
immers de zorg op het gelaat dat wij zóó liefhebben, zij gaf het gebroken timbre
aan de stem die wij zoo nimmer meer kunnen vergeten.
Zullen wij óók zeggen dat de gemeenschap van den dood een schoone gemeenschap is ? Van Rembrandt's latere portretten isgezegd (Simmel) dat het alle portretten
zijn van menschen die sterven moeten. Niet het moment heeft hij geschilderd, het
instantané, maar den stroom van hun leven, het leven als stroom. En wie, wie zou
zich daarbuiten willen stellen, buiten deze broederschap van den dood ook al zou
hij het kunnen ? Niet enkel, omdat dan alleen het leven leven is, als het tot den
dood ontroert, maar omdat juist deze ontroering ten doode, waarin alles wat ons
van elkaar scheidt spoorloos wegvalt, de openbaring is van onze diepst-gemeenschappelijke menschelijkheid. Dan zal het voor ons allen zijn:
`Rouse thee, my fainting soul, and play the man ;
And through such waning span
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Of life and thought as still has to be trod,
Prepare to meet thy God?')
Maar dit dan ; de gemeenschap der zonde ... , zullen ook háár wij gaarne aanvaarden ? Wij zullen wel moeten, want wie leven zegt, zegt zonde, zegt gebroken
leven, zegt : „zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" (Paulus).
Wij zullen haar gaarne aanvaarden in dien zin dat het realisme is dit te doen,
geen weg-droomen in onvruchtbaar idealisme waar het eenzaam is en niemand
spreekt u tegen, maar staan in de bevolkte werkelijkheid, midden in de wereldsche
schare die niemand tellen kan, en nog, eens : zij hebben allen gezondigd.
Al deze gemeenschappen zijn schoon, want ze zijn levend en bloedwarm en het
is goed erin te leven, goed óók voor den kunstenaar. Het is zijn ootmoedige menschelijkheid, eerste voorwaarde van alle mogelijkheden, ook van de mogelijkheid van
levende en bloedwarme kunst. Nu dreigt geen gevaar meer van een ivoren toren of
van eenigen anderen toren, nu staat hij in het levende leven zelf als mensch en dus
als kunstenaar óók. Goethe is er het klassieke voorbeeld van en wie zijn Faust kent,
d.w.z. wie zijn Faust heeft geproefd en gesmaakt, hij weet dat de kalme Olympische
Goethe een fabel is en hoogstens een facet. Nu stroomt het hem toe van alle kanten
en zóó stroomt het hem toe en hij heeft het er zoo volhandig mee, dat de zorg om
er kunst van te maken almee een van de laatste zorgen is die hij zich maakt.
Kan ook dáárdoor misschien ons artistiek-creatief leven en beleven zoo schraal
en arm zijn, als 't ware zoo asthmatisch, omdat wij onze gebroken, zuchtende, zondige
creatuurlijkheid niet aandurven, omdat er niet alleen is 'peur de vivre', maar ook
`lassitude de vivre', omdat wij, ik weet niet hoe, de levenshevigheid kwijt zijn geraakt en vegeteeren bij boekjes, lamplicht en baantjes.
Ik krijg den indruk dat toch wel heel velen levens-onwilligen zijn. Natuurlijk : losmaken, dat gaat niet en zij loopen dan ook wel mee, zij zullen
hun tijd wel uitdienen maar zij zullen toch oppassen aan dit moeilijke, veeleischende,
ja alles-eischende leven zich te geven, zonder bijgedachten en zonder reserves.
Ik heb in dezen kring al eens over André Gide gesproken ; mag ik hem nog
eens citeeren? Welnu, Gide zegt: `assumer le plus possible d' humanité ; voilà la
bonne formule' 2 Les Nourritures Terrestres"). Ik weet wel dat Gide dit anders
bedoelt, of liever dat er bij hem andere dingen achter liggen, het gaat bij hem den
a-moreelen kant uit: 'j'espére bien avoir connu toutes les passions et tons les
vices' 3) maar men kan ook anders exegetiseeren. Want het is inderdaad een
goed recept 'assumer le plus possible d' humanité', het leven in zijn volheid, zijn
)

(„

1) Waak op, mijn bezwijkende ziel, gedraag u kloek; en gebruik de slinkende spanne van
tijd en gedachte u nog toegemeten, om u voor te bereiden uw God te ontmoeten.
The Dream of Gerontius by Cardinal Newman.
2) Zooveel mogelijk van het menschelijke u toeëigenen : dat is het goede recept.
3 ) Ik geloof wel alle hartstochten en alle zonden doorproefd te hebben.
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hoogte, breedte en diepte aanvaard, toegeëigend, erin óp en onder gegaan.
Hier is de gemeenschap vóór wij het weten, de bloedsbroederschap der creatuur
gebrokenheid en verlangen, van zonde en dood. En gegeven den-lijkhed,van
creatieven aanleg die het geheimzinnig charisma is van den kunstenaar, is er dan óók
de artistieke aandrift en bezieling. Zoo straks zei ik : de zorg om er kunst van
te maken zal almee een van de laatste zorgen zijn die hij zich maakt. Nu zou ik
willen zeggen : het zal hem in 't geheel geen zorg zijn ; ook dit zal er zijn voor hij
het weet. Ziet al wordt hij nu niet direct altijd voor stadhouders en koningen
geleid, ook van den kunstenaar en zijn aandrift geldt dan op zijn wijze : `zoo zijt
dan van tevoren niet bezorgd, want gij spreken zult, en bedenkt het niet ; maar
zoo wat U in die ure gegeven zal worden, spreekt dat'.
Dit is het eerste aspect van kunst en gemeenschap. Dit verband behoeft
niet gemaakt te worden en er behoeft niet op te worden gehoopt en gewacht. Het
is er, het is er altijd, het moet alleen worden beleefd.
Acht nu vooral dit natuurlijk verband niet gering en het voorop stellen ervan een
waarheid als een koe : het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna
het geestelijke.
Juist in onzen kring, waar wij bij „gemeenschap" ook nog wel aan andere dingen
denken, zal het goed zijn elkaar aan dit eerste te herinneren. Geestelijkheid is
spichtigheid zonder de remmingen, beperktheden en afhankelijkheden der creatuur
geestelijkheid is ijle ijlheid en zelf bedrog zonder den ootmoed van een-lijkhed;
ten volle en met vreugde aanvaard gemeenschappelijk aardsch leven.
Niet in de laatste plaats gelden deze dingen den kunstenaar. Wanneer er één
voor deze gemeenschap heeft open te staan, is hij het. Juist wij die de wrange vruchten
van een vorig intellectualistisch individualisme hebben geplukt, kunnen het weten
dat impotentie en artistieke steriliteit volgen op dit zich onttrekken aan het warme
en, in dit verband, ongecompliceerde leven. Chesterton heeft eens een goed woord
gesproken voor de conventie. Hij wees erop dat conventie etymologisch beteekent
samenkomen. Welnu : de tegenstelling van samenkomen is alleen staan. En wie denkt,
ook voor den kunstenaar, dan niet aan 't bekende woord van Henriëtte Roland Holst:
't nietige van los-staan maakt de menschen bang,
't verenkeld voelen laat hun zwakheid vrij.
maar altijd deze eerste dingen niet loslaten, er valt hier nog zooveel
nog
Ik kan
te zeggen!
Uit dit alles volgt o.a, de openheid naar alle kanten die, gegeven de sterke beenen
die haar kunnen dragen en over de zwakke beenen acht ik het niet de moeite
waard te spreken bij dit mijn onderwerp , onmisbaar is voor den kunstenaar.
Niet dat hij zich open wil stellen..., reeds daarin schuilt reserve, althans hoogmoedige opzettelijkheid, neen : hij is open. Ja, hoe precies te zeggen wat ik hier
bedoel ? Telkens als ik het probeer, kom ik op de lijn van „universeele belangstelling"
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en dergelijke formuleeringen. Maar dit raakt het wezenlijkste niet. Het is die houding
van den geest, eigenlijk moet men zeggen, die gesteldheid van het hart, die kan
„luisteren", die vóór alles wil luisteren. Zonder vooringenomenheid ? Ach neen,
welk levend mensch heeft geen vooringenomenheden, maar toch luisteren, want
het is belangrijk en onmisbaar en..,, het is het leven zelf.
Ik houd niet van het smadend misbruik dat men allerwege van de woorden dogma
en dogmatisch maakt, maar als ik het even mag overnemen: de kunstenaar is niet
dogmatisch.
Ja.... laat ik het zóó zeggen en déze paradox drukt precies uit wat ik bedoel: de
kunstenaar mag dogma's hebben, maar hij mag niet dogmatisch zijn. Het eerste is
een kwestie van overtuiging en wie zou den kunstenaar het recht op overtuigingen
willen ontzeggen; het tweede is een kwestie van naturel ; het is geslotenheid en
bloedsbroederschap is het niet.
Nu wordt het toch wel tijd dat wij ook andere dingen gaan zeggen.
Gij hebt wel gemerkt dat bij dit éérste aspect, kunst, kunstenaar en gemeenschap
het mij toeschijnt de taak te zijn van den kunstenaar de gemeenschap te vinden en
eruit te leven, erin te leven zooals een visch met zijn kieuwen en vinnen in het water.
Maar ik weet zeker : al den tijd dat wij over deze dingen hebben gesproken, heeft
u en ook mij zelf nog iets anders voor den geest gestaan.
Wij hebben er al op gezinspeeld met het Paulinische woord : het geestelijke
is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.
Laat mij maar direct met de deur in huis vallen. Wij zijn hier samen als een kring
van Christelijke letterkundigen en wij zijn bemoeid om christelijke kunst. Wij
nemen nu maar direct deze woorden en uitdrukkingen in hun beste, hoogste,
zuiverste beteekenis. Nietwaar, dan krijgt de titel: Kunst en Gemeenschap een geheel
ander aanzien. Dan wordt het christelijke kunst en christelijke gemeenschap, althans iets van dien aard.
En hier ware, in tegenstelling met wat ik tot nu toe gedaan heb, de gemeenschap
voorop te stellen. Want terwijl het verband der creatuurlijkheid, der bloedbroederschap van leven en sterven, van zondigen en van verlangen niet behoeft gemaakt
te worden, maar er altijd is, en alleen maar behoeft te worden beleefd, daar ligt
het voor de hand hier den tegenovergestelden weg te gaan. Immers waar er een
waarachtige geestelijke, christelijke gemeenschap is, daar geraken wij ook uit de
„letterkundige christelijke impasse" en zal waarachtige christelijke litteratuur „waarnaar nu reeds meer dan twintig jaar wordt uitgezien en gewerkt", uit die gemeen
geboren worden.
-schap
Gij hoort al wel dat ik begonnen ben uit de convocatie tot deze conferentie
te citeeren, en het is verre van mij deze dingen te ontkennen. Nog eens: hier
wordt dus — en het ligt inderdaad voor de hand — uitgegaan van de gemeen-
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schap, die voedster, ja die de moeder zal zijn van het individueele christelijke
kunstenaarschap.
En toch — is het U wel opgevallen dat in de convocatie een eigenaardige
cirkelredeneering gaande is?
Er is daar sprake van het stichten van een gemeenschap van christelijk-letterkundigen
en waar nu deze convocatie uitgaat van het „Verbond van christelijke letterkundige
Kringen in Nederland", en men dus loslippig tusschenbeide komend, zou willen
vragen : maar ge hèbt dus immers al een gemeenschap, daar begrijpen wij dat in de
convocatie het woord „gemeenschap" wezenlijker, dieper, existentieeler, geestelijker wordt bedoeld. Niet enkel maar een verbond, op grond van statuten en
reglement, maar een waarachtige geestelijke gemeenschap.
Zoo moet het wel zijn en nu gaat het dan in de convocatie verder : wanneer
we zoo het doel, een gemeenschap te stichten van christelijk - letterkundigen, naderbij
komen, „misschien gebeurt dan het wonder.... de geboorte van een kunst, die
„oorsprong neemt in een diep gemeenschappelijk leven, dat op zijn beurt pas kan
„bestaan, wanneer wij al deze onderlinge relaties existentieel gaan beleven...."
Ziedaar de cirkelredeneering : gemeenschap .... ; een uit die gemeenschap geboren kunst : immers „sterk leven dat zich ook in kunst bewijzen zal" .... ; ja
maar die gemeenschap zal er pas kunnen zijn als er het existentiëel beleven is.
Het gebeurt een mensch in zijn leven niet dikwijls, maar over deze cirkel
heb ik mij verheugd. Want méér dan logica is hier. Hier is de impasse-rednig
die het leven zelf ons stelt en die God alleen openstooten kan.
Diep gemeenschappelijk leven vooropgesteld en dan : het persoonlijke voorop
-gestld.
Bij dit laatste sluit ik mij nu aan, bij dit beroep op het persoonlijke.
Christelijke Kunst hebben wij als zoodanig slechts af te wachten en een christelijke
gemeenschap die zou moeten komen, kan geen sterveling ter wereld stichten....
maar wie ben ikzelf die woorden en wenschen als christelijke kunst en christelijke
gemeenschap op de lippen neem ? Wie ben ik zelf dat ik, zooals ik de dingen
dezer aarde reëel beleef en nog eens beleefde ik ze maar reëel zooals een visch
het water beleeft kan zeggen de dingen des geestes, Jezus Christus als realiteit
te beleven?
Ben ik een mensch die „staat in het geloof ?" Neen dit beteekent niet dit of dat
of wellicht nog een ander geloof en wij zien er elkaar op aan op zoek naar bewijzen
en kenmerken. Want dat is het juist heelemaal niet, maar dit: is over mijn leven
Gods schaduw komen vallen, onontkoombaar, onrustbrengend maar onvermijdelijk,
is over mijn leven de schaduw komen vallen van Jezus Christus ?
Alles van mijn leven kruipt onder deze schaduwen weg in onbelangrijkheid, want
alles van mijn leven valt nu onder het heilig oordeel. Wat zou mijn doen en laten
anders zijn dan nutteloos doen en laten ; God laat mij begaan, ik weet niet waarom
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Hij dat doet, misschien speelt Hij z'n spel met mij, zooals een schooljongen speelt
met den meikever dien hij ving. In elk geval : niets van mijn leven kan ik meer als
gewichtig zien en ik wil er niet meer gewichtig mee doen, ook niet met mijn kunst.
Ja dit vooral niet. Waar God is kan geen afgod zijn en afgod is alles waar ik
gewichtig mee doe alsof mijn heil en het heil der wereld ervan afhing.
Misschien moet ik er gewichtig mee doen naar buiten, moet ik het spel der gewichtigheid in het leven voor de menschen spelen en wij gaan er op uit en
stichten onze vereenigingen en onze verbonden .... maar er is een geheim aan al
dit bedrijvig-zijn, een geheim tusschen God en mij ; Hij en ik weten wat wij ervan
te denken hebben.
Op haar fijne, geestelijke, Kierkegaardiaansche wijze, heeft Jacqueline van der
Waals dit geweten en telkens uitgesproken. Neen zij was niet anti- humanistisch ... .
zoo ziet men het tegenwoordig wel altijd in de tegenstelling : christendom óf
humanisme, die naar mijn meening aan de diepste polariteit dezer dingen voorbijgaat.
Want het humanisme moet niet ontkend, integendeel aanvaard, en juist in de
aanvaarding „fraglich" worden gesteld, als een ding dat onder het oordeel staat;
maar dat, opdat het onder het oordeel zal kunnen staan, eerst aanvaard moet zijn.
M.a.w. wij bedoelen hier niet de grove toepassing die in het christendom zoo
dikwijls is gemaakt : al deze dingen zijn ijdelheid en zonde en ze zijn dus weg te
werpen ; neen, niets mag weggeworpen worden, maar als wij ze hebben, zijn wij
als niet -hebbenden.
En ziet, dit beleef ik toch niet voor mijzelf alleen, maar met en vóór anderen.
Die schaduw die er valt over mijn leven, de gebrokenheid die daarin kwam, het is
de diepste verbondenheid aan anderen die mij bindt, de verbondenheid van het
„in hetzelfde oordeel" zijn, van te leven in dezelfde „Eraglichkeit", van het leven
als hetzelfde „spel" voor den hoogen God.
Gemeenschap ; en naast de bloedsbroederschap der creatuurlijkheid is zij voor
ons dus de bloedsbroederschap der gebrokenheid, van het zijn „in hetzelfde oordeel ",
de gemeenschap van hen voor wie Jezus Christus kwam en stierf.
Die gemeenschap „geloof" ik ; ik moet haar wel gelooven want ik kan haar niet
zien ; ik moet haar wel gelooven want ook mijn ongeloof laat mij geen rust en wat
mij gegrepen heeft ligt -- Goddank -- dieper dan wat ik in de wandeling mijn
geloof en mijn ongeloof pleeg te noemen. Ik wil mij dan ook niet al te onrustig maken
en al te veel tobben over mijn geloof. Het is altijd een noehthans : ook tegenover
mijzelf is het dat en daar zal het wel bij blijven.
Maar dit is zeker: dit is gemeenschap en: dit is óók'sterk leven dat deze gemeenschap zoowel stichtte als vond, en dat nu uitgaat om haar te beleven, d.i. te dienen.
Waarmee? Ja wie zal 'dat zeggen. Met alles en nog wat. Met metselen en schepen
bouwen, met op een kantoor zitten en onkruid wieden, met zaaien en planten en
broodjes bakken en boeken schrijven. Kortom: met elk métier!
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Ook met het métier van het kunstenaarschap, dat in dit verband een beroep is
als elk ander, niet hooger, niet lager, niet christelijker of onchristelijker. En waarvan
dan altijd in de éérste plaats te zeggen valt dat men het moet kunnen en het ambacht
machtig moet zijn.
Maar dienst is het, want de gemeenschap is ermee gediend. Zij vraagt immers om
den spiegel waarin haar leven wordt weerkaatst, zij vraagt naar de echo opdat zij
haar eigen stem zal kunnen hooren en verstaan. Zij vraagt om de synthese en de
analyse beide van haar leven dat aan brokken uitéén ligt en tegelijkertijd als een
verward kluwen is samengebald.
Zij vraagt naar verzoening, waarvan alles wat schoonheid is althans de belofte
beteekent, de „Ahnung".
Zij vraagt, om met R. N. Roland Holst te spreken 1 ) naar den gezel van den priester
en den nar : „de kunstenaar was in alle groote cultuurtijdperken de makker en de
„gezel van den priester en van den nar. Soms vergat hij den priester voor den
„nar, soms vergat hij den nar voor den priester, maar in alle tijden van bloei, was
„hij de vriend en de toegewijde makker van beiden,"
Helaas — zegt Roland Holst priester en nar en hun gezel, de kunstenaar beleven slechte tijden ; onze burgerlijke cultuur is vervreemd van het geestelijk leven
en van de levensblijheid, waarvan priester en nar de vertegenwoordigers zijn.
„De kunstenaars zijn beginseldragers geworden inplaats van beminde liedjes,,zangers, theoretici en meeningverkondigers in plaats van belijders."
Ach ja : „beginseldragers" en „theoretici" en „meeningverkondigers" — is dit
opzettelijke, dit aemechtige niet dikwijls ook het karakter van wat men dan noemt
„christelijke kunst"?
En zal ook niet voor christelijke kunst de slechte tijd geleden zijn wanneer sterk
leven een waarachtige gemeenschap, wanneer een waarachtige gemeenschap sterk
leven zal gebaard hebben en voeden ?
Maar nog eens : dit alles blijft bij machteloos wenschen en verlangen, tenzij het
den weerhaak van het persoonlijk appèl aan zich heeft. Wij bemoeien ons om de
geboorte en opbloei van christelijke kunst — het is wel.
Wij bemoeien ons met het verlangen naar een waarachtige geestelijke gemeenschap
in Christus, die zich ook in kunst zal bewijzen
het is wel.
Maar voor alle dingen hebben wij ons te bemoeien met ons zelf, ons te bezinnen
op ons zelf, op onze eigen geestelijken stand,
Niet alleen charité ... ook déze dingen, kunst en gemeenschap beginnen bij ons zelf.
Kunst en gemeenschap. In kunst beleeft de gemeenschap ook de geestelijke gemeenschap in Christus een van haar vervullingen. Het klagen dáár is een verpuurd
1 ) R. N. Roland Holst : Over Vrije en Gebonden Vormen in de plastische kunst; voordracht
gehouden bij de aanvaarding van het Directoraat der Rijks-academie van Beeldende Kunsten 1927.
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klagen, het jubelen een verpuurd jubelen, het zoeken en worstelen, het hopen en
verwachten een verpuurd verlangen. Het met schoonheid geladen, magische woord
van den kunstenaar wijst uit boven zichzelf, het heeft afgedaan de toevalligheden,
niet van het al-te-menschelijke maar van het al-te-individueele, het kreeg de resonans
van de groote stem der gemeenschap.
Bij het begin heb ik nog een goed woord gesproken voor „de kunst om de kunst";
in dat verband, n.l, het „eenmalige" van elk kunstwerk en zijn aesthetische beoordeeiing, handhaaf ik dit ten volle. Bovendien is het altijd noodig deze dingen te
zeggen tegenover het afglijden naar en zwemmen in gemakzuchtige quasi-geestelijkheid; tegenover de geringschatting van het ambachtelijke en het schuwen van de moeite
der aesthetische bezinning en critiek.
Maar ten slotte is de term zin-ledig en armelijk. Niets ter wereld is er om zichzelf,
niets heeft waarde dan alleen in relatie tot het grootere dan zichzelf. Ook de kunst
is symbolisch en een gehoorzaam getuigenis.
Zij zal het alléén zijn bij monde van den kunstenaar die waarlijk door het
grootere dan zichzelf gegrepen is. En de grootste is Jezus Christus.

KRONIEK.
ERRATUM.
In ons vorig nummer kwam een storende misplaatsing voor. De pagina 104 achter het artikel
van Houwink was het slot van het artiekel van de heer Mulder in dezelfde aflevering en hoorde
dus op pag. 118.
ONDERTEKENING VAN DE KRONIEKSTUKJES.
De kroniekstukjes, die niet van de redaktie afkomstig zijn, zullen voortaan door de auteurs
er van worden ondertekend met eigen naam. Verschillende kroniekschrijvers stelden daar toch
reeds prijs op. Bovendien heeft het voor de redaktie het voordeel, dat niet alle meningen van
kroniekschrijvers haar toegedicht worden, terwijl het haar mogelik maakt meer te aanvaarden.
WIE GEBLAMEERD?
In welk opzicht ik de menschen een rad voor de oogen gedraaid heb in mijn korte samen
leven tot den terugkeer uit de ballingschap is mij ook na de ontboezeming-vatingBlderjks
van den kroniekschrijver (Mei 1931) een raadsel.
Bilderdijk is — zooals ik schreef — in Juni 1797 naar Brunswijk vertrokken, Katharina volgt
hem in Juli. Zij gaat inwonen bij haar zwager Tenier, gehuwd met haar zuster. Haar eerste
kind wordt te Berlijn geboren. Bilderdijk woont nog steeds in Brunswijk — daarna vestigt
zij zich te Hildesheim, zij noemde zich Mevrouw van Teisterbant. In Hildesheim — de kroniekschrijver van Mei 1931 vestigt daarop de aandacht — worden dan ook haar kinderen geboren.
Eerst na de echtscheiding van Bilderdijk en C. R. van Woesthoven — 20 Febr. 1802 — gaan
Bilderdijk en C. W. Schweickhart samenwonen (zie Dr. Wap, Bilderdijk pag. 71, Dr. Kalff, VI,
pag. 372). Het vierde kind uit de tweede verbintenis Wilhelmina Irene is dan ook niet —
zooals het gedenkboek ten onrechte meldt — te Hildesheim, doch te Brunswijk geboren (zie
XXIIste jaarverslag Bilderdijk Museum),
Woord voor woord kan ik mijn korte samenvatting handhaven. De kroniekschrijver zal als
man van eer gaarne zijn beschuldiging van camouflage, leugen en geweld aandoen aan de
historie intrekken. J. C. v. D. DOES.
Gaarne geven we Dr. v. d. Does gelegenheid de kroniekschrijver op de vingers te tikken. Toch
wil het mij voorkomen, dat de schrijver van het kroniekstukje, al was hij in feite niet gelukkig,
in wezen gelijk had, toen hij de formule, waarin Dr. v. d. D. de periode in Bilderdijks leven
van 1797-1802 trachtte te vangen, als camouflage van de feiten aanduidde. Wat Bilderdijk's
verhouding tot ,,Mevrouw van Teisterbant" kenmerkt, is niet, dat ze afzonderlik woont, maar
dat Bilderdijk haar als zijn vrouw beschouwt en ze in dien tijd kinderen verwerven. Wie alleen
op het gescheiden wonen wijst, wekt de indruk of Bilderdijk zich tegenover zijn vrouw in Holland
buitengewoon korrekt gedragen heeft. We hoeven niet met de gebreken van de personen die we
liefhebben en bewonderen te koop te lopen. Maar als men er toe overgaat liet persoonlike leven
van een auteur bij de beschouwing van zijn werk te betrekken, dan moet men de zaken niet
mooier voorstellen dan ze zijn. Als Dr. v. d. Does niet over deze pijnlike geschiedenis had
willen spreken, dan moest hij zeker niet wijzen op het gescheiden wonen, alsof dit een biezondere
verdienste van Bilderdijk was. Zo wordt Bilderdijk voorgesteld als de kuise ridder, wat hij toch
zeker niet geweest is. De kroniekschrijver had gelijk een historikus hier te beschouwen als iemand
die de feiten niet eenzijdig mag belichten. v. HAM.

BOEKBESPREKING.
Geschiedenis van de Nederlandsche stam, door Dr. P. Geyl. Wereldbibliotheek, Amsterdam. 1931.
In de van opzet reeds zo verdiensteliké serie van de Wereldbibliotheek, „Encyclopaedieën
in Monografieën", verscheen als nieuwe uitgave het eerste deel van P. Geyl : Geschiedenis
van de Nederlandsche stam. Het twede en laatste deel volgt over ongeveer twee jaar.
De titel van dit boekwerk, dat met ongewone prenten versierd is, is tegelijk een program.
Prof. Geyl wil niet geven een geschiedenis van de Nederlandse staat ; het moderne staatsbegrip
heeft, zo zegt hij ergens in zijn „Grootnederlandsche gedachten", vooral onze vaderlandse
historie te zeer beïnvloed en zodoende het bestaan bevorderd van voorstellingen die niet alleen
on-histories, maar ook kortzichtig zijn. De staat, dat is een eenheid, wier omvang door toevallige, d.w.z. niet uit het nationale bewustzijn voortvloeiende, factoren bepaald werd ; het gelijkt
een pak kleren, dat of te ruim of te nauw kan zitten. In ons speciale geval zit het te eng.
Het gevaar bestaat, of neen, dit gevaar is reeds werkelikheid geworden, dat de Nederlander went
aan z'n te nauwe kleren, dat hij er zelfs zich behagelik in gaat voelen.'
We mogen onze afkomst niet verlochenen. Deze afkomst betekent, dat we deel uitmaken van
een Nederlandse stam die zich niet alleen over onze staat uitstrekt, maar ook over Vlaanderen
en Zuid-Afrika.
Prof. Geyl ziet de vaderlandse historie als de, zij het onvolkomen, totstandkoming en ver
Nederlandse stambewustzijn. Nu valt er natuurlik over de vraag wat er-werklingvaht
wel tot deze stam behoort en wat niet, nog te praten. Behoort b.v. Friesland er wel toe?
Prof. Geyl zegt : ja ; de stoerste Friezen zeggen zelf : nee —.
Maar een feit is het dat prof. Geyl, door het boven omschreven standpunt in te nemen, zich
heeft weten vrij te maken van tal van bekrompen voorstellingen op het gebied van onze vaderlandse
geschiedenis, en op vele plaatsen een oorspronkelike wijze van behandeling heeft weten te
bereiken die zijn boek maakt tot een van de boeiendste en verrassendste die er in de laatste
jaren op dit gebied verschenen zijn.
Gaarne zou ik deze mening met voorbeelden staven en verduideliken, maar — het onderwerp
waarover dit boek handelt, raakt het veld dat ons tijdschrift wil bestrijken, slechts zijdelings,
en daarom moet ik volstaan met het geven van mijn oordeel alléén. Dat dit oordeel tevens bedoelt, een hartelike aanbeveling te zijn, is wel duidelik. J. H.

Christophorus Columbus, de Don Quichotte van den Oceaan, door Jacob
Wassermann. Vertaald door Mr. H. Reydon, onder toezicht van Mr. R. Houwink.
J. Ploegsma, Zeist, 1930.
De ontdekking van Amerika is een keerpunt in de Europeesche beschaving, de groote bijdrage
van het Romaansche ras tot de kultuur der vijftiende eeuw. Achter dit bijna fantastische
stuk geschiedenis staat de wonderlijke, raadselachtige en fantastische figuur van Columbus.
Een gestalte, waaromheen de volksfantasie der latere eeuwen allerlei mythe heeft
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geweven. Bij zijn leven beurtelings vergood en verguisd, toegejubeld en mishandeld, — stijgt
hij van obscuur avonturier op tot „Keizer van Indië" om aan het eind van zijn leven als eeuwig
requestrant en door 'n idee fixe bezeten zonderling door iedereen bespot en uitgelachen te
worden. Hij sterft in armoede. Het tragische in deze figuur komt in Wassermann's boek voortreffelijk in het licht te staan. Meesterlijk is de subtiele zekerheid, waarmee Wassermann uit
de vele volkomen tegenstrijdigheden in Columbus' eigen karakter en uitingen, zoowel als uit
de elkaar tegensprekende getuigenissen na Columbus' dood, een psychologische eenheid weet
op te bouwen. Bronnenkritiek is hier gegrond op psychologische mogelijkheid. Zoo verwerpt
Wassermann en m.i. zeer terecht de mythe omtrent het „ei van Columbus" als met diens mentaliteit en temperament volstrekt onvereenigbaar.
Telkens weer blijkt, dat Wassermann onder de begrijpende psychologen van dezen tijd een
uiterst belangrijke plaats inneemt en mag innemen. Vanuit een centraal „complex" — wij
zouden het noemen: minderwaardigheidscomplex -- worden alle gebeurtenissen in Columbus'
avontuurlijk bestaan doorlicht. Niet, alsof Wassermann de pretentie voert, deze figuur systematisch tot volkomen begrijpelijkheid te brengen. Daarvoor is de artistieke eerbied van den schrijver
voor de realiteit en voor het bovenreëele, het geniale, niet reduceerbare in deze raadselachtige
gestalte te echt en te groot. Boven de mogelijkheid van een rationeele en restlooze verklaring
wordt een mensch als Columbus alleen reeds daardoor uitgeheven, dat hij een bezetene is. Een
maniak, met al het wanstaltige en huiveringwekkende en toch tegelijk grootsche en imposante
van den fanaticus, den mensch, die door de Idee beheerscht wordt — en die dan het zoo aangrijpende schouwspel vertoont van een als 't ware door bovenaardsche machten gedreven, demonisch sterke persoonlijkheid. Het boek sleurt den lezer door alle denkbare ontroeringen heen —
bewondering, afgrijzen, medelijden, liefde...... Het opent een voor den leek onbekende
wereld uit het verleden. Ook in deze biografie, die scherper, concreter en zakelijker is dan
Wassermann's romans, heeft deze Joodsche schrijver weer een bewijs van zijn geniale vermogen
tot doordringen en uitbeelding van het menschelijke motiefleven gegeven. v. D. L.

De drie kraantjes door Ronald A. Knox, Tilburg, Het Ned. Boekhuis.
De man van Nergenshuizen door Victor Bridges. Tilburg, Het Ned. Boekhuis.
Shea van de Iersche brigade door Randall Parrish. Tilburg, Het Ned. Boekhuis.
Dit zijn drie vrij goede ontspanningsverhalen, van welke de tweede onbetwistbaar de best
geslaagde is. De eerste is volgens de ondertitel een „speurdersroman", de tweede „speelt" in
de dagen van Lodewijk XV en in de derde wordt verhaald van een fortuinlijke sinjeur, die met
een beetje levensgevaar gedurende 14 dagen, een uitnemend jaargeld verdient, dat hem beschermt tegen de bindende verplichting, gedurende zijn verdere levensdagen voor zijn brood te
moeten werken. Een, naar 't zoo schijnt, benijdenswaardige situatie, die alleen dit tegen heeft,
dat er zoo weinigen zijn, die er zich in geplaatst vinden.
Hoe 't zij, er moet mij naar aanleiding van deze boeken, of liever, met betrekking tot dit
soort ontspanningslectuur in 't algemeen, nog een opmerking uit de pen. Deze : de groep
menschen, die wij aanduiden met de vage betiteling: „ons publiek" leest ze te weinig. Zeker,
omdat men er wat schuw van is. Men vindt dit slag boeken als ik 't goed zie, ondegelijk, fantastisch en dus niet aan te bevelen. Jammer, want ik kan verzekeren, hoewel ik van Van Schendels's
„Het Fregatschip" en van Van der Leeuw's „Kleine Rudolf" (om twee zeer goede boeken van
het laatste seizoen te noemen) genoten heb, dat ik menig zoogenaamd „prul" met onverdeeld
genoegen heb geconsumeerd. Ik heb de overtuiging, dat men zich van menig prettig uur vol
gezonde spanning berooft, door verhalen als die, welker titel hierboven staat, over te slaan. Waarom zou men ze niet lezen? Zijn ze zedebedervend? Neen, ze zijn onschuldige fantasietjes op
onwaarschijnlijke thema's. Die onwaarschijnlijkheid ligt er zoo dik bovenop, dat men er zich,
hoe ook de lectuur boeit, altijd van bewust blijft. De vrees, te geraken in een atmosfeer, die
nadeelig inwerkt op onzen geest is zoo niet totaal ongegrond dan toch beslist overdreven en
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misplaatst. Mogelijk ook draagt het gemis aan Nederlandsche schrijvers, die goede ontspanningslectuur produceeren bij tot de impopulariteit van het genre. Maar het is, geloof ik, bepaald een
gemis, dat geen „onzer jongeren ", niemand van de auteurs van onze groep, het eens probeert,
wat tot stand te brengen, dat niet oerdegelijk en zwaar op de hand is. P. H. M.

De Stille Don door Michail Sjocholow. Den Haag, Servire-Baanbreker, 1930.
De stille Don is een subliem werk. Het verhaalt van het Kozakkenleven voor den oorlog en
in 't bijzonder van het leven van Grischka Meljechow, den jongen Kozak. Sjocholow, zelf Kozak,
heeft dit Kozakkenepos met een echt epische breedheid opgezet en doorgevoerd. Terwijl hij ons
kalm weg vertelt van het dorp en zijn inwoners, het gewone dagelijksche leven in de „nederzetting", terwijl hij dit rustig relaas af en toe onderbeekt, om een bijzonder gebeuren, een ongewone plechtigheid, een tragisch voorval met feller kleuren vanuit den achtergrond te doen opspringen, leven we ons bijna onmerkbaar in het patriarchale kozakkenleven in. Sjocholow is een
begenadigd verteller. De rustige superioriteit, waarmee hij zijn zeer breede, vaak zeer vlakke
stof in relief brengt, kleur en beweging geeft, tot een zuivere aandachtspanning weet op te voeren,
is zeldzaam. Hij is een echte epicus, hij kent geen partijdigheid : met dezelfde gelijkmoedige rust
vertelt hij ons van de huiselijke ruzietjes, die de oude mopperige vader Meljechow telkens ver
als van de dronkemansscènes bij bijzondere gelegenheden. Als men dit heele leven van-wekt,
de landbouwende kozakken aan zich voorbij ziet trekken, komt men als vanzelf tot de conclusie,
dat dit leven op het Russische land wel verbazend weinig veranderd was, sinds Leo Tolstoi jong
was en er zijn eerste indrukken opdeed. De beschrijving van den landeigenaar, den Heer, zijn
eigenaardige manier van met menschen om te springen, zijn verhouding tot z'n wat licht
zoon herinneren telkens aan Tolstoi's personen. Van 'n rassige vurigheid is echter de-zinge
uitbeelding van Grischa's liefde voor Aksinja, zijn jonge buurvrouw. Wel strijdt hij tegen zijn
zondige hartstocht en ook Aksinja doet het uit alle macht, maar als Stjepan, haar man, als
kozak moet opkomen, is de wilde vlam van hun liefde niet meer te dopven.
Hoe vier menschen onder dezen hartstocht moeten lijden, Sjocholow vertelt het ons met diep
mededoogen. Ook dat is weer een eigenaardig Russische trek in hem : hij deinst op een oogenblik
niet voor de rauwste schilderingen terug (b.v. de afgrijselijke mishandeling van een meisje door
een troep Russische soldaten, scènes uit het eerste treffen met de Oostenrijkers, als de oorlog
is uitgebroken) — maar daarnaast kan hij ontroerend, bijna vrouwelijk meelijdend zijn.
De weg van Grischka is een soort ontwikkelingsgang. Hij wordt door zijn hartstocht gelouterd, verdiept, voorbereid voor het moment, waarop — in het hospitaal achter 't front —
een „kameraad" hem voor de werkelijkheid van het leven, van de standen en rangen, van alle
instituten en menschelijke inzettingen de oogen opent. Maar lang voor hij wordt „ingewijd"
is Grischa al 'n soort filosoof geworden. Zijn liefde, dan zijn huwelijk (het wordt hem opgedrongen), de omgang met den wonderlijken slotenmaker uit de stad, een stiekume propagandist
voor de revolutie, dan de ontzettende ervaringen van den oorlog en ten slotte het tot klaarheid
komen, het zien van de werkelijkheid, zooals zij is — dat zijn de fasen van Grischa's ontwikkeling. We vinden hem aan 't eind terug : zachter dan vroeger, dieper en begrijpender. Hij
keert — en dat is zijn groote daad, zijn zelfverloochening, naar zijn verminkte vrouw, die hij
niet liefheeft terug. Niet als minnaar, als mensch.
Het boek bevat geen spoor van Sowjetcommunisme, geen verheerlijking van iets van den
heilsstaat. Het is eerlijk, maar eenvoudig en ingehouden socialistisch. Geen tendenz echter. De
levensbeschouwing van den schrijver wordt vanzelfsprekend duidelijk, zonder ooit een rol van
importantie te spelen.
Het werk is er niet minder kunstwerk, niet minder sympathiek om. De groote literaire ver
dit boek is de meesterlijke vertelkunst, de menschelijke echter is de echte en groote-dienstva
liefde, die het geheel doorstraalt en draagt, liefde, die de kern van dezen auteur vormt en zijn
talent tot hooger waardigheid heeft gewijd. v. d. L.
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Een gast van Levi, door P. Keuning. Uitg. Bosch en Keuning te Baarn z.j.
Indien men, noodge wongen, en als sloot men een compromis, de scheiding aanvaardt die vol
velen zoo overduidelijk bestaat tusschen literatuur en lectuur, tusschen een kunstwerk-van--gens
taal en een boek „alleen maar om te lezen", dan wil daarmede nog allerminst gezegd zijn, dat
boeken, die meer of minder goede leeskost bevatten, niet zouden dienen te voldoen aan zeer be paalde eischen. Een zekere goedwilligheid wil ten bate van de breede massa onderscheiden
tusschen literatuur en lectuur maar schijnt niet te beseffen, dat ten eerste buitengewoon moeilijk
is uit te maken wanneer een verhaal of roman, geen kunst zijnde, toch nog recht van bestaan
hebben kan en, ten tweede dat bij de sluiting van het compromis maar al te gemakkelijk den toegang
te forceeren is tot de bibliotheek van boeken die waard zijn dat men ze leest.
Hoe het zij, „Een gast van Levi" van P. Keuning zou, eenmaal aanvaard, dat niet elk boek
,,kunst" moet zijn of behoeft te zijn, Benige aanspraak kunnen maken op een plaatsje naast de
werken van Top Naeff, Ina Boudier, v. Genderen, Stort, Robben en Querido. En dat zou toch
al te zonderling zijn.
Wil men nu met alle geweld een band die een dragelijk verhaal bijeen houdt zoo welwillend
mogelijk behandelen dan diene men toch tenminste voor zichzelf vast te stellen, dat het werk
behoorlijk zij. Eenvoudige verhalen, die niet meer wenschen te zijn dan dat, moeten immers
verhalen zijn?
Dit is nu wat wij hebben tegen de jongste productie van den heer P. Keuning. Als eer.
verhaal is zijn compositie reeds mislukt. Het is langdradig. Daarbij is het onwezenlijk.-voudig
En ten derde, al is de stijl fatsoenlijk, bevat het zoo grove vergissingen tegen het wezen der
vertelkunst der moraliseerende verhaalkunst, dat men slechts de grofste behoeft te noemen om
overtuigd te zijn dáárvan, dat het werk zelfs in den kast van den lezer, die door de wijdste vingerspreiding wil heenzien zich moeilijk zal vermogen te handhaven.
Een bedelaar en landlooper, broer en oom van Tante Gerlofs en haar nichtje Clara, wordt door
de beide dames in hun Gereformeerd milieu gehaald en de vrouwen doen alle moeite hem van
het verkeerde pad te houden. Clara beijvert zich, een jonge Christin van de daad te zijn, doch
haar verloofde de a.s. Dominé Frits Boogaers, het type van een onchristelijke Christen, moet
van deze daad niets hebben en breekt de verloving af. De landlooper-oom vlucht na een reeks van
kleine diefstalletjes, maar wordt na een aantal jaren hervonden en opnieuw opgenomen. Dan
ziet hij in, wie hij is en eindigt zijn leven als Christen. Dit zijn zoowat de hoofdzaken uit dit verhaal.
Indien daarin nu niet zoo vreeselijk, zoo wanhopig geredeneerd ware en indien de schrijver
maar wat had durven overlaten aan wat hij niet zeide, dan was er mogelijk nog veel goeds
geweest. Maar nu verklaart, nu verduidelijkt hij alles ; loopt iedere emotie, elk feit, iedere
gebeurtenis achterna om ze te kijk te stellen in redenatie-zinnen van een schoolmeester. Het gevolg
is, dat de auteur om de dingen heenloopt op 'n drafje, zonder de kern ook maar iets nader te
komen. Daarbij is de taal hinderlijk burgerlijk af en toe. Wat zegt men hiervan b.v. :
„Hij beleedigde haar, terwijl hij dat zelf niet voelde, als hij haar beschouwde als zijn speelpoppetje, goed om lieve woord] es tegen te zeggen. Hij nam haar niet ernstig, hij eerbiedigde
haar persoonlijkheid niet".
De grove vergissing, die we daareven bedoelden is het doorloopend spreken van den landlooper-oom als van Meneer Gerlofs. Onder alle belichtingen heet hij onverstoorbaar Meneer
Gerlofs. Men krijgt den indruk, of de wand verschuift maar de klok hangen blijft op dezelfde
plaats.
Keuning heeft, zoo tegen het einde van zijn verhaal, schier alles doodgepraat. Hij is niet
een mensch die leven ziet maar een schrijver die slechts zinnen bewaakt als een heemhond, die
zelfs uit pure waakzaamheid den goedwilligen bezoeker der hoeve niet toelaten zal, omdat hij
maar één eisch kent.
Zelfs als verhaal-zonder-meer kan deze vertelling, dit praat-boek ternauwernood door den
beugel.
P. H. M.
;
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Feiten en verhalen, door J. G. Kramer en Jac, v. d. Klei. Eerste deeltje.
Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag 1931.
Don Segundo Sombra, door Ricardo Guïraldes. Uit het Spaansch vertaald
door J. Slauerhoff en R. Schreuder. Uitgegeven in 1930 door A. A. M. Stols.
Maastricht, Brussel.
Er zit heroiek in dit boek. Don Segundo heeft iets van dat meer-dan-menselike wat ons als
kinderen boeide in de helden van onze Indianenrómans. Alleen voelden we bij onze jongens
een mooi verhaal te doen te hebben en hier met een mooie werkelikheid. Mooi om-lekturm
het grootse van het tafreel, om de kracht waarmee Don Segundo de moeilikste omstandigheden
beheerst, om de sympatieke menselikheid van die harde kerel, om de tederheid, waarmee die
ruwe, edelmoedige kerel de kleine Ricardo met zijn branie weet op te voeden tot een zelfbewust willer als zijn pleegvader. Er is romantiek in dit boek, al is die niet sentimenteel.
Er is ook respekt voor het leven in, al geeft het weinig om konventie. Want het is tenslotte
de tomeloze vrijheid die verheerlikt wordt en het is met een soort van weemoed, dat deze aan
het eind plaats moet maken voor de eisen van de geordende maatschappij. Want deze met haar
geld wint het toch van wie het met de vrijheid en de onzekerheid waagt. De gaucho verdwijnt.
Dat de gaucho ook dacht over het leven, merken we niet, hij aanvaardt het ; het is de meest
primitieve vreugde van te leven en niets dan dat. Liefde komt ook in dit boek niet voor, alleen
een beetje erotiese drift, die echter als volkomen onbelangrijk slechts wordt vermeld.
Wat we in dit boek bewonderen is de kracht, de mannelikheid ervan, samen met de vertedering
voor de dappere kleine jongen, die wel als zijn makkers geen morele problemen kent, maar
toch als zijn pleegvader en vriend Don Segundo Sombra iets van de grootheid en openheid
van de steppe in zich heeft. v. H.

De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der negentiende
eeuw, door Dr. H. de Buck. Bij J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N. V.,
Groningen, Den Haag 1931.
Ieder, die enigszins verstaat van welke aard het onderwerp van deze studie is, begrijpt hoe
belangrijk dit boek bij slagen moest zijn voor de geschiedschrijving van onze filologie en de
beschrijving van onze literaire historie.
En het is door de buitengewone belezenheid en het vermogen tot voortreffelike, beknopte
karakterisering aan de schrijver gelukt, een wel gedokumenteerde en tegelijk overzichtelike beschrijving te geven van alles wat met de beoefening en waardering van het middelnederlands
verband houdt.
Bewonderen we in de eerste hoofdstukken de vele nieuwe gegevens — welkome aanvulling
op de voornamelik door Kollewijn en Prof. de Vooys gepubliceerde studiën over de taalkunde
van 17e en 18e eeuw —, later waarderen we vooral de levendige wijze waarop we kennis nemen
van de met moeite en na veel mistasten verkregen overwinning der nieuwe school, dankbaar
voor de bekwaamheid, waarmee de schrijver ons ook de hoofdpersonen in die strijd duidelik
herkenbaar voor ogen stelt. Daardoor o.a. werd dit boek me niet alleen tot een instruktieve, maar
ook boeiende lektuur. v. H.

STROPHEN
DOOR

ROEL HOUWINK,

Gij, Satan, tel uw blinkend geld !
ik heb mijn zaak op niets gesteld
hier baat bedrog noch koopmanschap:
mijn armoe wint bij eiken stap.
Waar ik U zocht, sloeg mij Uw vuur,
waarheen ik vluchtte, rees Uw muur;
nu lig ik, rijp en uitgedorscht
een korrel in Uw voorraadschuur.
O God, verborgen onder 't stof der wegen
en teruggebleven in den valen regen;
wie gaat Uw eenzaamheid
met 't schandmerk zijner eenzaamheden tegen?
Gij deinst en roept: niet ik, niet Ik!
wanneer u peilt dood's vlij men blik;
maar weet, dat reeds in 't moederlijf
gij waart gehangen in zijn strik.
Onder de maan roepen de voog'len weer;
maar 't dwaze hart heeft nergens woning meer —
in naakte takken hangt 't gehavend nest
en weet niet van Uw wederkeer. .

KINDEREN VAN DEZEN TIJD
DOOR

J. HAANTJES.

Kinderen van dezen tijd, Leekenspel in drie bedrijven,
door Henriette Roland Holst van der Schalk. W. L.
& J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam,
Toen „Kinderen van dezen tijd" werd opgevoerd, door de Vrijzinnige Christen
Studenten Bond, hebben verschillende bladen geschreven over de technies-litteraire
verdiensten en gebreken van dit lekenspel ; nu ditzelfde spel in druk is verschenen,
vinden we daarin een aanleiding om ons te bezinnen op de geestelik-litteraire betekenis die het bezit, ook voor ons. Want we mogen ons door het feit dat het de
V. C. S. B. was voor wie dit spel geschreven werd en die het opvoerde, niet in
de waan laten brengen dat dit spreekkoor voor ons, orthodox-protestanten, geen
waarde zou hebben. Het tegendeel is waar. De geestelike bezinning die in dit stuk
tot uiting komt, is ook de onze ; de grondstelling waardoor dit spel geïnspireerd
wordt, is niet alleen het bezit der vrijzinnige, maar behoort ook het eigendom te
zijn van alle orthodoxe Christenen.
„Kinderen van dezen tijd" handelt over de chaotiese toestand, waarin de wereld
van tegenwoordig zich bevindt. Van alle kanten grijnst het fiasco ons aan. De
nieuwe idealen die de mensheid eindelik haar geluk verzekeren zouden, ze hebben
gefaald. Het vrije verkeer tussen de man en de vrouw dat de gebondenheid van
het wettige huwelik zou vervangen, blijkt niet tegen de teleurstellingen van het leven
bestand. De opleving der techniek is er niet in geslaagd de mens tot heerser te maken
over de stof, maar heeft veeleer de stof tot heerser gesteld over de mens.
Er zijn er zeer velen die deze schildering van de tegenwoordige wereldtoestand
als waar erkennen — en huiveren. Maar een specifiek Christelike beschouwing is
dit nog niet. Het kenmerkende van zulk een beschouwing ligt hierin dat de oor
voor deze chaos gezocht worden niet in een verkeerde verhouding tussen-zaken
kapitaal en arbeid, niet in de aanwezigheid van waandenkbeelden over een al of
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niet bestaand opperwezen, maar bij de mens als mens, in de hoogmoed van het
menselik hart.
Dat doet mevrouw Roland Holst in haar lekenspel ook, en daarmee is dit spel
in zijn grondstelling algemeen Christelik, aanvaardbaar voor orthodoxen en vrijzinnigen.
Evenals Vondel dit deed, in bijkans heel zijn dichterlik werk, maar het meest
beslist nog wel in het treurspel aller treurspelen, de Lucifer, zo rekent ook mevrouw
Roland Holst de trots, de opstandigheid tot de grondfout van de mensheid.
Erbarm U Heer, over de kinderen van dezen tijd
over hun hoogmoed en mateloos begeeren,
zo begint haar spel. En even later vervolgt zij
Reken hun hun hoovaardigheid niet aan,
niet hun opstandigheid.
Nu wij de eensgezindheid met de dichteres, wat betreft haar grondstelling, uit
hebben beleden, mogen we verder ook uitspreken dat we in de uit--drukeli
werking en de toepassing van deze stelling aanmerkelik met haar verschillen.
Ook mevrouw Roland Holst beschouwt het eigenmachtig optreden van de mens
als een misgreep tegenover God en tegenover de naaste, maar, als ik dit-heid
zo eens zeggen mag, zij voelt zich meer schuldig tegenover de naaste dan tegenover
God. Wij, orthodox-protestanten, voelen zeer scherp de scheiding tussen God en
naaste ; de liefde tot deze beiden is bij ons vervat in twee geboden, en van deze
twee geboden staat dat van de liefde tot God voorop. Dit brengt mee dat wij, onze
tekortkomingen, onze hoogmoed erkennend, ons allereerst schuldig, zondig voelen
tegenover God, en verzoening behoeven, geheel alléén van zijn kant. Dat is het
primaire ; het andere, de gewijzigde houding tegenover onze naaste, komt dan

daarna wel, en komt dan als vanzelf.
Bij mevrouw Roland Holst weegt deze prioriteit van onze verhouding tot God
niet zwaar. Wel stelt zij het tegenwoordig geslacht ook schuldig tegenover Hem.
De eerste regels van het spel spraken dit reeds uit, en ook later, in het derde
bedrijf, heet het nog .
In ons hart beeft na de dreuning van 't gericht en
het oordeel Gods, dat onzen hoogmoed brak,
maar het is wel merkwaardig om te zien hoe gemakkelik de dichteres telkens van
deze schuldbekentenis overglijdt op die andere, welke onze verhouding tegenover
de naaste betreft. Het lijkt soms alsof de schuld tegenover God in liefde tegenover
deze naaste geboet moet worden. Niet God is het dan, Die de mens verlost,
maar de mens die meent God te kunnen verlossen, in hem zelf en in anderen.
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Zult g' in u verstikken de stem van God ?
Of zult ge God verlossen in u zelven,
helpen, hem te verlosse' in anderen
en doen verrijzen in al meerdre harten?

Zodoende kan het uiteindelik inzicht waartoe het geslacht van dezen tijd gelangt,
moeilik anders zijn dan dat „allen zich aan allen moeten oprichten." Echter heeft
het zoeken van dit geslacht daarmee zijn doel nog niet gevonden. Want
Zoekenden zijn we nog, we zijn nog verspreiden ;
We moeten ons zelven uit menigen waan nog bevrijden.
Ook het denkbeeld dat het heil nog te veroveren zou zijn in ,,gemeenschapswijding", is zulk een waan. Eerst wanneer ons geslacht geleerd zal hebben deze
waan te verruilen voor de zekerheid, dat in Christus ons een durende redding geschonken werd, zal het zijn roeping kunnen vervullen, zal het kunnen worden
het geslacht „waar de wereld op wacht". Eerst dan zijn we „niet meer kinderen
van dezen tijd, maar kinderen Gods".
Maar nu Christus' naam wordt in dit lekenspel zelfs niet eenmaal genoemd!
Wat hebben deze godsdienstige bedenkingen nu te maken met de litteraire gedaante van dit spel ? Heel veel zelfs. Want het spel waar we het hier over hebben,
is een lekenspel. Dat wil niet alleen zeggen dat mevrouw Roland Holst het schreef in
een vorm die binnen het opvoeringsvermogen van leken zou liggen, maar ook dat ze
daarin uiting trachtte te geven aan de gedachten en de gevoelens, die onder deze

leken leefden. In wellicht geen enkele litteratuursoort zijn daarom de geestelike
en de litteraire eigenschappen zo nauw aan elkaar gebonden als hier.
Het is dan ook mijn vaste overtuiging dat een lekenspel met dezelfde fundamenteel Christelike grondstelling, maar geschreven door een orthodoxe dichter
voor een orthodoxe groep, er heel anders uit zou zien. Nu lijkt het me weinig
zin te hebben om te gaan bepeinzen waarin zulk een spel van dat van mevrouw
Roland Holst- zou afwijken. Hoe aantrekkelik dit ook moge zijn voor litteraire bespiegelaars, het gevaar is groot dat men daarbij van te voren regels gaat opstellen,
die later volkomen ongeldig zouden blijken : de geest gaat immers toch waarheen
hij wil. Maar van één ding ben ik zo zeker dat ik het hier als een axioma durf neer
te schrijven: in zulk een spel zou in ieder geval Gods heilsplan met de mensheid
in het algemeen en met ieder mens in het biezonder op enige wijze verbeeld moeten
worden.
Ook Vondel deed dat, in zijn Lucifer, het drama dat in zijn opzet het spel van
mevrouw Roland Holst nog wel het naast staat. Ook hij voegde de verlossing in
en door Christus in. Dit had tot gevolg dat zijn stuk veel van zijn tragiese kracht
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verloor, dat de dramatiese verhoudingen erin zeer verwrongen werden. Maar toch
deed hij het ; hij kon niet anders.
Evenals Vondel dit deed, zo zou ook iedere nu levende dichter van een orthodoxprotestants lekenspel met de menselike hoogmoed tot grondstelling, Gods heilsplan
moeten inschakelen in zijn werk. De wijze waarop, zou daarbij heel verscheiden
kunnen zijn. Vondel deed het in de vorm van een voorspelling die tevens de sluitsteen was van heel het stuk ; een ander zou het misschien weer geheel anders doen,
in de vorm van een terugblik of een vooruitblik, van een verbeelding van het
heilsfeit zelf of van een beschrijving van de reflex van dit heilsfeit op het tot berouw gestemde menselike hart. Maar hoe dan ook, doen zou hij het zeker ; hij zou
eenvoudig niet anders kunnen.
Met opzet sprak ik in het bovenstaande van de litteraire gedaante van het spel
dat mevrouw Roland Holst ons, ook ons, gaf, om zo de schijn te vermijden dat
mijn kritiek zou voortspruiten uit gebrek aan waardering voor de aesthetiese ver
dit haar werk. Neen, mijn kritiek, indien ik dit woord hier dus nog ge--dienstva
bruiken mag, werd niet ingegeven door miskenning van de betekenis van dit spel
als kunstwerk, eerder door het verlangen dat ook wij, orthodox protestanten, nog
eens op een zodanige wijze ons geestelik bezit mogen vertolken. Want hoe povertjes
steken bij dit werk de overigens zo goed bedoelde pogingen af die er van onze zijde
werden gewaagd om te komen tot een eigen lekenspel ! En hoe nodig, hoe broodnodig is zulk een lekenspel, ter vervanging van het oudroest dat men gewoonlik
aanduidt met de naam van samenspraak!
Zal dit verlangen naar een eigen, dus naar een orthodox protestants lekenspel
nog eens in vervulling gaan, of zal het altijd een vrome wens blijven ? Dat hangt
van twee omstandigheden af. In de eerste plaats zal er een dichter moeten opstaan,
die zozeer ziener is dat hij stem weet te geven aan het geestelik leven dat ons en
onze mede-christenen eigen is. In de twede plaats zal dit geestelik leven zo krachtig
moeten zijn en zo eensgezind, dat het inspireren kan tot vormgeving.
Over de vraag of nog eens zulk een dichter zal opstaan, behoeven we ons niet
bezorgd te maken ; het ja of het neen op deze vraag ligt niet bij ons, maar bij God.
Maar aan de twede voorwaarde, dat wij een voldoend krachtige geloofsgemeenschap
bezitten moeten om vormgeving mogelik te maken, komen we niet zo gemakkelik
voorbij ; deze voorwaarde dwingt ons tot bezinning op ons eigen geestelik bezit.

DE WIND EN DIT KIND
DOOR

ALDERT JONGEDORPER.

In mijn leven bezint
voor 't eerst zich de wind
zooals de wind langs mijn ruiten
zich ginds in de boomen bezint.
En alles een oogwenk verstilt;
ontzet voel ik mijn armen getild
in een droevig gebaar ; de takken
nemen den wind die machtig verstilt.
Ik gleed uit de vaart van den wind
tot waar de windstilte begint
de grens van een droomwijd gebied
waar nimmer dit kind zich bezint.
Ach hij, die den wind en dit kind
en hun roekeloos zwerven bemint,
weet dat de dood met een stilte begint
als van een eeuwig windstallen wind.

NACHTLICHT
DOOR

ALDERT JONGEDORPER,

Haar donkere haar viel voor haar oogen,
zij wankelde en smart wrong om haar mond,
zij ging oneindig ver maar aan den uitgang vond
de pijn van hare ziel zijn mededoogen.
toen -- in zijn armen neergezonken —
haar hartslag joeg naar zaligheid,
heeft hij haar dragend uitgeleid,
de nacht werd licht in sterrenvuur en vonken
En in den glans van wat op aarde
den zuiveren zin van glans alleen verstaat,
gleed stil geluk langs haar vermoeid gelaat
twee menschen die God voor elkaar bewaarde !

NACHTLIED
DOOR

ALDERT JONGEDORPER,

Voor Annie.

De laatste rozen zijn door kou vergiftigd,
mijn hart weet enkel dit nog maar van jou
dat je gegaan bent en een. kille morgendauw
je uit mijn armen heeft geheven....
Mijn droom van jou was zuiver, maar kortstondig
was de slaap die mij dit droomen liet;
het grauwe morgenlicht verried
mijn moeilijk en angstwekkend leven.

POL DE MONT.
Gemakkelijker sprak men over hem toen hij werkte en leefde en zong. 't Leven
pastte hem. De hoofsche gestalte deed denken aan onzen 17en eeuw, den schoon zinnelijken tijd van Hooft en Eredero. Enkel een blanken plooikraag en een fluweelen
mantel zouden den ridder - figuur voltooien. Zoo paste het leven om dezen altijd
jong gebleven dichter. De eeuwige student.

Maar ook dit is voorbij voor Vlaanderen. Hij heeft veel jaren kunnen werken,
gespannen gestaan voor Vlaanderen.
Misschien heeft niemand met overtuigender, in elk geval niet velen met nobeler
gebaar, de kracht vaa elk oogenblik aangeboden voor zijn land. Hij heeft geleefd
onder den drang en den dwang en de impulsie van orgineele mooiheid. Hij stond
volwassen in Vlaanischen grond, met gedachten en gevoelens in zijn Vlaamsch gemoed.
Er zijn wel veel goede en veel schoone menschen gevonden in Vlaanderen.
Veel zijn er geweest : Gezelle, Conscience, Rooses, Rodenbach, Verriest en ook,..,
Pol de Mont.
Gemakkelijk is 't om uit zooveel goede namen één te kiezen en dan te zeggen
waarom hij goed was. Hij werkte voor zijn land.... 't Leven lag in deze menschen,
omdat ze allen zooveel moesten herwinnen.
Maar nu is er weer één weggevallen. 't Gaat niet aan om bij 't einde van zulk
een werk-leven over den dood, de rust, te spreken. Alles wat er is behoort bij
de levende. Maar de levende is nu weggenomen.
In Vlaanderen moet rouw heerschen en stilte en treurnis.
Een van de grooten is uit de strijdtroepen weggerukt.
v. D.

LOLiTERING')

Toen ik de eerste bundel van Eekhout besprak (Opwaartsche Wegen, 6e jaarg.,
pag. 35), wees ik naast het goede van zijn verzen als gebrek de aarzelende, tastende
vormgeving aan. Te weinig brak het eigene bij hem door, al meende ik het in de
doodsroep uit Advent te herkennen. Nu dezer dagen Louteringen nog eens doorlezende, trof mij hoezeer toch in deze bundel de volgende reeds opgesloten lagen.
Daar is reeds de marteling van de dichter, die voelt dat zijn gedachte, zijn weg niet
meer op God gericht is, al richt hij toch tot Hem nog zijn gebeden. Maar daarnaast
de gedachte dat men het Paradijs niet kan binnentreden zonder voorbij het kruis
te gaan en te ervaren, dat voor wie binnen gaan wil, het kruis een dodelike versperring is. Met de dood is hij telkens bezig en hij bidt reeds om zachtheid voor
hen die niets meer wensen dan de grote stille dood. Maar hij weet ook dat hij,
onder Gods toorn gebroken, het zuivere lied zal zingen. Zo weet hij zich een zwerver,
maar wiens zwerven bij God bekend is, wiens hart vroom is, die God toch nimmer
verliest. Daarom is God meer nog dan de Rechtvaardige, de God van liefde. Die
goddelike liefde is vaak op dezelfde toon gestemd als zijn liefde voor de vrouw:
„De bloemen staan naar God gericht. Ik denk heel zacht aan jou ". En in de afdeling
waar hij van zijn liefde zingt, daar aanvaardt hij ook het leven. ,,Weer heb ik 't leven lief".
In zijn Doodendansen werd de Godverlatenheid een tijd zo sterk, dat hij de dood
als het enig zekere erkent en het korte leven, dat nauweliks vreugde kan heten,
waarvan alleen de bedwelming goed is. Maar uit deze nood klinkt de angstkreet en de bede om vergeving. Eigenlik is hij aan 't eind van Doodendansen reeds
uit doods dienst getreden, om te gaan beseffen wat een rijkdom het is te leven.
In Jaspis en Jade, en Wijn is de dichter nog in dezelfde krisis als in Doodendansen.
Deze bundels zijn ook ongeveer van dezelfde tijd, al verscheen Wijn belangrijk
1 ) Naar aanleiding van Wijn. Verzen naar Li-Tai-Po door Jan H. Eekhout, in 1930 door W. L.
en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. te Rotterdam uitgegeven; In aedibus amoris. Verzen
van Elisabeth Reitsma en Jan H. Eekhout. Uitgave van C. A. J. van Dishoeck N.V. te Bussum
in het jaar 1930 ;
Branding, kwatrijnen door Jan H. Eekhout. Uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Holland
in 1930.
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later dan de andere. Niet zozeer het geloof in de dood als wel de walging van het
leven en het vergeten van deze walging in de wijn vormen de hoofdtoon van de
bundel Wijn. Natuurlik zijn deze bewerkingen naar Li-Tai-Po geen trouw beeld
van wat in Eekhout leefde, toen hij ze schreef. Daarvoor waren ze tegelijk te
veel van een ander. Houwink wees er echter reeds op (Opwaartsche Wegen 7e jaarg.
pag. 405, 406) hoezeer deze verzen voor Eekhout een masker waren dat zijn eigen
trekken vertoonde.
Het karakter van deze verzen is misschien het best getypeerd in het slot van
Si-Schy. Het verveelde van de geeuw van de koning, het nutteloze dansen van SiSchy geeft het doelloze, het volkomen onbelangrijke van het leven aan, maar in
Si-Schy's staren naar het onzichtbaar dorp, heel ver voorbij het water komt weer
de ontkenning van de ontkenning, er is toch iets, al is het dan misschien buiten
bereik. Meestal drinkt Li-Tai-Po tot hij dit laatste hinderlike gevoel van een
mogelike goedheid des levens kan vergeten, om het allicht in de roes terug te
vinden.
Als Eekhout weer naar het leven grijpt, vindt hij de vrouw die aan dit leven
waarde geven zal. Dan wordt de goedheid van het leven plotseling stralende werkelikheid en dan ontstaat die verrukte dialoog van gedichten, die Jan Eekhout en
Elizabeth Reitsma samen in hun bundel In aedibus amoris hebben uitgegeven.
Wie de moeilike taak heeft om over deze verzen iets te zeggen, gaat niet mee
jubelen, nog veel minder kritiseren. Hij is de bekoorde toeschouwer bij een hoge
blijdschap, die van te intieme aard is om openlik bediskussieerd te worden. Slechts
hier en daar kan hij de woorden als mee tot hem zelf gericht beschouwen, b.v.
op blz. 15. Dat Eekhout met 't schrijven van de Doodendansen reeds voor het
leven gekozen had , was de lezer zich meer bewust dan de dichter. Wat voor ons
een proces is, was voor hem een gebeurtenis. Wij komen van het land van de
dood tot het rijk van de liefde bij het gadeslaan van Eekhout door de weg van
meevoelen en redeneren, hij slechts door die van de gewaarwording ; zodat hij
staat voor een plotselinge herkenning. Uit de verbijstering van de dood staart
hij plotseling in het licht der liefde en de hand strijkende langs de ogen, vraagt
hij de liefde : „Op welken golfstroom deedt Gij mij verlaten 't Land waar ik
bijna Uw bestaan vergat?"
Ik zei hoe in Louteringen God en de vrouw in het woord liefde samenvallen.
Dat is nu enigszins anders geworden, al is wat nu gebeurt wel verwant. Eek hout is een persoon die zwaar lijdt onder tegenslag. Van Oosten wordt er bitter
onder, Eekhout wanhopig, maar als Eekhout de goedheid van het leven ervaren
mag, is hij een dankbaar kind. Als er vreugde in zijn hart is, kan hij juichen en
zou wel tot ieder uit willen gaan om te getuigen hoe goed God is. Die kinderlike
vermenging van God en lot heeft echter een tragiese toon ontvangen in de dagen
der Doodendansen. Als hij daarna weer tot levensaanvaarding komt, heeft zijn liefde
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en zijn geloof beide een ernstiger bestaansgrond. En bij ernstiger beleving worden
ze ook niet verwisseld. Wel zijn ze verbonden.
Zo onstaan ongeveer gelijktijdig zijn liefdeverzen en die van zijn nieuw geloof.
Ze hebben beide hun bundel gekregen.
Van zijn geloof getuigt hij in Branding. Hij is na de veelvormigheid van zijn
Chinese verzen teruggekeerd tot het kwatrijn van Doodendansen. Het kwatrijn
toont Eekhout van zijn sterkste kant. Het kwatrijn dwingt zijn talent onder strenge
tucht en dat geeft aan zijn stem een zekerheid van toon, die de grote overtuigende
kracht van deze verzen uitmaakt. Zekerheid ? Is Eekhout aan de strijd dan voorbij ? Dat is hij niet, dat zijn wij niet. Hij staat in de branding. Maar toch weet
hij dat hij staat. En zo durft hij die zich schildknaap van de dood geweten heeft,
zich schildknaap Gods noemen. En zo als het gaat bij een die in blijde dienst is,
hij treedt ook op als verdediger. Er is hier en daar een apologetiese trek, en een
schaduw van de profetenmantel.
Als deze eerste begroeting Gods en deze eerste belijdenis van het leven een
aanvang is van een werk, dat in de geest van de dichter met hetzelfde enthousiasme
wordt voortgezet, dan zal Eekhout inderdaad, zoals Houwink in zijn inleiding tot
deze bundel zegt, een profeet in ons midden zijn.
VAN HAM,

VERDRINGINGEN
DOOR

CARLA VAN OMMEN,

Het is alweer een langen tijd geleden, dat Professor S. Freud het eerst heeft
gesproken van verdringingen en zijn psycho-analyse als genezing voorschreef
voor de vele ziekten, waarvan hij de oorzaak meende te zien in de verdringing van
sexueele gevoelens.
En sedert is de wereld ouder geworden en heeft de leer der psycho-analyse
zien groeien en uitdijen tot iets nieuws : tot de nieuwe zakelijkheid, die in veel
opzichten het gevolg van de psycho-analyse is, Bij beide vindt men een ver
oplossing van gevoelskwesties, een behoefte om alles te begrijpen, om-standelijk
langs verstandelijke weg tot het inzicht der dingen te komen. De nieuwe zakelijkheid
is de triomf van het intellect, maar o, ironie zij vertoont dezelfde euvelen,
die de stichter van haar oerprincipe meende overwonnen te hebben, zij vertoont
verdringingen en nu wel niet van het sexueele maar toch van eigenschappen even
algemeen menschelijk en evenzeer met de menschelijke natuur samengeweven. De
nieuwe zakelijkheid verdringt alles wat met het gevoel, met het sentiment samenhangt.
En nu wil ik het gevoel op zichzelf niet verdedigen, ik wil de Romantische tijd
niet terugroepen, waarin we zwelgden in gevoelens en gevoeligheidjes. Het gevoel
moet worden geleid door het verstand, maar het moet niet door het verstand
worden verdrongen en dat doet de nieuwe zakelijkheid. Dat maakt onze moderne
tijd zoo tot vertwijfelings toe oppervlakkig, dat alle ernst, alle verdieping als
gevoelsuiting in een hoek worden geduwd. Zoo ook het verantwoordelijkheidsgevoel.
Het leven wordt tot hoogste verrukking verklaard, maar aan het leven, dat is aan
verinniging, komt de moderne mensch niet toe. Het leven van nu is een renbaan
en de jonge mensch wordt als racer afgericht, met als eenig levensdoel zijn mede racers voorbij te streven, om straks als eerst aangekomene aan het doel, een leven
naar eigen goedkeuring te kunnen leiden. De nieuwe zakelijkheid heeft het ver
afgeschaft zooals het alles heeft afgeschaft, wat samen -antwordelijkhsgv
hangt met gevoel. De klachten over het failleeren van de twee levensverhoudingen,
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die het meest op het gevoel berusten, het huwelijk en de verhouding tusschen
ouders en kinderen, zijn daar, om mijn bewering te staven.
Of is het niet uitsluitend het ontbreken van gevoel en gevoelsuiting, die beide
verhoudingen ten gronde richt. Daar is in de eerste plaats, de eerbied, de onder
eerbied, die in beide verhoudingen van zoo groot belang is en dan de ver--linge
trouwelijkheid, Maar de vertrouwelijkheid is verstoven naar alle vier de windhoeken. Men behandelt alles in het openbaar, er zijn geen intimiteiten meer. „Er
is een heiligdom van het hart, ontziet het, stervelingen", is door de psycho-analyse
en door de experimenteele psychologie iets onbekends geworden. Met een aan
het weerzinwekkende grenzende openhartigheid hoort men soms over intieme
bevindingen spreken, zóó, dat men aan onbeheerschtheid zou denken, stond
daarnaast niet, dat die zelfde personen bij een maatschappelijke tekortkoming zeer
goed weten te zwijgen of het gebeurde weten te verbergen door het op te sieren tot
een overwinning, waar in wezen niets was dan een mislukking. Men zou denken aan
een „changer de places" in een oude quadrille. Vroeger poogde men zoo de oneenigheden in het huwelijksleven te verbergen, nu gooit men die te grabbel als
weleer St. Niklaas zijn peperneuten en vecht met hand en tand voor het verborgen
houden van een maatschappelijke misslag, omdat men weet, dat een economische
mislukking in onze dagen harder wordt beoordeeld dan een gebrek aan liefde of
offervaardigheid. Ook de vertrouwelijkheid tusschen ouders en kinderen is verdwenen. De ouders hebben alleen maar hun gewone menschenverstand, hun ondervinding en de liefde en zorg, waarmee zij het kind omringen, maar de psychologen
hebben het wetenschappelijk experiment. Zij weten wat de jonge mensch toekomt,
zij kennen het kind door hun tests en andere proeven beter dan de ouders. Vertrouwelijkheid is niet noodig, het experiment beslist. En als de zoogenaamde ,,proefpersoon", het proefkonijn, niet gelukkiger uit het experiment te voorschijn komt,
tant pis, de vivisectie kent liefde noch teederheid.
De nieuwe zakelijkheid verdringt iedere gevoelsuiting, deugd of ondeugd daar
daaronder hoort de jalouzie, die zoo onmisbaar is voor het huwelijk,-gelatn
dat haar verdwijnen een factor temeer is, voor de huwelijksontbinding. Het is
dwaasheid, dat het de man onverschillig moet zijn, dat zijn vrouw met een vriend
op reis gaat of dat het de vrouw koud moet laten, dat haar man het gezelschap
zoekt van een andere vrouw. Hier is een verdringing, die zich waarschijnlijk het
eerst zal wreken. Liefde zonder jalouzie is een onmogelijkheid en de ongelukkige
Othello is, met al zijn overdrijving, menschelijker dan de cynici, die beweren, dat
de jalouzie kan worden afgeschaft.
De nieuwe zakelijkheid verdringt alle gevoelsuiting, alle spontaniteit, alle edele
verontwaardiging, alle geestdrift. Men accepteert wat succes heeft en vraagt niet
hoe dit succes is gemotiveerd. Vandaag aanbidt men een bokser en morgen een
oceaanvlieger, die met een nog moediger, maar minder geslaagde tocht over-
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morgen de belangstelling weer verliest. Men verafgoodt het experiment, maar
ziet de ziel voorbij van degeen die het experiment volvoert en daarom keert men
zich telkens toch weer ontmoedigd af, want het gevoel laat zich niet verdringen.
Er blijft een leegte, die wij hunkerend pogen te vullen ; de liefde, de ernst, de
kuischheid, de bescheidenheid, de rechtvaardigheid, de belangeloosheid, de liefde
voor het werk, de ijver, de toewijding, de hartelijkheid, de zorg voor elkaar, zij zijn
zoo menschelijk, dat we niet zonder hen kunnen. En de menschelijke tekortkomingen ? Zij moeten niet worden verdrongen, maar zij moeten worden gelouterd
en dat kan het verstand niet bereiken. Het verstand kan begrijpen, maar het
kan niet louteren, dat kan alleen de liefde.
God, die alles inhoudt, maar waarvoor de liefde het hoogste is, heeft ons geschapen naar zijn beeld en nu willen wij de liefde afschaffen met alles wat daarmee samenhangt. Moet daar niet uit volgen, dat de wereld een chaos wordt en de
mensch ontredderd, zoekt naar wat hem is ontnomen ?
Op, om de nieuwe zakelijkheid te bestrijden, om hen te bestrijden, die alle gevoel,
alle sentiment willen verdringen uit ons leven of het willen kristalliseeren tot een
harde, onbuigzame stof. Er zal moed noodig zijn, want onze vijanden zijn sterk.
Maar laten wij ons aaneensluiten, laten we niet passief toezien, dat men ons onze
heiligste goederen ontneemt.
„Al ware het, dat ik de tale der menschen en der engelen sprak, al wist ik al de
verborgenheden en al de wetenschap en de liefde niet had zoo ware ik klinkend
metaal, een luidende schel geworden."
Is het niet of die luidende schel klinkt door onze dagen?

(IN 1VIEMORIANI)
DOOR

G. W ILLEMSZ.

Als d' avond over zonnevuren dag
Zich mededoogend welft en luide kreten
Verstommen tot het zielezachte weten
Van oud verdriet, dat 'k weer gebeuren zag
Als 't hart van vreemd herdenken wordt te zwaar
De avonden, die uwe oogen huifden
Met eindeloos ontfermen, en het zuivre
Geheim en de verhulling van uw haar.
Dan zwelt nachts duister groot en mateloos
Tot over mijn gehavend vuur. Gegeven
Tot eenzaamheid weet ik mijn jagende leven,
Dat eens uw milde troost tot licht verkoos.
En vreemd ontwaak ik tot een koude nacht,
Met groot, doodsbleek gelaat ziet maan mij aan
Door 't venster -- klokken luiden ons vergaan
En immer nog dit bleek ontberen wacht.

DOODS NABIJHEID
DOOR

LEO VAN BREEN+

Mannen en vrouwen die zwaar ademhalen,
gedreven door onzegbre, duistre nood,
en in de wouden Uw'r verlangens ommedwalen,
ruk 't venster open op de verre dood,
En trek hem ruglings in Uw klagend leven,
dat hij met bleek verschrikken u bestort ;
En gij, een jagend schip, met dichte reven,
onstuimig aan zijn hart geslingerd wordt,
Wie eens de dood zich durfde nadersmeken,
en van het leven afstand wilde doen,
wordt op de oude akker van het groen
geluk opnieuw omhelsd en kan niet breken+
Nooit weer, want over alle eindigheden
blaast zijn onstuimig lachen eeuwigheid;
Wie zich te zijner komst het hart bereid
maakt, slaat zich los uit 't bijtende verleden
en rijst, een schokkend schip, uit hoge waatren,
hoger dan waar de hoogste golf zich wringt,
opwaarts, en als een Godlik lachen klinkt
over 't rumoer van golf en wind zijn schaatsen.

GEBED
DOOR

LEO VAN BREEN,

Ik vraag U niet : wees met mij, Heer,
want immer zijt
Gij met mij, en het felle lied
van Uw aanwezigheid
zingt alle uren luidkeels op
Het is altijd.
Wanneer mijn hart Uw zingend hart
bij tij den niet verstaat,
dan is dit niet, omdat Gij mij,
maar wijl ik u verlaat;
En ik niet horen wil, terwijl
toch slechts Uw zingen baat.
Dit is mijn felle smart, o Heer,
dit is mijn hevig leed,
dat ik in uren van Uw vreugd,
door andren U vergeet,
en mij door andren niet met U
voor goed verbonden weet.
In ogenblikken, Heer, dat mij
het leven is te goed;
In ogenblikken dat . een mens
zijn zang zingt in mijn bloed,
en ik, op weg naar 't Uwe, een ander
zingend hart ontmoet —
Doorzing mijn vreugdge uren, Heer,
met 't wonder van Uw lied;
opdat 'k U nimmer wedervinde
wijl 'k U nooit verliet ;
Opdat dit alles in Uw naam,
voor en door U geschiedt.

HET LUSTRUMSPEL CORTEZ.
Het zien van een kleurrijke, schoongeschikte optocht is sinds vele eeuwen een
van de meest gewaardeerde nummers van elk waarachtig volksfeest. Het is vlak
voor de jaren van Hervorming en Renaissance, dat onze rederijkers deze wijze
van feestvieren tot een schoonheid en een kostbaarheid ') hadden opgevoerd als
pas weer bereikt werd in de „maskerades" der studentecorpsen bij hun lustrumviering kort voor de wereldoorlog. De luisterrijke intocht van Germanicus binnen
Utrecht is van deze laatste het hoogtepunt. Nog zijn de eenvoudiger optochten
van volksfeesten als b.v. het Leidse met 3 Oktober een grote volksbelangstelling
deelachtig. Terecht hebben de lustrumspelers der studentefeesten terwille van
de burgerij aan hun spel enige ommegangen verbonden.
Opvallend bonte en rijke kostuums ziet de burgerij het liefst ; de sobere optocht
van De Vliegende Hollander werd dan ook maar matig gewaardeerd. Toch zoeken
de samenstellers van het program der lustrumviering het zwaartepunt niet meer
in de „maskerade", maar in het symbolies spel. Het best geslaagd daarvan is
Ichnaton, bij gelegenheid van het vorige Utrechtsche lustrum.
De ommegang is nu slechts een rondrijden van de deelnemers aan het spel.
Zo was het ook bij de rederijkers : het spel was als hoofdzaak bedoeld. En toch ... .
hoezeer we ons er met Coster (Proza II, pag. 39 e.v.) in verheugen kunnen, dat
de studentenfeesten van het terrein der imiterende naar dat der scheppende schoonheid zijn overgegaan, toch is de aard van het lustrumspel, het waardeerbare — het
bleek weer overmatig in Cortez voornamelik in zijn betekenis als kijkspel gelegen.
Het lustrumspel Cortez was als kijkspel buitengewoon geslaagd. Een pracht
van goedgedragen kostumes, knappe, smaakvolle groepering, de majesteitelike
afdaling van de hoge tempeltrap jammer genoeg voor een deel op hinderlike
wijze aan de blik der toeschouwers onttrokken door de poort van het voorplan —
de blanke tempelstad als achtergrond voor de kleurrijke kleedij, de uitstekende
belichting, dit alles maakte het spel Cortez in zijn wisselende standen tot een
ogenfeest van meer betekenis dan de glorierijke tocht door de stad.
Maar het wilde meer zijn dan kijkspel, het moest ook zijn een geestelike worsteling.
Toen in de dagen der Romantiek de blik zich naar het verleden wendde, ontdekte
1 ) De nog kostbaarder hoffeesten der Bourgondiërs en de intochten der Bourgondiese vorsten
waren van overeenkomstige aard ; de zucht naar praal overtrof daar echter die naar schoone schikking.
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het oog daar slechts het goede dat de mens in eigen tijd vergeefs zocht en de
fantasie wist het nog schoner te kleuren dan het door weemoed versluierde oog
het reeds zag ; onze hedendaagse romantiek wijzigt de historie bewust om eigen
levenshouding aan de grote mannen der historie op te dringen. Cortez was inderdaad
de meest geschikte om deze historiese geweldpleging te ondergaan. Hij was niet
eenvoudig een gedrevene door gouddorst, niet een bruut, niet een onbetrouwbaar
mens als Pizarro ; hij was niet alleen een dapper man, hij was ook een nobele
figuur, die de dood van Montezuma en de vernietiging van zijn stad niet gewild heeft.
Dat hij echter uit respekt voor een oude schone beschaving zijn eigen ideaal van
macht, eer, rijkdom, vroomheid, trouw aan zijn koning, zou hebben willen offeren
is zo iets onmogeliks, zelfs bij deze edele conquistador, dat we zacht gesproken —
moeten wijzen op een grote vrijmoedigheid tegenover de historie.
Nu is deze minachting der historie zo'n gewoon verschijnsel in onze tijd, dat
we er graag over heen zouden willen stappen ter wille van dit spel, als het ons een
boeiend spel der scheppende verbeelding was geweest.
Maar — het is tot heden bij geen van deze spelen gelukt om spanning te brengen.
Deze spelen zijn tot nu toe een schoon gebaar, geen daad. Dat ligt niet aan de
techniese verzorging, niet aan de zwakheid van het lekenspel, of iets anders van
materiële aard, het is de onmacht die in het spel zelve ligt. De schone woorden
van Nijhoff in Leiden, de schone kleuren in Utrecht, ze zijn niets, als er het geloof
in ontbreekt aan een innerlike noodzakelikheid. Een stormachtig applaus, een vlaag
van enthousiasme behoort bij deze spelen tot de onmogelikheden. Verder dan
tot een indruk van stille bekoring en een stemming van welwillendheid wordt
het publiek niet opgevoerd. Zelfs bij Kinderen van dezen tijd kon waarachtige ontroering alleen ontstaan bij dat deel van het publiek, dat van nature of kunstmatig,
geheel gelijkgestemd was met de dichteres. Een stuk dat in dit genre overrompelt,
is nog niet gegeven. Onmogelik is het niet. Maar er is bij massaspel iets dat slechts
met grote moeite te overwinnen zal zijn. Massabewegingen zijn wel suggestief,
maar toch mechanies. En daarom kunnen ze wel ons intellekt voldoen, maar nièt
licht ontroeren.
Er was in Cortez een poging tot oplossing, gelijk in Ichnaton : om in een
hoofdpersoon de bewogenheid van het hart te geven. Het bleek echter onmogelik
om deze anders dan fragmentaries te tonen, waardoor Cortez' gebaar een tekst
nodig had die het karakter kreeg van de toelichtende bijschriften voor een film.
De lustrumspelen, lekenspelen, spreekkoren, ze zijn een genre in wording en
wie zich Ichnaton herinnert, ook wie Cortez heeft gezien, weet dat er wat in te
bereiken valt, maar dat er een groot kunstenaar nodig is om deze spelen van de
sfeer van het interessante over te brengen naar het grootse. Zal het de Utrechtse
studenten mogelik zijn bij hun derde eeuwfeest, hun volgend lustrum, dit te geven?
VAN HAM.

DE EEUWIGE MORGEN
DOOR

H. STEGGERDA,

Wanneer wij eenmaal wederkeeren,
tot de d' allervroegste morgenstond,
die zich eenmaal tot eeuwige verreiniging zal keeren,
tot 't ongenaakbaar licht van Uw rechtvaardigheid,
waaronder Gij ons eens verloren vond.
Dan zal d'azuren lach, van Uwen heil'gen dag,
ons openbloeien als onzegb're heerlijkheid.
Dan zal Uw Licht, den nacht der leugen scheuren,
omdat de vrucht van Uwe waarheid is volgroeid.
En door den schemer van ons droef bestaan de morgen kleuren,
wijl het beloofde Paradijs voor onze pogen openbloeit !
Reeds ruischen Uwe eeuwigheden
door ons onstuimig bloed.
Reeds ademt onze ziel, de Lente van Uw eeuwig Eden,
wat ons tot Godgewijde vruchten rijpen doet.
Uw Geest ontbladert snel de dorheid van ons heden
en in der aarde donkerheid, ontkiemt ons nieuw bestaan,
De kimmen wijken reeds naar ongedachte werk'lijkheden,
onthuld wordt ons de droom, van Uw bestaan,
Uw Godd'lij k Zijn, waarin de dood en eeuwigheden
besloten liggen, waaraan wij schreiend ondergaan,
wanneer de tijd als een gedachte is doorbracht,
en alles hunk'iend op Uw zichtbaar komen wacht,
op 't ééne woord, dat alle nacht
vervaagt voor Uw gezicht,
En al 't gelooven schouwen wordt,
De vloek verbreekt in 't eene -- L i c h t! —
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Wij weten dat, wat ons aan schoonheid is gebleven,
nog groeien zal, tot grooter heerlijkheid.
O wij doorleven in die weelden, het voorspel van ons eeuwig leven,
en weven schoon door ons bestaan, de zekerheid,
dat Gij o God, de Koning van het leven zijt,
dat straks tot U -- gelouterd door Uw licht — zal wederkeeren
tot een volmaakte bloei, als een verrukte zaligheid.
Nog draagt de aard, de vloek van onze zonden.
Nog huivert onze ziel in kille sterf'lijkheid....
Maar door de scheem'ring heen, heeft ons Uw Licht gevonden,
Wij weten in Uw Zoon ons vrij, voor Uw rechtvaardigheid.

PRIMITIEVE POEZIË`)
DOOR

ROEL HOUWINK.

Wie niet in staat is aan de traditioneele gebondenheid voorbij te zien, die het meerendeel der hedendaagsche jongeren aan bepaalde ziels- ervaringen en levens-inzichten
in hun poëzie gekluisterd houdt, zal de kern niet vatten kunnen van Achterberg's
dichterschap.
Voor een recht begrip van deze verzen is in de allereerste plaats noodig, dat
men zich vermag los te maken van het wereldbeeld, dat in de moderne dichtkunst
domineert en dat geboren is uit een romantisch verlangen, dat in de realiteit van
het geestelijk leven van onze dagen geen voedsel meer vinden kan.
Er is misschien sedert lang geen periode in onze poëzie geweest, waarin zij zich
in zulk een levensgevaarlijk isolement heeft bevonden ten opzichte van het geheel
onzer geestelijke ontwikkeling dan thans ondanks haar „bloei ".
Als voornaamste oorzaak van deze situatie is wel aan te merken het feit, dat het
wereldbeeld, dat onze dichters ons te schenken hebben, een in zichzelf besloten
verdichting geworden is van een oorspronkelijk levensgevoel, dat nagenoeg geen
communicatie meer heeft met de geestelijke werkelijkheid van den mensch van dezen
tik.
De zwevende melancholie, die de ondertoon vormt van bijna alle verzenbundels,
die er in de laatste jaren verschenen zijn, raakt nergens het hart van Vandaag. Over
zijn verkrampte ellende glijdt zij heen, over zijn teugellooze genotzucht spreidt
zij een bedriegelijk glanzende sluier.
De eene dichter na den anderen wordt ingesponnen door dezen droom van smart,
die de aarde niet raakt en de eeuwige glorie van den hemel vergeten is. Slechts af
en toe en niet altijd voor goed helaas slaagt één hunner erin dit kleed van nevel en
tranen van zich af te werpen en de wereld en zichzelf met eigen oogen te zien.
Het schaarsche, poëzie-minnend publiek echter raakt zoo langzamerhand in denzelfden droom als die zijner dichters bevangen. Het is door een zeer suggestieve,
1

) G. Achterberg, Afvaart, Bussum, C. A. J. van Dishoeck, 1931.
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doch uiterst eenzijdige kritiek allengs de overtuiging bijgebracht, dat het wezen der
schoonheid afhankelijk is van dit melancholisch fluïde ; dat het als het ware de
voorwaarde bij uitnemendheid is voor de creatie van een meesterwerk op dit gebied.
Zoo heeft zich gaandeweg een dichterlijk „derde rijk" gevormd, dat binnen zijn
poorten slechts diegenen duldt, die trouw hebben gezworen aan de mythe van
een in de wolken verborgen paradijs,
Geen burger nu van dit derde rijk is in staat de poëzie van Achterberg ten
volle te verstaan ; hij moge al tot eenige vage, aesthetische waardeering komen, haar
in haar oorspronkelijkheid en noodzakelijkheid begrijpen zal hem niet mogelijk zijn.
Waarom niet ? Omdat deze verzen geboren zijn uit een zuiver en direct levens
waarvoor dit derde rijk geenerlei werkelijkheid bezit. Voor Achterberg-gevol,
is er maar één innerlijke spanning, tusschen hemel en aarde ; er bestaat voor hem
geen platform daartusschen, waar de zaligen te samen komen om het reisplan op
te maken.
Voor een dichter als deze is aarde aarde en hemel hemel en omdat de hemel
de aarde als een stofkorreltje in zich sluit, is de aarde er soms-eigenlijk -bijnaniet. Maar de dichter is er altijd -- en daarom mag er hier niet worden gesproken
van „mystiek" in den minder guns eigen zin van het woord. — al schroeit ook
de felheid van het licht vaak zijn blik. Dit er- steeds-zijn van den dichter, niet
als een vorm van lyrische over-beklemtoning der persoonlijkheid, doch als voortdurende verantwoordelijke en schuldige aanwezigheid van ons mensch-zijn, behelst
het specifiek religieuze element in deze poëzie. Elke vlucht uit dezen staat wordt
als zoodanig herkend en beleden.
Primitief is de dichterlijke bewogenheid in het werk van Achterberg in zooverre

zij uiet wortelt in de een of andere cultureele sfeer, maar voortkomt uit de aanraking
van des dichters verbeelding met de oerkrachten van het leven. Hiermede wil niet
gezegd zijn, dat er geen antecedenten zouden te vinden zijn, hetzij materieele, hetzij
formeele, in deze verzen. Het ware dwaasheid zulks te beweren. Ook Achterberg
is een kind van zijn tijd en heeft mede te dragen aan de erfenis, . die het voorgeslacht op onze schouders heeft gelegd. Doch datgene waardoor zijn dichterschap
zich van dat van bijna alle huidige jongeren onderscheidt, is het zoo bij uitstek
verheugende feit, dat zijn gedichten hun oorsprong nemen in de grondspanningen
van het leven zelf en niet in een bepaalde aesthetische verbeelding van dat leven, zooals
nagenoeg immer op het oogenblik onder onze jongste dichters te geschieden pleegt.
De wezenlijke verhouding tusschen dichter en wereld en tusschen dichter en
God in hun elementaire plastiek zijn in dit werk terug te vinden. In de natuur
kruisen zij elkander en worden gekruist. Zij is het terrein, waarop de dichter de
schoonheid ondergaat en die hem het materiaal voor zijn verbeeldingen levert.
Men zou haar de invalshoek kunnen noemen, waaronder het licht tot hem komt
en de vonk tot vlam ontsteekt.
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Wie van de natuur alleen het decoratieve kent, zal met deze verzen geen weg
weten en ook niet degeen, die meent, dat zij onvertroebelde Godsopenbaring
is. Noch de doorsnee-stedeling, noch de pantheïst zullen tot de kern van Achterberg's
dichterschap vermogen te naderen. De eerste niet, omdat hij niet meer gelooven
kan aan de diepte van het natuurlijke leven (er is geen kiemkracht, die de grauwe
woestenij van het asfalt overwint) ; de tweede niet, omdat hij loochenen moet,
dat de natuur een zin in zichzelve bezit, die voor ons ondoorgrondelijk is. Wie
echter nog bij machte is de spanning te beleven, waarin ook het natuurlijke ten
opzichte van het Goddelijke staat, die zal zien, hoe zich deze spanning in de poëzie
van den jongen dichter Achterberg op een krachtige, zuivere en oorspronkelijke
wijze openbaart.

KRONIEK.
NOG EENS LEENDERTSE.
Leendertse drukt in de A.R. Rotterdammer een fragment uit een brief af, die hij 11 Febr. 1931
heeft ontvangen, en waarin iemand aan Leendertse schrijft, dat hij vroeger de redaktie van Opwaartsche Wegen er op opmerkzaam heeft gemaakt, dat hij de medewerking van Houwink,
van Breen e.a. niet in het belang van Opwaartsche Wegen achtte.
Aangezien mij van zo'n schrijven niets bekend was, heb ik de heer Leendertse onmiddellik na
lezing van zijn stukje gevraagd mij de naam van de schrijver te willen noemen. Aangezien
alle brieven aan de redaktie bewaard worden, zou ik bij het kennen van de naam dadelik
kunnen nazien, of mijn geheugen me inderdaad parten heeft gespeeld. Wat ik vooralsnog niet
geloof.
Leendertse weigert me deze naam te noemen, wil de brief wel aan een derde tonen. Hij
voelt zich beledigd, omdat ik aan kontróle denk. Hij draait echter de zaak om. Hij meent dat
de kwestie gaat om de vraag, of hij een brief heeft ontvangen, inplaats van over de vraag of
de redaktie een brief als bovenbedoeld ontvangen heeft. Ik heb echter de overbodige tussenpersoon aanvaard, in de hoop dat die mij de naam wel zal mogen meedelen ; anders is ook dit
volkomen onvruchtbaar.
Voorlopig kan ik alleen zeggen, dat de bewuste schrijver in zijn brief aan Leendertse zich
schijnt geërgerd te hebben aan de poëzie in het algemeen in Opwaartsche Wegen, waarbij hij ten
onrechte de kwestie Houwink nu betrekt. Want van een protest meer in het. biezonder tegen
de in de laatste jaargang afgedrukte Brieven aan een Gevangene, Brieven over Schoonheid
of Waarom Christelijk (in verband daarmee beweert Leendertse dat protesten van lezers zijn
binnengekomen !) heeft zelfs het geciteerde briefgedeelte nog niet veel.
Ten slotte een vraag :als Leendertse, aangezien hij in het meervoud schreef, nog meer materiaal
te tonen heeft aan onze bemiddelaar, laat hij dit dan tegelijk doen. Ik verlang er naar aan deze
kwestie een eind te maken. Als ik me vergist heb, zal ik het ruiterlik erkennen ; ik hoop dat
V. HAM.
de heer Leendertse tot het zelfde bereid is.
NICO ROST's ZONDEVAL.
De uitgever W. de Haan was zoo vriendelijk mij naar aanleiding van het artikel : „Het Leven
onderricht" in het Meinummer van O.W. de vertaling van Alfred Döblins boek „Frans Biberkopf's
Zondeval toe te zenden.
Bij de groote waardeering voor de prestatie van den vertaler moet ik er mijn nog grootere
spijt over uitspreken, dat bij het noodig heeft gevonden tusschen den tekst in overal naar
eigen believen vloeken te zaaien.
Vertaler heeft blijkbaar gemeend op deze wijze voor de hollandsche lezers de rauwheid van het
milieu beter te demonstreeren.
Voor een juiste interpretatie -in-vertaling zijn deze opzettel ijkheden niet noodzakelijk.
De taal die Döblin zijn figuren laat spreken is — natuurlijk — allerminst „zoetsappig" -maar in geen geval daar zóó aanstootverwekkend als het hollandsch dat de vertaler hun dan
in den mond legt.
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Het gevaar dreigt, dat velen die enkel de vertaling lezen, door de knaleffecten de diepe stilten
van zieleleed en angst in dit kunstwerk niet opmerken. En dan heeft het boek zijn beste uitwerking gemist.
Om een enkel voorbeeld van de tallooze exempels te noemen : „eisekalte Finger" heet overgezet : verdomd kouwe vingers.
De wansmaak van o.a. dit bijmengsel doorgeurt weerzinwekkend den vertaalden inhoud van
dit boek ; de scherpste neus kan dit er in het oorspronkelijk werk niet in speuren.
Onder het lezen van den Duitschen roman wordt men mede bewogen in de toegewijde genegenheid van den schrijver tot zijn figuren, een genegenheid die aan de uiterlijke milieuverschijnselen volstrekt voorbijgaat, maar de vertaling lezende wordt men het sterkst getroffen
door de „onbeschaafdheid" van dit menschenwereldje.
Het overwicht van dit laatste belemmert — zoo niet maakt onmogelijk — het ontstaan van het
inzicht, dat de auteur, Dublin, bij de bewerking van zijn stof deze boze middelen ongebruikt
liet liggen ; zooals dat uit zijn werk blijkt. Dus doet de vertaling aan den verdienden indruk
van Döblins hoogstaand kunstenaarsschap te kort.
Het is geen boek om aan te „gnuiven ", dit epos ; waaraan een ernstiger levensvisie ten grond
-slag
ligt dan deze „gekruide" vertaling laat vermoeden.
Betreurenswaardig is het, dat dit werk in hollandsche overzetting door den inslag van banale —
door en door oppervlakkige
hollandsche spreekgewoonten is besmet.
H. DE BRUIN.
--

DE BEKRONING VAN ARTHUR VAN SCHENDEL.
Naar aanleiding van de toekenning aan Arthur van Schendel van den C. W. van der Hoogtprijs schrijft Mr. H. Marsman in De Groene Amsterdammer o.m. het volgende :
„De commisssie voor schoone letteren zegt: er was dit jaar geen jong boek, dat waard is
bekroond te worden. Ten eerste is dit een leugen en ten tweede (dit is zelfs het eerste, het
au fond, eenige bezwaar) ; als de commissie en met haar het bestuur dit werkelijk meende,
dan had zij den prijs dit jaar niet moeten uitreiken. Zij heeft in elk geval geen zweem van
recht, om haar charter te overschrijden, te breken, te schenden." Buitendien acht de heer Marsman het eergevoel van Arthur van Schendel gekrenkt door deze „aanmoediging ".
Als men het advies der commissie voor schoone letteren heeft gelezen, weet men dat de Maatschappij, blijkbaar blindelings meegaand met haar commissie, niet van Schendel bekroond heeft,
omdat zij in een onnoozele maar goede trouw meende, dat geen der jongere in 1930 geschreven
werken een bekroning waardig zou zijn, maar omdat zij jonge talenten, eigenmachtige en eigenwijze talenten, die misschien vierkant lak hebben aan een fossiel instituut als die waardige
Maatschappij, liever niet bekroont. De Maatschappij heeft een niet te rechtvaardigen blunder
begaan met deze bekroning, maar zij verdedigt dien blunder in haar perfide communiqué op een
manier, die aan duidelijkheid niets te wenschen meer overlaat ; zij bewijst daarmee, dat zij de
jonge Nederlandsche letterkunde -- die de heer van der Hoogt haar verzocht met liefde en steun
te blijven volgen — beschouwt als een talentloozen en arroganten troep. Laten wij één ding vaststellen : deze duidelijkheid en voor een deel ook deze meening is ons, jonge Hollandsche schrijvers,
misschien toch niet volkomen talentloos en denkelijk zeer arrogant, onverdeeld lief, maar wij
verzoeken de Maatschappij en wanneer die zich zou willen beroepen op haar commissie, dan
de commissie, voortaan geen belangstelling meer te fingeeren voor ons werk en vooral niet
„onze bewegingen niettemin met oplettendheid te blijven volgen," zooals het heet in dien onbetaalbaren zin, die stikt en stinkt van verwaandheid. Of laat zij, als zij den wil van den heer
van der Hoogt wil gaan volgen, deze commissie afdanken, desnoods in strijd met het reglement
en er eene benoemen, die uit behoorlijke en competente menschen bestaat, die haar voor zullen
stellen den van der Hoogt-prijs jaarlijks te willen uitreiken aan het beste werk, of aan het minst
slechte -- dat vooral behoeft aanmoediging -- der j o n g e r e litteratuur ; en laat zij zich op het
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stuk van al of niet jong zijn niet ironisch laten vernikkelen of vleien door een commissie die zegt,
dat men vreemd zou doen in de Maatschappij iemand oud te noemen na een vijftigtal ver
jaren, vooral niet als zoo'n commissie ten deele bestaat uit lijken van nog geen veertig.-strekn
De tegenwoordige commissie deugt niet : zij is de jonge litteratuur valsch en vijandig gezind:
in een toon, die gemengd is uit de meest walgelijke pedanterie, waartoe Hollandsche schoolmeesterij
in staat is, uit een parvenu-achtig arrivisme, hypocriete diplomatie en een neerbuigende oplettendheid, is de eerste helft der motiveering niet anders dan een sluw, gemeen draaiend goed
feit dat de commissie ook dit jaar boeken als „Schuim en Asch" en ter Braak's-pratenvh
„Carnaval der Burgers" — men ziet het, alweer : de kliek komt op voor haar vrienden —
niet heeft w i 11 e n zien en er den prijs aan onthouden, zooals men hem van Ostaijen onthield,
Engelman, Buning, Bloem, Gijzen, Roland Holst, Albert Helman, Nijhoff, Hendrik de Vries,
van den Bergh.... stuk voor stuk toch niet volkomen talentloos en eenige aanmoediging waard ;
niet minder „begaafd" dan Donker, Coolen, de Man, van der Leeuw, Dirk Coster, die allen
wel zijn bekroond ; misschien minder opgeblazen deze laatsten, minder eigenwijs, meer dociel
en eerbiedig gestemd tegenover zóó iets Olympisch als de Maatschappij en haar commissie ? -Ik hoop, dat de zaak nu duidelijk is : afgezien nog van het f e i t van Van Schendel's bekroning
met een prijs, die daar niet voor bestemd is en die voor hem een beleediging moet zijn, kan men
niet anders doen -- en ik geloof namens velen, niet alleen „jeugdige scribenten" — zooals het
advies der commissie de haar door wijlen C. W. van der Hoogt in haar aandacht opgedragen
beschermelingen noemt met een gezicht, dat zelfs niet meer waard is van haar romp geranseld
te worden — dan zijn diepe verontwaardiging en diepe verachting uitspreken, vooral voor den
geest der motiveering : wij, opgeblazen gelijk God ons schiep, noemen dat stuk, „kil en kras",
een infaam, gearriveerd rotstuk ".
Ongetwijfeld heeft Marsman naar den inhoud hier volkomen gelijk. Het is een dwaasheid
een prijs, die ter aanmoediging bestemd is, toe te kennen aan een auteur als Van Schendel. Wanneer
de commissie werkelijk van meening was, dat geen Nederlandsch letterkundige een aanmoediging,
als door den deer C. W. van der Hoogt bedoeld, toekwam in het afgeloopen jaar, had zij zich
dienen te onthouden of haar mandaat ter beschikking moeten stellen. Men kan van meening
verschillen over het feit, of Bloem, Buning, Nijhoff en Roland Holst al dan niet nog eenige aanmoediging in den zin eener dergelijke bekroning van noode hebben ; doch in groote lijnen slaat
hij ook in dit opzicht de plank niet mis. Waar wij echter met klem tegen wenschen te protesteeren is de grove en teugellooze wijze waarop Marsman heeft gemeend zijn bezwaren te moeten
kenbaar maken. Is nu werkelijk deze kwestie het waard, dat er zoo hoog van de toren geblazen
wordt en dat men zich in zulk een onbeheerschte drift erover uit ? Waar moet het met onze
schrijvers naar toe, wanneer zij zich over futiliteiten als deze op een dusdanige manier opwinden ?
Het schijnt zoo langzamerhand onder sommige jongeren een wedstrijd te worden in schelden en
beleedigen. Meent men waarlijk zich hierdoor verdienstelijk te maken voor „de kliek"? Voor
onze letterkunde in elk geval zou het beter zijn, wanneer men zich meer bezig hield met de
eigen praestaties en zijn vurigheid bewaarde voor zaken, die daar een beter recht op hebben, omdat zij verder reiken dan de Nederlandsche litteratuur anno 1918.
UYLDERT OVER GAB. SMIT.
De kritieken die Uyldert in het Algem. Handelsblad over de jongere dichtkunst schrijft, zijn
eentonig, omdat ze alle hetzelfde zeggen. Deze jongere dichters hebben geen vormkracht ; zij
missen nauwkeurigheid, bezonnenheid, zuiverheid, doorzichtelikheid, enz. enz.
Ook de poëzie van Gab. Smit gaat aan deze gebreken mank. Gelukkig is de persoon die ze
schreef, nog jong ; er kan nog veel veranderen ; hij bezit altans een zekere roeping tot het dichterschap.
Maar voorlopig komt er van deze roeping toch nog niets terecht. Ook Smit is onklaar in waarneming en gewaarwording, in emotie en verbeelding. En dan gaat Uyldert voorbeelden aanhalen.
Hij citeert een paar regels uit „Lentemorgen"
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De tijd is snel, kind, sneller dan het bloed,
en tusschen onze monden rukken de uren
hun pracht voorbij : vliegende vuren,
door een engel glimlachend behoed.
Uyldert zegt hier dan van: (In dit gedicht) „zijn de uren, die tusschen de monden van twee
gelieven „voorbij rukken" niet meer of minder dan „vliegende vuren".
Deze zin verraadt zulk een gebrek aan begrip en aanvoeling, dat we niet anders kunnen
dan ons afvragen: Bezit Uyldert, bij het schrijven van zijn kritieken, zelf wel die nauwkeurigheid, die bezonnenheid, die zuiverheid, die doorzichtelikheid enz, enz., wier gemis hij aan zijn
H.
slachtoffers steeds weer verwijt?
DE N.C.R.V. EN DE LITTERATUUR.

Gedurende nu ongeveer een jaar heeft de Nederlandse Christelike Radiovereniging, een enkele
uitzondering als de lezing van v. d. Does over Bilderdijk daargelaten, de litteratuur volkomen
verwaarloosd.
De A.V.R.O., de V.A.R.A, de K.R.O., gaven ieder wekeliks een litterair halfuurtje, waarin
merendeels terzake bevoegde sprekers optraden ; de N.C.R.V. — deed niets.
Vroeger was dit anders. Toen had de N.C.R.V. óók haar litterair halfuurtje, verzorgd door
de leden van Essayistenkring, Auteurskring, Verbond van Letterkundige kringen. Maar de ervaringen die deze sprekers bij de N.C.R.V. opdeden, waren van die aard dat ze unaniem besloten,
voorlopig van verdere medewerking af te zien.
Wat deed de N.C.R.V. nu ? Ze schrapte eenvoudig de Litteratuur uit haar programma!
Dat deed ze nu al een jaar lang !
En nu ? Onlangs werd er een vergadering gehouden van de Verenigingsraad der N.C.R.V.
Volgens het officiëele verslag in de Omroepgids heeft de voorzitter .daar gezegd „dat de omroep
van orthodox-protestantsch Nederland gelijkwaardig was aan en op dezelfde hoogte bleef als
de omroepen van de vrijzinnigen, de roomschen en de socialisten ". „Onder Gods zegen (wij cursiveeren !) is ons dit gelukt". „Wij hebben de vergelijking met de anderen glansrijk kunnen
doorstaan".
Je moet toch maar durven!
Tegenover de voorstelling die deze voorzitter geeft, stellen wij de onze.
De N.C.R.V. heeft gedurende het afgelopen jaar een zeer belangrijk onderdeel van haar cultuurtaak schandelik verwaarloosd.
Dit in tegenstelling met de andere omroepverenigingen die het belang van dit onderdeel van
haar programma wèl inzagen.
En wij vragen : waar zijn de N.C.R.V.-leden die de leiding van hun vereniging tot hun plicht
roepen, desnoods dwingen?H.
COSTER OF HONDENSLAGER?

De Heer E. du Perron is mij alleen bekend uit de enkele bijdragen, die er van hem in fatsoenlike tijdschriften zijn verdwaald. Gezien de aard en de geschooldheid van deze bijdragen moet
ik wel veronderstellen, dat een aanzienlik deel van zijn oeuvre verschenen is in zeker soort krantjes,
dat ik niet lees. Voor 't overige is het voldoende te weten, dat hij zichzelf onlangs, zij het dan
ook bij wijze van geestigheid, heeft gekarakteriseerd als een hond.
Er is beweerd, dat hij een bescheiden hond is en ik wil het graag geloven. Er zijn weinig
mensen zo tevreden met zichzelf en hun geestelike onmacht als deze hond, en boven „beentjes
en wat brood" (men noemt dat vitaliteit) gaan zijn verlangens waarlik niet uit. Alleen heeft hij
de gewoonte om iedereen, die hij niet begrijpt (en dat is prakties dus werkelik iedereen) op een
alleronfatsoenlikste manier aan te janken. Het is zeer onverstandig om zich daaraan te ergeren
en het is dan ook zeer onverstandig als een waardig Coster zich verlaagt om het beest persoonlik
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van de deur van zijn kathedraal te komen wegjagen. Een vak is tenslotte een vak en een Coster
is geen hondenslager. Je moet leren hoe je met zulke treiterige beesten omspringt. Daar zijn
radikaler middelen voor nodig dan een simpel: „Ruk uit ".
Opwaartsche Wegen heeft weinig last van de straatschender. Gelukkig, zegt U? Integendeel,
lezer, hoor de reden en treur met mij. Ons „blaadje", heeft de hond verklaard, is te min om
door hem bevuild te worden. Was het niet onze laatste kans op een beetje onsterfelikheid ?
K. H.
DE VONK.
In De Vonk, afl. 3 komt het vervolg voor van het art. over het creatief proza in Chr. kringen.
Men zal ons willen geloven, dat het niet is om de goede woorden daarin aan Opwaartsche Wegen
gewijd, als we zeggen, dat dit 2e gedeelte getuigt van een goed kennen en duiden der feiten
van de laatste jaren. v. H.
PROF. PRINSEN OVER LUCIFER.
Aug. Heyting kritiseert in Nationaal Tooneel (V, afl. 6) Prof. Prinsen naar aanleiding van diens
uitlating in de N.R.C. (10-3-'31), als zou de Lucifer onze opstand tegen Spanje symboliseren.
Hij wijst op het onmogelike van ook maar in één detail de konsekwentie van deze bewering te
trekken. Hier voert inderdaad elke konsekwentie zum Teufel, maar niet tot Lucifer! v. H.
P. E. N. KONGRES.
Roel Houwink schreef bij gelegenheid van het kongres een overzicht van onze hedendaagse
letteren, dat, in verschillende talen vertaald, aan de deelnemers werd uitgereikt. De Hollandse
tekst er van verscheen in Elsevier's geïllustreerd Maandschrift. Reimond Herreman schreef voor
het kongres een overzicht van de huidige Vlaamse letterkunde. v. H.
BEKERINGSGESCHIEDENISSEN.
Mevrouw Hoogstraten- Schoch verweert zich in De Nederlander van 26 Junie tegen wat zij
noemt „schamperen ten opzichte van een bekeering".
Verstandige dingen zegt ze tegen mensen, die „schamperen" over de plotselinge bekeringen
bij 't Leger des Heils, b.v. ; maar om de grote begripsverwarring die in haar stukje heerst, ook
in verband met het bekeringsverhaal, voel ik de noodzaak om een uit den treure verhaalde geschiedenis weer over te vertellen.
Ten eerste worden door haar plotselinge en ongemotiveerde bekeringen identiek gesteld. Wie
zich over Paulus, Petrus, de kamerling in hun plotselinge verandering alleen maar verwondert,
en de gevolgtrekking maakt, dat een bekering je op 't onverwachts zo maar op 't lijf valt, heeft
van deze mensen en hun geschiedenis niets begrepen. Er is dan ook, afgezien van de plaats die deze
verhalen innemen in de Heilige Schrift, voor ons niet de minste aarzeling om de waarachtigheid
van deze verhalen te beamen en de figuren uit deze geschiedenissen, als levende personen voor
ons te zien, zij het ook, dat meer of minder uitvoerigheid van de tekening het beeld van de een
scherper maakt dan dat van de ander.
Ten andere de plotselinge bekering in het leven en die in een roman. Alles wat in het leven
wel eens voorkomt, is nog maar niet geschikt voor een auteur om een aannemelik verhaal uit op te
bouwen. Een prijs uit de loterij, een mooie erfenis, een toevallige ontmoeting, een brand en een
onverwacht sterfgeval zijn gebeurtenissen die niet ongeloofwaardig zijn ; ook zijn ze in een ver
niet verboden. Doch maar al te dikwijls zijn het de bewijzen voor de onmacht van de-hal
auteur. Het zit hem nog niet zozeer in het gebruiken van deze toevalligheden voor zijn verhaal,
maar in de stuntelige wijze waarop hij juist op die plaatsen in zijn verhaal zijn onbekwaamheid laat
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merken. De lezer vindt het verhaal al middelmatig, maar verwacht tenminste op het punt van de
krisis gekomen, iets meer, en wordt dan met een niet onmogelike, maar wel nietszeggende
ramp, of bekering (dikwijls beide) plotseling naar een nog minder dan middelmatige afwikkeling
van het verhaal overgeheveld. Zulke verhalen kweken slechts oppervlakkigheid aan, en erger.
v. H.
MARSMAN : WITTE VROUWEN. (Boekbespreking).
Marsman is met de witte vrouwen uitgeweest;
Dat was me wat, dat was me een feest
Eén kon er echter niet met hem mee :
Die lag tevree
en heel gedwee
onder de jonge linden;
ze was niet meer te vinden.
Wat is er toch allemaal gebeurd?
Eén sliep er in en werd meegesleurd.
Een andere lag te ontbinden.
Door de gaten in haar buik en flanken
(ze was vroeger een paard) groeiden ranken.
Dat was me een zicht,
O dat schuldeloos wicht!
Z o vergaat elke lijn, ook de slanke....

Alleen verwonder ik mij, dat er nog vrouwen
over waren.
Blijkbaar gaat Marsman met een legioen uit
spelevaren.
Een bruid was er ook nog bij, da's de vrolike
kant
van 't verhaal, al had ze dan ook het land.
Want ze was volgegoten met geluk, en dan
valt het niet mee
om helemaal te wandelen naar de zee!
En daarheen moest ze nu eenmaal,
want de zilveren vissen, die in haar maag
rondzwommen
gingen een voor een aan de haal, het kon
hun niks meer bommen,
en die moesten nu worden aangevuld.
(ja 't is bijna uit, nog even geduld).

Er was ook een jog bij, maar dat was niks
gedaan,

Eindelik was er nog een vrouw bij, die was
tegelijk hertogin, non en ree.
Maar voor ze wandlen gingen nam de dood
haar gelukkig mee.
Je moet weten dat ze van al de trappen viel.
Nu, dat stak natuurlik geen spaak in 't wiel
Want Marsman zei: en laat den moed en
Uwe vaart niet zakken (Balans '31).

want die stapte een deur uit en is niet mee-

Zo gingen ze dan op stap.

Haar handen waren ziek en diep bedorven;
ze waren al een tijd eerder gestorven.
Maar ze zeiden : ga, dichter, gal
Ik kom straks nog wel achterna.

gegaan.
Tenslotte is er n óg een gestorven, maar
fatsoenlik op haar bed ;
Dit ging alles heel ordelik en net.

Marsman werd wakker in z'n bed
en zag Nijpels aan het voetenend staan.
Die zei : Stil nou maar, 'k heb 't al gedaan,
Ze zijn met de Cochinletter gezet.
LEO v. BREEN.

LITTERATUUR EN KERK.
In „Nieuw Kerkelijk leven" van Mei 1931 schreef van Nie een artikel over „Litteratuur en Kerk".
We nemen hier twee zinsneden uit zijn bijdrage over.
„De vloek van het individualisme is dat het voor elken afzonderlijken individu een andere orde
schept. Het individualisme is niet zoozeer tuchteloos, maar kent alleen de volstrekte autonomie
van den betreffenden individu. De kunstenaar, verhevigde individu die hij is, heeft immer den
hang naar het individualisme, maar hij vlucht er ook voor als bij intuïtie, wetende dat daar steriliteit zijn deel is. Daarom stelt menige kunstenaar zich onder de tucht van een of andere geestelijke
gemeenschap. De één sluit zich aan bij het Marxisme, een ander bij het Leninisme, een derde bij
de Roomsche kerk. En de kunstenaar van Protestantsch Christelijken huize heeft minst genomen
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het donkere besef dat ook voor hem de kerk in reformatorischen zin een levensvoorwaarde is.
Daar is weer vraag naar de kerk, ook in den kring van jonge literaire kunstenaars. Want daar
begint het besef door te breken dat alleen in de kerk, waar het individualisme overwonnen is,
de individu zal kunnen uitgroeien tot haar hoogste potenties."
„Teekenend voor de dagen die achter ons liggen (en het is nog niet voorbij) is, dat er dozijnen
zoogenaamde Christelijke boeken zijn verschenen in welke de kerk ook niet als kerk werd onderkend!
Wel treden in deze boeken predikanten op ; we lazen eens van een predikant, die een twintigdeeeuwsche heilige moest zijn ; wel lezen wij van preeken, met of zonder „vrucht" gehouden, wel
worden er vele woorden gewijd aan het al of niet wederom naar de kerk gaan. Maar zelden of
nooit zult ge de kerk zien geschilderd als levenselement van de geschilderde Christenen of van de
zoo wonderdadig bekeerden. Hiermede is vooral niet gezegd dat de het-zoo-goed-bedoelende
schrijvers en de lieve schrijfsters ongeloovig waren. Maar wel dat zij als echte kinderen van hun
tijd de groote en centrale plaats van de kerk voor het leven des geloofs niet hebben onderkend."
In verband met het bovenstaande noemt van Nie dan het verschijnen van „Koningskinderen"
„een gebeurtenis die niet licht kan worden overschat" ; immers in dit boek „is de kerk verbeeld,
H.
nadat zij in haar karakter was gezien."
NOG KORTER GEDING OVER H. MARSMAN.
Vitaal
Centripetaal
schraal
de titels zijn geniaal
C. RIJNSDORP.

BOEKBESPREKING.
Herfst, door L. Loor-Goedhart, N.V. Uitgeversmaatschappij P. den Boer,
Utrecht 1931.
„Herfst" is het dagboek van een halve zenuwpatiente over een zenuwpatient. De zenuwpatiente
heet Marguerite ; ze is de vrouw van een predikant Cuno. De zenuwpatient heet Sjerp Sjollema.
Keurige namen allemaal, vind u ook niet ? Stel u nu eens voor dat Mar-gue-ri-te doodgewoon
Greet heette, en haar man Koen, en Sjerp Jan Jansen, wat zou dat allemaal náár-prozaies zijn!
Maar terzake. „Herfst" is dus het dagboek van een zenuwpatiente over een zenuwpatient.
Nu weet u wel: wanneer de blinde de blinde leidt —. We zitten hier dan ook dik in de modder.
't Is gezeur in het kwadraat.
Eigenlik is het heel onverstandig van Mar-gue-ri-te, om zich zo met Sjerp te bemoeien. Ze
had dit maar aan haar Cuno, die tegelijk zo „teeder" en toch zo „af" is, moeten overlaten, of
nog liever, aan een kundig psychiater.
Nog onverstandiger was het om wat hij aan haar en zij over hem schreef, in boekvorm uit te geven.
Daarom, waarde Mar-gue-ri-te, luister naar goede raad : staak uw bemoeienis met mensen als
Sjerp Sjollema, staak ook uw schrijven over hen, en gebruik de vrijkomende tijd voor het nemen
van één flinke koude douche per dag ; misschien helpt dat. J. H.

0

Verdoemenis, door Alex. Booleman. Andries Blitz, Amsterdam.

De titel van dit boek mag ons niet al te veel doen schrikken. We zijn gewend het woord verdoemenis alleen in zuiver religieuze zin te horen gebruiken en daarmee is het voor ons een
woord geworden van zulk een zware betekenis dat we het niet gaarne als titel van een roman
zien aangewend.
Hier, in dit boek, is het woord verdoemenis niet in deze zuiver religieuze zin gebruikt, en,
eenmaal in zijn aardse beperking opgevat, is er ook werkelik geen titel te vinden die beter uitdrukt wat de schrijver ons in zijn hoofdpersoon heeft willen schenken. Inderdaad, het leven
of liever de ondergang van Samuel Slachter is een verdoemenis.
Slachter begon te kaarten en te gokken omdat hij op deze wijze gemakkelik aan de kost kon
komen. Maar hij groeit in het spel vast. Eenmaal aan het verliezen, kan hij zich aan de verleiding
niet meer ontworstelen. Een ogenblik lijkt het alsof hij zich toch nog bevrijden zal, maar dan ontmoet hij de vrouw die hem, meer dan vroeger, bindt aan het spel. Het einde is — zelfmoord.
Ziedaar het verhaal in dit boek.
Véél verhaal is het niet, voor een boek van over de 300 bladzij, en als we één bezwaar tegen
deze roman mogen inbrengen, dan is het wel dit : de spanning ontbreekt te veel. Want voor het
overige hebben we grote eerbied voor het talent van de schrijver. De omgeving waarin het verhaal
zich afspeelt, is knap en met veel kennis van zaken getekend ; de psychologie van de hoofdpersoon
en diens kameraden is zeer scherp gezien en beschreven ; bovenal bezat Booleman — en dat
was geen onbelangrike voorwaarde voor het welslagen van zijn plan — liefde, of nog beter deernis
voor de figuur wiens onmachtig tobben bij ons wilde schilderen.
Maar, en dat is toch wel een groot gebrek, boeien doet zijn roman ons slechts bij gedeelten.
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Een vijf en twintig jaar geleden zou dit bezwaar minder gegolden hebben. Toen bezaten we
nog maar weinig romans die meer deden dan wat dit boek ook doet : de omgeving tekenen, de
gedachte weergeven en de gedragingen beschrijven van één enkel, meest rampzalig individu.
Maar sinds die tijd hebben we weer boeken gekregen die, naast al deze onmisbaar goede eigenschappen ook nog een flinke portie verhaal bezitten en nu we, na het lezen van deze nieuw
een boek in handen krijgen dat deze spanning niet bezit, voelen we dit toch-sortigeman,w
wel als een groot gemis. J. H.

Het leven van Herman Coene, door Ernest Claes, P. N. van Kampen en Zoon,
Amsterdam.
Herman Coene, de zoon van boer Coene uit het Hilleland, wordt student. Hij zit met een
lijst van aanbevolen adressen vóór zich in een café en dan overvalt hem Jan de Bondt, bijgenaamd
de Rooie, die, als hij er zich van overtuigd heeft dat hij een „schacht", d.w.z. een groentje, voor
zich heeft, hem opeist voor de huize Cleemans-de Kinder. Wat is dat allemaal kostelik beschreven!
Maar dan neemt de Rooie zijn beschermeling mee naar z'n nieuwe „kast" en nu komt de eeuwige
fout van Herman Coene, de hoofdpersoon van het hier te bespreken boek, weer voor de dag ;
hij gaat mediteren. Een gewoon mens zou daar geen tijd voor hebben, zozeer zou de nieuwe omgeving hem in beslag nemen, maar Herman Coene is niet gewoon, en daarom : Hij had nu willen
alleen zijn om zich neer te zetten in den zetel bij het raam, en rustig zijn gedachten te laten
gaan. Hij had hier zijn armen willen breed openslaan om het nieuwe leven naar zich toe te halen,
het tegen zijn hart te drukken etc. etc. Jawel, het leven tegen z'n hart drukken. Gelukkig is de
Rooie er nog om dat te verhinderen. Maar verderop in het boek is die er niet meer, en eerst
dan laat Herman Coene's lijfzonde die hem ook als onvolwassen jongen reeds dwars zat, zich pas
recht- gelden ; eerst dan wordt Herman Coene onuitstaanbaar van litteraire sentimentelerigheid.
Zoals Herman Coene zelf is, zo is ook het boek over hem. Wanneer de schrijver van dit boek
zich laat verleiden tot realisties-humoristiese beschrijvingen, is hij heel wel te genieten. Maar
de keren dat hij zich daartoe laat verleiden, zijn helaas maar zelden; voor het overige verliest hij
zich in romantiese mooidoenerij. Onder deze betreurenswaardige neiging heeft de levensgeschiedenis
van Herman Coene alle werkelike leven ingeboet ; het is een boek geworden zonder bloed, zonder
J. H.
natuurlike kracht.

Het Tooneel in Vlaanderen, door de eeuwen heen, door Dr. Th. de Ronde.
Davidsfonds, Leuven 1930.
We zijn nu eenmaal zo gewoon om in de letterkundige geschiedenis de lijn te trekken over
Vlaanderen in de Middeleeuwen naar Holland in de zeventiende eeuw, om dan pas in de negentiende eeuw Vlaanderen weer goedwillig mee te gaan rekenen, zo ongeveer als het roeischuitje,
dat achter ons eigen turfschip aansleept. We vergeten haast dat Vlaanderen, met de val van
Antwerpen, niet tijdelik van de aardbodem werd weggevaagd, maar ook daarna bleef voort
dus ook in de tijd tussen middeleeuwen en negentiende eeuw een eigen cultuurleven-bestan
gekend moet hebben. Deze cultuur was arm, zeer arm, goed ; ze werd bijkans geheel overstemd door vreemde invloeden, goed ; maar ze was er dan toch, enkel en alleen al omdat Vlaanderen
er was.
We mogen, bij het hele Vlaamse geestesleven, deze tussentijd niet eenvoudig-weg uitschakelen;
we moeten de Vlaamse cultuur, van de middeleeuwen af tot op onze tijd toe, ook als zelfstandige
cultuur beschouwen ; doen we dit niet, dan schaadt dit de volledigheid van onze voorstelling.
Dit alles geldt wel zeer biezonder voor het Vlaamse toneel. Willen we de opbloei van het mo
derne toneel in Vlaanderen volkomen begrijpen en op zijn juiste waarde schatten, dan moeten we
ook het Vlaamsche toneel gedurende de zeventiende, de achttiende en de negentiende eeuw kennen.
Dr. de Ronde geeft ons, in zijn boekje, een overzicht van het gehele Vlaamse toneel, „door
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de eeuwen heen". Zijn werkje bevat wel veel, heel veel feiten, maar kan ons ondanks dat toch
wel een indruk geven van dit belangrike stuk cultuurleven. Evenals het boekje van Baur over
Gezelle, werd ook dit geschrift door het Davids-fonds uitgegeven en verspreid.
Het is wel jammer, dat de Ronde, die feitelik is en dat blijven wil, zich ook niet gewaagd
heeft aan de beschrijving van het moderne toneel. Niet alleen zou zijn studie, die dan meer
nog dan nu in een crescendo had kunnen eindigen, boeiender geweest zijn, maar ook zou hij ons
zo meer inzicht hebben kunnen verschaffen in het karakter van het Vlaamse toneel, zoals zich
dat van het toneel in andere landen, meer in het biezonder van Holland, onderscheidt.
J. H.
Uit Gezelle's leven en werk, door Fr. Baur. Davidsforids, Leuven 1930.
Het is het lot van vrijwel alle grote dichters dat hun poëzie, of tenminste een klein deel van
hun poëzie, bekend blijft, zonder dat de daarbij behorende levensbiezonderheden voldoende
geweten worden. In biezondere mate is dit wel het geval bij Gezelle. Van zijn moeders zijde
erfde deze een zekere levensschuwheid ; zijn levensomstandigheden treden daarom tegenover
zijn werk wel zeer op de achtergrond.
Nu is het waar dat de levensloop van Gezelle zo op het eerste gezicht niet veel biedt, dat
merkwaardig is. Natuurlik is dat maar schijn. De betekenis van een menseleven ligt niet in het
vele en het grootse dat er beleefd wordt, maar in de wijze waarop dit ervaren wordt. Gezelle's
leven kent niet veel schokkende gebeurtenissen, maar dat hindert niets; alles wat er in zijn leven
gebeurt, ook de kleine dingen, wordt zo ervaren, dat het alleszins de moeite waard is bestudeerd,
gekend te worden.
Daarbij kan het boekje van prof. Baur dan uitstekende diensten bewijzen.
De Gezelle herdenking van het vorige jaar leverde voor de Gezelle-studie enkele goede winsten
op ; ik denk hier aan het fijne boekje van Bernard Verhoeven, aan de merkwaardige studie van
Urbain van de Voorde in de Gids, aan de studies van Kramer en ten Kate in ons eigen tijdschrift.
Maar bovenaan staat toch de nieuwe Gezelle-uitgave, waarvan het eerste deel reeds verscheen,
en de twee andere in bewerking zijn. Prof. Baur is de volijverige leider van deze uitgave, en
bij wijze van afwisseling op de annotering van Gezelle's gedichten, deed hij een greep uit het
biografiese materiaal dat hij in zo overvloedige mate te zijner beschikking had, en gaf ons,
in een apart boekje een overzicht van Gezelle's leven tot aan de verwijdering uit Roeselare.
Dit boekje geeft dus feitenmateriaal, en weinig meer, maar het geeft dit in zulk een aangename
vorm, dat het toch interessant wordt. Het biedt een uitstekende indruk van de jeugd van de dichter,
zijn studietijd en de tijd dat hij zelf leraar was. Geen enkele Gezelle-liefhebber mag dit werkje
ongelezen laten ; daarvoor verduidelikt het te zeer de poëzie uit Gezelle's eerste levensperiode.
„Uit Gezelle's leven en werk" werd uitgegeven door het Davids-fonds, en daarop in duizenden
exemplaren onder het Vlaamsche volk verspreid. Een prachtige propaganda voor een mooi stuk
Vlaams cultuurleven! J. H.

De stem van het geweten. Eerste vijfduizendtal. Uitgave van D. van Sijn en
Zonen, Rotterdam voor den Vredeskring van Nederland. (z.j.)
Wij en het Vaderland. Beschouwingen over een suggestie door Leo van Breen.
D. van Sijn en Zonen, Rotterdam (zj.).
Het eerste boekje bevat verslagen van verhoren van de Dienstweigerings Commissie ; het tweede
wil ons aannemelik maken, dat het begrip vaderland en vaderlandsliefde een gevaarlike suggestie
is. Het betoog is niet erg sterk: er is te weinig lijn in de redenering en op vele plaatsen is het
zeer aanvechtbaar. Men kan zeer wel pacifist zijn en zich door dit boekje onbevredigd, en hier en
daar zich geërgerd voelen. Wij kunnen hier in onze kolommen geen besprekingen over onderwerpen als in dit boekje worden aangeroerd, beginnen. Alleen omdat het van Leo van Breen is,
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wil ik er hier wat van zeggen. En wel dit, dat ik me voorstellen kan, dat het een anti-militairist
ergeren kan, dat het begrip vaderland voor sommigen voldoende is, andere konklusies tegenover
het voor hen zo belangrijke vraagstuk van ontwapening te trekken dan hij. Dat mag voor hem
echter geen reden wezen om met allerlei feitelikheden uit de historie zo te sollen als hij in
zijn brosjure doet. En dat het merkwaardig aandoet, dat hij meent dat een zaak als bewezen
mag aangenomen worden, als men maar een geleerde kan citeren die er net zo over denkt. Dat
is een euvel, dat zelfs wetenschappelike geschriften soms hun bewijskracht ontneemt, maar dat
moet iemand die zich op nieuwe wijze principieel zoekt te orienteren, vermijden. Ik denk bv.
aan het citeren van Prinsen's oordeel over de drijfveren bij de beeldenstorm, die dan bovendien
Pirenne weer napraat, vooral omdat in van Breen's betoog beeldenstorm bijna samenvalt met
Hervorming. Bovendien is Prinsen in derg. zaken geen autoriteit en wordt als zodanig door niemand
aanvaard. Bovendien, Pirenne die hier groter autoriteit is, zal de sociale faktor alleen gebruiken
om te verklaren waarom juist in Armentières en Hondschoote de beeldenstorm begint, niet om
daarmee te verklaren, waarom het begint met beeldenstorm en in het algemeen niet waarom er
een Hervorming komt, maar wel waarom ze in bepaalde streken snel aanhangers heeft gevonden.
Op elke bladzijde zijn er zo enkele dingen recht te zetten. Van Breen heeft veel te oppervlakkig
gewerkt bij het schrijven van dit boekje. v. H.

Evangelisatie-Bibliotheek.
Haar eigen keuze, door Amy le Feuvre.
De gouden sleutel, door A. J. Drewes.
Twee gelegenheidskaarten.
24 traktaten.
Haar eigen keuze en De gouden sleutel bevatten beide de geschiedenis van een vrome vrouw
die in allerlei beproeving haar geloof behoudt. Een onderwerp dat waard is om tot een schoon
werk uit te groeien, dat een evangelisatieboek bij uitnemendheid zou kunnen zijn, om allerlei
beproefden te troosten en kracht te geven, om velen te overtuigen van de waarde van het geloof
in de moeilikheden van het leven.
Jammer genoeg zijn beide werkjes zo slecht, dat ze haast niet te lezen zijn.
' De kleine traktaatjes die bij deze zending waren, zijn veel beter geschreven dan het schetsje
van Drewes en de roman van Amy le Feuvre. Oppervlakkig en onwaarachtig getekende mensen,
'n aaneenrijging van toevallige gebeurtenissen, die ons opgedrongen wordt als wonderlike leiding
Gods, een stijl en verhaaltrant, die je in verleiding brengen het boek dicht te smijten, vormen
de zware beschuldiging tegen Haar eigen keuze. Wil Evangelisatielektuur betekenis hebben,
dan moet ze de afkerige door haar boeiende aard dwingen te lezen. Nu gebeurt het omgekeerde:
de heilbegerige wendt zich af.V.
H.

Reidansen, verzameld door Willemien Brom-Struick. Twede, vermeerderde
en verbeterde druk. W. L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rotterdam.
In dit aardige bundeltje heeft mevrouw Brom 28 reidansen verzameld, de meeste van gewesteliknationale oorsprong (Gelderland en Friesland vooral), andere uit het buitenland (Finland en Hel
Als illustratie zijn er enige fotografieën in opgenomen, en zeer inzichtelike tekeningen-golandb.v)
van Pol Dom. Het doel van de uitgave wordt uiteengezet in een korte, maar lezenswaardige
inleiding door prof. Gerard Brom. Dit boekje wil een tegenwicht zijn tegen het lamlendig „waggelen", dat tegenwoordig dansen heet. Daartegenover stelt de Nijmeegse hoogleraar dan de rei,
„een schijnbaar luchtig verkeer ", waarachter „een geestelik gehalte, een kostbare levenswaarde"
steekt.
Het is een verblijdend teken, dat een boekje, dat deze beginselen huldigt, en propageert, binnen
zeer korte tijd reeds een twede druk bereikte. De uitgevers hebben dan ook niet geaarzeld om
het aantal dezer reien uit te breiden in een pas verschenen Nieuwe Bundel. J. H.
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Met en zonder Christus, door Sadhoe Soendar Singh. Vertaling van W. J. RuysBarger. J. N. Voorhoeve. Den Haag 1930.
In dit boekje zit hier en daar goede evangelisatielektuur. Maar ook veel dat gemist kan
worden, veel dat tot hen voor wie dit boekje bedoeld is, niet spreken kan.
De waarde van de Sadhoe zit in de eerste plaats in zijn persoon, niet in zijn geschriften. Toch
heeft hij hier en daar een zekere direktheid, een recht op de man af gaan. die zijn werk van
evangeliserende, wijl getuigende kracht doet zijn. Van belang is het boekje daarom ook voor
ons voorzover het ons de persoon van de Sadhoe nader brengt, o.a. door enkele levensbiezonderH.
V.
heden die alleen hier vermeld staan.

Augustinus' Enchiridion, bewerkt door Carel Bloemen, J. J. Romen en Zonen
te Roermond. 171 pag.
Een van Augustinus' laatste werken, een „handboekje" voor een zekeren Laurentius, op diens
verzoek door den kerkvader geschreven als handleiding over de deugden van geloof, hoop en
liefde. Augustinus heeft in dit werkje een samenvatting van het positieve zijner geloofsleer, alsmede een bestrijding van de toenmalige kettersche dwalingen gegeven. Daar het tegen de „Confessiones" zeer duidelijk afsteekt, geeft het Enchiridion een andere zijde van Augustinus' groote
persoonlijkheid te zien. Het Nederlandsch van deze vertaling is goed. V. D. L.

Ter aankondiging ontvangen
Aan het kruis. Meditaties over de zeven Kruiswoorden, door Berkelbach v. d.
Sprenkel, J. C. van Dijk, M. M. den Hertog, W. A. Hoek, P. J. Molenaar,
O. Norel Jz., A. K. Straatsma. Uitgave fa H. H. Kok Bz., te Zwolle.
De schoonste roos, door Hillis Grane. Vertaald uit het Zweedsch door A.
A. Lukkien.
Bolsjewisme en Evangelie, door J. N. Voorhoeve.
Voorts acht tractaatjes en vier koperdrukkaarten, tezamen vormende de eerste
zending 1931 van de Evangelisatiebibliotheek van J. N. Voorhoeve, Uitgever te
den Haag.
Op weg naar een nieuwe levenseenheid door Dr. F. W. A. Korff. H. J. Paris,
Amsterdam MCMXXXI.
Een poging tot synthese, tot verzoening van Christelik geloof en kultuur.
In de Middeleuwen werd het terrein van de kultuur overheerst door het gebied van het religieuse, waaronder echter beide schade lijden. Als de religie heersen wil, doet ze dat door haar belijders, de kerk. Dat het in de M.E. zeer bepaald tot een heersende positie van de kerk gekomen
is, voerde tot het fixeren van dogmata. Niet het geloof, maar de kerk heerst. Daarnaast kwamen
stromingen, eerst onder het gezag der kerk, langzamerhand voor deze te sterk en voorbereiders van een
nieuwe tijd. Deze: heersende positie van de kerk was vooral een belemmering op intellektueel
gebied, aangezien het eindpunt van het wetenschappelik onderzoek was voorgeschreven. De
kunst daarentegen vond steun in het algemeen erkende gezag van de kerk, aangezien hij zich gedragen voelde door een gemeenschap, waarvan de eenheid stijl aan de tijd gaf. Hoe meer de
kunst echter werken van schoonheid voortbracht die om zichzelf bewonderd werden, des temeer
blijkt de autonomie van de kunst en bereidt ze de ontbinding voor.
De Reformatie gaf aan het woord geloof weer de ware inhoud : niet het voor waar houden
van leerstukken, maar in de eerste plaats een verhouding tot God. De kerk is niet meer de
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bezitter van het heil. Het geloof wil niet meer heersen, de Hervorming is de religieuse bevrij-

ding van de mens. Daarvoor in de plaats treedt het geestelik gezag van Christus.
In deze zelfde tijd voltrekt zich ook de bevrijding op het gebied van kunst en wetenschap.
De moderne mens is geboren.
Het Protestantisme had deze ganse bevrijding kunnen dragen, maar bleef niet trouw aan zijn
wezen : in veel opzichten nam het een Middeleeuwse vorm aan. En opnieuw viel sterke nadruk
bij het woord geloof als instemming met de leer der kerk. Toen er geen religieuse vrijheid kwam,
kwam er ook geen vrijheid op de andere gebieden van het leven. De Protestantse orthodoxie
heeft grote reformatoriese waarheden gekonserveerd. Maar het wezen van het Protestantisme,
dat het om de vertrouwenshouding tot God gaat, heeft hij niet weten te bewaren. Het Protestantisme heeft zich tegen nieuwe inzichten al evenzeer verzet als het Rooms-Katholicisme. Het
Christelik geloof niet een macht van vooruitgang, maar van traagheid. Een gevolg van de Middel
-euwstrki
ook de kerkelike gedeeldheid.
In een 2de hoofdstuk gaat de schrijver na wat voor gevolgen dit heeft gehad voor het geloof en
voor de kultuur : de moderne verscheurdheid. Het geloof is zijn centrale plaats kwijt in de maatschappij, men heeft de hele wereld gewonnen, maar schade geleden aan de ziel.
In een 3e hoofdstuk bespreekt de schrijver het zoeken naar een oplossing van het conflict.
De mogelikheid zit in de uitgesproken behoefte, maar er wordt gezocht langs verkeerde wegen.
Groeiende is het besef dat het Christelik geloof en onze kultuur al staan ze nog in vele opzichten
vijandig tegenover elkaar, voor elkander bestemd zijn.
Nu begint de schrijver aan zijn 2de afdeling Opbouw. We laten nu het historiese los, de schrijver
bespreekt nu de vragen van onze tijd. Hij bespreekt de relatie van de religie tot intellekt, rede
gehele leven en treft overal de vraag naar God. Het is tegelijk het-likhed,tas
aanwijzen van de waarde, de noodzakelike aanwezigheid van de religie op alle terrein. De vraag
naar God vindt geen antwoord dan in een openbaring Gods. Slechts bij openbaring kan de religieuse houding zich wijzigen in een religieuse verhouding. Na een uitvoerige toelichting van
de begrippen die bij deze vragen ter sprake komen, bespreekt de schrijver de openbaring in
het innerlijk van de mens (mystiek), in de natuur, in de geschiedenis. Overal teleurstelling tot
het geloof Jezus Christus aanwijst als Gods hoogste openbaring. Het volgend hoofdstuk De
werkelijkheid der openbaring geeft Dr. Korff's beschouwinggen over de Gemeente, de Bijbel,
Christus, over de absoluutheid van het Christendom. Het is niet zonder uitvoerigheid mogelik
dit hoofdstuk recht te doen, hier zij het genoeg, dat het uitloopt op dit ene, dat ons geloof in
God, onze Vader, alleen hierin rust, dat wij mogen zien op Jezus.
Hij brengt God en mens bijeen. Deze ontmoeting is het grote keerpunt in het leven van de
mens. De groote wending heet dan ook het hoofdstuk, waaraan we nu toe zijn. Onze verhouding
tot de Schepper, onze zonde, ons geloof wordt hierin besproken. De moderne mens, wiens
zelfstandigheid te sterk accent kreeg, moet al wat in zijn autonomie in de weg staat voor de
theonomie, afstaan.
Zo komen we aan het slothoofdstuk : De geloovige in de wereld. Elke wending bergt gevaren
in zich, zo ook die naar het geloof :afwending van de wereld, of het tegenovergestelde : een
goedkope, uitwendige kerstening van de wereld. Of men meent, dat bij het vinden van God
Zijn gehele verborgenheid moet ophouden, en de mens terstond kan ingaan tot het volgend
leven en het verblijf in het aardse geen zin heeft voor de geloovige óf men wil alles wegnemen
wat het verkeer met God op deze wereld in de weg kan staan en het leven maken tot een
rechtstreekse gemeenschapsoefening met God óf men meent om Gods wil aan dat verkeer in
de wereld voorschriften te moeten opleggen en daardoor de betrekking van het wereidleven
tot God openbaar te doen worden.
Alles pogingen om in meerdere of mindere mate de verborgenheid Gods weg te nemen. De
katholieke kerk meent dat deze verborgenheid in haar opgeheven is. Het Protestantisme dient
deze verborgenheid te erkennen, maar dan ook te onderzoeken wat het betekent „met Christus
verborgen te zijn in God".
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Het betekent dat we het leven moeten aanvaarden, zoals God het heeft ingericht en dat we
moeten afzien van elke poging om de werkelikheid te verwringen.
Nu bespreekt Dr. Korff het geloof in het gewone leven, geloof en wetenschap, geloof en kunst,
geloof en redelik leven, geloof en sociaal leven.
We komen niet verder dan de onrust. Alles wat op enig gebied „satisfait" is, is dood. Toch
geeft ook de onrust geen bevrediging, maar wij rusten in Hem. Dan nemen we onze taak op
ons, verblijd met een oneindige gave.
Waarom stonden we zo uitvoerig bij dit theologies werk stil? Omdat het de vragen van
kunst en religie, kunst en samenleving die ons zo vaak bezig houden en in deze dagen
zo in het biezonder — ik schrijf dit Vrijdag voor Pinkster -- in breed verband zetten. Ook
wie zich in de theologie en de historiebeschouwing van Dr. Korff niet geheel vinden kan, zal
toch begrijpen waarom de vragen in onze tijd gesteld worden, welke krisis het is, die we ook
in Opw. Wegen doormaken, dat we werkelik op zoek, ja inderdaad op weg zijn naar een
nieuwe levenseenheid, waarbij een Christelike kunst een noodzakelikheid en een vanzelfheid is.
v. H.

Leer der Twaalf Apostelen. Ingeleid, vertaald en toegelicht door J. C. Prins.
Amsterdam (z.j.).
Voorwoord van Prof. Dr. D. Plooy. H. J. Paris
Ongeveer 50 jaar geleden werd de tekst die hier vertaald voor ons ligt, voor het eerst uitgegeven
en wekte bij zijn verschijnen veel opzien, Het geschriftje dateert uit de eerste of de 2e eeuw
na Christus en stelt ons „in staat de oudste organisatie eener Christelijke Gemeente in het Romeinsche Rijk beter te leeren kennen, omdat nieuw licht werd geworpen op verschillende zaken:
doop, vasten, gebedsorde, eucharistie (avondmaal) ; op personen: regeling der te maken rondreizen, het eerste na-apostolische Zendingswerk, Zondagsviering ; op werkzaamheden van ouderv.
H.
lingen en diakenen".

Morgenlicht, door E. Voorhoeve—van Oordt, bewerkt naar Gwendoline Swain
's-Gravenhage (z.j.).
Tweede druk. Uitgave van J. N. Voorhoeve
Een Christelik handboek voor meisjes en jonge vrouwen.

v. H.

Heldengestalten uit Israëls geestelijken worstelstrijd door Hilbrandt Boschma.
N.V. Uitgevers - Maatschappij. „De Tijdstroom". Lochem MCMXXXI.
Een boek over Israëls profeten, in causerievorm geschreven door de bekende Hilbrandt
Boschma, ontstaan uit zijn catechisaties met enkele ontwikkelde en belangstellende jongelui.
v. H.

Portretten van Letterkundigen. Tweede serie. Uitgeverij Jacrov. Scheveningen.
Deze 2e serie bevat de portretten van Jo van Ammers-Küller, M. J. Brusse, Lod. van Deyssel,
van Moerkerken, G. van Nes-Uilkens, Jan Prins, N. van Suchtelen, Felix Timmermans, Noto
Soeroto, Jo de Wit, Alie van Wijhe-Smeding, en Wilma. De portretten zijn zeer goed. Ik ben
blij met het mooie portret van Wilma. v. H.

Eenzame liedjes van C. S. Adama van Scheltema. Negende druk. Rotterdam.
W. L. & J. Brusse's Uitgevers - Maatschappij N.V. MCMXXXI.
In de Eenzame liedjes staan enkele van de meest populaire gedichten van Adama v. Scheltema:
Peinzerij bij een bloemetje, De Tak, De Dijk, Holland, Kindergedachten en het voortreffelike
kindergedichtje De Wilgen. Geen wonder dat dit bundeltje in trek blijft. v. H.
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D. Wouters. Een kwarteeuw onderwijsjournalistiek. Niet in den handel.
Onze jongens praten en schrijven tegenwoordig over ontwapening, vredesactie. De jeugd van
25 tot 50 jaar terug schreef over geheelonthouding. Zo begon Van As, zo begon Wouters. Maar
al spoedig vond hij naast het onderwerp van zijn tijd ook het onderwerp voor zijn persoon :
hervorming van het leesonderwijs en tal van onderwijsvragen die daar nauw aan verwant waren :
illustreren, taalonderwijs, geschiedenisonderwijs. Ik herinner me hoe ik als jong onderwijzer plezier
had in de Brieven van D. Muis in 't Christelijk Schoolblad en van het werk van Wouters in De
pedagogische revue. Wouters heeft een vrijmoedige toon, een enkele maal gaat dat wel eens te
ver, maar zijn grote verdienste is dat hij duidelik gezegd heeft wat hij wilde en dat hij verbetering bepleitte in goede richting, dat hij de strijd verdiend gewonnen heeft. Wouters was een man
van de daad, hij kamde niet alleen af, maar pakte zelf aan en wist bekwame medewerkers te
vinden. En als hij dan ziet wat voor verbetering er in 25 jaar gekomen is, hinderen hem de vaak
ongemotiveerde klachten over ons onderwijs, zodat er een eigenaardige frontverandering bij Wouters
gekomen is: eerst tegen konservatisme en smakeloosheid, daarna tegen miskenning van het goede
dat onze tijd bracht. Ik ben blij enkele van de pittigste artiekelen van Wouters in dit goed uitgegeven boek te hebben ontvangen. v. H.

Dansen. Beschouwingen door een zielzorger. Uitgegeven door J. J. Romen
& Zonen en het Centraal Bureau van „Voor Eer en Deugd" te Roermond 1931.
Een brochure tegen de gevaren van de moderne dansen en de dancings.

v. H.

Socialisme en sexueele moraal, door Jelle Boersma. De Baanbreker — N.V,
Servire — Den Haag. MCMXXXI.
De schrijver die in weinig ruimte veel zegt en daarom een overzichtelik en zakelik boek heeft
geschreven, verwacht verbetering van een zedelik verworden tijd door verhoging van het maatschappelik en zedelik peil der grote massa, wat voor hem betekent : door het socialisme. v. H.

Kruis en Kroon door G. v.d. Meulen en Dr. H. J. Honders. Leesboek over
de kerkgeschiedenis - Deel III. Zendingsgeschiedenis. H. J. Spruyt's Uitgevers Maatschappij N.V. Amsterdam. 1931.
Een boek dat door de stof en de Geest waarin het is verwerkt ons buitengewoon sympatiek
is. Waarvan we alleen betreuren dat de taal zo weinig kinderlik is. Stroef en vol pathos staat het
wat ver van de kindertoon af. Wel is er hier en daar een zekere aanschouwelikheid, en levendigheid in de voorstelling, die het de kinderen toch weer nabrengt. Maar wat is het moeilik
om een goede biografie van een zendeling voor kinderen te schrijven. Wat kan een kind navoelen
van het werk van Adriani. Ik las de bladzijden over Adriani in dit boekje enkele malen over en
trachtte me te realiseeren wat dat alles voor iemand met een kinderlike ontwikkeling, voor een
kind moest betekenen. Hoe ver staan we zelf van een juiste waardeschatting tegenover het werk
van een groot man als hij, hoe weinig begrijpen we zelf van de wijze waarop de Toradja's op
zijn persoon en werk hebben gereageerd. Wat moeten de paar bladzijden uit kruis en kroon betekenen voor een kind. En toch is het goed dat het gebeurt. Het zal voor deze kinderen ook nog wel
even duren voor ze benaderen wat het optreden van Paulus in de Griekse wereld betekent. En
wie onder ons zou van Paulus willen zwijgen, ook tegenover kinderen ? Maar moeilik blijft het
en daarom is het de schrijvers meer gelukt het heroieke van enkele zendelingsgestalten en de
biezondere bescherming Gods te tekenen dan de levenomzettende betekenis van het werk der
zending voor het persoonlik leven van de inlander en voor de inlandse maatschappij. Daarvoor
ontbreekt te veel een volkenkundige orientatie, ik bedoel het aanbrengen van eenvoudige begrippen
omtrent de volken tot wie het evangelie wordt gebracht door onze zendelingen. v. H.

DE TLIINKOEPEL
DOOR

MUUS JACOBSE.

Hij keek naar buiten. Op zijn gouden bril
Lag late herfstzon en de rode wingerd
Had zich dicht om het open raam geslingerd.
Daarachter lag de vijver oud en stil.
En over hem kwam de wonderlik zachte
Teerheid van herfst om het jonge seizoen,
Om het in de stammen dromende groen,
Dat nog zoveel van het leven verwachtte.
Toen streelde hij zijn dode perkamenten,
En al die eeuwen her waren geweest
Kwamen bij hem tot een zacht liefdefeest
Om het oude verlangen te gedenken.
Er streek een even spiegelende schaduw
Over het roerloos glanzend vijvervlak :
Onder het hoge grijsverweerde dak
Nestelde nog een kleine late zwaluw.

DE DOORTOCHT
DOOR

MUUS JACOBSE+

Hoe kwam hij bij je? Na zo korte stond
Van liefde zie je hem weer heengetogen.
Straks zul je aan zijn voeten, rood doorwond,
Sprakeloos wenen om zijn dode ogen.
Hij zei: dit was het laatste avondmaal,
En roerloos bleef je in zijn ogen staren.
Toen brak je mond, als een albasten graal,
Open in kussen, geurend om zijn haren.
Nu zal hij niet meer doodgaan, maar altoos
Zul je zijn liefelike liefde speuren.
Nu is hij altijd bij je, Sarons roos,
Die bloeit in onverwelkelike geuren.

DE HEILSSOLDATEN
DOOR

MUUS JACOBSE,

De avonden zijn glanzend van erbarmen
Onder een straatlantaren op de markt.
Ik weet, dat nu de Meester zelf het hart
Van kleine grauwe mensen gaat verwarmen.
Ik weet, dat nu de englen zullen zingen
Bij tamboerijnen voor de heilsoldaat,
Die door de open sterren binnengaat
In bloesemtuinen van vertederingen.

DE REISGENOOT
DOOR

MUUS JACOBSE.

Nog altijd kwelt mij de herinnering
Van eens, eens dat ik naar Damaskus ging.
Ik hoorde niet, maar ik vergeet het niet
Hoe een hel lichten . hem opeens omving.
Want altijd blijft in mijn herinnering
Hij, hij die met mij naar Damaskus ging.
Ik weet niet wat hij hoorde, maar ik weet
Dat een hel lichten hem en mij omving.
Nu droom ik van Damaskus en ik zing
Van een hel lichten dat mij eens omving.
Twee gingen naar Damaskus en één hoorde
En één heeft niets dan een herinnering.

DE KRUISVAARDERS
DOOR

MUUS JACOBSE.

Uit lafheid van eentonige kastelen
Zijn wij achter een vlammend kruis gegaan,
Want anders is er geen ontkomen aan
Papen en hoeren die je thuis vervelen.
Dan wordt de tocht naar iedre zelfde morgen
Ook leeg van eendre onverschilligheid:
Angstige boeren en verbrande dorpen
En een vertrapte vrouw die om je schreit.
Maar als de dorpen eindelik verdwijnen
Zien wij op eens, hoe op een avond laat
Uit het verschroeide hart van de woestijnen
Het vlammend kruis tegen de kimmen slaat.
En brekend in ekstatise gezangen
Laaiend tegen de hoge hemelmuur,
Schreeuwen wij van één mateloos verlangen
Om te verbranden in Gods heilig vuur.
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DOOR

H. A. MULDER.

.... een enkle pereling
doordringt de gansche helderheid.

de negentiger jaren der vorige eeuw, toen reeds de Nieuwe Gids in zijn
afgang verkeerde, kondigde zich in drie dichters een nieuwe poëzie aan die, na
het tot 't uiterste verfijnde weergeven der zintuigelijke indrukken, zich wendde
tot andere en dieper gelegen werelden : die van het menschelijk hart (Henr. Roland
Holst), die van den schouwenden geest (Boutens) en die van de ziel (J. H. Leopold)
Dit was geen sprong, maar 'n volkomen natuurlijke ontwikkeling, zooals reeds blijken
kan uit 't feit dat deze dichters alle in hun werk den invloed vertoonen van hun
grootsten, meest consequenten voorganger Herman Gorter. Aan deze uiterlijke
waarneming beantwoordt de innerlijke, dat dezelfde gave overgegevenheid, dezelfde
kristallen zuiverheid waarmee Gorter de wereld der zinnen ervoer, het mogelijk
maakte, nu ook die zooveel dieper gelegen gebieden van hart, geest en ziel tot
stem te maken.
Zooals een kind begint met aan alle kanten open te staan voor het wondere
nieuwe leven buiten hem en pas langzamerhand de diepten van eigen innerlijk
zich voor hem gaan ontsluiten, zoo was ook de jonge Nederlandsche poëzie voort
verrukkende ontdekking der zintuigelijke naar de aanschouwing-geschrdnva
der innerlijke wereld ; wat beide ontdekkingen gemeen hadden, was hun onmiddel
lijkheid, zoowel in de doorleving als in de vormgeving.
Van de drie genoemde dichters treft dit vooral in J. H. Leopold wiens poëzie
wel het meest tot in elk woord toe doortrild is van het innerlijke dichterlijke
ontroerings- en verbeeldingsleven. Ik zou geen gedicht van Leopold weten dat
niet aandoet als direct geboren uit een ontroering van het innerlijk, als absoluutgeïnspireerd en gedragen door de deining der ziel. Het schijnt wel of deze dichter
louter overgave is, louter ziel, en of de gedichten die hij schrijft, niets doen dan
de bewegingen der ziel weerspiegelen. Een van zijn verzen begint aldus: „Schepen
liggen er ; waarom zoo. „Het lieve water leed het zoo". Als dit water, zoo voortdurend
-
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bewogen is 's dichters ziel, als die schepen voegt zich zijn poëzie naar elk harer
golvingen ; meer nog : als dat „blad] e op het water" waarover Gezelle dichtte.
Zonder plan en passief, zonder ingrijping van verstand of wil (vooral in de eerste
poëzie), alleen door middel van een zuivere intuïtie en een even zuiver gehoor
voor den klank van woorden, schrijft deze dichter, of liever : schrijft de ziel door
zijn hand, en als vanzelf splitsen zich dan de gedichten af, vormen zich de afzonderlijke verzen. Maar deze afzonderlijkheid is nooit absoluut : men kan niet
een enkel gedicht van Leopold lezen, want het ééne schakelt zich aan het andere,
men moet de afdeelingen in hun geheel, en de bundels in hun geheel, en Leopolds
poëzie in haar geheel lezen. Dat zij zich op haar hoogetpunten ook plotseling
wist te verheffen tot een klaarheid die als 't ware de algemeene structuur der ziel
voor ons onthult zullen wij straks nog zien.
Dirk Coster definieert ergens de ziel als „geluk" ; „geluk" is ook het innigste
wezen van Leopolds poëzie. In den ingehouden stamelenden toon, in de pure doorzichtigheid en lichte beving, de bedwelmende zoetheid der woorden, in het volkomen verloren zijn in eigen droomwereld waar alles buiten wegvalt, in dit alles
beluisteren wij het. En toch heeft geen dichter in onze taal zóó de pijn, de wanhoop, de bitterheid die een ziel kunnen vaneenscheuren weergegeven als juist Leopold. Dit behoeft ons niet te verwonderen als wij bedenken hoezeer de aanraking
met de buitenwereld en haar grof onbegrip deze weerlooze en uiterst-kwetsbare
ziel moest wonden. „Een poovere en ontroerd-teedere", zoo noemt hij Verlaine
en zoo was hij zelf. En in zijn kwetsbaarheid trok deze dichter zich terug binnen
een zelfgekozen trotsche eenzaamheid, die hem temeer verbitterde, naarmate hij
méér hunkerde naar zielsgemeenzaamheid. Vooral in den 2den bundel treft het ons
hoe wrang het oordeel van den dichter over zijn medemenschen kon zijn, hoe laag
zijn dunk over hun goede eigenschappen was. Hij weet zich tegenover de aanvallen van buiten 'n zeker stoicisme te veroveren; 'n bittere wijsheid die hem,
als weleer Omar Kayyam, boven de menigte, boven de wisselvalligheden van het
leven, een bijna starre rust verzekert. Toch bleef ook onder dit uiterlijk pantser
de zielsonrust schrijnen, zoo aangrijpend weergegeven in het laatste gedichtje van
den 2den bundel:
Dit zweven
tusschen dood en leven
en deze pijn,
o dat het nu genoeg mocht zijn.
Een tragische eenzaamheid kenmerkt het leven van dezen dichter, tragisch omdat
heel zijn wezen er op ingericht was, om zich weg te geven, zich mee te deelen,
gelijk hij het ook een enkele maal gekund heeft:

248

DE DICHTER J.H. LEOPOLD
» Die nacht van zelfvernedering

van deemoed aan de doodensponde
in een gestage preveling
,,vergeef mijn zonden".
Van pogen, dat mijn leven, al
mijn zijn ik u uitgeven konde
en woorden mij niet kwamen dan
„vergeef mijn zonden".
Een simpel woord van leniging
het eenigst, wat ik heb gevonden,
waarin mijn ziel uitweenen ging
„vergeef mijn zonden".
juist in 'n dichter als Leopold, een ingekeerde, met 'n rijk en stralend verbeeidingsleven, iemand die een afgesloten bloeiwereld in zich droeg als de schemerende
toovergroei eener dieptezee, moest de hunkering leven om zich mee te deelen,
zich op een of andere wijze kenbaar te maken, en tevens om ook zelf deel te nemen
aan het kosmische leven van het heelal.
Deze hunkering om zich mee te deelen strekt zich allereerst uit tot menschen,
en daar begint de pijn : het besef dat dit onmogelijk is, althans onmogelijk zooals
hij 't verlangt, een allerdiepste eenzaamheid blijft altijd hunkerend achter, en het
besef
„dat er wel ééne beeft in tranen
achter dit roerloos aangezicht",
het besef dat innigste zielsgemeenschap niet mogelijk is omdat wij allen slechts
het uiterlijk zien, een schijn en schaduw van het innerlijk:
„o, bittere armoe, er op verwezen
het kort geluk van zijnen dag
van schijn en schaduwen af te lezen
in teekenen, schemer van een lach,
in bevende wimpers, het sereene
van een blank voorhoofd en het meenen
van innige oogen ; dat leefde en stierf
in uiterlijkheid, dat een niets bedierf ...."
Maar dan is er nog iets anders waar het ontroerde hart zich aan mee kan
deelen, dat zijn de stille dingen, dat is alles wat de dichter om zich, heen waar
-nemt
wat hij nu laat leven met een eigen ziel zijn ziel,
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„De bedgordijnen hangen zoo ijl
en angstig af ; er beeft een vreezen
van hen uit voor dit vreemde wezen
der toegeschovenen en leeft een wijl
in een bedremmeling en wil van dezen
weren en sterft".
In de doode bedgordijnen legt de dichter de ontroering die in hem is om het
gestorven meisje, daarachter in het bed 1 ). De „liefbedeesden", de „ingetogenen"
noemt hij ze nog, ze weten mede van het leed, er is peinzen en zorg aan hen.
Dit overdragen van psychische ontroeringen op levenlooze dingen merken we
ook op in 'n gedicht als Albumblad (in de 2de Bundel verzen), waarin tallooze
soorten van bloemen, azalea's, rhododendrons, viooltjes, campanula's, enz. beschreven worden in hun eigenheid, maar tegelijk als bezield met het innerlijk
leven van den dichter. Herkennen we hem niet, den ingekeerde, in dat beeld van
den nachtcactus:
„rustende en breed,
onroerbaar teeder in het wreed
der stekels, stilgeboren vreemde
van bleeke schijnselen omzweemde,
als dreef er in onwezenlijkheén
de eenzame in haar lot alleen".
Het is 'n zeer fijn aanvoelen van het eigen karakter der dingen en tegelijk 'n
onmerkbaar ermee samen -vloeien. Dit samen -vloeien en zich vereenigen van eigen
wereld en. buitenwereld heeft Leopold prachtig geobjectiveerd in het sublieme
gedicht „Oinou hena stalagmon...." (d.z.w,. ,.van wijn één druppel.... ") waarin
het cosmisch verband van al wat leeft, van het kleinste met het grootste, verbeeld
wordt in den éénen wijndruppel die 'n priester van de plecht van 'n schip plengt
in zee, en die vervolgens alle oceanen doortrekt:
„ .... een enk'le pereling
doordringt de gansche helderheid en deelt
haar wezen mede aan de verste stranden,
den diepsten bodem; van het rotsbasalt
der Poolgebergten, waar het koude groen
van gladgegleden, zware waterbanen
neerzinkt en afstroomt naar de wereldzee
1
een meisje in doodsverschijnen", zegt Leopold. Hij durft het geheim bijna niet aanraken.
Wij zien toch enkel maar de verschijning.
)

„
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in kille aderen, tot waar verhit
stil liggend in de flikkering van licht
azuren uren van den tropendag
het lauwe water zwevend bleef, getild
en ijl geworden, en dan in de kreken,
de luwten van het Caraibenrif,
als atmosfeer, als hemel van kristal
door poortgewelf en koralijnen krochten
getogen hing: al dit blank element
bespeurt de dunne menging en de fijnverdeelde kracht, de spanning durende
den ganschen langen afstand, tot zij kwam
tot alomvatting, tot een in zichzelve
teruggekeerde gelijksoortigheid ".
En een appel die valt, doet het evenwicht der aarde wankelen tusschen haar polen.
Op dezelfde wijze voelt hij hoe zijn eigen innerlijk leven, zijn „denkenspolsslag"
zich naar alle verten uitstrekt en hoe alle schijnbaar besloten afzonderlijke zielelevens alsnog voor hem geopend liggen. Omgekeerd ook wordt zijn brein doorstroomd van ongetelde storingen.
Is alzoo het innigste wezen van Leopolds poëzie een opnemen en doordringen
der vreemde buitenwereld met de „enkle pereling" van eigen ziel, ook de uiterlijke vorm toont deze eigenschap. De vorm van Leopolds poëzie is 'n onafgebroken
stroomen, van woord naar woord, van regel naar regel, van strofe naar strofe, van
gedicht naar gedicht, waarin elk woord zijn wezen meedeelt aan het hem omringende en daarvoor iets terug ontvangt ; een innerlijk verband dat een uitvloeien
van eigenheden is, een voortdurend trillend overspringen van vonken tusschen
geladen kernen, een sidderend gespannen staan over gansch de lengte van het vers:
„Een onbenoembaar en oorspronkelijk wezen,
dat woonde in de woorden en waarnaar
zij zich gedroegen en het een het aer
aanzocht en lokte en had uitgelezen
tot een verbond,. . , " (Emir Khosrau).
Men lette om te beginnen op de klank van Leopolds vers, waarin het is alsof
de vocalen elkander meesleepen, b.v, op blz. 33 van de eerste bundel :,,En dan
een leegte blijven deed, een teere eenzaamheid gereed ", waarin de lange e-klank
van „leegte" zich meedeelt aan al de volgende regels : „een weenensleniging, een
weeke vergetelheid ons vrome tweëen gegeven.. . . " enz. Dit is 'n zuiver muzikaal
doorvoeren van een enkele grondtoon die de stemming van het geheel bepaalt.
Men voelt hier duidelijk hoe de woorden niet meer op zichzelf staan, eenzaam en
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afgesloten, maar hoe de grenzen worden uitgewischt en zij langzaam in elkaar
overglijden. Op blz. 72 van dezelfde bundel ziet men hoe de open a -klank vanaf
de woorden „trage wade" begint te heerschen.
Na de klank lette men op een tweede belangrijk vorm -middel, n.l. het rijm, dat
bij Leopold een essentieele en uiterst-muzikale beteekenis heeft. Het rijm doet niet
enkel de regels in elkaar overstroomen, maar bepaalt vaak ook de woorden binnen
den versregel, b.v. deze aanhef : „Hoe zoet gesloten, toegesloten en goed geborgen
in donkernis".... ; of : „O als ik dood zal, dood zal zijn kom dan en fluister,
fluister iets liefs...." In Leopolds vers wekt onmiddellijk iedere klank, ieder woord,
een associatie van 'n andere klank, 'n ander woord; b.v. in „mijn denken....
is weifelende, vertwijfelende. . . . " wekt het eerste woord het tweede ; zoo in de
opeenvolging van „wankelend, wandelend".... enz.
Het is of heel het vers van Leopold gedrenkt en gedompeld is in 'n droomwereld
waar elk ding droomen wekt van andere dingen. Men leze b.v. eens aandachtig het
gedicht „De Molen". (I blz. 96). De wieken draaien en al kijkend naar dit schouwspel,
voelt de dichter zich langzaam opnemen
„zij gaan en gaan,
mijn droomend denken hecht er zich aan
onmerkelijk, tot het wordt bevonden
als volgde het mede in het ronde.. . . "
Het eene beeld verwekt nu het andere, de molenwieken worden een garenhaspel,
een rafelwinder, vleermuisvlerken, hij ziet er zilveren spinsels afhangen, vlossige
zij, „het vlottende rag, het drijvend vlies" ; het woord „werveling" wekt „zwerveling" ; het onzichtbare web wordt 'n ruigte, 'n voorjaarswildernis vol openheden
en daarin opeens iets lichtends, een diadeem „te loor gehangen in den zweem
van haren" („diadeem” wekt „zweem "). Dit alles is geen leeg spel van woorden
en klanken, maar verrast telkens door de prachtige nuance, de plotselinge wijziging
in beeld en klank, het altijd zuiver -geziene en-gehoorde.
Wij bemerken met verbazing dat het mogelijk is in één ding alles te zien. Wat is
tenslotte een molen, wat zijn vier wieken, en toch groeien deze simpele gegevens
uit tot zulk 'n prachtige speelsche verbeelding. Zoo is 't slag op slag bij Leopold.
Welk een fijne kleine wereld ziet hij schitteren in het trilkristal van een enkele
regendruppel. Het doet denken aan Middeleeuwsche primitieven.
En het blijkt ons dat de dichter, in dit zorgvuldig, peinzend beschrijven, dit
af-tasten der dingen met fijn-gevoelige vingertoppen, iets heeft afgestaan van
Zichzelf. Hij, de schuchtere, zich verbergende, ingekeerde, heeft zichzelf verborgen
in zijn woorden.
Ik denk aan het gedichtje:
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„Ik wil gaan schuilen in mijn eigen woorden,
onzichtbaar zijn in mijn verliefd gedicht,
dat ik haar mond mag kussen, als wellicht
zij zingt en over open lippenboorden
de sylben komen van des onverhoorden
verlangens sidderende zielsbericht". (II blz. 68).
Men zal gemerkt hebben dat in het gedicht „Oinou hena stalagmon" een andere
toon heerscht, statiger en strenger, dan in enkele van de vroeger-aangehaalde. Het
is minder verhuld, klaarder en opener, sterker van rhytme ; het is of het strakker
gespannen staat als een groot zeil waarin de wind blaast.
Inderdaad kunnen we in Leopolds poëzie 'n ontwikkeling opmerken van het
verfijnd-sensitieve weergeven der eigen ontroeringen tot 'n meer plastisch en concreet vers waarin een diep -aandachtig beschouwen der buitenwereld tot uiting
komt en tevens 'n uitstijgen boven eigen directe ontroeringen tot een meer algemeen bespiegelende wijsheid.
Daar zijn allereerst de stamelende verzen van een ingekeerde, oprecht en schuchter
tegelijk, zich gevend en zich terugtrekkend, daardoor vaak heel moeilijk te verstaan.
We bespeuren invloeden van Gorters sensitivistische verzen, b.v. in het volgende:
„En zoo groote ingekeerdheid was in dezen
hij mocht wel zelf zoo een plant wezen
zulk een bloem vredig staande op haren stengel
in halfwezen verloren, gewiegd
door windewil, windewil, die loom wiegt
de tengere met heiligheid, de gewijde
met het volle denkhoofd, het gebenedijde
in een enkel en hoog eenzijn
in zichtelven geheel heen zijn
in zich pijnende, kwijnende, bloemmensch alleen zijn.
Woorden als „windewil", „gebenedijde", de vaag-wegruischende slotregel, het
even-dansende rhytme zijn zuiver-Gorteriaansch.
Bij de beoordeeling van dergelijke verzen bedenke men dat een jong dichter a.h.w.
zijn eigen taal nog te scheppen heeft; hij moet dit doen met behulp der bestaande
taal, die is zijn materiaal, die heeft hij te beproeven als 'n musicus zijn instrument.
En vooral 'n zeer zuiver en diep dichter als Leopold was, heeft behoefte aan die
eigen taal (geen grooter vijand der poëzie dan de geijkte dichtertaal !) waarin 'n
geheel nieuwe en ongekende wereld moet worden herschapen. Die nieuwe wereld
is het innerlijke verbeeldingsleven van den dichter.
Wanneer dan Leopold . hier aan Gorter herinnert, beteekent dit dat Leopold
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zichzelf nog niet geheel heeft gevonden ; ook Boutens' eerste verzen staan onder
Gorters invloed. — En toch is er groot verschil tusschen Leopold's en Boutens'
eerste verzen. Want beiden hebben den invloed van Gorter reeds dadelijk verwerkt
tot 'n persoonlijk geluid. Leopolds vers n.l. vertoont direct dat wonderlijk-teeder
ontroerde, dat zachte en schuwe, dat het eigen wezen van zijn poëzie uitmaakt ;
Boutens' vers, minder innerlijk, minder menschelijk, is weelderiger en voller van
klank.
Hoe echt Leopold is het bekende wiegeliedje :
„Laat de luiken geloken zijn
wiege wiegele weine
en de stilte onverbroken zijn
wiege wiegele wee" enz.
Of - het vers dat begint
„Dit is van een lichtkind
mijn lieveling
mijn gouden kleine
verlustiging.
Die had verkoren
en was ter wove
in een dunpurperen
anemone".
Het is alles even kinderlijk en verrukkelijk.
De groote ontroering komt in Leopolds poëzie met het sterven van 'n geliefd
meisje. Ik haalde reeds 'n vers aan („die nacht van zelfvernedering") waarin we
den dichter vonden, gebroken, uitweenend zijn diepste ziel. De afdeeling verzen
„In gedempten toon" is nog vol van gedachten aan de gestorvene, vol „droom omhelzingen", vol van 'n „smartelijk wanen" welk 'n leed doordrenkt de
stille woorden:
„Den neergezwekene
zwak ten doode
mij is uw goedheid
zeer van noode".
Dan is het, of langzaam een genezen intreedt, wij vinden nog enkele korte
hartbrekende snikken (,,Mijn lief, mijn lief, o waar gebleven"), maar ook al 'n
zich keeren naar de buitenwereld alsof „takken frissche blaren in hem hingen, en
een vlaag lentewind kwam wild door de luidruchtigen (nl. de blaren) gevaren vrijuit,
vrijuit, het ruwe lentekind".
We vinden al zulk 'n luchtige verbeelding als van de regendruppels:
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„met zacht muziek
van kleine belletjes, klinkklankschelletjes,
een licht, een luchtig, een gracelijk publiek,...."
En dan in de afdeeling „Morgen" is 't of 'n nieuw geluk begonnen is. Met wonderteere aandacht beziet hij 't ontwaken eener vrouw, en beschrijft hij 't zacht heen drijven der droomen en het eerste opgaan in de vreugde van den ochtend, met
een lichte nuance van angst daarin. In de nu volgende gedichten zet de groei
zich voort, we vinden wonder muzikale fantazieën over een parelsnoer, een molen,
enkele vertaalde gedichten naar Middeleeuwsche dichters.
Een van Leopolds meest-toegesloten en in zijn schroomend tasten-naar-woorden
diepst-reikende gedichten is het nu volgende „Voor 5 December". Voor 5 December : een St. Nicolaas-geschenk, zoo wil de dichter dat zijn vers zijn zal : een
gave voor zijn vrouw, maar dan een dichtergave, de eenige wezenlijke rijkdom
die een dichter bezit en die hij ophaalt uit de diepzeëen van eigen innerlijk. En
zie, in deze verzen heerscht nu nog de schemering dier diepzeëen waaraan de
oogen moeten gewennen vóórdat zij onderscheiden. Er zijn er wier oogen wellicht
nooit zullen gewennen, maar als het u gebeuren mag langzamerhand de vormen
die daar zijn, de wereld die daar leeft, te zien opdoemen, welk 'n geheimzinnige
schoonheid deelt zich dan aan u mee, welk 'n huivering doorvaart u, als ge
beseft thans te verkeeren in de vreemdste ondoorzochtste gebieden der ziel waartoe
u de toegang ontsloten werd. En wat ontwaart gij ? Gij ontwaart een man, den
dichter zelf, een trotsche en sombere, in zichzelf teruggetrokkene, en gij ontwaart
een vrouw vol goedheid, vol zachtheid, en met een peinzend binnenleven , en
gij aanschouwt „wat was tusschen (die) beide tweeën", de krimpende angst waarmee
zij hem aldoor weer zoekt, met het gezicht, „vol naar hem toegekeerd", het geluk
dat tenlaatste in haar doorbreekt en dat hem bestraalt als een hemel van mildheid ;
dan, na de nerveuse belijdenis der korte verzen, in den nu volgenden stroom
van strofen, ziet gij den dichter ons zijn eigen beeld ontwerpen, zijn eigen ,,gekweld bestaan", en daartegenover haar beeld stellen:
„een betere eene in
aaneengeslotenheid en min
verdeelde en die wel verschrok
en inkromp ,maar na de eerste schok
zich weer terugvond en herstelde.. . . "
Hij tracht haar anders -zijn-dan-hij van haar jeugd af aan zich voor oogen te voeren
hij tracht zich een wijle volkomen daarin te verliezen, totdat wij plotseling tegenover
dit zelf-genoegzame geluk, dezen „rijkverzamelden overvloed" der vrouw, het gelaat
van den dichter weer zien verrijzen:
1
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„van zoo smettelooze
en zonder deelgenoot verkozen,
gelaten droefenis gedrenkt,
zoo vlak, of gudsend met een regen
de smart er op was afgezegen
langs de gezonken wangen,. + +
en we krijgen een blik in de chaotische, door wanhoop verbitterde wereld van
Leopolds ziel : „een zware nacht, als waarin werelden zich wringen in hun geboorte folteringen" .... Geen gedicht van Leopold doet ons wel zóó de folterende wanhoop
der eenzelvigheid, der diepe zielsverlatenheid kennen waarin hij op sommige tijden
van zijn leven verzonk en waarvan alleen het wonderlijk vermogen om zich met
de wereld - buiten-zich te vereenzelvigen en om zijn wezen als 't ware volkomen
èp te lossen in poëzie, hem kon bevrijden.
Het laatste gedee l te van „Voor 5 December", dat zoo bewogen aanheft: „Wij
doen elkander zeer.. + + ", is van zulk een roerende en oprechte teederheid, dat
zich hier, uit het bijzondere geval, de algemeen -menschelijke smart om de ontoereikendheid van iedere liefde wel zeer onmiddellijk en schrijnend baan
breekt.
De „Kinderpartij" die dan volgt, is weer veel lichter en opener, een kinderlijk
geluk viert zich hier uit in dansende woorden ; en tegelijk beeldt Leopold hier
het diepere wezen van het kind uit, het innige verwonderd-zijn over alles en het
opgaan in eigen droomwereidje, waar het meisje alles vindt wat van haarzelf is:
„zoo onweersprekelijk het hare",
waarin ze droomend verzinkt : „het peinzend kind, dat zich vermeit in schemer van diepzinnigheid ". Prachtig is dan het slot waarin plotseling het beeld zich
wijzigt (zooals telkens bij Leopold 't geval is), het zijn nu niet meer de vriendinnetj es die om het jarig meisje dansen, het zijn de Uren, de Getijden, en wij
zien een luchtige godinnenstoet opkomen en hooren cymbelspel, waarmee de
„Kinderpartij" besluit.
Na de bewogen poëzie van „Claghen" volgt dan het klare „Oinou hena stalagmon",
en de bundel besluit met 'n aantal verzen onder den titel Oostersch, verzen van 'n
groote bezonkenheid, van 'n ontroerde bespiegeling, waaronder ook de zeer schoone
bewerking van Omar Kayyams kwatrijnen.
We hebben nu gezien hoe in dezen bundel een in zichzelf gekeerde en schuchter gesloten poëzie afwisselt met 'n meer ' openstaand vers; het eerste meer muzikaal
en passief, het tweede meer plastisch en actief. Het grootste voorbeeld der laatste
soort van poëzie is het gedicht „Cheops" waarmee de tweede bundel opent, een
gedicht day wat heerlijkheid van taal betreft misschien alleen met Vondels Lucifer
vergeleken kan worden (gelijk door Anthonie Donker geschiedde), al mist het
--

--
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hiervan de klank der schromende en vreugdevolle aanbidding. Het is van een in
zichzelf besloten en zelfgenoegzame, standvastig -stralende pracht.
Het cosmische dat wij aantroffen in „Oinou" is in Cheops tot 'n nog weidscher
en verhevener visioen gegroeid. We maken den verbijsterenden tocht mee van
den gestorven farao Cheops door de woeste wereldruimten, „de leege hoven die
in doodsche nacht zoo roerloos en zoo strak geopend waren", -- om daarna met
hem in te keeren in de pyramide, in het binnenste daarvan, waar de sarcophaag
staat, „de rijke doodswieg zonder breuk gehold uit purperjaspis", en waar tenslotte
de farao blijft verzonken in de aanschouwing der in de wand gegrifte symbolen.
Na de groote vluchten der verbeelding door den cosmos, is het of de dichter
den ouden trek volgt tot inkeer naar eigen wezen, naar de vertrouwde wereld van zijn
innerlijk.
Behalve het reeds aangehaalde bloemengedicht „Albumblad" bevat de, 2e
bundel vooral verzen van een bezonken wijsheid en nog maar 'n heel enkel van
de stamelende, ontroerde en schuchtere teederheid die we kennen uit de lste bundel.
Het is of de dichter eigen ontwikkelingsgang heeft vastgelegd in dit gedichtje:
„In macht'ge jeugd vurig en waanzinvol ;
in dagen tot bezadiging bedaard
warm en van ronden aard ; in fulpen ouderdom
vermurwd en zachtgeworden, in nuances fijn
en van een bijna bovenaardsch volkomen zijn".
Wie wordt bedoeld? Van wie zijn de onderscheiden
phasen des levens aldus opgeteld
en nagegaan en in het licht gesteld ?
Is het de wijn? Is het de dichter? Beide.
Na het impressionisme dat leefde van al gretiger vergaarde en al oppervlakkiger
verwerkte natuur-indrukken — men leze slechts de stroom van geestdoodende
verzenbundels uit die tijd -- beteekent Leopolds poëzie een verinnerlijking, 'n
terugkeer tot het wezen der poëzie en een openbaring der ziel.
Als zoodanig werd zij niet dadelijk bij haar verschijnen doorzien, zij bleef langen
tijd onbegrepen, in haar vreemde eigenheid door weinigen erkend, en zij zal ook
nu wel nooit de poëzie der velen worden.
En toen eenmaal, tijdens en kort na de oorlog, haar innige wezen begon door
te dringen en de harten te bannen in zijn betoovering, stond reeds een dichtkunst klaar die 'n geheel andere richting koos dan die welke Leopold had aan
richting der vitaliteit, van het met fel-gespannen zenuwen en als-gewzn:d
lijf-aan-lijf beleven der dingen ; tegen den helschen achtergrond der oorlogsjaren
vertoonde zich de uiterlijke wereld opnieuw in verblindende pracht.
,
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Toch was hiermee Leopolds invloed niet voorgoed afgebroken ; naast de lijn
der felle, op het daadwerkelijke leven gerichte poëzie blijft zich de lijn der meer
uit de sfeer der ziel ontstane dichtkunst voortzetten, en het is vooral hier dat
Leopolds invloed zich doet gevoelen, een invloed zacht en onweerstaanbaar als
van die ééne wijnpereling die de helderheid der zeëen doordrong.
Wie zich in deze poëzie verdiept, is het na de lezing te moede of hij op onnaspeurlijke wijze diep -inwendig veranderd is en hij de wereld om zich heen mede
gedrenkt ziet in deze nieuwe innigheid.
Zoo werd in dieperen zin op den dichter toepasselijk het kwatrijn dat hij eenmaal schreef
„Het antwoord en al het verweer van dezen
zal arbeid, eenzaamheid en zwijgen wezen ;
dit bij zijn leven, naar na zijnen dood
dan wordt hij door zijn werken uitgewezen ".
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Menno ter Braak — Afscheid van Domineesland.
H. Marsman — Kort Geding.
E. du Perron — Voor kleine Parochie.
Dirk Coster Waarheen gaan wij?
In zijn wereldbeeld schept zich de menschelijke geest een tooneel, waar hij op
kan treden, een achtergrond waartegen hij zijn slagschaduwen projecteert, in zijn
wereldbeschouwing tracht de menschelijke geest op dat tooneel een heldenrol te
spelen, althans te ontkomen aan de dreigende mogelijkheid van op te moeten treden
als de ridder van de droevige figuur. Daarom : staan en uitzien zijn de meest
elementaire functies van den menschelijken geest en zeer juist is het van Stols gezien
de eerste drie boekjes uit te geven onder de serie-titel : Standpunten en getuigenissen.
Dirk Coster staat en getuigt natuurlijk toch, al beveelt Stols het hem niet.
Meerdere realiteiten zijn er, die niet passen in het wereldbeeld o.a. God niet en
de kunst niet (wij moeten ons beperken). God niet omdat Hij is de Schepper beide
van stof en geest, de kunst niet omdat zij een verband van andere orde legt in
en tusschen de dingen rondom.
Meerdere verschijningen zijn er, die niet paasen in de wereldbeschouwing o.a.
de Openbaring Gods niet en het kunstwerk niet. Want de wereld kan wel gezien
worden in God maar nimmer met God d.w.z. van God uit of „in-gezelschap"
van God. Het kunstwerk niet, omdat het een leven heeft in zich zelve dat staat
tegenover elke andere levensvorm, die het nadert.
Daarom God aanvaardt ons alleen in een crisis, in de crisis des geloofs en wij
kunne* het kunstwerk alleen critisch aanvaarden. Maar daarom heeft ook elke
lezer en lezeres van een portefeuille het recht een boek mooi of leelijk te vinden.
Criticus in engeren zin is echter slechts hij, die zich de beperking van zijn wereldbeeld en de beperktheid van zijn wereldbeschouwing heeft bewust gemaakt en van
deze wankele plank uit den sprong in het dichterland waagt te doen. Criticus
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in den hoogsten zin des woords is voor ons dan hij, die zijn beperking en beperktheid kent als inhaerent aan zijn persoonlijkheid wijl deze is een schepsel
Gods en die daarom ook de perken als gaven Gods aanvaardt. Het is het fatum
van Menno ter Braak, dat hij niet de perken als gaven kan aanvaarden, wijl hij de
persoonlijkheid niet ziet als schepsel Gods, als Goddelijk begin. Zijn fatum, want
zeldzaam heftig ondergaat hij èn de persoonlijkheid èn de perken. „Slechts met
eeuwigheid en gemeenschap is de persoonlijkheid te stillen, terwijl zij zich in tijde
vereenzaming verwerkelijken moet", schrijft hij in zijn: Over persoonlijk--lijkhedn
heid en woord. Dit lijden aan persoonlijkheid en perken, dit niet be-lijden van den
Deus Creator bepaalt het standpunt en de visie van ter Braak. Want met ijzeren
consequentie (is dat het oude mennistenbloed ?) gaat hij van het één tot het ander.
Het „één" waartoe hij eerst komt is het abstractum. Want wie zijn persoonlijkheid
niet vermag te zien in God heeft aan zijn gedachten het levenvormend principe
onttrokken. Nu wil ter Braak het abstractum niet, natuurlijk niet, daar is hij kun
voor. Hij bekleedt het staketsel zijner abstracta met het beton der poëtische-stenar
ordening, met het brocaten gewaad der mythe, met de nevelen van den droom.
De woorden : mythe, droom en orde, liggen in zijn artikelen dicht gezaaid. Maar
niettemin, de abstracta worden niet overwonnen, gelijk zij ook niet overwonnen
zijn door Adwaita. Het sterkst komt dit uit inzijn voorliefde voor den paradox -het inzicht brengt tot zwijgen maar er moet gesproken worden, want het leven
speelt met het inzicht — want de paradox is de laatste wee der abstracte gedachte,
de laatste wee waarmede zij poogt een levend kind te baren.
Het „ander" waartoe ter Braak gedreven wordt is de gespletenheid tusschen „ik"
en „gij ". Want het blijft waar : wie de bruggen wil langs gaan, die mensch aan
mensch verbinden, zal altijd langs God moeten. Deze gespletenheid --- en dat is
de verdienste van : Afscheid van Domineesland heeft ter Braak geprojecteerd
in de functies van het woord. Maar het woord moge dan al een edelsteen zijn
met verscheidene vlakken, de kloover van dezen diamant vergruizelt hem. Natuurlijk
zal hij, die een absolute tegenstelling ziet tusschen dichter en lezer, deze tegenstelling
in het woord geprojecteerd zien als de tegenstelling tusschen het woord als een
mythe der persoonlijkheid en het woord als verkeersmiddel der massa. Maar het
woord is altijd tegelijk en even sterk : scheppingsmiddel en roepstem. Dit moge voor
ter Braak een ideologische constructie zijn, in God gezien is dit de meest elementaire waarheid. God spreekt en het is en Hij roept de dingen in het aanzijn. Het
kunstwerk waarin het woord is de mythe der persoonlijkheid is immer een aanspraak
aan onze persoonlijkheid. Voor wie dit beleeft worden heel wat opmerkingen an
ter Braak „wortspielerei". De critiek van ter Braak op het woord is bijna een
heroieke poging den proloog van het Johannesevangelie te overwinnen. Bijna: want
ter Braak schijnt de Christelijke Religie alleen te kennen in den bastaardvorm
van het Hegeliaansche modernisme. Dat is jammer voor ons. Nu slaat hij langs
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ons heen en door hem verwond te worden hebben wij verdiend (verdiend dan
zoowel in malam als in bonam partem).
Aan een van zelf komend (dus automobiel) gevaar is ter Braak zoo ternauwernood
ontkomen, dat een paar gescheurde kleeren aan de spatborden zijn blijven hangen.
Aan het gevaar van te moraliseeren. Dat komt van zelf. Want wie de wereld niet ziet
in God valt van de ethiek op de moraal. Hij heeft dit zelve gevoeld : immers hij
schrijft in zijn inleiding : Thans, nu ik afscheid genomen heb van Nederland
en zijn dominees, nu ik voor mijzelf niet langer behoef te loochenen, dat ik in
plaats van in Arles in het land van Revius en Cats ter wereld ben gekomen, thans
blijkt dit afscheid een wederzien..,. Ik besef, dat deze laatste zin nog zoo duidelijk
de sporen van den dominee-in-mij draagt, dat.... De dominee, de moraliseerende
dominee in ter Braak is nog niet dood. Want de stukjes: Waarom Ik Amerika
afwijs en De Wegen, zijn geschikt om zoo gezonden te worden resp. naar de
heergin directeuren der Koninklijke Shellgroep en naar de bestuursleden der Christelijke Reisvereeniging. Tot hun „vermaan" en „opbouwing".
„Poëzie is een goddelijk beginsel ;een in aanleg en oorsprong boven- en voor
kracht, die stukken menschelijk leven (het gevoels- en gedachte-leven-menschlijk
van een dichter) vastgrijpt en transformeert tot een hooger-menschelijk organisme
dan het voor deze aanraking en doorstraling nog was. Het is daarom misschien
beter te zeggen, dat de poëzie menschelijk leven voor haar verwerkelijking noodig
heeft en gebruikt, als men wil : verbruikt. Zij is in wezen een voor-tijdelijke kracht,
die zich uitstort in menschelijkheid. Men moet voortdurend sterker op deze essentieele afkomst, herkomst, beteekenis en werking der poëzie blijven wijzen omdat
men voortdurend geneigd is haar wezenlijkheid te vergeten. Het lot van een wereld,
een cultuur, een volk, een land en een mensch hangt samen, of valt samen met
het lot der poëzie in die organismen. Daarom is onze critiek een hardnekkige
hardvochtige defence of poetry, want deze verdediging is de meest essentieele
defence of life" (Marsman in de bespreking van Eldorado).
Een lang citaat van Marsman. Want Marsman, de criticus, wordt lang-van-adem.
Wanneer hij een uitspraak doet doemen er terstond nieuwe vergezichten voor hem
op. Hij gaat aanvullen soms, soms verdiepen, soms ook verscherpen. Dit nu is
eigen aan hem, die het weet en aan hem, die het niet weet. Hij, die het weet
zal naar aanleiding van elke uitspraak zijn geheele voor hem sluitende denksysteem
willen ontwikkelen (lang preekende dominees). Hij, die het niet weet, zal elke
gedane uitspraak in haar ontoereikendheid onderkennen en gedrongen worden haar
te „verbeteren". Gelukkig voor hem en voor ons behoort Marsman tot de laatste
categorie (al heeft hij den schijn nog al eens tegen).
Voor den criticus Marsman is een kunstwerk zeer wezentlijk een anderssoortig
element, een cristal in dat levensfluïdum, dat wereldbeschouwing heet, want
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de poëzie is een goddelijk beginsel. Een cristal is een in zichzelf besloten (levens) eenheid. Noodwendig schuiven de vlakken zich zoo en zoo om de moederloog, totdat
zij — ook noodwendig zoo en zoo aan elkander breken. Dit noodwendig schuiven
bloesemt in het gedicht op tot een wetmatig innerlijk leven (Want het leven is
immer wetmatig) en dit innerlijke leven is voor den criticus Marsman de toetssteen.
Daarom vloeit voor hem het vitale en het aestethische immer ineen. Tot zoover
gaat alles goed — om een woord van hem zelve te citeeren. Maar nu koppelen
zich voor hem wereld, cultuur, volk en mensch zeer wezentlijk aan de poëtische
elementen. De poëzie grijpt stukken menschelijk leven vast en tranformeert, die
tot grooter intensiteit. Mar. swan blijft zich doorloopend zeer bewust mensch te zijn.
Dit kan men met evenveel recht paganistisch of christelijk noemen. Maar dit brengt
hem tot aarzeling. Hij aarzelt tusschen arena en cathedraal. Hij aarzelt om zijn
vitaliteit als maatstaf te gebruiken voor alle vitale verschijningen. Hij aarzelt als een
gladiator alleen met zijn zwaard te strijden. Maar de cathedraal is voor hem identiek
met ideologie en de vitale Marsman heeft terstond het innerlijk doodzijn van elke
ideologie geproefd. De cathedraal dat is voor hem :het katholicisme en protestantisme,
het socialisme en het communisme, ten slotte ook het humanisme en het paganisme.
Hij heeft (nostra culpa) niet, nog niet, gezien dat de Christelijke religie wezentlijk
verschilt van welke ideologie dan ook, ook al voerde deze laatste het praedicaat Christelijk.
Maar daarom stikt Marsman schier in zijn menschelijkheid. De strijd, dien hij
in Slauerhoff, schildert, de strijd tusschen de forni.eele, poëtische kracht en de
menschelijke natuur kent hij van zeer nabij. Eenmaal, in zijn eerste verzen liet
hij zich roekeloos stukslaan, nu kent hij zijn menschwaarde en mensch-verantwoordelijkheid. (Tusschen haakjes : daarom wordt hij nu voor pedant gescholden. Want wie
in dezen democratischen tijd zijn verantwoordelijkheid kent staat te boek voor pedant).
Dit alles geeft aan Marsmans critiek een min of meer tweeslachtig karakter. Hij
toetst het kunstwerk op de poëtische kracht. Maar hij wil nog wat anders, hij wil
nog wat meer. Dit andere, dit meerdere tracht hij te zeggen zonder in abstracta
te vervallen. Maar daarin slaagt hij alleen als in den criticus de kunstenaar opstaat.
In het andere geval verwordt zijn critiek tot een ontoegankelijke woorden opstopping.
Zeer sterk spreken deze twee elementen in zijn critiek in het stukje over Nieuwe
Geluiden. (Pag. 105) Hij zegt daar : inderdaad : afgezien van haar poëtische waarde,
levenskansen, vernieuwingskansen bevat het werk van dit laatste stadium niet. Daar
hebt gij dat andere dat meerdere besproken, dat Marsman verwacht. Dan volgen
daar reeksen van opzweepende woorden maar het tragische slot is: Vergeef mij
de pathetiek en het hamerend ongeduld, maar laat ons niet meer alleen.
De strijd, die in hem woedt ligt ten ondergrond aan zijn opmerkingen over Gorter
en van Collem. Hij verwijt, neen dat is het juist, hij verwijt hun niet meer hun
socialisme en communisme. Maar toch deze geloofsovertuigingen zijn voor hem
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nog niet meer dan dorre ideologieën, die op een bepaald punt een breuk slaan
in hun oeuvre. Maar in hen veroordeelt hij wat hemzelve dreigend lokt. Dit is
vooral niet een psychologische duiding maar een critische opmerking.
Kort geding over Marsman -- zal er vrijspraak komen?
De heer du Perron gebruikt veel woorden omdat hij het weet. Hij weet het niet
in den overmoed van het pas ontwaakte bewustzijn (zooals ruim tien haar geleden
Marsman het wist) maar in de zekerheid van den liberalen rentenier. Erich Wichmann
heeft indertijd eens gezegd dat hij de laatste der echte oude liberalen was. Dit
is een van de weinige keeren dat deze scherpe geest zich vergiste (gissen was trouwens zijn kracht niet). Want hij was niet liberaal, hij was wat toen ter tijd misschien
met recht een expressionist heette. Want het liberaal zijn en het expressionist zijn
geven beiden een levenshouding aan. De expressionist ondergaat het leven als een
inslaande granaat, de liberaal geniet het als een kopje thee aan de ontbijttafel.
Ons bezwaar tegen den heer du Perron nu is dat hij theedrinkende over inslaande
granaten wil praten.
Niet dat de heer du Perron het katholicisme van de Gemeenschap, het humanisme
van Coster, het menschelijk-vitalisme van Marsman verwerpt, niet dat hij dit doet
op onkiesche wijze, zelfs niet dat hij dit doet in een proza zoo vaal als een afgesleten broek, stuit ons, maar dat hij dit doet van een standpunt uit, zoo verheven
in eigen-wijsheid, dat hij de dingen niet ondergaat, zoo vast in zelf-verzekerdheid,
dat noch congenialiteit noch anti-these mogelijk is, zoo neutraal, in chemischen
zin, dat elke reactie achterwege moet blijven. Het is veel meer dan een questie van
vorm en inhoud.
Wanneer een Hollandsch soldaat die in oorlogstijd in Zeeuwsch- Vlaanderen
stond een boek schreef over den wereld-oorlog en dan nog wel met de bedoeling
Remarque te verbeteren, dan zou dat ongeveer een even onsmakelijk geval zijn als
het schrijven van den heer du Perron over het literaire front, waarvan hij alleen
het gedonder der kanonnen in de verte heeft gehoord en de lichtkogels heeft zien
opklimmen tegen den verren horizon. Daarom kan de heer du Perron niet eens
schelden. Want ook het schelden is een kunst, of liever ook schelden kan tot kunst
worden. Zijn opmerkingen over Dirk Coster gaan niet uit boven de kletspraat
van een liberalen rentenier, die aan de bittertafel tracht te spotten met den predikant
van den protestantenbond, bij wien zijn vrouw ter kerke gaat. Zijn opmerkingen
over Helmann en de Gemeenschap staan ongeveer op het peil van het gewauwel
van een lichtelijk boven zijn bier zijnde anti-clericalen dokter op een Roomsch
plaatsje. Volgens een noot in des heeren du Perrons boekje heeft de strijdende
en strijdbare en gekwetste Marsman hem eens een hondse en moerassige geest genoemd. Hoewel begrijpelijk is m.i, deze titelatuur onjuist. Iemand van deze mentaliteit verdiend het praedicaat „heer", Zooals een halve eeuw terug de liberale
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machthebbers zich door het profanum vulgus „de heeren" lieten noemen. (Henny
denk aan de jaren onzer jeugd). Teekenend is dat het voorwoord in het boekje achteraan
staat. Want het echte liberale standpunt is :eerst alles te weten en zich eerst achter
af rekenschap te geven van de fundamenten dezer wetenschap.
Dirk Coster staat en getuigt ook buiten Stols om. Want hij weet zich profeet.
„Wij, mijn vriend Havelaar en ik, hoopten iets ertoe te kunnen bijdragen, dat de
oude waarden van Europa, door den oorlog schijnbaar vertreden, weer tot nieuwen,
en dan voor 't eerst onbetogen glans zouden komen". Redding uit oorlogsgeweld,
openbaring van loutering door oorlogsvuur, zoo hebben Coster en Havelaar hun
profetische taak gezien ten opzichte van de Europeesche cultuur. Zij begonnen
met der profeten deel : een zekere verwachting, zij vingen aan met der profeten
heugelijke fout : gebrek aan bezinning, zij gingen uit van der twintigste -eeuwers
verovering : een juiste formuleering.
De roeping was gewis : na den oorlog dreigde verdierlijking. De verwachting
was gerechtvaardigd : „Want er waren 1 Q.000en menschenlevens zinneloos vernietigd, waarvan velen groot hadden kunnen worden, er was een onberekenbare
som van menschelijk geluk kapot gemaakt, versmeten, gesmoord in bloed, modder
en ontzind geschrei. Daarvoor moest toch een reden zijn. Dat kon toch maar niet
zoomaar zijn gebeurd". De menschheid kon toch niet zoomaar leven, in het absurde,
in het zinnelooze. Het geweten in hen die waren overgebleven, riep om een recht
dit ontzaglijk verlies, riep om een reden voor al die bloedbe--vardignl
stroomde offerplaatsen in Europa een God voor wie ze gebeurd konden zijn, het
riep kortom om een zin in de geschiedenis. En wat kon die reden anders zijn,
dan een verhelderde toekomst — een toekomst van door leed en gemis verdiept
menschelijk samenleven, en een hernieuwde dankbaarheid voor alles wat het leven
geven kon. En hier kon men zichzelfs een schuld opdringen ".
En toch, de verwachting is teleurgesteld. Van de rede : „Waarheen gaan wij ?"
is driekwart een klacht. De verwachting moest teleurgesteld worden, wegens het
gebrek aan bezinning der wachtenden. Want het gebrek aan bezinning is een
heugelijke fout des profeten als hij door een macht buiten zichzelve tot staan en
getuigen wordt gedreven : alzoo spreekt de Heere. Maar als de profeet de drijfkracht zoekt binnen zich zelve hetzij dan in zijn menschheid hetzij in zijn menschelijkheid, dan is gebrek aan bezinning een vitium originis waaraan zijn heele arbeid
versterft. Daar moest gered worden, goed, maar wat en door wie?
Wat moest er gered worden ? Welke elementen der Europeesche cultuur konden
rustig aan den ondergang worden prijsgegeven ? Zeker de profeet Coster heeft op
deze vraag als echte twintigste-eeuwer een duidelijk geformuleerd antwoord : „daarbij
geloofden wij, dat twee aangeboren stroomingen van den menschelijken geest, die
steeds de neiging gehad hadden, zichzelf te isoleeren, en het gansche complex van
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den menschelijken geest tyrannisch voor zich op te eischen : het verlangen naar
ethische ontwikkeling of de volmaking der onzichtbare ziel, en het verlangen naar
aesthetische ontwikkeling of de volmaking van het zichtbare en tastbare lichaam
en zijn relaties met de buitenwereld, door den schok van den oorlog op het punt
stonden elkaar te doordringen, elkaar wederzijds te doorstralen, en wij hoopten dat
uit deze wederzijdsche doorstraling een kunst zou ontstaan, die — gelijk wij 10 jaar
geleden zeiden --- zich door de aarde heen en haar schoonheid richten zou en zich
verliezen „ver in de onbekende kracht die men de oneindigheid noemt ". Kort
gezegd het gaat dus om het classieke (hier vooral nadruk op) mens sana in corpore
sano — en dan in ethischen en aesthetischen zin. Maar blijft dit alles niet formule,
blijft het niet formeel. „Wat is sanus" ? Daarom de vraag blijft kwellen : wat moest
er gered worden?
En dan door wie ? Door ons overlevenden ? Hebben wij misschien al niet nu
en in vorige geslachten het essentieele onzer west-europeesche cultuur als een
nauwelijks geweten bezit overgedragen aan Amerikanen en Maleiers, aan Mongolen
en Patagoniërs ? Ligt in die verre akkers misschien het zaad niet te kiemen dat
wij onwetend hebben uitgestrooid en dat op een onverwachten tijd zal opschieten
tot een nieuwen oogst ? Wie zal het zeggen, want dit is toch zeker dat de zin der
historie niet bepaald wordt door onze continuïteit. Door de continuiteit, die wij
wenschen te zien, die wij moeten beleven en die wij door ons simpele - daarzijn
propageeren.
Eigen inzicht in continuiteit aanzien voor den zin der historie, dat is de grondfout
van den hedendaagschen humanist. Hij, als door den oorlog ontzette, erkent den
Paulinischen cyclus :uit God en door God en tot God zijn alle dingen. Maar hij
zoekt in dezen cyclus naar een menschwaardige plaats. Hij verstaat het niet dat
de mensch alleen in zijn onwaarde voor God geldt. Hij verstaat het daarom ook
niet dat de mensch alleen in zijn onwaarde (en daarom discontinu) een inblik krijgt
in het goddelijk gebeuren dat zich in de historie voltrekt.
Wanneer wij critisch de rede -- de biecht -- van Coster overzien (het is onmenschelijk, maar er zijn hooger waarden dan de bloot menschelijke) dan leggen
wij in de vraag : Waarheen gaan wij? onwillekeurig het accent van een kind,
dat met een zoet lijntje meegetroond op weg naar den tandarts angstig - wantrouwend
vraagt : Waarheen gaan wij?

HET NUCHTERE FEEST
DOOR

H. DE BRUIN.

En zal zij waarlijk op den dag van trouwen
een sluier winden om haar forsch gelaat,
en zich verbergen in het siergewaad
dat haar omgeving nauwelijks een flauwe
schemering harer leden overlaat?
't Zal geen beduid'nis hebben van berouwen,
noch heugenis aan klarend morgenblauwen,
aan het ontwaken uit den droom tot daad.
Het is aannemelijk dat zij zich kleedt
zooals ze, driester steeds, beleed te zijn, —
in een kleedij van strakgekorven snit.
Als wij haar zullen zien op 't feest zal dit
het laatst omhulsel afdoen van den schijn
dat ze onverbloemd wil weten, dat ze weet.

NOCTURNE
DOOR

H. DE BRUIN.

Is dit de avond die opeens den tuin
verdonkert?
deze hemelhooge muur!
Hoe lange dooltocht scheidt ons van het uur
dat wij de poortbres tasten in 't arduin,
de kier van uitkomst over deze grens
waardoor wij wijder dreven binnengaan?
Zullen wij nachten in het onkruid staan,
niets koesteren dan dezen laatsten wensch :
het pad hervinden over zand en hei,
door bosschenwildernis, achter de kling
het lichte land van spel en buiteling,

de einderverre bloembestrooide wei.
Maar -- hebben wij ons zwijgende geschikt
tusschen de distelen langs dezen wal,
zijn we zoo rustig in den zachten val
reeds overwoekerd, tot den dood verstrikt?
Weer van de dorre lippen het vergift,
met koelen dauw bevochtig onzen mond,
leng onze hoop dat nog een morgenstond
de duisternis in licht en schaduw schift.

EEN REKTIFIKATIE') .

Het eerste gedicht uit Peelen's bundel begint te vertellen, dat de dichter „gevangen"
is, en ondertussen zich „blij rept" langs een weg waar aan 't eind het oog der
geliefde „beloningsvol" wenkt. Dat oog schiet stralen uit en deze stralen vormen
de koorden die de dichter gevangen houden. Deze koorden verhinderen hem alleen
om achteruit te lopen. Vóóruit gaat het „met lichten tred". Na dit weinig fraaie
beeld en de onmachtige woorden, komt een vergelijking met een patrouille die
verblind is door zoeklicht. Inplaats te zeggen dat deze soldaten aan dit licht niet
ontkomen kunnen, vertelt de dichter dat de soldaten zelf „zich onontkoombaar
weten". Maar in alle geval, zo is hij nu ook verblind door haar ogen ; nee, zo
gaat het gedicht niet verder, zo is hij opnieuw gebonden, maar de ogen strelen zo,
dat ze hem 't gebonden zijn doen vergeten, wat geen wonder is, als je onder
die streling je zo „blij reppen" kunt „met lichten tred". Het derde couplet eindigt
dan ook met de volkomen tevredenheid van de dichter, die hoopt dat zijn positie
„voor immer" dezelfde moge zijn.
Er zijn betere verzen in deze bundel, maar waar toch een groot deel van Peelen's
gedichten niet ver van rijmelarij is, en even slecht als dit gedicht waarmee de bundel
opent, daar is het toch nodig er even op te wijzen, hoe grote fout jonge dichters
begaan tegenover zichzelf, hun publiek en hun uitgever door te haastig over te
gaan tot bundeling van hun werk. Verwondert men zich soms al over de vrijmoedigheid waarmee sommigen elk probeersel voor een vers aanzien dat ze bij de een
of andere redaktie aan de man zien te brengen, zodat men wel hoort van gedichten die drie, vier en meer redakties langs dwalen, voor ze in een tijdschrift
eindelik rust krijgen, het geeft toch wel blijk van elk gemis aan kritiese zin bij de
dichter, als hij blijkbaar meent, dat al deze hier en ginds geplaatste verzen samengevoegd een bundel vormen.
Zelf heeft de heer Peelen, meen ik, wel de mogelikheid van het verwijt van voor
gevoeld. Daarom heeft hij de uitgave trachten te verantwoorden door-barighed
een fragment uit een korrespondentie met Kloos en een met ondergetekende in
1 ) Naar aanleiding van G. J. Peelen Liefdes metgezellen. N.V. Uitgevers-Maatschappij.
P. den Boer — Utrecht 1931.

268

EEN REKTIFIKATIE

het prospectus voor zijn bundel te plaatsen. De waarderende toon van deze fragmenten moet de bundeling rechtvaardigen en de kritiek bij voorbaat zacht stemmen.
Daartoe heeft de dichter ze aan de uitgever afgestaan en heeft deze ze als reklame
benut. Het prospectus deelt zelfs mee, dat we met deze bundel aan een opleving
van onze Protestantse dichtkunst toe zijn. De uitgever heeft dan ook vertrouwen
in deze uitgave gehad, de bundel in royaal formaat met 5 goede houtsneden en
in 500 exemplaren in de handel gebracht.
Toch gevoel ik niet de minste behoefte om voor de uitgave van deze bundel
medeverantwoordelik gesteld te worden. Integendeel, ik meen dat zulk een bundel
en zulk een prospectus voor Peelen en voor de jonge Protestantse poëzie blamerend
is. Om met v. d. Leek te spreken, het uitgeven van een bundel, het samenstellen
van een prospectus zelfs, is een daad van publieke, van meer dan persoonlike ver
-antwordelikh.
Heeft de redaktie van Opw. Wegen dan Peelen geen plaats gegeven voor enkele
van deze verzen in haar blad ? Heb ik zelfs Peelen niet geschreven van „een forser
toon" ?
Ja, inderdaad, maar des te treuriger is het, om in een bundel die toch meer
moet zijn dan de eerste gedichten die in een tijdschrift een plaatsje vermochten
te vinden, verzen aan te treffen, die een plaats in een tijdschrift nog niet eens ver
Een tijdschriftvers is een tijdelike verschijning ; gaat men bundelen, dan-dien.
wil men er de tijdelikheid aan ontnemen. En wat mijn brief betreft : inderdaad
was het me een genoegen, toen het mogelik was een vers van de heer Peelen te
plaatsen, te schrijven, dat het ons was opgevallen, hoe zijn vers (in tegenstelling
met vroeger gezonden werk) een forser geluid had. Dat in het prospectus nu de
schijn wordt gewekt, alsof dit op al Peelen's werk kan worden toegepast, is een
uitbreiding die ik er niet in heb willen leggen ; nog veel minder achtte ik toen bundeling binnen afzienbare tijd mogelik. Ik schreef dit bij het 2e vers dat we van Peelen
accepteerden, en meende niet, dat met deze qualifikatie alles van de aard van
Peelen's poëzie was gezegd.
Ik vond het nodig deze dingen te zeggen : 1e om er op te wijzen dat men niemands
woorden mag citeren dan voor het geval waarop ze doelen, daar de korrespondentie
anders al te omzichtig zou moeten worden gevoerd, 2de om de misvatting te voorkomen, alsof een opleving der Protestantse dichtkunst door de redaktie van Opw.
Wegen gezocht wordt in het vers van Peelen.
Als nu het terrein voor een boekbespreking wat gezuiverd is, kom ik tot de
bundel terug. En dan stel ik er prijs op te verklaren, dat er in Peelen's werk
gelukkig ook goeds is. Waardering zal overigens ook het beste van Peelen nog niet
makkelik vinden, daar zijn instrument nog buitengewoon stroef werkt. Ondanks
alle pogingen om door woordbesnoeiing zijn regels in te korten, groeien zijn regels
nog vaak over het behoorlike heen, wat door opeenbotsingen van konsonanten zijn
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vers slecht leesbaar maakt. Zijn enigszins uitvoerige vergelijkingen doen denken
aan het tachtigersrecept voor het sonnet.
In Geertje en Bidden zijn goede coupletten. Doop vind ik nog altijd een goed
vers, waar Peelen's stugge toon verzacht wordt. Als men de onechtheid van zijn
Revius-imitatie van pag. 33 legt naast dit waarachtig deelhebben aan de schuld
van die jonge moeder, dan zal men horen hoe de levensechtheid van dit vers
in elk woord spreken gaat en dat op het standpunt van Peelen's momentele
techniek hier het hoogst bereikbare geleverd wordt. Als deze „levenswaarachtigheid"
in Peelen's werk om vormgeving blijft vragen, dan zal ook zijn gemaniereerdheid,
zijn onklare beelden, zijn vele „boeien ", zijn Jiefdedroomensteigring en dergelik
fraais wel verdwijnen. De meeste verzen spreken echter nog van kleine tobberijen,
die bedenkelik veel in de lijn liggen van zijn onhandig woordenwringen.
VAN HAM.

VOORLICHTING MET BEHULP VAN
RECENSIES
DOOR

P. H. MULLER.
In een onzer Christelijke dagbladen kwam dezer dagen de volgende recensie voor:
„Rigmor Heine, de dochter van een Zweedsch edelman van den echten stempel,
wordt opgevoed met Uno, een wees, die nog al een wildzang is. Als de beide
kinderen groot worden, blijven ze innig aan elkaar gehecht en toch gaan hun
wegen uiteen. Rigmor komt onder de beademing van het Evangelie, woont opwekkingssamenkomsten bij en haar leven wordt gansch en al ernst. Doch Uno wordt
officier en vindt zijn vreugde in wereldsche vermaken. Dat heeft ten gevolge,
dat de verloving tusschen beiden wordt verbroken ; doch in 't eind vinden de
geliefden elkander terug, want Uno wordt tot in de ziel geroerd als hij Rigmor
hoort zingen:
De schoonste Roos is ontloken
Aan d'allerdoornigsten stam
Toen Jezus, der zondaren Heiland
De zonden op zich nam.
Het boek, dat een frisschen kijk geeft op Zweedsche toestanden ten plattenlande,
is hier en daar spannend en schenkt boeiende lectuur ".
Deze „boekbespreking" is noch de slechtste noch de beste van het genre recensies
in Chr. dagbladen. Wij citeeren haar alleen omdat ze zoo tipisch is. Men ziet, met
hoeveel cliché-uitdrukkingen een recensent overweg kan : „beademing van het
Evangelie" ; „edelman van den echten stempel" ; „innig aan elkaar gehecht" ;
„hun wegen gaan uiteen" ; „haar leven wordt gansch en al ernst" ; „vindt zijn
vreugde in wereldsche vermaken" ; „tot in de ziel geroerd" ; „een frisschen kijk"
etc. Uit deze cliché's blijkt handigheid, maar tegelijk onmacht en onkunde. Immers,
recensies van dit slag, zooals de Chr, dagbladen') ze bij series afdrukken, zijn niet
alleen van nul en gener waarde voor een objectieven kijk op het behandelde boek,
ze zijn niet alleen listig omdat bijna nooit het betrokken werk ermee wordt gekritiseerd
op z'n tekortkomingen, maar ze zijn ook misleidend omdat ermee een plicht wordt
verzaakt welke naar onze meening het Chr. dagblad jegens zijn lezers heeft.
1

) Met de weekbladen is het wat beter gesteld (M.)
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Dat een recensent niets anders van een boek weet te zeggen dan met behulp
van honderdmaal gebezigde termen voor hem mogelijk is, soit ! 't is nog niet 't
ergste. Erger is, dat uit zulk een behandelingswijze zijig onkunde en onmacht blijkt
en dat de leiding van zijn blad daarmee genoegen neemt. Want dat bewijst, dat
die leiding niet inziet, dat de rubriek „boekbesprekingen" zeer hooge eischen
stelt, zoowel ethische als aesthetische.
Met betrekking tot het verhaal, waarop de hierboven afgedrukte recensie slaat,
was het b.v, ongetwijfeld de plicht van den bespreker geweest, erop te wijzen, hoe
tot den bodem toe valsch de gesignaleerde tegenstelling „een en al ernst" en
„wereldsche vermaken" is. Wellicht zou het hem niet moeilijk zijn gevallen, al ontledende, die „vermaken" nog zoo „wereldsch" niet te achten, maar dat laten we in
't midden, evenals een navraag naar de motiveering van de afkeuring, welke uit
„wereldsch" spreekt. De recensent had o.i. óók de taak gehad, te wijzen op het belachelijke, scheurkalender -blaadjes-achtige van Uno's bekeering, welke zóómaar
subiet tot stand komt als hij Rigmor één versje hoort zingen. Wij noemen zulk een
goochelen met het allerernstigste en diepste dat een mensch in zijn leven ervaren
kan, minderwaardig en onchristelijk, het feit van de bekeering wordt ermede gedisqualificeerd en dat is héél ernstig, dat kan men niet te zwaar nemen. Integendeel
evenwel accepteert de recensent deze onwaardige behandelingswijze, o.a. door
ze niet te wraken doch leukweg te resumeeren.
Het ligt voor de hand, vooral vermoedelijk voor die van den recensent dezer boekbespreking, te veronderstellen, dat wij met het bovenstaande een aanval op hèm willen
ondernemen. Dat lag evenwel allerminst in onze bedoeling. Ons knipsel-archiefje
heeft tientallen van zulk soort boekbesprekingen en wel uit allerlei Christelijke
dagbladen en ze zijn zoo goed als allemaal eender. Ze bewijzen, de uitzonderingen
daargelaten 1 ), dat noch de redactie, noch de recensent inziet, welke de taak en de
plicht is van het Chr. dagblad bij en met boekbeoordeelingen.
Wij meenen, dat die taak bestaat in het geven van duidelijke, scherp -geformuleerde
inlichting en voorlichting van den lezer omtrent den aard van het gerecenseerde
werk. Het dagblad kan niet, of slechts periodiek, ruimte afstaan voor breed-argumenteerende, recenseerende artikelen, maar het getal der geregeld nieuw-verschijnende
werken is groot en te anderer zijde hebben de lezers uiteenloopende wenschen.
De eene groep heeft belangstelling voor literaire bijdragen, de andere heeft geen
tijd, ze rustig te lezen, de derde kijkt ze niet aan.
Het beste, wat onder deze omstandigheden naar onze meening kan gedaan worden is,
een soort boekbesprekingen te geven, waarvan het schema zich aanpast aan hetgeen
1

) Eén uitzondering vormen Mevr. K-v.O.'s recencies in „De Heraut" (maar dat is geen dagblad).
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mogelijk is en gewenscht wordt. Met andere woorden, een dagblad-recensie zou den lezer
moeten inlichten omtrent den inhoud van 't besproken boek en dit resumé kan objectief
zijn, maar tegelijk beknopt. •Vervolgens diene, al even kort en zakelijk, aangeduid
te worden d at en waar cam de recensent het werk al of niet geslaagd acht. Alles
hangt hier af van de bekwaamheid van den boekbeoordeelaar en indien het goed is,
zal de redactie van het Chr. dagblad dus uiterst kieskeurig zijn bij de keuze van den
medewerker, dien zij de zéér verantwoordelijke taak van het recenseeren opdraagt.
Het komt erop aan, dat zoowèl die redactie als die boekbespreker ernstig zijn doordrongen van hun plicht jegens de duizenden lezers, die zich desgewenscht oriënteeren kunnen aan de recensies.
Maar al te vaak blijkt ons bij de lezing . van recensies, dat de bespreker in 't
geheel geen plicht heeft gevoeld, dat hij niet deskundig is en ook, dat hij veel
méér wil doen dan hij behoeft. Predikanten en onderwijzers wijden in hun boekbesprekingen dikwijls uit over de aesthetische waarde van een roman, bewegen
zich daarbij kalmweg op het gebied van het letterkundige tijdschrift en dat wel zonder
tot zulke escapades bevoegd te zijn. Heeft men dan zulke boekbesprekingen uit,
dan is het vaak nog niet mogelijk, zich een denkbeeld te vormen van dien inhoud
van het gerecenseerde boek en weet men ook nog niet, of er ethische bezwaren zijn
jegens den inhoud.
Het heeft ons, om nog één opmerking te maken, altijd verbaasd, dat het
Chr, dagblad slechts die romans bespreekt, welke de redactie worden toegezonden.
Naar wij meenen heeft de recensie in het Chr. dagblad vooral een paedagogische
taak jegens ouders en opvoeders. En het zou veel nut doen, met zooveel mogelijk
alle verschijnende boeken onder de loupe te nemen. Uitgevers zenden recensieexemplaren van hun nieuwe publicaties slechts in den regel aan die bladen, waarin zij
naar hun meening kans hebben op een voor den verkoop gunstige beoordeeling 1). Zij
hebben gelijk. Maar het gevolg is, dat Chr, dagbladen bijna nooit in de gelegenheid
komen, romans te signaleeren, welke, van Christelijk standpunt uit, veroordeeld
dienen te worden om hun immoreele tendenzen en uit de handen blijven moeten
van tot zelfstandig oordeelen onbevoegden. En dat niet alleen, maar door slechts
af te wachten, wat gezonden en dus gerecenseerd wordt, krijgt de Chr. dagbladpers geen gelegenheid, haar stem te verheffen tegen ethisch verderfelijke lectuur
als b.v. Edith Werkendam's boek „Jij en ik". Het is, gelooven wij, niet alleen
een paedagogische eisch, maar ook een Christelijke plicht van het Christelijke
dagblad, naar het wapen der publicatie te grijpen, zonder af te wachten of een
uitgever wel zoo vriendelijk wil zijn een recensie -exemplaar te zenden.
1) Dat wil niet zeggen, dat alleen die bladen een recensie -ex. krijgen, die een gunstige beoordeeling van 't boek zullen geven. De vraag is voor een uitgever, welke recensies voor den

verkoop gunstig zijn.

KOOPMANS HERDRUKT')
DOOR

J. HAANTJES.

Wat Koopmans was ? Het is gauw gezegd : hoofd van een volksschool te Dordrecht
was hij ; slechts in zijn vrije tijd, na het volbrengen van zijn dagtaak als onderwijzer,
kon hij zich wijden aan de studie die hem zo na aan het hart lag, aan de letterkunde.
Wat Koopmans had moeten zijn ? Verwey heeft dat eens uitgesproken ; meer dan
iemand anders, zo schreef hij eens ongeveer, verdiende deze eenvoudige schoolmeester een leerstoel te bezetten in de Nederlandse letterkundige geschiedenis aan
een van onze universiteiten.
Onderwijzer èn geleerde was Koopmans. In zijn leven leidde dit tot een tweeheid.
Niet dat hij daaronder leed ; Koopmans stond met evenveel genoegen voor de
klas als dat hij voor zijn schrijftafel zat. Maar een tweeheid was het toch.
Nu is dit echter het mooie, het verrassende : in Koopmans' werk is deze tweeheid
er niet méér. In zijn letterkundige arbeid is Koopmans onderwijzer èn geleerde, en
hij is dat beide ter zelf der tijd.
Wat Koopmans telkens weer doet in zijn letterkundige studiën, dat is : aanschouwelik onderwijs geven, in de beste zin van dit woord. Hij legt u een litterair werk
voor en bladert het met u door, hij wijst u op de schoonheden daarin en de
eigenaardigheden daarvan, maar hij doet het zo dat al zijn opmerkingen niet los
naast en tegenover elkaar komen te staan ; neen, aan het einde van zijn „les" merkt
ge het pas : de verhandeling die u uit louter toevallige opmerkingen leek te bestaan,
was een eenheid, het gevolg van nauwkeurig overdenken en zorgvuldig voorbereiden,
het product van gedegen studie en diep nadenken.
Zulk een werk, dat dus uitgaat van het letterkundig gegevene, dit letterkundig
gegevene tot basis neemt, is zeer eenvoudig werk. Uit de hier te bespreken bundel
blijkt dit niet onmiddellik. Want in de studiën die in dit boek verzameld zijnen die
bijna alle voor De Beweging geschreven werden, gebruikt Koopmans een stijl die
wel kerngezond, maar daarmee nog lang niet makkelik is ; men moet door deze
wat zware stijl heen „bijten ", wil men het werk op zijn ware gedaante leren beschouwen èn genieten.
1 ) J. Koopmans, Letterkundige Studiën. Over de negentiende eeuw. Verzameld door J. H, van
den Bosch en Dr. C. G. N, de Vooys. Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam, 1931.
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Eerst als men dat doet, ziet men dat ook hier het kunstwerk primair is, Het is
waar, de titels van sommige studies laten het anders vermoeden. Van Kist tot
Daalberg, Van Loosjes tot Bosboom Toussaint, Aernout Drost, Adriaan van der
Hoop, zo luiden er enkele, en zij altans wekken de indruk dat Koopmans bedoelde
een ontwikkeling te geven of de kenschetsing van een bepaald persoon. In werkelikheid is dit niet zo. Wat hier ontwikkeling lijkt, is slechts vergelijking, het naast
elkander stellen van overeenkomsten en verschillen ; wat hier psycbologiese uitbeelding schijnt, is meer typering van het letterkundig werk van een schrijver dan van
zijn leven en zijn persoonlikheid.
Het procédé is dus eenvoudig, maar daarmee nog niet gemakkelik. Er is een
buitengewoon grote hoeveelheid kennis voor nodig en een buitengewoon gevoelige
intuïtie, wil het goed worden toegepast. En die twee bezat Koopmans ; met die twee
woekerde hij zoals misschien nog nooit een vorser op het gebied van de Nederlandse
letterkundige geschiedeniss gewoekerd heeft.
Koopmans' werk is onderwijswerk, in de nobelste vorm. Daarin ligt de grote
verdienste van zijn arbeid. ; het voedt op, het ontwikkelt. Het is reeds dikwijls gezegd ;
van Ham heeft het onlangs in ons tijdschrift nog eens weer uitgesproken : van
hen die de Nederlandse letterkunde bestuderen, zal niemand, maar dan ook niemand,
Koopmans kunnen verwaarlozen, zonder schade voor zijn eigen vorming. In de
eerste plaats al omdat wat Koopmans over zeer verscheidene onderwerpen schreef,
volkomen oorspronkelik is en dus veel nieuws bevat, maar dan ook, en dat is nog
veel belangriker, omdat Koopmans en Koopmans' werk bij uitstek geschikt is om
letterkundig inzicht bij te brengen, om tot zulk een inzicht op te voeren.
Vandaar dat het zo verblijdend is dat de Uitgeversmaatschappij Holland het
aangedurfd heeft altans een deel van zijn letterkundige arbeid in boekvorm uit te
geven. De in dit boek verzamelde studiën bestrijken alle de eerste helft van de
negentiende eeuw. Zij handelen over werken en schrijvers die tegenwoordig zelden
of nooit meer gelezen worden : Loosjes, Kist, Daalberg, van der Hoop, Drost,
Bosboom-Toussaint. Maar dat hindert niet ; bij Koopmans hindert dat niet. Koop
leest men in de eerste plaats niet om het onderwerp waarover hij schrijft, ook-mans
al is dat wat hij erover zegt, ook nog zo belangrik ; Koopmans leest men in de eerste
plaats om hemzelf, om de wijze waarop bij zijn stof aanvat en verwerkt.
Er ligt nog meer werk van Koopmans dat ten volle een heruitgave verdient;
artikelen in tijdschriften, verzamelbundels die reeds lang uitverkocht zijn, of ver
Moge de verkoop van deze nieuwe bundel zo zijn dat ook tot de herdruk-getn.
van dit andere werk kan worden overgegaan!
Deze heruitgave, het is niet meer dan een ereschuld waartoe letterlievend Neder
tegenover een van zijn stoerste werkers verplicht is. Maar de inlossing van-land
deze schuld zal rijke vruchten afwerpen; zij zal onze kennis en meer nog ons inzicht
vergrooten in wat ons door ons voorgeslacht aan litteratuur bezit werd overgeleverd.

KRONIEK.
P. KORTHUYS IN GEVECHT.
De criticus Willem Evers zet in Indië onder eigen naam, zijn werk voort. A. van HoogstratenSchoch's : „De liefde van een moderne vrouw" wordt in „De Banier" Algemeen Chr. Weekblad
voor Ned. Indië 4 Juni 1931 onder een malsch tropenzonnetje be- en doorlicht. Deze „liefde"
schijnt niet „indanthren" te zijn. Het is interessant te lezen hoe Korthuys de liefdestof
onbarmhartig aan het helle Zuiderlicht prijs geeft, en te zien hoe zij tot een verschoten rommeltje
in zijn handen achterblijft.
„Wat ons echter nu in dit boek wordt aangeboden is nog veel erger. Men kome mij nu niet
aan met den dooddoener : och het is bedoeld voor eenvoudige menschjes, het wil niet literair
zijn. Want een product als dit kan nog niet eens voor literaire critiek in aanmerking komen,
het bezwijkt reeds voor de heel gewone eischen van waarheid en leesbaarheid.
.... Ik wench en dan moge ik het tevens doen uit naam van die eenvoudigen, die men
dergelijken kost waardig acht, te protesteeren tegen dit drakerige romantisme, dat „onzen menschen" nog wordt aangeboden in vertaalde zoetelijke Duitsche romans en (in navolging daarvan?)
in boeken als „De liefde van een moderne vrouw ".
Het is werkelijk onbegrijpelijk, hoe een vrouw van eenige ontwikkeling zulke minderwaardige
lectuur kan schrijven, en een uitgever, een Christelijke, dit dan nog uitgeeft ook. Hebben ze dan
geen van beide dit geschrijf overgelezen ? Heeft geen van beiden gemerkt, welk een onzinnig
maakwerk hier is tot stand gebracht?
Over het „Christendom" van dit boek zwijg ik nu maar. Vroeger schreef ik al eens, dat wat Mevr.
Van Hoogstraten schrijft meer humanistisch-liberaal dan Christelijk is. Dat blijkt hier ook weer
uit, al wordt God. naam natuurlijk weer gebruikt en zijn er ook teksten en psalmversjes te pas gebracht. Onecht, onwaar, onwerkelijk, voos is dit boek. Men zal vragen, waarom dan een bespreking?
Omdat ons protest gedurig moet klinken tegen dergelijke smakeloosheid ; omdat er misschien
nog wel een enkele is, die erin vliegt ; om de menschen te waarschuwen, dat zij zich niet bekoopen aan dit boek."
U ziet het. Een verschoten rommeltje. Maar er kwam een protest. In het nr. van 25 Juni
komt een ingezonden stuk voor waaraan wij ontleenen :
In de Banier van 4 Juni j ,1. komt in de „Letterkundige Rubriek" onder het hoofd „Critische
flitsen" eene bespreking voor van het door Mevrouw van Hoogstraten-Schoch geschreven boek:
„De liefde van een Moderne vrouw ", van de hand van den heer P. Korthuys welke bespreking
ons wel zeer pijnlijk heeft getroffen.
Als de bespreker zich bepaald had critisch over den inhoud van het werk te oordeelen, niemand
zou er aan hebben gedacht hem dat kwalijk te nemen, ook al ware die critiek scherp geweest,
zonder den goeden vorm te schaden.
De hier gegeven critiek is echter de grenzen te buiten gegaan waarbinnen zij zich had moeten
bewegen.
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Als de heer Korthuys de schrijfster b.v. slordigheid van schrijven verwijt of meent dat zij „een
moord pleegt aan den romanvorm", dan wel dat hij protesteert „tegen dit drakerige romantisme
etc." zal ieder dat wel scherpe critiek vinden, maar, hoe minder vleiend ook voor de schrijfster,
niemand zal op dien vorm van beoordeeling aanmerking willen maken.
Maar wanneer wordt verklaard dat „het onbegrijpelijk is hoe een vrouw van eenige ontwikkeling
zulke minderwaardige lectuur kan schrijven ", als haar werk wordt gequalificeerd als „onecht,
onwaar, onwerkelijk, voos", dan is dat zonder meer grievend en zelfs beleedigend voor de schrijfster
en dan vinden wij hier slechts plaats voor woorden van protest zoowel tegen den criticus als tegen
de Redactie die aan deze, buiten den goeden toon vallende critiek plaatsing gaf.
Met Hoogachting en dank
Eenige lezers van de Banier.
G. H. J. Berckenkamp
A. F. de Savornin Lohman.
Korthuys denkt er terecht niet aan het er bij te laten zitten. Na een hoofsche groet weerlegt
hij meesterlijk de aantijgingen .
Wanneer ik het bedoelde boek „onecht, onwaar, onwerkelijk, voos" acht, dan moge dit scherp
en onaangenaam voor de auteur zijn, ik zie niet in, dat dit een beleediging voor haar persoon zou
zijn ; deze kwalificaties toch gelden het boek.
De zinsnede „dat het onbegrijpelijk is hoe een vrouw van eenige ontwikkeling zulke minderwaardige lectuur kan schrijven", bedoelt te zeggen, dat van een vrouw als deze schrijfster, iemand
van ontwikkeling en eruditie, het schrijven van dergelijk werk niet te rijmen valt. Veeleer dus,
dan dat dit een beleediging voor de schrijfster zou zijn, blijkt hieruit, dat de criticus de schrijfster
hooger aanslaat, dan dat dergelijke lectuur harer waardig zou zijn. Dat ook in dit opzicht mijn
critiek buiten „den goeden toon" zou vallen, moet ik ontkennen.
Mijn geachte opponenten zullen, indien zij zichzelf de taak opleggen: „De liefde van een
moderne vrouw" te lezen, wellicht sterker nog dan ik vervuld zijn van verontwaardiging en afkeer.
Vervolgens roept hij tot versterking der flanken van zijn betoog enkele uiterst bekwame reserves
in het veld, door P. H. Muller te citeeren. Regimenten uit „schrijven en uitgeven van Chr.
Lectuur" (Opw. Wegen 1 Sept. 1929) en „Enkele opmerkingen over Chr. Lectuur" (Opw. Wegen
1 Jan. 1931) openen een moordadig shrapnellvuur, tot de hoofdgroep met een cavalerie charge
de lichtvaardige aanvallers volkomen in de pan hakt.
„Om de belangrijkheid van de kwestie die hier in het geding is n.l., of wij onwaarheid en
onechtheid in de lectuur die men ons belieft voor te zetten, maar moeten dulden en slikken zonder
protest, terwijl wij er wel op allerlei ander gebied tegen in zullen en ook moeten gaan, — ben
ik in mijn antwoord wat uitvoeriger geweest dan de redactie mij verzocht te zijn. Ik vlei mij niet,
mijn geachte opponenten te hebben overtuigd. Wel vertrouw ik te hebben aangetoond, hoe noodig
het is dat ons Christelijk geweten zich ook ten opzichte van onze z.g. „Christelijke" lectuur
P. KoRTHU S.
doet gelden.
Batavia, 16 Juni 1931."
Waarbij ik opmerk dat we dankbaar mogen zijn, in Indië zulk een goed vechter te bezitten,
die in Nederland aan-de-andere-kant-van-de-wereld, op de bres staat voor dezelfde idealen die
JAN H. DE GROOT,
wij hier verdedigen.
EINDELIK TOT EEN EIND MET LEENDERTSE.
Van de heer Leendertse ontving ik eindelik de bewuste brief ter lezing, die opheldering zou
brengen over zijn beschuldiging, dat lezers geprotesteerd hadden bij de redaktie over de mede-
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werking van Roei Houwink aan ons blad, reeds voor zijn opname tot de redaktie. De schrijver
van deze brief deelt inderdaad aan Leendertse mee, dat hij een dergelik protest bij de redaktie
heeft ingezonden. In zijn brief echter die hij 4 Maart 1930 aan de redaktie zond, komt de naam Houwink (of
van Breen) niet voor. In deze brief werd nl, geprotesteerd tegen de bespreking van het werk
van den Doolaard door Hoekstra, en wel tegen enkele ruwe uitdrukkingen die deze in dat art.
bezigde. Van een bezwaar tegen „de geest der jongeren", of tegen Houwink, die buiten deze
groep stond, staat in de brief niets.
Hoe de briefschrijver de vrijmoedigheid gehad heeft aan Leendertse te schrijven, bij ons
tegen medewerking van Houwink en van Breen geprotesteerd te hebben, is verwonderlik. En
de konklusie die Leendertse er uit getrokken heeft, dat het bij die ene ontevredene wel niet
zal zijn gebleven, waarom hij vol stelligheid in het meervoud ging schrijven, is kostelik.
Hiermee beëindig ik de besprekingen over deze onverkwikkelike zaak. Leendertse zowel als
de briefschrijver hebben hun mond wat voorbij gepraat en daardoor is kwaad gesticht. Maar we
gaan door in het volle vertrouwen, dat er wat betreft de verdere medewerking van Houwink inplaats van protest, slechts waarderende opmerkingen door de redaktie gehoord zullen worden,
zoals we in de afgelopen maanden herhaaldelik vernamen. v. HAM.
In de Hollándischer Brief in Die Literatur van Augustus 1931 geeft de heer Thelen (Amsterdam)
een overzicht van onze moderne literatuur. Wat daarin over Opwaartsche Wegen staat, wijst er
sterk op, dat de schrijver zijn kennis betreffende ons put uit het artiekel van Anthonie Donker
in De Stem, dat — met alle waardering voor de belangstelling die Donker ons daar bewijst — ook
op een gebrekkige kennisname was gefundeerd. v. HAM.

BOEKBESPREKING.
Het meisje uit Hellnaes, door Jurgen Falk Ronne. Amsterdam, N.V. UitgeversMaatschappij „Elsevier ".
De boeken van Ronne behoren tot de beste ontspanningslektuur. Dit verhaal dat op een van
de Faeröer speelt, mist de glimlach die voortdurend in Het Neveleiland aanwezig is, omdat naast
de gelieven nu niet de begeerte van een hele rij andere vrouwen staat, maar de figuur van een
wanhopig verliefde, sterke, rijke boer en na zijn verdwijnen de beschuldiging van misdaad. Het
leed van Sanne uit Het Neveleiland is maar kwelling, dat van Ellen, het meisje uit Hellnaes is
een bitter en zwaar te dragen levensjaar. v. H.

De historie van den vier Heemskinderen, door Dr. G. S. Overdiep. Uitgegeven
naar den druk van 1508. J. B. Wolters
Groningen, Den Haag. M.C.M.XXXI.
Deze historie is de populairste van onze ridderromans. De geschiedenis van Reinout van Montalbaen werd in vele plaatsen van Noord-, en vooral van Zuid-Nederland gelokaliseerd. Evenals
andere ridderromans aan 't eind van de Middeleeuwen omgewerkt tot volksboek, d.w.z. tot
prozaverhaal. De Reinout als volksboek kenden we in de uitgave van Matthes (ook een uitgave
van de firma Wolters) die echter op een veel jongere editie berustte dan de tans gepubliceerde.
Er is nog minstens één oudere editie geweest dan deze, maar slechts een bladzij is daarvan bewaard.
De nu uitgegeven tekst is naar een post-incunabel in 1508 door Jan Seversoen te Leiden uit
berustende op de universiteitsbibliotheek te Munchen. De uitgave van deze tekst-gevn,
door een nauwgezet geleerde als Prof. Dr. G. S. Overdiep is voor de bestudering van onze Middel
epiek en voor de verdere lotgevallen van de Reinouthistorie van grote waarde. Het-nedrlas
werk is goed uitgegeven en met reprodukties van de oude houtsneden voorzien.

v. H.

Zestalig Handelswoordenboek. J. B. Wolters' Uitgevers -Maatschappij N.V.
Groningen, Den Haag, Batavia 1931.
De firma Wolters heeft op het gebied van Woordenboeken terecht een goede naam. Haar
uitgaven op dit terrein behoren tot het erkend beste. Dit nieuwe boek, door samenwerking en
medewerking van vele bekwame mannen van studie en praktijk ontstaan, gedurende 10 jaren
voorbereid, zal het zijne er toe bijdragen de naam van de firma Wolters als uitgever van goede
woordenboeken te handhaven. Voorzover een vluchtige kennisname en een beperkte kennis ons
hier recht van spreken geeft, is het een voortreffelik werk. v. H.

Licht aan de kim. Spreekkoor voor de Vrede, van Leo van Breen.
Dit uitgaafj e, in eigen beheer, is een eenvoudig spreekkoor ter verbreiding van de vredesgedachte. De bezielende kracht van een werkje als dit vindt zijn grond alleen in een met de spelers
eenswillend publiek, dat in een gevulde zaal vol spanning wacht op het woord dat in aller hart
leeft. Daarom moeten de woorden van een koor als dit sterk met affekt geladen zijn, kunnen
ze rhetoriek verdragen, maar moeten in een soort van vervoering geschreven zijn en gezegd
kunnen worden. In een kring van nuchtere of zelfs maar vriendelik-belangstellende toehoorders

is succes, overtuigende kracht van een koor als dit niet te verwachten. Daarvoor missen vele
woorden, hele passages te veel een element van noodzakelikheid, zijn er te veel woorden over de
grens der ingetogen zuiverheid heen, v. H.
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De donkere poort, door P. H. Ritter Jr. D. A. Daamen's Uitgevers -Maatschappij
N.V. 's-Gravenhage (z.j.).
Dr. Ritter heeft in een boek van 2 forse delen de geschiedenis van Nederland in oorlogstijd geschreven. Onderhoudend, betrouwbaar, goed geïllustreerd is het een mooi en degelik boek ge
-worden.vH

Leven, door Dr. Richard C. Cabot. Vertaling van Zuster A. M. F. Onnen.
Tweede druk. Rotterdam. W. L. & J. Brusse's Uitgevers -Maatschappij N. V.
De kunst om wel te leven „echt" te leven, zegt Cabot, is al veel befilosofeerd. Als woorden
het ons zeggen kunnen, dan is Cabot een in vele opzichten uiterst bekwame en betrouwbare
gids. Werk, spel en kunst, liefde en aanbidding, daarop zij ons leven gebouwd, is de hoofdgedachte van dit onderhoudende, wijze, eerlike en reine boek. v. H.

Alie van Wijhe-Smeding in haar letterkundigen arbeid, door Frans van Dam.
(Nijgh & v. Ditmar -- Rotterdam 1931).
Dit boekje is zonder eenige beteekenis ondanks zijn zeer pretentie-vollen titel. In verband
daarmee verwacht de lezer, dat de figuur van Alie Smeding hem nader gebracht zal worden uit
en in haar werk. Maar daarvan is geen oogenblik sprake. Een aantal wetenswaardigheden over
haar leven en lange aanhalingen van haarzelf of haar man worden verbonden door oppervlakkige,
wat sentimenteele opmerkingen van den schrijver en afgewisseld door heftige, maar nooit gemotiveerde uitvallen. Dat is alles ! Van een eenigszins diepgaande studie is nergens een spoor
te vinden. De (op zichzelf interessante) biografische bijzonderheden blijven vaag en onvoldoende;
de bespreking van Alie Smedings werken wordt slechts gesuggereerd; van wat over haar geschreven werd, wordt zoo maar te hooi en te gras eens iets vermeld ; van kritiek blijkt de schrijver
niet het minste besef te hebben, evenmin als van de verhoudingen en problemen in onze moderne
literatuur.
We zouden ons aan dit boekje geweldig moeten ergeren -- als het daarvoor niet te naief was,
geschreven als door een bewonderend kind.
W. A. P. SIMT.

Ontvangen .
Tekst en Uitleg
Jozua door Prof. Dr, Joh. de Groot.
Spreuken II, Prediker en Hooglied van Salomo door Prof. Dr, B. Gemser.
Uitgaven van J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia 1931.
Plantengroei en Bloei. Tweede deeltje. Uitheemsche planten, door L. Dorsman
Czn en Jac. v.d. Klei. J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia 1931.
Samen met Dierenvreugd en Leed van dezelfde auteurs vormt deze uitgave een boeiende serie
leesboeken voor het onderwijs in de natuurlike Historie.
v. H.

Harlekijntje is weer terug, door Josephine Siebe, Amsterdam, N.V. van Holkema
& Warendorf's Uitgevers -Maatschappij N.V. (z.j.).
Het laatste deel van de Harlekijnenserie, gezellige uit het Duitsch vertaalde kinderboeken. Dit
laatste deel lijkt me iets minder dan de vorige, maar de kinderen zullen zich met het boek vol
dwaasheden wel vermaken. v. H.
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Homerus' Ilias. Metrische vertaling van Dr. Aegidius W. Timmerman, H. J.
Paris. Amsterdam. MCMXXXI.
De vertalingen van Homerus' Ilias, die tot heden voor de beste golden, zijn door die van
Dr. Timmerman overtroffen. De vertaling van Vosmaer heeft zich lang gehandhaafd en had
grote verdiensten. Toch voelden we bij het lezen behoefte aan groter nauwkeurigheid en een klaardere, gewoner taal. Aan deze beide verlangens voldeed de vertaling van Dr. van de Weerd, die
echter in prozavorm was geschreven. Een vertaling van een gedicht in proza geeft een geheel
ander karakter aan het werk, zoals ieder wel ervaren heeft die b.v. de prozavertaling van de Divina
Comedia door Hein Boeken legde naast de vertaling in verzen door Albert Verwey. De Ilias
vertaling van Dr. v. d. Weerd had dan ook alleen nauwkeurigheid ten doel. Dat ze overigens zo
voortreffelik leesbaar geworden is, is een dankbaar aanvaarde toegift.
De vertaling van Dr. Timmerman verenigt de goede eigenschappen van Vosmaer en v. d. Weerd.
Het best wordt de vertaling van Dr. Timmerman gekarakteriseerd door een gedeelte er van
naast die van Vosmaer te plaatsen. De lezers zijn zo zelf in staat te vergelijken. Het is een fragment uit de strijd tussen Hector en Ajax (Boek VII). De grotere levendigheid van Dr. Timmerman's
vertaling valt hierbij dadelik op
Vosmaer
Toen slingerde weder
Ajas de godlijke held zijne speer ver strekkend van schaduw,
Welke hij Priamos' zoon in den glad rondwelvenden beuklaar
Dreef ; door het blinkende schild vloog d'onweerstaanbare werpspeer,
Drong in haar vaart zelfs heen door het kunstig beslagene pantser;
Voor aan het zachte des buiks doorvlijmde het wapen den lijfrok;
Doch zich ter zij afwendend, vermeed hij het donkere doodslot.
Beiden de rijzige speer met de handen uitrukkend, bestormden
Thans elkander, gelijkend aan bloedigverslindende leeuwen,
Everzwijnen gelijk, wier kracht niet weet van bezwijken.
Priamos' zoon trof toen met zijn speer in het midden des beuklaars,
Nochtans scheurde het koper hem niet, maar schampte de speerpunt.
Ajas echter doorstak, toespringend, het schild, en de werpspies
Boorde er gansch doorheen en bedwong den geweldigen aanval
Schampend sneed zij den hals en het bloed spoot donker te voorschijn....
Timmerman .

En daarna wierp Ajax,
Godlijk geboren, zijn speer af met lange schaduw, en treffend
't Rondom-evenredige schild van Hektor, doorboorde
't Blinkende schild de geweldige speer en werd ook nog gedreven
Recht door het kunstigbewerkte kuras en verscheurde den lijfrok
Regelrecht langs de lende ; maar Hektor boog zich ontwijkend. .
Zoo vermeed hij den donkeren dood.... Tegelijk trokken beiden
Met hunne handen de speren er uit, vielen aan op elkander,
Evenals rauw verslindende leeuwen of 't mannetjes-wildzwijn,
Niet te bedwingen van kracht! Maar toen trof wederom Hektor
Ajax' schild met zijn lans in het midden, maar 't brak niet, het koper;
Om boog de speerpunt! Maar toen sprong Ajax op hém af en raakte
't Schild en er dwars door heen voer de speer en hij drong in zijn aanloop
Hektor terug en hij schampte zijn hals en het donkere bloed spoot
op,
v. H.
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GEDICHTEN VAN WILLEM DE MERODE
NAZOMER
Weinig schoone dagen
Zijn ons nog gegeven.
Laten wij den hemel vragen
Om gelukkig leven .
Nachten wit van dauw
Die laat optrekt
En als water zonnelauw
Langs 't gewas lekt;
Om bezonken klaarte
In vogellied en bruine sloot;

Vruchten vol zoete zwaarte
Ons blozend brood;
Om groene levensboomen,
En loof in vlam,
Als de engel die ons droomen
Het paradijs nam;
Om een teeder etgroen
Na regen in de zon

Een lach, een zoen!
0, als dat kon.

282

DE KASTANJE
In 't voorjaar, als zijn knoppen breken,
Is 't of een jonge kinderschaar
Hun handjes naar den Heer opsteken
Om Zijn bescherming af te smeeken,
In een nog onbekend gevaar.
De hemel hoort ; hun handen groeien,
En worden duldend sterk en breed,
En heffen zonder te vermoeien,
En witter dan een ziel kan gloeien
Hun licht tot God in lust en leed.
De zomer gloeit; en glanzend binnen
De palmen hunner open hand
Ligt in groen leer en sneeuwwit linnen,
Schooner dan sproke en droom verzinnen,
't Juweel gestold uit zonnebrand.
God zendt den wind, die snel de vruchten

Rukkend plukt uit den bladerbos.
En zij, lang om hun lot beduchten,
Zijn vrij, God hoorde hun verzuchten,
Ze ontspannen zich en laten los.
Naakt en onttooid, van al ontledigd,
Maar fier rijst hij voor 't herfstig zwerk:
Hij heeft den wil van God bevredigd,
En dies heeft God zijn werk verdedigd,
En laat hem rusten na zijn werk.
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„Zijn God onderricht hem".

De landsche dochteren en zonen
Tezaam in stilheid opgegroeid,
Met blonde haren, roode konen,
En armen waar het bloed in bloeit,
Zien bij het rijpen hunner jaren
Hun struischheid en hun taaie kracht,
En als hen wet en zede paren,
Begint een nieuw gezin zijn pracht.
Zoo is 't geweest en zal het blijven.
God zegende en beval hun teelt
Met forsche zielen, fiere lijven. —
Hij wapende hun hand met eelt,
En gaf hun hart één groosch ontroeren,
Dit vreeslijk en geweldig spel:
Den bouw verbeten te volvoeren
Tot Hij zal zeggen : het is wel!
En dit vererft op dochtren, zonen,
Al wat er landlijk werkt en trouwt.
God, die hun 't akkerwerk wou toonen,
Merkt op, en ziet! er wordt gebouwd!
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HET STAMBOEK
In een register had hij opgeschreven
Den stamboom van zichzelf, paarden en vee.
Al wat 't bedrijf groot maakte, telde mee.
En voorin stond : kasboek van dood en leven.
Des Zondagsmiddags na de tweede preek,
Zat, rookend, hij te peinzen en te blaadren,
En zag de lange rij der achtbre vaadren,
De scheppers en beschermers van de streek.
De mannen waren karig van gedachten,
En zuinig met hun woorden en hun geld.
De hof, het vee, de paarden, en 't geweld
Van lichaamskracht was alles wat zij achtten.
De rijke vrouwen lieten om zich dingen,
Hitsten de mannen op, en kozen koel.
Heerschen en kindren hebben was hun doel
Als zij bereeknend 't huwelijk begingen.
Zij gaven elk het zijne, maar niet meer.
Hun winsten groeiden, dies de gift aan armen.
Zij toonden overleg in hun erbarmen.
En op den rustdag dienden zij den Heer.
Zoo waren zij geweest, vol sombre plicht,
Hun beeltenissen hingen langs de wanden
Hoekige koppen in rechte haarranden ;
Vrouwen met bloedkoraal en hard gezicht.
Zoo was ook hij; zoo werden zijne zonen,
Die hij dit zonderlinge boek zou laten. —
Toen voelde hij zich moe en zoo verlaten
Als God, die in zijn pronkbijbel mocht wonen.
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Toen hij haar een paar dagen lief had,
Verveelde zij hem zeer.
Haar denken was maar een kleine stad,
Haar ziel een kalm meer.
Hij had gehoopt angstig te verdwalen
In een metropool,
Voor zijn verlangen schatten te halen
Van evenaar en pool.
Hij wist niet welk een heil er was
In die enge stegen,
En hoe diep in een stille plas
De hemelen bewegen.
Hij dacht in den trein met gekrenkt verbazen:
't Heeft haar niet veel gedaan.
Zij had een pluisje in de lucht geblazen
En hem laten staan.
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HET ONOPGELOSTE PROBLEEM DER
CHRISTELIKE VERSKUNST
DOOR

LEO VAN BREEN.
Want wie durft beweren, dat dit probleem opgelost zou zijn ? Ik voor mij meen
te moeten konstateren, dat men ten deze zelfs nog niet tot een zuivere probleemstelling is geraakt. We draaien genoeglik en naarstig rond binnen de cirkel van
ons vernuft, maar komen überhaupt niet verder dan de negatieve pool in de aanwijzing welke kunst niet christelik is te noemen. Een waardebepaling die veelal
onzuiver is, en, gelijk later zal blijken, alleen gebaseerd op uiterlike waarneem
-barheid.
Ook ik vlei mij niet, hier een oplossing van het probleem te kunnen geven.
De gedachten, welke ik hier naar voren hoop te brengen, kunnen misschien aan
een goede richting blijken, het is ook zeer wel mogelik, dat zulks niet-wijznge
het geval zal zijn. Troosten wij ons dan met de wetenschap dat de verwarring
op dit punt in geen geval groter kan worden, dan zij momenteel is.
Direkte aanleiding tot dit artiekel was mij Roel Houwink's beschouwing „waarom
Christelik", in het Januarie~nummer van dit blad. Deze beschouwing heeft mij
allerminst bevredigd ; zij bracht zelfs het smeulende vuur des opstands tot een
eruptie (overigens gevaarliker voor mij dan voor Houwink en de lezers).
Voor wij de kern der zaak aanvatten, waarbij wij van de kern van Houwink's
artiekel zullen uitgaan, moge ik eerst aantonen dat verschillende van Houwink's
uitlatingen door mij niet anders dan verwarrend kunnen worden genoemd.
Houwink dan zegt daar : „Christelike letterkunde is geen handels- object ; zij
laat zich niet exploiteeren als stichtelijke lectuur ". Hier zitten wij reeds dadelik
volop in de verwarring. Wat beduidt het epiteton „Christelijk" hier ? Wat „stichtelijk" ? Een nadere aanduiding ware geenszins overbodig geweest. Hierop nu volgt
het oordeel: „Goede stichtelijke lectuur kan nooit literair zijn ".
Nu heeft m.i. de scheiding die Houwink maakt tussen Christelike letterkunde en
stichtelike lectuur ten aanzien van het begrip „Christelike kunst" niet de minste
zin. Deze scheiding heeft geen betekenis ten aanzien van de religieuze waarde van
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de kunst, omdat zij ook -- en precies eender — voor de niet religieuze kunst
valt te maken. Immers, men kan met evenveel recht een zelfde scheiding brengen
tussen de gewone, niet -specifiek-Chr, letterkunde en sensatie-lektuur. Sterker nog:
men kan óók een zelfde scheiding brengen tussen wèl Chr, letterkunde en
sensatie-lektuur ! Er is hier alleen sprake van asteties aanvaardbaar of onaanvaardbaar, en hiermee is ten aanzien van het religieuze karakter der kunst niets
gezegd. Christelike en niet specifiek-christelike letterkunde (deze onderscheiding
is slechts voorlopig en ter globale aanduiding) willen schoonheid geven ; stichtelike
en sensatie-lektuur willen bepaalde niet -asteties gerichte behoeften bevredigen.
Zodat Houwink's onderscheiding in de door hem gegeven formulering, alleen
betekenis heeft ten aanzien van de astetika.
Het twede deel van Houwink's artiekel demonstreert nader, welke verwarring
er zonder nauwkeurige begripsbepaling in deze materie moet ontstaan.
H. zegt daar : „De stichtelijke lectuur heeft naar haren aard te maken, onmiddellijk en zonder voorbehoud, met de verhouding van den mensch tot datgene wat
is van God". Deze uitlating is voor mij verbijsterend 1 En ik zeg presies het omgekeerde : niet de stichtelike lektuur, maar de Christelike letterkunde heeft naar
haar aard te maken, onmiddellijk en zonder voorbehoud met de verhouding van
de mens tot datgene wat is van God.
Deze definitie, die het religieuze van de kunst tracht vast te leggen, sluit de
stichtelike lektuur in zich. Bij de astetiese beoordeling zullen wij moeten uitmaken,
in hoeverre deze lektuur „kunst" is te noemen. Dit is een twede ; het is in dit
verband ook van minder belang. Van belang is alleen dat wij bij de vaststelling
van het begrip „Christelike letterkunde" de astetiese waardebepaling buiten beschouwing hebben te laten. Deze komt later. En er zij hier alleen nog opgemerkt,
dat m.i. Houwink de zaak zuiverder had gesteld, indien hij zich bij de behandeling
van deze kwestie had bepaald tot het vers. En wel omdat wij straks bij de astetiese
waardebepaling scherper grenzen kunnen trekken indien wij ons tot het vers bepalen ; bij het proza zijn de grenzen tussen „spontaan" en „vooropgezet" moeiliker
te onderscheiden.
Houwink, verder gaande, legt dan het zwaartepunt van zijn kunstwaardering
in de persoon van de kunstenaar, maar indien wij onze aandacht verplaatsen naar
de persoon des kunstenaars, dan raken wij geen vraag meer aangaande het wezen
van de Christelike kunst, maar aangaande de kenbaarheid der Christelikheid van
de persoon. En dit is een twede. Het is een vraag der praktijk. En hier ware
juist de scherpste onderscheiding nodig geweest.
Houwink wil een maatstaf aanleggen, en gezien het feit, dat hij ten aanzien van
het wezen van de Chr. kunst er geen vindt, gaat hij naar de persoon van de kun
Maar wat heeft deze op het moment dat wij de maatstaf „Christelik" aan--stenar.
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leggen, met zijn schepping nog te maken ? Wanneer wij H's teorie doorvoeren,
moeten we tot de konklusie komen, een vers alléén te kunnen beoordelen — als
al dan niet Christelik zijnde — indien we weten dat zijn maker Christelik kan
worden genoemd. En wie zou zulk een oordeel over een medemens — en dan
nog op grond van zijn kunst ; d.w.z. van een betrekkelik klein aantal momentele
zielsuitingen — zo maar durven uitspreken?
Afgezien nog van de praktiese onmogelikheid, zulks te doen. Mede afgezien van
het feit, dat een dergelike teorie ad absurdum voert, omdat men een vers, waarvan
men de maker niet kent, dan ook niet zou kunnen beoordelen.
In dit verband kunnen wij dus Houwink's teorie niet aksepteren. Misschien dat
in ander verband de persoon des kunstenaars nog in het geding kan komen ;
dit zal later staan te bezien. Nu echter willen we er de nadruk op leggen, dat we
bij kunstbeoordeling alleen te maken hebben met de kunstuiting zoals deze zich
aan ons voor doet.

En hiermede wordt al dadelik twijfel geopperd omtrent de mogelikheid aan ons
onderzoek een normatief karakter te geven. Twijfel aan de mogelikheid van een
objektief oordeel dat zijn basis vindt in een samenstel voor ieder geldende, dus
redelike, wetenschappelik aanvaardbare normen.
Deze twijfel wordt spoedig zekerheid. Immers, geloof is geen kwestie van redelik
alle respekt voor Hegel en diens lijftrawant Bolland, welke laatste in-heid.Mt
dit verband overigens wel genoemd mag worden waar hij verklaarde dat de poëzie,
de geestelikste aller kunsten alleen te waarderen is, op voorwaarde dat er zin
in zij, nemen wij ten aanzien van de wortel des geloofs geen redelikheid aan, en
moeten we ons beperken tot geloofsdenkbaarheid, die het geloof zelf echter voor
Wij kunnen dus om te beginnen vaststellen, dat er voorlopig een scheiding-onderstl.
valt te maken tussen geloovigen in de ruimste zin van het woord, en niet -geloovigen,
en derzelver kunst.
Speciaal voor ons : tussen Christelike en anti-Christelike kunst. Met als overgang
de kunst waaraan niet valt te konstateren of zij al dan niet Christelik zij. —
Het is overigens een onderscheiding, die slechts zelden valt vast te stellen ; d.w.z.:
objektief voor een ieder te aanvaarden valt. Wanneer we ons bepaalden tot de onderscheiding gelovigen-niet - gelovigen is het al moeilik, deze te konstateren, daar niet
in elke kunstuiting de gelovige van zijn geloof en de niet - gelovige van zijn nietes
geloven spreekt.
Nog moeiliker wordt het, wanneer wij de onderscheiding scherper gaan maken
en uitstrekken over bepaalde geloofswaarheden. Deze komen n.l , lang niet altijd
tot ui1.ing in een kunstwerk. Dit ten eerste. Maar ten twede hangt het oordeel hier,
wetenschappelik gesproken, in de lucht. Want het gaat er om -- en hier is onze
twede stelling — welke geloofswaarheden de beoordelaar aanvaardt.
Indien b.v. een beoordelaar de predestinatieleer verwerpt, en deze als kunst-
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gesublimeerd als astetiese waarde -- tegenkomt, dan moet hij erkennen,
uiting
dat hij met een „gelovige" kunstuiting heeft te doen. Voorts, dat dit vers een Christelik vers is. Maar het is daarom nog niet zijn Christelik vers. Hij kan de uiting
billiken, omdat het hier een dogma betreft dat wel niet het zijne is, maar toch
inherent is aan de aanvaarding van een godsbegrip, dat, — zij het in andere
gestalte — ook het zijne kan worden genoemd. Waar hij dit dogma echter niet
aanvaardt als deel van eigen geloofsovertuiging, kan hij, indien hij het vers daarnaar
beoordeelt, niet aksepteren als „zijn" Christelik vers. Aksepteert hij het wel, dan
doet hij dit uit astetiese overwegingen. Maar hij kan dan (moèt dan) even zeer
een vers, waarin ateïstiese waarheden verkondigd worden, aksepteren.
Kunnen we nu reeds een konklusie maken ? We kunnen zeggen dat er is een
astetiese beoordeeling, die, uit de aard der zaak geldende voor elk beoordelaar,
objektief zou kunnen worden genoemd, en daarnaast een subjektieve beoordeling,
welke vraagt : geeft dit vers mij iets ten aanzien van de vormgeving aan mijn
geloofsovertuiging ?
Men versta de termen objektief en subjektief hier wel.
We bedoelen er mee, dat de astetiese beoordeling bij elk asteties mens principieel dezelfde is. Er wordt hier niets vóórondersteld ; de beoordelaar is een leeg
vat, waarin de schoonheid kan stromen. De andere, de religieuze beoordeling stelt
echter bepaalde geloofswaarheden voorop, en is dus voor velen verschillend.
Principieel verschillend. Indien twee mensen een verschillende astetiese waardebepaling hebben, kunnen zij wellicht deze verschilpunten oplossen.
Nemen we b.v+ de versregel:
Eeuwen zongen hun vergaan ... .
(M. LEOPOLD).
Nou, zegt A., die regel betekent voor mij niets. ik vind die regel prachtig, zegt
B. Nou moet je je dat eens voorstellen . .... en hij gaat aan 't verklaren.
Hè, zegt A., za had ik dat niet gezien. Ja, je hebt t ach gelijk. 't Is een mooie
regel.
Men kan dus de astetiese waarde van een vers verklaren. Er valt te verklaren,
omdat we kunnen grijpen naar middelaars, die allen kennen of kunnen leren kennen.
Maar nu een regel van de Mérode :
Groetend wuifde de engel met zijn handen.
Stelt men hier een religieuze waardebepaling en een ander is het hier niet mee
eens, dan is men ten aanzien van het vers uitgepraat. De ander kan het asteties
waarderen, maar religieus niet aanvaarden.
Het gaat er nu om, welke waardebepaling men vooropstelt. Men kan doen zoals
een anti-revolutionair dagblad deed, en van een bundel religieuze verzen verklaren:
De verzen zijn niet goed, want het is niet onze richting....
Maar men realisere zich dan, dat men verzeilt op het terrein der dogmatiek;
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het terrein der geloofsdenkbaarheid, die met het wezen der schoonheid niets heeft
uit te staan.
We moeten ons een ogenblik bezinnen, willen we de grote lijnen in het oog
houden.
We hebben gesproken over een mogelike religieuze en een mogelike anti-religieuze
kunstuiting, met daartussen als overgang of als blanko (zo ge wilt) de kunstuiting
welke in dit opzicht niet kenbaar is.
Met andere woorden ; in ruimste zin hebben wij tegenover elkaar gesteld kunst
waarin een metafysiese en histories-materialistiese levenshouding spreekt,-uitnge
met als overgang wederom de kunstuiting welke in dit opzicht niet kenbaar is.
Voorts hebben we betoogd, dat, speciaal in onze letterkunde de epitheta Christelik,
niet-Christelik en niet-kenbaar kunnen worden gebruikt (de uitingen van andere
Godsdiensten wegens prakties weinig voorkomen buiten beschouwing gelaten),
maar dat deze epitheta ten aanzien van de algemene aanvaarding nietszeggend zijn.
We hebben dit nader uitgewerkt, en menen te hebben aangetoond dat de religieuze
aanvaarding een kwestie is van geloofsdenkbaarheden.
Waaruit dan volgt, dat de groepsverdeling in ortodoks en vrijzinnig protestantisme
en R. Katolisisme gebaseerd is op deze geloofsdenkbaarheden en niet op astetiese
waardebepalingen (tenzij men, zoals een enkele ortodoks protetantse groep doet,
van de kunst de eis der geloofsnuttigheid: bevestiging van dogmatiese waarheden,
stelt).
Blijft ons nu over een en ander door enkele verzen toe te lichten. Daarbij zal
nog een kwestie duideliker geaksentueerd worden. En wel deze : dat het zwaartepunt
van de religieuze beoordeling dikwijls ligt in het door de beoordelaar aannemen
van gelijkgestemdheid ten aanzien van de religie bij zichzelf en de dichter. Dit
laatste zij eerst aangetoond, en we schrijven daartoe Marsman's „Regen" over.
(Balans 1931, pag. 53).
REGEN
De regen valt in den nacht
in het dal, tusschen donkere bergen;
uw haar en uw handen zijn zacht,
maar waar, waar moet ik mij bergen
in dien laatsten verwilderden nacht
als de hitte de overmacht
zal verkrijgen op al het zijnde
en de dood in de vlammen ons wacht ?
Nu kan ik nog wel bij u schuilen,
maar hoe zal het zijn in dien nacht
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als de winden als wolven huilen
en de eeuwige vierschaar ons wacht?
o, God, sta ons bij in het einde;
wij zelven zijn zonder kracht.
Wat nu hiervan te denken ? Zal Marsman, bij het neerschrijven van „als de hitte
de overmacht zal verkrijgen op al het zijnde", gedacht hebben aan de bijbelse voorzegging, dat de wereld door vuur zal vergaan ? Nu zal men kunnen opwerpen,
dat in het scheppingsmoment de dichter zich niets realiseert. Goed. Maar het gaat
er om : neemt M. deze bijbelse voorzegging aan ? Natuurlik wéét ik dit niet, maar
de mogelikheid bestaat, dat hij dit niet aanneemt. Het is zelfs een waarschijnlijkheid.
Als nu een bijbels Christen dit leest : wie zal het hem kwalik nemen, dat hij
dit niet alleen een Christelik, maar zelfs een bijbels -christelik vers acht ? En voor
hèm is het dit ook. Maar voor Marsman zelf ? Zie hier een enkel bewijs van wat ik
wilde aantonen.
En we kunnen verder gaan. Wat stelt M. zich voor bij de regel : o God, sta ons
bij in het einde.... ? Waar deze aanroep enkel betekent de erkenning van een macht
buiten ons die in staat is, ons te helpen, is deze regel Christelik te noemen door
ieder die in het woord „God" het begrip van de door hem aanvaarde oppermacht
ziet uitgedrukt. Echter wil dit helemaal niet zeggen dat allen daarvan eenzelfde
begrip hebben. Dit zal zelfs prakties niet voorkomen.
Een ander vers: Oud Huis (Martin Leopold.
OUD HUIS
Het beeld van den nacht staat buiten,
Als uit ivoor gesneden,
Naar 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.
Wie maakt uit dit vers op dat Leopold, die, er, krachtens zijn behoren tot de groep
van „Opw. Wegen" toch een Christelike levensbeschouwing op na zal houden,
inderdaad krachtens zijn wezen tot deze groep behoort? Het valt niet te konstateeren.
Het vers is niet-kenbaar. Men mag niet ja zeggen, maar ook niet neen. Vooral niet
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het laatste, Dan begaat men de fout der gemeente, die iemand een heiden noemt,
indien hij niet vlijtig ter kerke gaat.
Nu Jan Engelman in zijn Zigeunerlied (Balans, 95).
Ze zeggen : ik ben verdoemd;
En wat ze zeggen is waar,
En wie mij nog anders noemt
Die noem ik een lasteraar.
Dat is klare taal ten aanzien van de geloofsdenkbaarheid. Hier weet men dadelik
wat men aan iemand heeft en onder welke kategorie men hem moet brengen. Maar
dit is een uitzondering. Er zijn naast dit vers talrijke andere verzen van Engelman
te plaatsen, die ten aanzien van zijn geloofsovertuiging niets zeggen.
Nog sterker. Hier volgt een strofe uit een vers van J. van Hattum uit „De Vrij denker" van 7 Febr. j.l.
Wijd spant het water onder deemstren nachten,
-- Stolden Gods sterren tot een verren traan ?
Hij is de golven, die hem fulpen wachtten,
en, moe-gejaagd, zijn einde toegegaan.
Het vers is te lang om in zijn geheel op te nemen, maar draagt allerminst een
anti-religieus karakter, terwijl andere verzen van deze dichter dit karakter zéér
uitgesproken dragen.
Ik meen met deze voorbeelden een en ander te hebben verduidelikt.
Een oplossing van het probleem is niet beproefd.
Slechts heb ik getracht het probleem, voor zover mogelik, zuiver te stellen.
:

Men kan nog verder gaan, en allerlei kombinaties maken. Het is b.v. zeer wel

mogelik, dat een dichter van verzen die een uitgesproken religieus karakter dragen,
op een gegeven moment tot een uiting komt als deze : met God en de wereld heb
ik afgedaan.
Men kan daaruit moeilik konkluderen dat de dichter plotseling tot a-teist is
geworden. Men ziet hem hier slechts in een ogenblik van vertwijfeling.
En wie aanneemt dat Christen-zijn betekent een voortdurend vechten met zichzelf
en anderen ; die zal moeten toegeven, dat men met globale bepalingen, die een
verstrekkende bedoeling hebben; vèrstrekkender zijn, dan door een vers wordt
bedoeld, zeer voorzichtig moet zijn.
We zullen hiermee eindigen. Misschien dat anderen of ik zelf op deze overwegingen mogen voortbouwen. In ieder geval hoop ik, dat zij voor sommigen een
verheldering van hun begrip: „christelike poëzie" mogen betekenen.
Ten aanzien van de praktiese kwestie : het samengaan in een groep als de onze,
wil ik enkel opmerken, dat datgene wat ons in een groep samenbrengt, voor mij
is de overtuiging mijner niet poëtiese momenten. Waarbij de hóóp, méér te kunnen
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geven dan zuivere astetika, omdat ons leven gedragen wordt door ons geloof.
Of onze astetiese uitingen overeenstemmen met onze geloofsinhoud, is een twede.
Indien dit zo is, zullen wij zulks te ervaren hebben als een genade. En de ogenblikken
van genade zijn zeldzaam, zo zeldzaam, dat wij niet de eis mogen stellen, dat elke
kunstuiting daardoor zal worden gesteund en gedragen.
Goes, 30-3---'31.

NASCHRIFT
Eerlijk gezegd gelooven wij niet, dat het artikel van Van Breen ons veel verder
heeft gebracht. De onderscheiding, die hij maakt tusschen het aesthetische en het
religieuze (en die theoretisch even voor de hand liggend als aannemelijk is voor
een ieder, die eenigermate tot kritisch denken geneigd is) brengt ons stellig den doolhof niet uit. In tegendeel zij sticht oneindig meer verwarring, wil het ons voorkomen,
dan de schrijver zich bij het concipieeren van zijn artikel wel bewust is geweest.
Bij het fundeeren eener wetenschappelijke schoonheidsleer kan men natuurlijk
niet buiten een dergelijke onderscheiding; immers in dat geval gaat het er voor
alles om te geraken tot die kenmerken welke bij uitsluiting van alle andere eigen
aan het schoone zijn. Op deze wijze bereikt men op den duur een normen -complex, waarvan men zeggen kan, dat het autonoom is, voorzoover men de kunst op
zichzelf beschouwt. Doch juist hier wringt hem de schoen : het is slechts theoretisch
mogelijk de kunst te beschouwen als een opzichzelfstaand gebied. De kunstenaar
als kunstenaar is een volslagen hersenschimmig individu in de werkelijkheid. D à ár
hebben wij alleen maar te maken met den mensch, die door aanleg „ook nog"
kunstenaar is ! De dichter als dichter heeft nog nimmer één behoorlijk vers geproduceerd, daartoe was altijd de mensch van noode ; de mensch, die gevloekt en gezegend

is, die leeft in twijfel en geloof, omringd door gevaren, beslopen door verleidingen.
De dichter als dichter is de dilettant, die zijn manuscripten in perkament laat
binden en wiens talent afhankelijk is van de val van zijn haar.
En wat geldt voor den kunstenaar, geldt evenzeer voor zijn beoordeelaar. Wanneer
wij afzien van puur technische beschouwingen, laat zich ook het oordeel niet in
een aesthetisch en een religieus splitsen. Ook de scherpzinnigste kritikus kan niet
ander.. dan als mensch oordeelen met al de feilbare aankleve van dien niet enkel,
doch evenzeer is hem zulk een oordeel alleen mogelijk, wanneer hij het geheel
zijner persoonlijkheid daarbij op het spel waagt te zetten. Het „zuiver aesthetisch"
oordeel kan tweeërlei zijn : áf het houdt zich louter binnen de grenzen der techniek,
Of het is slechts in schijn een zuiver aesthetisch oordeel, doch in waarheid een
oordeel als elk ander niet louter technisch oordeel, n.l. geworteld in het ondefinieerbaar geheel der menschelijke persoonlijkheid. Het eerste is nuttig en noodzakelijk,
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maar voornamelijk voor den kunstenaar en zijn confraters ; het tweede bevat de
kern van alle hier ter sprake gebrachte problematiek.
De voorbeelden, die Van Breen geeft ter toelichting van zijn onderscheiding
tusschen een aesthetisch en een religieus oordeel zijn verre van overtuigend ; integendeel zij demonstreeren op pijnlijke wijze de praktische ontoereikendheid zijner
onderscheiding. Wat Van Breen hier doet, loopt onherroepelijk uit op ketterjagerij.
En er is niets verfoeilijkers dan deze in een zoo precaire positie als waarin wij ons
met deze dingen op het oogenblik bevinden.
De door den schrijver gemaakte onderscheiding impliceert een scheiding tusschen
een in wezen autonome kunst en een religieuze kunst, die wij in geen enkel opzicht
kunnen aanvaarden. Er is geen kunst mogelijk, die niet ontspringt aan de wortelen
van ons mensch-zijn en die daarom niet deel zou hebben aan de religieuze grondverhouding, waarin wij als levende menschen allen, of wij er ons vaak of zelden
van bewust zijn, staan. Alle kunst is naar haar aard in aanleg religieuze kunst.
En voor onzen cultuurkring ten minste r behoorden kunst en Christelijke kunst
te zamen te vallen.
Het lijkt mij vruchtdragender voor de oplossing van onze problematiek, wanneer
wij in deze richting onze voelhorens uitstrekken — want meer dan een uiterst
omzichtig tasten kan het nog niet zijn wat wij doen —, dan dat wij het te zeer
in het theoretische zoeken. Hoe minder ver wij van de werkelijkheid in onze
beschouwingen behoeven af te wijken, hoe beter het is. De door den heer Van
Breen gewraakte passage omtrent stichtelijkheid enz., ontleend aan mijn opstel
in het Januari-nummer van Opwaartsche Wegen, had geen andere bedoeling dan
een uitgangspunt te geven, dat ten nauwste aansluit bij de feitelijke verhoudingen

in deze materie. Inderdaad, indien wij in werkelijkheid over zulk een onfeilbaar
„aesthetisch" onderscheidingsvermogen beschikten als de schrijver schijnt te meenen
dan was de zaak de moeite van het noemen amper waard. Maar ik vrees, dat hij
ons hier voor beter houdt dan wij zijn en dat wij niet uitkomen zonder althans
een poging te doen om stichtelijke lectuur en litteratuur materieel te onderscheiden.
Mijn formuleering geef ik overigens gaarne voor een betere. Er zijn nog meerdere
punten in Van Breen's betoog, die om een nadere bespreking vragen, doch wij zullen
nog wel eens, naar wij vertrouwen, gelegenheid vinden daar ter zijner tijd nader
op in te gaan.
ROEL HOUWINK.
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JAN H. EEKHOUT,

Aan de nagedachtenis van L. E.

Was 't al verloren ? — Langzaam liepen zij,
Als alle goede dagen, door de zachte
Scheemring van 't park, alsof geen karos wachtte
Aan 't eind der voorjaarslaan. : Was 't al voorbij ? -Geen trek verried hun angst-doorschicht ontroeren.
Het was als alle dagen en geen vlucht.
God zou hen hoeden. Klonk daar geen gerucht?
Achter elk struikgewas kon onraad loeren 1
Zij beiden hadden 't altijd wel vermoed,
En zij verfoeiden Marie Antoinette,
Die speels en dwaas verstoorde de etiquette.
Zij deugde niet voor 't Fransche vorstenbloed.
Waarom juist haar? De koning, toch al teeder
En weiflend, had een andre vrouw behoefd.
Zijn huwlijk had hen mateloos bedroefd.
Wreed dreigde 't heden, 't morgen wellicht wreeder ! -Wel zong de tijd een vreemde melodie.
Een danse macabre ? Zouden ze eens nog keeren ?
Vervuld worden hun laatst en liefst begeeren
De vreedge rust in 't graf te Saint Denis ? —
Zij wisten dat zij saem hetzelfde dachten
En de een zag strak en stil de ander aan.
Scherp knerste 't hek. Zij zagen 't voertuig staan.
Een man begroette hen. Zij negen, lachten,
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: Het was als alle dagen en geen vlucht.
Zij stegen in. : God zou , hen zeker hoeden.
Waarom toch waren zij zoo vreemd te moede?
Een ster sprong open aan de milde lucht.
't Portier sloeg dicht. Een stem sprak hun: „Bonne chance."
Zij negen, lachten. : Waren zij dit, daar,
In die kristalruit, Adelaïde, Victoire,
Dochters van Louis Quinze, Mesdames de France?

GIJ DIE MIJ VOERT..... .
DOOR

G. ACHTERBERG.

Gij die ik heb gekozen buiten deze
tijden, waarin ik lig verscholen,
enkel maar op u aangewezen,
houdt u voor mij verholen zonder vreezen.
Ik heb van u niet meer vernomen
dan teekenen, misschien vergeefs gelezen,
maar in mijn wezen vastgesnoerd
voordat ik dit kon overwegen;
een blinde richting voert
mij in ' geheim langs aarzellooze wegen.
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K. FOKKEMA.

Zelf bestuur voor Friesland.
Onder de titel „Selsbistjur for Fryslán" gaf E. B. Folkertsma als brochure zijn
rede uit die hij Kerstmis 1929 voor het Kristlik Frysk Selskip hield. Hij geeft
daarin vorm en richting aan tal van meningen die in de laatste jaren in het Selskip
over de politieke verhouding tussen Nederland en Friesland bestonden. Niets is
heilzamer zowel voor een persoon als een beweging dan zich eens klaar voor
ogen te zetten wat leeft en drijft in 't hart.
De moeilikheid voor elk streven is 't volk te winnen. En dit is zo moeilik in
beweging te krijgen. Het is vrijwel als de zee, aan de oppervlakte roert en bruist
't, maar 't inwendige, de diepere lagen blijven onaangeroerd. En heel moeilik
is 't volk voor een litteraire aktie, waar het 't nut zo weinig van inziet, enthousiast te maken. Ook onze Christelik-litteraire aktie ondervindt dit. Voor allerlei
zaken is er belangstelling onder het protestantse deel van ons volk, voor de
kerk, 't onderwijs, de zending, 't sociale en ekonomiese leven, maar voor de
litteratuur is die al heel gering. Men voelt 't belang niet, begrijpt niet dat de
litteratuur een van de meest essentiële uitingen van het leven is. Wellicht hebben
schrijver en lezer hier schuld. De litteratuur schijnt alleen nog in romanvorm
tot de massa te spreken en dan nog blijft 't boek voor velen, een gevolg van een
verkeerde opvoeding, een verhaal tot ontspanning, geen levensgetuigenis. En de
poëzie gaat de grote massa onverschillig voorbij. Dat kan men die massa verwijten,
maar de schuld kan ook liggen aan de dichter die 't volk niet verstaat,.
Dit volk komt vrijwel alleen in beroering door en voor sociale belangen. Het
sociale vraagstuk grijpt het leven aan in zijn kern, grijpt 't leven zelf. Dat is
het vraagstuk van de grote schare, de vraag naar brood, naar beter levens omstandigheden. En daarnaast staat de religie die de honger naar 't Eeuwige
moet stillen. Dit zijn de twee meest elementaire behoeften die altijd en bij ieder
om vervulling roepen. Zodra de vervulling hiervan in gedrang raakt komt de massa
in beweging. En wat met deze vragen in verband, in duidelik verband staat, heeft
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de belangstelling van de massa. De interesse voor de. politiek dankt daaraan haar
ontstaan. Niet de theoretiese inrichting van de staat bekommert 't volk, maar
de invloed die door de staat op sociaal en godsdienstig gebied wordt uitgeoefend.
De meeste „taalstrijden", zo redeneert Folkertsma, krijgen dan ook alleen vat op
het volk wanneer zij zich met de politiek bemoeien en daartoe worden zij ook gedrongen nu de staat zich met vrijwel alles bemoeit. Bovendien de sociale kwesties
in Friesland, o.a. het pachtvraagstuk en 't absenteïsme van de landeigenaren, de
handelspolitiek, vragen dringend om een oplossing, een oplossing die alleen goed
kan worden wanneer de Friese staten 't recht krijgen de belangen van Friesland
te behartigen. Folkertsma gaat in bovengenoemde rede nu na welke wijzigingen hij
zou wensen in de staatkundige toestand. Hij wenst de macht van het Nederlandse
rijk te decentraliseren door de staten bevoegdheid te geven Friese zaken als 't
onderwijs, de pachtkwestie, de verzekering, de benoeming van de ambtenaren zelf
te behandelen. Deze decentralisatie zal niet leiden tot verzwakking van het Neder
Rijk. Er zijn voorbeelden van zo georganiseerde rijken die allesbehalve-landse
zwak zijn, b.v. de Ver. Staten en Zwitserland. Inderdaad de staat eist zoveel tegenwoordig dat een behoorlike uitvoering daarvan niet anders te verkrijgen is dan door
decentralisatie, de staatsmacht breekt door overspanning. De gewesten en streek
zullen meer invloed moeten hebben. Ook in Brabant en Limburg begint-verband
te
vragen
naar meerdere zelfstandigheid, zoals blijkt uit Gerard Knuvelder's
men
Vanuit Wingewesten.
Het middel om deze wijziging te verkrijgen is invloed uitoefenen op de bestaande
politieke partijen. Tot eigen groepering is de tijd nog niet gekomen. Daarom, zo
is de raad van de schrijver, moeten er „verbanden" worden opgericht die in hun
partij de zaak van Friesland voorstaan. Het kwam reeds tot de oprichting van
een anti- revolutionair Verband en een Sociaal-Demokraties was er al. De grootste
partijen in Friesland zullen dus hier mee al rekening moeten houden.
Vond de Christelik Friese beweging steeds haar oorsprong en rechtvaardiging
in 't godsdienstige gevoel van 't volk, nu zal ze ook uit de sociale en maatschappelike omstandigheden haar recht van bestaan bewijzen.
Een klein aantal leden van het Kristelik-Frysk Selskip') sputterde al lang tegen
de, wat zij noemden, al te radikale leiding van het hoofdbestuur. Zij verweten het
bestuur te zeer de Friese belangen voor te staan, ze waren bevreesd dat de Neder
taal in verdrukking zou komen, zij wensen het bestaan van 't Friese volk-landse
niet te erkennen, zij beschuldigden de Fries-nationalisten van revolutie te willen
maken en zij eindigden met in 1930 een Gereformeerde vereniging op te richten.
Leden vond deze vereniging vooral buiten 't Frysk selskip dat ze bestreden en
onder de Gereformeerden en antirevolutionairen. Toch zou men verkeerd doen,
11
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misleid door de naam van deze nieuwe vereeniging, wanneer men meende dat
't Kristlik Frysk Selskip geen leden had onder de Gereformeerden en antirevolutionairen. Integendeel verreweg 't grootste deel van haar leden komt uit
die kringen en bleef het trouw. Alleen wensen zij niet hun kerkelike belijdenis
en hun politieke in 't selskip te doen overheersen. Prakties kan deze nieuwe ver
meewerken met of naast de andere omdat het vooraanliggend-enigo
heel
de Friese beweging nu bezighoudt, 't verkrijgen van onderdoel wat
wijs in 't Fries op de lagere school, nog bereikt moet worden. En daarvoor moet
nu gewerkt worden, nu een herziening van de lager onderwijswet aangekondigd is.
Wij zien geen rechtvaardige reden voor de regering dit verlangen af te wijzen.
Ongetwijfeld zal 't Nederlandse volk dat jaren gestreden heeft voor de vrijheid
van onderwijs, ook aan 't verlangen van de Friezen naar vrijheid om de eigen taal
te onderwijzen, willen voldoen. Ter voorkoming van Belgiese toestanden is 't zeer
gewenst in 't belang van Nederland en Friesland.
De Gouden Ure. Fersen fen J. H. Brouwer').
Utflecht. Fersen fen Fedde Schurer 2).
Dichter dan de Hollandse poëzie staat de Friese nog bij 't volk. Voor een deel
ligt dit aan de minder „moderne" wijze van zegging. De traditie van een vijftien jaar geleden is niet verbroken en de taal van de dichter is nog niet zo
beperkt als bij vele Hollandse dichters die de techniek, 't nachtleven en hun bloed
onmogelik kunnen missen bij hun vers. De Friese dichters zijn hier in 't algemeen
nog vrij van gebleven, daardoor lijkt hun werk, van Hollands standpunt gezien,
minder modern, maar niettemin wordt ook hier de liefde tot de mensen en 't ver
naar God soms op ontroerende en 'n enkele maal op schone manier vertolkt.-lange
De eerste bundel is een verzameling van verzen die zo ongeveer gedurende de
laatste tien jaar verschenen zijn. De auteur heeft ze daarna in een bepaalde volgorde gebundeld en zo een plan gebracht in zijn werk. De orde is niet chrono.

logies, altans niet naar de orde van de publicatie. Zo vinden we in 't begin verzen
die later verschenen dan de middengroep en die ook wat vorm en idee betreft
afwijken.
Brouwer heeft zijn bundel „de Gouden Ure" genoemd en dit is voor hem de tijd
waarin hij uit twijfel verlost en van vrees bevrijd zich geeft aan Fryslan en daarin
aan de mensheid. Hij ontrukt, tracht altans zich te ontrukken aan een indlvi.
dualisties zelf beschouwen om in liefde tot de mensen zijn roeping te volgen.
Echter hij komt niet los van zich zelf, altans niet in zijn verzen die hij „naar
klaarder kimmen" heeft genoemd. Hier bepeinst hij, theoreties 't individualisme
verwerpend, toch nog te veel zijn eigen zieletoestand en de zware winst die hij
1) Uitgever: Brandenburgh en Co. 1930, Sneek.
2)Uitgever : J. Kamminga 1930, Dokkum.
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heeft gewonnen. Zijn strijd zal nu zijn „bij 't volk dat in rood zijn dag ziet rijzen"
en zijn roeping wordt voortaan de door 't leed gebogenen te troosten en priester
te zijn van een toekomstig rijk. Een rijk echter gebouwd op de mens en zijn
kunnen : „de leugen valt en sterft als wij het willen."
De sonnetten waarin deze levenshouding wordt beleden zijn vermoedelik de
oudste van de dichter. Voor en na deze groep vinden we geen sonnetten meer
en ook niet een ontvouwing van een levenshouding. Onder deze verzen vinden
we de beste. Zij zijn eenvoudig van opvatting en van zegging, een inhoud en
vorm die ons de dichter doen kennen als een openhartige, ronde persoonlikheid,
die dikwijls behagen vindt in 't leven rondom zich heen, maar toch ook nu en
dan krachtig wordt gegrepen door de tragiek van datzelfde leven. Onder zijn
beste verzen reken ik : Printsje, Pleatsen yn joundize, Ofskie, Skipperswiif. Het
is hier niet de plaats veel te citeren. Ik verwijs de belangstellende naar de
bundel zelf.
Niet steeds is het beeld zuiver doorvoeld. Ik wijs hier o.a, op een plaats in
Romance waar de dichter het heeft over een boot die traag zijn donkere ligplaats
wordt ingestuurd en dan spreekt over een „wreed touw" en een „dwingend roer",
adjectiva dus gebruikt die hier niet op hun plaats zijn. Langzaam zeilende boten
hebben geen dwingende roeren en wrede zeilschoten.
Zo zouden er meer vlekken zijn aan te wijzen. In 't algemeen echter zijn we
een mooie bundel met frisse verzen, waar Frieslands wind en water doorheen ruist,
rijker geworden.
De tweede bundel is van Fedde Schurer, wiens naam ook in Holland wel bekend is door zijn weigering het deelnemen aan de moderne oorlog in overeenstemming
te achten met de Gereformeerde beginselen, en door 't daaruit ontstane konflikt
met zijn schoolbestuur. Hoe men zijn houding ook mag beoordelen, hij zelf
voelde zich gedrongen door zijn gehoorzaamheid aan God en zijn liefde tot zijn
medemensen. Door deze beginselen wordt ook zijn poëzie gedragen en daarin
wordt de bundel die op 't eerste gezicht heterogeen van samenstelling lijkt tot
een eenheid. Zijn hart is vol ontferming voor de verachten, de verstotenen en in een
van zijn mooiste verzen smeekt hij voor hen die door allen verlaten zijn en zelf
God verlieten het kyrie eleison. Diep klinkt hier uit de zware ritmen, tenminste
waar 't vers op zijn best is, het meegevoel van de dichter voor hen die alle hoop
op mensen en God hebben opgegeven.
Zich zelf tekent de dichter ongetwijfeld in de Lietsjessjonger en de Spylman
yn 'e Tram. Beide zijn romanties van opvatting en zijn ook niet vrij van een
romantiese verering van de dichter. Deze overschatting van „het talent dat de
dichter toegelegd is" vinden we ook in sommige andere verzen. Dit is m.i. een
gebrek. De dichter moet zich in zijn kunst terugdringen en 't algemeen menselike
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naar voren brengen. Beter voldoen ons daarom ook verzen als de Pylger (pel
Vooral dit laatste bevat reeds veel van de mystieke sfeer die-grim)enItElá.
Schurer voor ogen stond toen hij 't vers schreef, geheel tot uitdrukking gekomen
achten we die echter hierin nog niet. Er blijft nog iets over voor ons gevoel
dat niet gezegd is en dat toch om uiting vroeg.
De meeste verzen van Schurer gaan op een maatvast ritme, dat soms grenst
aan gezwollenheid. Dit weet hij nog te vermijden, 't verklaart wel waarom zijn
verzen zo graag gedeklameerd worden. En dit verklaart ook waarom zijn strijdverzen toch eigenlik nog de beste zijn. Daar is deze maatgang volkomen op zijn
plaats. Daar is soms de schallende bazuin die heus geen onzeker geluid geeft. Toch
probeert Schurer er zelf wel eens aan te ontkomen. Hiervan is 't boven al ge
een voorbeeld. Ook in twee verhalen, waarvan een de veroordeling-noemdEilá
van de Christen Maximilianus vertelt omdat hij geen soldaat onder Diocletianus
wilde worden, beproeft Schurer een ander genre en slaagt hij op sommige plaatsen,
zoals in de aanhef van dit verhaal.
In dit meeslepende ritme komt soms plotseling een bijzonder geslaagd beeld dat
ons stil maakt en de ware dichter kenmerkt. Ook in de eerste bundel konden we
dit konstateren, hier zijn die plaatsen talrijker geworden. Ik citeer hier uit „De
Stimper,"
Hy stie foar 't libben oer allyk in bern
Det twisken keardels yn in kroech bidarre ;
't Heart bang en beevjend ho 't hja flokke en swarre
En nimmen is der, nimmen dy't by ken.
't Wol jerne frjeonen yn dy frjemden sjen,
It háldt syn eangstme yn 't klopjend hert biwarre ;
Mar scoe it moedich ien hwet freegje doarre
Den giet de frage yn 't leid tumult forlern.
en uit „Op 'e Tromme", een hekeldicht tegen een oproep van onderkruipers
in een landarbeidersstaking
Rombombom, rombombom —
Rop it troch de bûrren om
Hwa wol mei de staking brekke?
Spring jim maten op 'e nekke,
Brui det boun
Tsjin 'e group
Hark, de boer dy ropt syn houn !
Zwakke plaatsen vinden we nog te veel in de bundel. Zo de titel en 't sonnet
dat de titel moet rechtvaardigen en daarvoor geschreven lijkt. Beide zijn me niet
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duidelik en lijken me gezocht. Stoplappen als: „ik kin my net forsinne", regels als:
„Omt by graech hiel syn skat oan naren jouch' zijn Fedde Schurer onwaardig.
Kunnen we zo nog niet geheel tevreden zijn, toch zijn we heel blij met deze
bundel, te meer omdat 't een aanwinst is voor onze zeer kleine Christelike kunst.
Wij verwachten nog heel veel van Fedde Schurer.
Beide bundels zijn goed uitgevoerd. De laatste het beste. Ze bevat bovendien
een houtsnede van de dichter van E. Caspers, die ons echter niet voldoet. Fedde
Schurer is hier te veel mijnheer, te weinig de strijder.
We ontvingen nog enkele schoolleesboekjes en liedboeken die wij hier niet
kunnen bespreken. Het waren: In twirre yn it hof II fen Dykstra en Van der
Veen, Ut'e Boarterstiid fen Nessonk, For Sjongende Bern I en II fen C. Wielsma en F. Folkertsma. Alle vier uitgegeven door J. Kamminga te Dokkum.
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BEN ONIE.

o God, leer mij Uw boodschap te verstaan,
Leg in mijn denken neer Uw heilig Licht.
Verloren ging mij 't milde vergezicht
Vóór Gij mij zegent laat ik U niet gaan.
'k Zal zeker naakt en huiverend voor U staan,
Maar 'k droom me U vaak met een ontroerd gezicht
Gebogen over elk die eenzaam nederligt Vóór Gij mij zegent laat ik U niet gaan.

Droom ik ? Ik zie mij voor Uw zetel staan
En weet Uw Licht op mijn ontwricht gezicht.
Ik bid . „Hergeef mijn leven weer het evenwicht
En voer mijn voeten in een veilge baan !. .
0, zalf mijn hoofd en zie mijn zwerven aan,
Vóór Gij mij zegent laat ik U niet gaan!
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P. H. MULLER.

De redactie van ons tijdschrift heeft zich als gewoonte aangewend, slechts die boeken
te bespreken, welke tot dat doel door haar worden ontvangen. Een enkele maal evenwel
wenscht zij van die gewoonte af te wijken, wanneer er tot het breken van den regel,
welke geen wet - doch een eenvoudige werkmethode is, gegronde reden bestaat.
Zulk een reden is er zonder twijfel met betrekking tot het boek, waarvan het
opschrift de titel noemt.
De Zweedsche geneeskundige Dr. Axel Munthe heeft van zijn, naar hij het voorstelt autobiografische roman „The story of San Michele" in meer dan één land veel
genoegen beleefd. Tot de verschijning van dit eerste werk van hem, was Munthe
als schrijver een onbekende, spoedig nadat zijn boek in het Engelsch verscheen
bezat hij een reputatie, welke door tientallen critici van de meest uiteenloopende
tijdschriften en couranten hooggehouden werd. Hijzelf herschreef, kort na de verschijning van de Engelsche editie, het boek in het Zweedsch, (zijn moedertaal)
terwijl hij er eenige niet belangrijke wijzigingen en verbeteringen in aanbracht.
Daaar de Nederlandsche vertaalster Mevr. J. E. Gorter-Meyer zoowel het Engelsch
als het Zweedsch beheerschte, heeft zij van beide uitgaven kunnen profiteeren,
hetgeen haar uitnemende overbrenging in onze taal nog ten goede kwam.
Ook onze pers, evenals de Engelsche, de Zweedsche en de Amerikaansche is
unaniem in haar lof. Het is evenwel de moeite waard, na te gaan, wat alle beoordeelaars zoo om strijd prijzen in deze levensgeschiedenis van een arts. Hoofd
ja, bijna uitsluitend roemen zij den boeienden verteltrant van den schrijver-zakelij,
en zijn diepe menschelijkheid. Blijkbaar heeft schrijvers liefde tot dieren en zijn
medelijden met zijn patiënten de lezers — en terecht - gunstig voor hem gestemd.
Daarbij verdient het aanteekening, dat meer dan één recensent de Geschiedenis
van San Michele stelt tegenover de romans welke in het buitenland en te onzent,
verschijnen. Het komt ons voor, dat de besprekers van dit boek bij de lezing ervan
1
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zich zijn bewust geworden, dat en hoe hun eigenlijk het genre „problemen-roman"
gaat vervelen. Misschien heeft tot het duidelijk worden van dien onbewusten
tegenzin wel meegewerkt de uitnemende kennis der menschelijke psyche, die
Munthe aan den dag legt en welke zoo gunstig afsteekt tegen de onjuist , psychologie" genoemde voortdurende analyse, ons in honderden hedendaagsche romans
opgedischt.
Munthe's boek is vol van die onopzettelijk getoonde „menschenkennis", welke
elke lezer altijd méér boeit en gevangen houdt dan de knapst gedocumenteerde
motiveering eener dadenreeks, zooals de romans die geven. Waarbij dan nog komt,
dat Munthe's boek wel heel echt een verhaal (of, wil men : een reeks van verhalen !)
is ; iets wat niet volmondig kan worden toegegeven bij de meeste romans van dezen
tijd, welke, dank zij het „verwerkte" probleem heel vaak „verdedigingen" zijn van
een door den auteur voorgestane „oplossing".
Problemen en derzelver oplossing moet men in Axel Munthe's boek vooral niet
zoeken. De auteur doet het verhaal van zijn leven in een reeks van hoofdstukken,
welke elk een tafereel ontwerpen ter karakteriseering eener levensperiode. Evenwel
is dit schema zoo vrij gevolgd, dat de schrijver er niet tegen op ziet, één der hoofdstukken te besteden aan het onderwerp „Honden". Dat zulk een hoofdstuk dan
niet uit het kader valt is te danken aan het feit, dat het van gelijk karakter is
als de kapittels, die verhalen van de praktijk in Londen, in Parijs en in Rome of
van de jeugd des schrijvers in Lapland : elk hoofdstuk vertelt, wat ook de feitelijke inhoud ervan is, van den auteur en van diens optimistische levens- en wereldbeschouwing. Wat daarbij zoo boeit is het schouwspel van den groei eener menschelijke persoonlijkheid door allerlei ervaringen heen. Dat desondanks het boek niet
hinderlijk ego-centrisch is geworden is hieraan te danken dat deze persoonlijk
welke zoo uiterst suggestief wordt verbeeld nergens motief, schrijf--heidsworng,
reden blijkt, maar valt te lezen tusschen de regels door, terwijl alle aandacht wordt

gericht óp, alle spanning wordt ontleend à àn datgene, wat bij nader toezien een
bont mengelmoes blijkt van anecdoten, vertelsels, humorismen, brieven, sprookjes,
reisverhalen, folklore etc. etc., een amalgama, een mozaiek-achtige compositie van
een weldoende lichte luchtigheid. Bij dit boek ademt men vrijer op, het is een
prettige ontspanning na zooveel zwaartillende en zwaar te tillen „literatuur" ; men
waant zich uit het laboratorium bevrijd en verplaatst in het open veld, waar weinig
het vrije uitzicht belemmert.
Dr. Axel Munthe vertelt, hoe hij als jong geneesheer op het eiland Capri de
ruïne ontdekt heeft van Tiberius' villa en hoe hij gedurende de eerste helft van
zijn leven heeft gepraktiseerd onder heel rijken en heel armen in drie wereldsteden
van Europa — Londen, Parijs en Rome -- ten einde zooveel geld te verdienen,
dat hij daarmee in staat werd gesteld om van die villa een bewoonbaar huis te
maken. Zijn droom is gedurende tientallen jaren geweest, zich daar te kunnen
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vestigen in een woning, die hij naar eigen ontwerp en met eigen hand heeft gebouwd
en waar hij naar hartelust antiquiteiten mag verzamelen, allerlei dieren verzorgen en
omgaan met eenvoudige menschen.
Van den tijd gedurende welke Munthe schijnt gepraktiseerd te hebben (het
laatste kwart van de vorige eeuw) weet hij een massa te vertellen en — moeilijke
kunst — dat zóó te doen, dat de indruk gewekt wordt als zou hij met hetgeen hij
verzwijgt, gemakkelijk nog eens ruim vijfhonderd bladzijden kunnen vullen.
Evenwel : naar het zoo schijnt is er iets met dit beminnelijke boek en deszelfs
vriendelijke auteur niet geheel in den haak. Immers, de zoon van den Parijschen
hoogleeraar Charcot heeft onlangs in een interview meegedeeld, dat Munthe in
't geheel niet onder zijn vader heeft gestudeerd en dat hij in Parijs als geneesheer
totaal onbekend is geweest. Ook, dat de karakterschets welke hij van den hoogleeraar
opdischt grondig onwaar moet genoemd worden. En zoo voorts! Zelfs is kort ge
beschuldiging geuit, dat Munthe zeker boek van Daudet heeft geplunderd-ledn
ten bate van zijn sappig relaas betreffende Parijs.... Het is, als deze aantijgingen
juist zijn, moeilijk, te blijven gelooven in het autobiografische karakter van „De
Geschiedenis van San Michele". Het is nooit prettig, tot de ontdekking te komen,
een beetje voor xden mal te zijn gehouden.
Hoewel -- fictie of historie, het boek is zeer de moeite waard, gekend te worden,
hetgeen in deze recensie werd gepoogd aannemelijk te maken.
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EEN DEENSE ROMAN OVER HET

HUWELIKSPROBLEEM')
Het is me tot heden gelukt het gretig afgegraasde terrein van zedenverwildering,
huweliksverwording, ontaarding der jeugd, ten tonele gevoerd in een roman over
drie of meer geslachten, nagenoeg geheel te ontwijken. Maar aangezien ik in
Opwaartsche Wegen als regel de Skandinaviese romans bespreek en Anker Larsen
in zijn roman Roes ook de Deense letteren heeft verontrust met een roman, die het
genoegelike thema der zedelike ontbinding behandelt, wil ik me toch eens een ogenblik
bezighouden met dit aantrekkelik onderwerp en het boek dat de aanleiding er toe is.
Alleen een onbarmhartig toeschouwer als Galsworthy vermag alles te zien en te
verstaan, ook in een tijd die de zijne niet is. De meesten die hem in de roman
der generaties volgden, waren beperkt tot dat wat hun verwant was in eigen geslacht, van andere geslachten begrepen ze niets en schreven ze een flauwe parodie.
Dat verkeerd begrijpen van het oudere geslacht is niet zo erg ; het dringt alleen
een groep onnozelaars een verwrongen geschiedbeschouwing op. Veel erger is als
het jonge geslacht van eigen tijd niet verstaan wordt, dat de ingenomenheid met eigen
geslacht en eigen denkbeelden uit enige uiterlikheden zich een jeugd fantaseert,
die niet anders is dan het onwettig kroost van eigen begeerten. Wie in de jeugd
minder idealen meent te vinden dan bij de arrivees van onze tijd, moet wel heel erg
de plank misslaan. En een boek als De Opstandigen b.v. moet wel een schare farizese
bewonderaars van eigen verworvenheden hebben gekweekt, een groep die als het
niet de neus, dan toch zeker de schouders optrok over een geslacht dat zo weinig
met de ouders gemeen had. En de jeugd die zich als regel toch al slecht begrepen
voelt, moet toen zij in deze lachspiegel keek, zich alleen daarom geërgerd hebben,
omdat een koor van oudere dames en heren zei, dat het beeld zo gelijkend was
een spiegel liegt niet.
Anker Larsen heeft het in Roes een beetje anders aangepakt dan in het Hollands
boek, dat ik als voorbeeld nam en dat al de zwakheden van het genre het best
1

) Roes door J, Anker Larsen. Amsterdam Uitgevers -Maatschappij Elsevier MCMXXXI.
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demonstreert. Wel houdt hij zich bezig met moderne verwording, wel wordt deze
wisseling van de tijdgeest bij hem voornamelik openbaar in de verhouding der sexen,
maar hij zoekt de schuld in het na-oorlogse gevoel van de ouderen. Na een goede oude
tijd waarin de mensen slechts braaf waren, komt een tijd waarin de roes, het genot
alle hoger levensbesef verdringt. De jeugd doorziet echter de onwaarachtigheid
van de ouders, oefent daarop openlik kritiek uit en wil terug naar zuiverheid.
Dat is natuurlik een essentieel verschil met wat Ammers-Kuller c..s bracht . een
geslacht dat met de verworven vrijheid geen raad wist.
Kent Anker Larsen de jeugd beter ? Inplaats van een jeugd die de geblaseerdheid,
de verveling van het ouder geslacht werd opgedrongen, krijgen we nu een jeugd
die het wijze levensinzicht, de beheersing en de kracht van onthouding als een pak
dat voor hun jaren niet past, wordt aangetrokken.
Er is nog iets anders waarom we in deze wijze jeugd niet kunnen geloven. Zoals
in andere boeken van Anker Larsen is er een eigenaardige geestelike sfeer ook in
Roes. Gudum is de voornaamste drager van het Larsense telepathiese vermogen der
mensen. Gudum gaat naast een Boeddhistiese monnik op Ceylon zitten en de rust
van die man vloeit in hem over en bij beleeft diens extasen mee. Een Swami in
Benares bezielt hem tot de inkeer in zichzelf en zo doorloopt hij alle stadia op
de weg naar Samadhi. Een Sufi in Tunis zou hem andere heerlikheid leren, maar
deze spreekt enkele werkelik wijze woorden, nl. dat extase om de extase niets is,
maar vroom leven alles, Gudum die ondertussen reeds verliefd geworden is op Elin,
krijgt van de Sufi een nog groter waarheid mee, dat hij die vroomheid niet hoeft te
zoeken in tempel of moskee, maar ook tuis vinden kan. Dat het er alleen maar op
aankomt, dat het echt is.
Het samenvloeien van twee personen geeft Gudum telkens extase, laat hem zwelgen
in wat niet van hem is. Als de Hindoe, de Swami, de Sufi hem loslaat, heeft hij
slechts honger naar extase, niet de kracht tot bevrediging. Zo is er ook in zijn
verhouding tot Elin een tekort. De schrijver stelt het voor, alsof hij voor Elin veel
betekent ; in werkelikheid is hij niet anders dan haar reflex. Als zij zich gelukkig
waant, is hij het ook; als ze van hem afdwaalt, heeft hij haar niet nodig; als ze zichzelf beschuldigt, is hij onrustig ; als ze van haar liefde voor Erik Stein vertelt, laat
hij deze liefde in zich tot werkelikheid worden ; als ze later allerlei erotiese genoegens najaagt, heeft hij zijn deel daarvan ; zijn eigen levenswerk kan hij echter
niet voltooien.
En als Elin nu nog maar een fors eigen leven leefde, maar deze leeft, zij het
door minder bewust zich onderdompelen in een ander, ook uit haar kontakten.
En nu de nieuwe maatschappij -- dat Merete door haar afhankelikheid van anderen
ten onder gaat, wie die er nog aan twijfelt? -- maar kunnen wij vertrouwen hebben
in de toekomst van Louise ? Ze heeft haar ideeën onder woorden kunnen brengen
door het intuitieve verstaan van de vriend. Hij begint het leven te voelen door zijn
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grootvader. Samen beleven ze het eeuwige in het stil verstaan. Weer een leven, dat
op Gudumse extasen berust. Wat geeft het, als men de ene bedwelming van de
hand wijst, als men reeds naar een nieuwe grijpt? Zijt nuchteren en waakt, dat is
heel iets anders dan de onnatuurlike wijze waarop Anker Larsen naar de weg der
ascese wijst.
Dat is tenslotte het grote aesthetiese bezwaar met een ethiese inhoud dat we tegen
Roes hebben, dat we een paar honderd bladzijden worden lastig gevallen met de
geestelike en erotiese zwelgerijen van mensen die ons niets, maar dan ook niets meer
te zeggen hebben, terwijl dáár waar het woord zal gesproken moeten worden, dat
al deze quatsch op zij schuift, er het schrale geluid komt van een geslacht, dat in
overeenkomstige gevoelerigheid en verder alleen uit een paar negaties leeft.
V. HAM,
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MEDITATIE
DOOR

J.ROSELAAR.

Buigend over de bloemen een jonge God,
riep mij, en hij wees me een oude bij,
„zie," sprak hij, „dit is voor mij
het antwoord, of ik zal leven."
„Zie," sprak hij, „niemand wordt uitgedreven,
zoo hij misdeed niet, en wat zegt ze mij,
die 't leven sleet in stil zich overgeven?
ze spreekt berusten uit, haar vleugelslag
trilt, maar ze vliegt niet meer, zij sterft,
ik zie de kleuren, alle zeven,
schittren in dien vleugelslag nog, het leven
is slechts een verstuiken van den dag
in schaduw voor haar, een stil beluiken.
Nu komt de zon op, zie de wolken
beven van angst, de tonne smelt
adem in adem, al het geweld
van den levenden dag komt bevolken
den weg nu, wagens en sleepen
vee, donkere strepen
breken uit van de stallen, over het zand
veegt de wind als een bezem
en hij wiegt in den schoot van het korenland.

MEDITATIE
Maar de bij sterft, heur oogen
zien niet meer het licht, van de vorstin
des korfs droomt ze nog -- misschien --,
en in heur hart is nog een mededoogen
voor een paard, dat een akker ploegt,
ze ziet het niet, maar ze zag het zooveel
en nu weet ze, dat ergens één zwoegt
in een heel zwaar gareel.
Wat is het antwoord ? Ja, ik zal leven
één dag, één uur, één termijn,
tot ik, kind niet meer, mensch zal zijn,
en dan zal ik, verstuikt, mijn leven geven.
Geen venijn
en geen donkere slagen
kunnen treffen me, geen knagen
aan de hartspier heeft vat op mij,
zoolang ik kind en dus God nog zal zijn.
Doch als de God vlucht, wijkt het dagerood
voor het nachtzwart van den twijfel en dat is de Dood.
Maar de God zal niet in mij vluchten, het vertrouwen
in het bestier van mijn Leidsman zal
mij brengen aan een veiligen oeverwal.
En zoo de bij berust, zal ook ik berusten;
mijn hart bereid tot overgeven
zal ik niet klampen aan dit leven
me, want heeft elk land zijn oever niet
en elke zee zijn kusten ?"
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NIEUWE SPRONGEN')
DOOR

J. VAN HAM.
Toen Jan de Groot de naam Vaart voor zijn bundel bedacht, greep hij die naam
in het besef, dat hij verschillende verzen gedicht had, waarin gang zat, verzen van
licht pleizier vooral. Verzen als Kleuterdans uit Sprongen, en de kinderverzen uit
Zomerzon. Jan de Groot is graag blij en van die overschuimende blijdschap en die
gemakkelikdansende verzen zou hij een bundel vullen. En omdat er tempo in
die dingen zit, zou de hele bundel „vaart" hebben. Als Jan de Groot echter lang
naar deze verzen kijkt, vindt hij de meeste wel geschikt om er hier en daar iemand
plezier mee te doen, maar vraagt hij zich af, of ze nu wel geschikt zijn voor een
serieuze bundeling. Is het wel meer dan wat ritmies vermaak en smul in een
gevalletje ? Nee, Vaart zal verzen geven vol levensheftigheid, dan is de tietel immers
ook nog toepasselik. Zo komt naast Aart en Paleiswacht b.v. Jazzband, Koninginnedagavond, Vlieger, verzen wel met „vaart", maar waar Jan verschrikkelik ernstig
kijkt, zelfs wat wanhopig. Het staat hem niet. Eenmaal via dit ietwat valse pathos
overgewaaid naar het ernstige genre, vergeet hij de tietel van zijn bundel en kiest
enkele van zijn beste verzen, zelfs enkele heel stille sonnetten.
Zo heeft deze bundel een gevarieerd aspect als Sprongen. Dat is voor Jan de Groot
vanzelfsprekend. Zijn aard is bewegelikheid en als hij verandert, zal het nog een
sprongsgewijze ontwikkeling zijn. Als hij ooit gelijkmatig wordt, schrijft hij waar schijnlik geen verzen meer. Dat wil niet zeggen, dat — eenmaal zijn variabiliteit
aanvaard — ik elke sprong van hem bewonder, vooral niet wanneer deze zo geforceerd
is, als b.v. zijn plotselinge aandacht voor God in Jazzband mij toeschijnt. Dan
is Café in Kersttijd, als gegeven aan het zoëven genoemde zeer na verwant, zo
veel raker en echter, dat Jazzband mij daarnaast volkomen mislukt lijkt. Zo is
er ook haast geen goed woord te zeggen over L'inconnue de la Seine. Niet omdat we
menen, dat een zelfmoord niet als een godewelgevallige daad mag voorgesteld worden,
al heeft dat zeker ook waarde voor ons bij het bepalen van ons oordeel over het
vers van een Christendichter, maar omdat de sentimentele vroomheid, het nietszeggende van deze religieusiteit bij dit afschuwelik gebeuren ons hindert. Ik zal
1

) Naar aanleiding van Vaart door Jan H. de Groot. U. M. Holland 1931,
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hier niet meedoen aan de diskussies rond het woord vitaliteit en de roep om „een
kerel", maar de vertedering van Jan de Groot hoeft men maar even te vergelijken
met het grenzeloze meegevoel van Gorter's In de zwarte nacht, dan weet men wat
Jan de Groot hier ontbreekt.
Als ik dan ook aan Vaart denk met dankbaarheid, is het om enkele geheel andere
verzen, ook onderling zeer verschillend : Blinde Bedelaar, Sint Vitus, De Kruisspin.
Er is wel meer, maar deze drie behoren tot het allerbeste, wat Jan de Groot geschreven heeft. Om deze drie verzen alleen zou men de bundel reeds willen bezitten.
Blinde Bedelaar, met zijn korte, snelle zinnen, zijn konstaterende stijl, die aan het
eind in het extatiese overgaat, is ook organies gebouwd. Eerst het armzalig schouwspel dat hij biedt, dan de vanzelfsprekende wijze, waarop hij zijn lot aanvaardt,
de rust die in hem is. Deze rust is niet het vastgelopen zijn in een bestaan zonder
mogelikheden. Hij berust in de wil van God. Daarom zal zijn wachten niet zonder
vrucht zijn en zal het hemelse licht eens dit dood aangezicht verheerliken. Jan de
Groot heeft aan deze eenvoudige gedachtenreeks een uiterste van spanning weten
mee te geven.
In Sint Vitus treffen we de gi iezel voor en de lust naar het lugubere, waar Jan
de Groot al zo dikwijls blijk van heeft gegeven. Dit primitieve in hem vinden we
b.v. in verzen als Executie, Judas, in enkele van zijn kinderversjes, en in deze bundel
ook in de beschrijving van de dronken kerel van Koninginnedag-avond. Het oude
verhaal is knap naverteld en scherp gezien.
De Kruisspin is een van die anthropomorfe beschrijvingen van plant of dier,
gelijk de Mérode ze in zo groot getal geschreven heeft. De toon van Jan de Groot
is nadrukkeliker, zijn taal opener. Hij mist echter het volle van Mérode's klank,
ook peilt de Mérode na een leven van smartelike ervaring dieper. Maar De Kruisspin
is wel heel zuiver en het beste vers uit de bundel. v. HAM.
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KRONIEK.
ONJUISTE VOORLICHTING.
In het Mei/jinni nummer van „De Gemeenschap" treffen wij een poëzie-kroniek aan van de
hand van Anton van Duinkerken, waarin o.m. besproken wordt Strophen van Roel Houwink.
Van Duinkerken zegt daarin o.a. het volgende : „Onder invloed van deze factoren (v. D. beschouwt
de religie als een uitvlucht voor het impotent dichterschap) beleefden we het stichtelijk exempel,
dat Roel Houwink, voorheen de schrijver van „Novellen" en „Maria", thans toe is aan de vage
religiositeit van den modernen protestant, die sterk gesuggereerd wordt door „den slanken bruinen
man met zijn duistere oogen, die alleen aangetrokken schijnen te worden door het licht, hetzij
dit door een spleet in het zeildoek van den grooten lezingtent te Ommen fonkelend van zomerweelde naar binnen valt, hetzij dit schel en knetterend uiteenspat boven het toestel van den
fotograaf", — kortom Krishnamurti, wien hij de volgende regels toegezongen heeft ter opdracht
van zijn jongste pennevrucht.. ?" (volgt het inleidend gedichtje). Wij durven niet aan te nemen,
dat Van Duinkerken hier opzettelijk den argeloozen lezer de meening tracht op te dringen, alsof
H. in zijn boekje een loftuiting op Krishnamurti gegeven heeft ; maar dan vragen wij ons af,
of het te pas komt, dat een recensent zoo vluchtig notitie neemt van hetgeen hij ter beoordeeling
krijgt, dat hij er precies het tegenovergestelde uit afleest van hetgeen er staat, gelijk alle lezers,
die van het boekje kennis namen, hebben kunnen constateeren. En wat misschien nog wel het
allerergste is : Van Duinkerken bouwt zijn kritiek voor het essentieele deel op deze „vluchtige"
lectuur 1 Van vooroordeel gesproken.... (Cursiveering van ons, red.) R. H.
WEET U WIE WILMA IS?
In Het Volk van 20 Aug., troffen we in een bespreking over de portrettenserie van de uitgeverij Jacrov de opmerking, dat het voordeel van deze uitgave o.a. is : „dat wij nu van aan
aangezicht gestaan hebben tegenover een bejaarde dame, die een lange serie boeken-gezichto
blijkt geschreven te hebben, waarvan wij er nooit één hebben gelezen. Zij noemt zich heel
bescheiden Wilma, maar moet in christelijke kringen heel bekend zijn." Kommentaar niet nodig.
v, H.
AAN WELK HUIS BEHOORT HET VENSTER?
Het nieuwe tijdschrift Het Venster wil zijn een algemeen literair maandblad, onafhankelik van
enige geestelike, politieke of aesthetiese groepeering. De medewerkers bestaan vooral uit mede
oud-medewerkers van Opw. Wegen en een rij mensen met onbekende namen, die-werksof
verdacht veel van pseudoniemen hebben. Moeten we veronderstellen, dat de redaktie zich tuis
voelt in kringen, waar de idee van groepsorgaan niet zo ver wordt weggeworpen? Is de typografiese verzorging van het tijdschrift een aanwijzing? En de steun van vele R.K. adverteerders?
Noemt de Gemeenschap zich ook niet een algemeen literair tijdschrift? v. H.

315

KRONIEK
LINKS RICHTEN,

roepen eenige proletaren hun kameraden toe in een revolutionair pamflet, dat zich ten doel
stelt, proletarische literatuur van arbeiders zelf en voor arbeiders te publiceeren. Dit nummer
beslaat twee bladzijden met vier gedichten : „De werkeloze" -- „De aarde beidt" — „Wereldcrisis" en „Verrek". Veel revolutionair pathos, grove woorden en vloeken. Wat erin gezegd wordt
is overdreven, niet onwaar. Geen aesthetisch parfum, maar de stank van een tijd die rot is.
Overigens wordt met volstrekte duidelijkheid gezegd, dat deze „literatuur" alleen maar revolutionaire propaganda bedoelt. Of het daarvoor geschikt is, kan ik niet beoordeelen. Kunst is het
in elk geval niet.
V. D. L.
1

IN MEMORIAM BILDERDIJK.
1831-1931.

O Bilderdijk,
waart gij geen lijk
en honderd jaar begraven,
gij kwaamt zeer zeker uit uw graf
en vloekte die in bijt en blaf
rondom uw eeuwfeest draven.

Waart gij beslist
een Kalvinist
of is dit niet zo zeker?
Een pen uit het vrijzinnig kamp:
o lieve mensen, wat een ramp,
ik hield hem voor een Quaker !

De hele schaar
kliekt bij elkaar;
Con zegt: ge waart een rakker !
maar Carel is u welgezind
en meent: ge waart een schuldloos kind;
X scheldt : een ouwe smakker!

Zijt gij uit 't land
van Teisterbant
of stond uw wieg in Schouwen?
Betaalde gij uw schulden wel?
Voert ge ten hemel of ter hel,
of spookt ge in een kattevel
met klagelik miauwen?

Waart gij, meneer
in deugd en eer
gescheiden, vóór ge 't waagde
— zo vraagt de kuise kritikus -het aan te leggen met de vrouw
die nu eens zo en dan eens zus
uw hart belaagde?

O Bilderdijk,
blijf, blijf een lijk,
Het rouwgebrom gaat omme!
De razernij, de sofistrij,
ze stromen samen in kopij;
wees vrolik, Bilderdijk, wees blij
en keer nooit meer weeromme !
LEO VAN BREEN.
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BOEKBESPREKING.
Het Leven geeft en neemt door K. Elster. Uitgegeven door J. M. Meulenhoff
Dr. A. te Amsterdam MCMXXX.
Een van de beste Noorse boeken die in de laatste jaren vertaald zijn. 'Een boek zonder problemen of gewichtigheid, spelend in een beperkte kring en eenvoudig milieu. Er is geen jacht naar
moderniteit in dit boek ; de verrassing van dit verhaal, een familierom an, is dat het meest doodgewone toch weer belangrijk wordt, veel belangrijker is dan het ongewone, als de geest maar
diep genoeg naar binnen mag schouwen. Het warme meevoelen, de fijne humor, en het gezonde
van dit boek maken het tot een weldadige afwisseling tussen de vele cyniese,. of extravagante
arbeid van anderen.
De vanzelfsprekendheid waarmee Terese van Johannes, een vrijgezel van 40 jaar een dood
verliefde jongen maakt, zijn eigen verwondering over de gemakkelikheid, waarmee zij-gewon
al zijn vaste gewoonten, zijn ot.devrijershebbelikheden weet weg te blazen en een gewoon mens
van hem te maken, dat is zo kostelik en zijn schoonouders met hun huis vol kinderen vormen
zo'n heerlik kontrast met de punktuele afdelingschef, dat je er zelf wel jolig bij worden moet,
of je wil of niet. Tegelijk heeft de schrijver zo goed het leed gepeild van het kleine ambtenaarsgezin van griffier Hage en de moeder in al haar onhandigheden en ondanks het geringe onderling
begrijpen zo veel liefde gegeven, dat het niet enkel maar een genoeglik boek is, maar ook een
van zuiver meevoelen en diep verstaan.
v. H.

H. L. Spiegels' Hertspiegel I. Uitgegeven en taalkundig toegelicht door
C. de Jong. H. J. Paris. Amsterdam. MCMXXX.
De figuren der Vroeg -Renaissance hebben de bekoring van het nieuwe, het interessante van het
experiment, zoals elke periode belangwekkend is in haar wording door haar behoedzaam tasten,
soms overmoedig grijpen naar de nieuwe vorm.
Spiegel is een van de merkwaardigste 16e eeuwers met een zeer ruime belangstelling en werk
Bovenal is hij de humanist, zoals hij zich toont in zijn Hertspiegel, waarvan Dr. de Jong-zamheid.
in een eerste deel drie boeken heeft uitgegeven en toegelicht, terwijl hij als inleiding de verhouding der drukken onderling en tot het handschrift beschrijft en zijn wijze van uitgeven
bespreekt, waarop hij laat volgen een klankleer van de taal van de Hertspiegel en ons
belooft ook de andere boeken van de Hertspiegel uit te geven en toe te lichten, gevolgd door een
studie over syntaxis en woordvorming.
Dit werk van Dr. de Jong kan niet genoeg worden gewaardeerd, omdat het zo nodig was en
zo nauwgezet geschied is. Het 2e deel hopen we dan ook spoedig te mogen aankondigen.
De Hertspiegel behoort tot de veelgeprezene, weinig of niet gelezen werken onzer oude literatuur.
Geprezen omdat ieder die werkelik tot bestudering komt, ook in bewondering geraakt, weinig
gelezen omdat het lezen afschrikkend moeilik is.
Dat laatste komt dan door die eigenaardigheden in syntaxis en woordvorming die Dr. de Jong
H.
in Deel II hoopt te bespreken. V.
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De parabelen van Cyrillus door Dr. C. M. Lely. H. J. Paris. Amsterdam.
MCVIXXX.
De bestudering van het stichtelik proza der Middeleeuwen werd vroeger aan de theologen
overgelaten. De belangstelling er voor ging uit van de theologen Moll en zijn leerling Acquoy.
Toen kwam ook de belangstelling der filologen en literatoren. De meeste aandacht trok eerst
tot zich het proza uit de kringen der moderne devotie. Weldra ook de visioenen, legenden en
exempelen. Van later tijd is de belangstelling voor de catechetiese en moraliserende literatuur.
Tot de catecheties-moraliserende groep behoort het hier te bespreken werk.
De meeste van deze werken zijn oorspronkelijk in het Latijn geschreven en later in de volkstaal
overgebracht. Vele van deze werken hebben een grote internationale vermaardheid gehad.
Wie Cyrillus geweest is, weten we, ondanks vele gissingen, niet. Zijn parabelen zijn een soort
fabels, waar de moralisatie sterk het verhaal overwoekerd heeft. Waardering kan men er slechts
voor hebben, indien men ze ziet als stichtelike lektuur. De vernuftige disputaties, waar de dieren
elkaar met bijbelteksten en citaten uit Aristoteles bestoken, doen het karakter van fabel te loor
gaan, maar geven ons een knappe, zij het vaak wat omslachtige, redeneerkunst er voor terug.
Het onderzoek van Dr. Lely is, voorzover we konden nagaan, grondig, de uitgave van de
tekst nauwkeurig. v. H.

Daden 1 door Mary Pos, Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam 1931.
Het boekje dat Mary Pos schreef, herinnert in menig opzicht aan Mapie, het jonge meisje dat
in haar verhaal de eerste plaats inneemt. Mapie is eerlik, ze is heerlik onbezonnen. Telkens zegt
ze iets wat ze niet zeggen moest, doet ze iets wat ze niet doen moest, maar niemand is er die
haar dat kwalik neemt ; ze is zo echt, zo natuurlik in al haar woorden en daden.
Zoals Mapie is, zo is ook het verhaal over haar. Het is wel biezonder gemakkelik om tegen
dit verhaal bezwaren in te brengen. De stijl waarin het geschreven is, herinnert hier en daar nog
te veel aan een schoolmeisjes-opstel ; de waarheden die er in verdedigd worden, zijn nog te weinig
geestelik ervaren ; het onderwerp dat dit verhaal behandelt, ging de krachten van de schrijfster
ver te boven.
Maar als al deze bezwaren opgesomd zijn — en werkelik, de bedenkingen zijn niet gering —
dan blijft er nog een rest, en die rest is waardering.
Ondanks alle gebreken die dit boekje — een eerste poging — bezit, genieten we toch van
dit verhaal. Het is zo spontaan, zo echt spontaan geschreven ; het bekoort ons ondanks onszelf.
Is dit verhaal een belofte ? Ik geloof van wel. Maar of deze belofte ook in vervulling zal gaan,
dat is een twede vraag. De gevaren zijn zo heel groot. Mary Pos moet wel een biezonder begerenswaarde prooi zijn voor alle mogelike Christelike maand- en weekbladen die om novellistiese kopie
verlegen zijn. Haar natuurlike schrijfwijze en haar warme verdediging van de Leer moeten daar
wel zeer in de smaak vallen 1 Zal deze jonge schrijfster aan de verleiding van een overmatige en
kritiekloze productie, die van deze vraag het onvermijdelike gevolg is, weerstand kunnen bieden?
Schrijfsters en schrijvers met meer talent dan zij bezit, bezweken —
Wil er van de belofte, die „Daden !" is, iets terecht komen, dan zal Mary Pos in de eerste
jaren haar werk lang moeten laten liggen, vaak moeten omwerken en niet zelden geheel
moeten verscheuren. Doet zij dit niet, dan is het gevaar groot dat ook zij de weg gaat die reeds
zo velen voor haar gegaan zijn, de weg naar een populariteit zonder werkelike verdienste.
J. H.

Het dramatische werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche
tooneelleven in de negentiende eeuw, door Dr. B. Hunningher. H. J. Paris,
Amsterdam 1931.
De geschiedenis van ons toneel in de 19de eeuw is weinig verkwikkelik. De geschiedenis van
het repertoire, de belangstelling van het publiek, de qualiteit der spelers, het gehalte van het
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dramaties werk onzer l9de eeuwse auteurs, het is alles bedroevend. Dat er toch langzamerhand
verbetering is gekomen in al wat ik daar opnoemde, hebben we voor een niet gering deel te danken
aan de grote liefde voor het toneel van Schimmel ; zijn krietiese werkzaamheid, zijn organisatoriese arbeid en zijn eigen dramaties werk. Niet dat hij in deze drie enkel bewondering verdient,
maar hij heeft toch veel bereikt, al heeft hij zeer teleurgesteld zijn arbeid voor het toneel eindelik
gestaakt, omdat tenslotte het tijdstip kwam, dat het met het toneel sneller ging dan hij volgen kon.
Het is altijd zo moeilik om uit het komplex verschijnselen dat de kontemporaine literatuur biedt,
te onderscheiden waar de meeste toekomst in zit. En voor bijna iedereen wordt dat onmogelik,
als hij oud wordt. Alleen wordt de een wat vroeger oud dan de ander.
Dr. Hunningher heeft met een groot feitenmateriaal de plaats van Schimmel in het Amsterdamse toneelleven getekend. Hij schrijft nu juist niet onderhoudend, maar we mogen zijn werk,
zij het geen levendig, dan toch een levenswaar beeld noemen van wat de tietel van zijn werk belooft.
v.
H.

De Vlaamsche letterkunde na „Van nu en straks" door Paul Kenis, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1930.
We kennen allen wel het mooie boekje van Vermeylen, waarin deze met een renaissancisties
aandoende zwier de Vlaamse letterkunde bespreekt „van Gezelle tot Timmermans".
Het viel niet moeilik om met of zelfs zonder dit boekje, een overzicht te krijgen van wat er in
de jaren 1890 tot 1914 in Vlaanderen aan litteratuur werd geproduceerd. Want deze productie
had onderling veel gemeens ; ze liet zich samenvatten als één beweging, de beweging „Van nu
en straks".
Maar daarna. Met de oorlog viel de „Van nu en straks"-kring uiteen. Er kwamen andere
kringen ; we kenden ze enigszins uit de tijdschriften, die hun organen waren : Vlaamsche Arbeid,
De Boomgaard, Het Fonteintje. Ook wisten we wel van nieuwe krachten die zich geopenbaard
hadden, van Minne, Mussche, van Ostayen, Roelants, Walschap ; ik noem er zo maar enkele
door elkaar. Maar het verband tussen die verschillende krachten, het overzicht, dat waren we
in de verwarring van de na-oorlogse tijden, nagenoeg geheel kwijt geraakt.
Paul Kenis heeft nu, bij de Wereldbibliotheek, een boek uitgegeven dat ons helpen kan om het
overzicht dat we verloren hadden, weer terug te winnen. Hij schrijft minder zwierig als Vermeylen,
méér kroniekmatig ; zijn oordeel is zeer vaak te tweeledig en hier en daar ook wel eens te gunstig ;
maar altijd is hij even helder en inzichtelik. Wanneer men zijn boek gelezen heeft, weet men zijn
belangstelling voor de Vlaamse letterkunde verlevendigd en verdiept, en dat is een resultaat waarmee de schrijver zich en zijn moeite rijk beloond kan achten. J. H.

Marie Grubbe door J. P. Jacobsen. Amsterdam. U. M. Holland,
Jacobsen is een van de allergrootsten uit de moderne Deense literatuur. Denemarken beleefde
1870 een tijd als wij kort voor '80 : alle grote figuren uit de dagen der romantiek waren
dood of oud, alleen de epigonen hadden het woord. Toen kwamen Georg Brandes, Jacobsen en Holger
Drachman. Zij brengen een nieuwe tijd. Vooral Brandes en Jacobsen hadden een invloed ver
over de grenzen. Georg Brandes is misschien wel de grootste kritikus en biograaf van de 19de
eeuw. Jacobsen betekent voor Denemarken het begin van het naturalisme. Als zodanig staat hij
onder invloed van Flaubert en is een roman als Marie Grubbe te plaatsen naast Salombb8. Marie
Grubbe en Niels Lyhne zijn z'n grote werken, die in het ganse noorden en in Duitsland veel
navolging vonden. Hij heeft verder nog novellen geschreven waarmee hij haast het volkomene
bereikte. Na zijn dood werd zijn poëzie uitgegeven, die o.a. zo'n grote invloed had op het werk
van Rilke.
Marie Grubbe is een historiese roman, de eerste historiese roman in het Germaanse land die
niet uit de romantiese school stamt. Als we weten dat aan Marie Grubbe vooraf ging een ver-
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taling van Darwin's werk, begrijpen we zijn belangstelling voor de naturalistiese methode. Als
Flaubert gaf hij een mens aan alle zijden door de wetten van afkomst en milieu bepaald ; evenals
bij dezen ging aan 't schrijven van zijn roman een zeer grondige historiestudie vooraf ; het enige
dat aan deze studie hinderlik herinnert, is dat hij gepoogd heeft, evenals bij ons enigszins Mevr.
Bosboom-Toussaint b.v., in de dialoog als versterking van de lokale kleur de taal van de 17e
eeuw te gebruiken. De vertaler heeft terecht dit kunstmiddel niet nagevolgd. Overigens is de
werkwijze van Jacobsen een heel andere dan die van Mevr. Bosb. Toussaint. Met grote levendigheid
en directheid, zonder uitweidingen, is het behalve een historiese, ook een roman die tot op dit
ogenblik modern aandoet. Er is aan dit werk nog niets veranderd. Het kan zo naast Kristin
Lavransdochter geplaatst worden.
Marie Grubbe, Jutse freule, trouwt met de koningszoon Ulrik Frederik Gyldenldve. Beiden,
ook Marie ondanks haar 17 jaar, hebben dan al een liefde achter de rug. Maar ze houden van
elkaar en zouden misschien gelukkig geworden zijn, als niet kort na de huwelijksdag haar man
weg moet, 14 maanden in Spanje blijft. De invloed die de 14 eenzame maanden op haar hebben
tot de krankzinnige stoot met het mes, haar pogingen om hem terug te winnen, terwijl hij
juist meer van haar vervreemdt, tot de ontdekking van zijn bedrog met Karen Fiol, behoort
tot het spannendste, zonder aarzeling geschreven deel van het boek. Daarna verslapt de kompositie
van het verhaal wat, al blijft de persoontekening tot het laatst meesterlik.
De merkwaardige, modern aandoende figuur van Sti Hag, zijn liefde, zeer romanties sentimenteel
aandoend, verstoort enigszins de zuiverheid van het verhaal. Wel groot getekend is de wijze
waarop in Noorwegen in Ulrik Frederik de liefde terugkeert en hoe Marie die af moet wijzen.
Dan jaagt hij haar weg. Na een tijd van langgerekte onderhandelingen is eindelik Marie Grubbe
vrij en begaat de vergissing in haar liefde voor Sti Hag te geloven. Dan gaat het steeds meer
bergaf met haar tot ze eindigt in het veerhuis op Falster als de vrouw van de eenvoudige veerman
Sören. En al krijgt ze vaak slaag, toch is ze gelukkig, want haar liefde voor Sören, al was
hij in alle opzichten haar mindere, was sterk en heeft haar in een zwaar leven overeind gehouden.
Jacobsen is er in geslaagd ons te doen begrijpen waarom Marie Grubbe onverbiddelik deze
weg gaan moest en aan 't eind in het gesprek van Marie met Holberg vraagt hij ons een zacht
oordeel over haar. Over wie zal God zwaarder oordelen, over de man die na een leven van
zonde zijn schuld belijdt, of over haar die na een leven van schuld zonder morren haar pak
gedragen heeft, geworsteld heeft om haar plicht te doen, zonder hoop op loon ? Holberg kan er
niet op antwoorden. Ook haar sterfbed gaf er geen nader antwoord op, zij kwam geen ogenblik
bij kennis.
Een enkele opmerking om misvatting te voorkomen ; de uitgave van dit boek bij U. M. Holland
zou misschien deze of gene doen veronderstellen, dat hier werd aangeboden wat wij in onze kringen
een Chr. roman noemen. In de beperkte zin van het woord is het dat niet, maar een groot werk
en een goed werk is het wel.
De vertaling is uitstekend, enkele kleine vlekjes uitgezonderd. Zo is b.v. op blz. 78 het laten
staan van pardon in: „Pardon, Jezus, pardon !" inplaats van vergeving verkeerd; temeer waar
de vertaalster nog al tamelik vrij staat tegenover de Deense tekst, daarin soms misschien te ver
gaat. Maar ze heeft voor een prettig leesbare, in goed Hollands geschreven vertaling gezorgd en
daardoor aan de allereerste voorwaarde voor vertaalwerk voldaan.
V. H.

Over literatuur, door P. H. Muller, Neerbosch 1930.
Dit reeds in Januari 1930 verschenen boekje is door omstandigheden nog steeds niet in
Opwaartsche Wegen besproken. De schrijver is voor onze lezers geen onbekende. „In dit boekje",
zegt hij in het Woord Vooraf, „vindt de lezer een aantal opstellen bijeen, welke in verschillende
tijdschriften zijn opgenomen. Ze worden hier herdrukt omdat de schrijver van meening is, dat
deze inleidende artikelen over literatuur voor eenvoudige lezers hun nut kunnen doen."
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Het eerste hoofdstuk handelt „Over Literatuur" in het algemeen, over goede en niet-goede
boeken ; het tweede, „Over Poëzie", over het begrijpen en genieten van gedichten ; het derde,
„Over Taaltechniek", bespreekt het taalgebruik in de literatuur. De verdere hoofdstukken zijn
getiteld: „Hoe lezen wij romans ?", „Christelijke literatuurbeoefening ", „Bij een gedicht van
Marnix Gijsen", „Het Kerstgebeuren bij dichters en schilders in de Middeleeuwen". Achterin
vindt men enkele bibliografische aanteekeningen.
Al is dus, blijkens de eigen woorden van de schrijver, dit werk niet in de eerste plaats bestemd voor litterair ontwikkelden, toch zullen ook die, meer nog dan door de stijl, worden
getroffen door menige opmerking (b.v. over Gijsens vers), die niet alleen van belezenheid en
kennis, maar ook van persoonlijk litterair inzicht blijk geeft. En wat de „eenvoudige lezers",
die de schrijver zich heeft voorgesteld, betreft — deze zullen van Mullers opmerkingen en aanteekeningen ongetwijfeld veel kunnen leerera. C. R.

Hanna, door Anna S teen.
Zonnestralen over de Noorsche landen, door Hjalmar Westeson.
Acht traktaatjes.
Samen 2e zending Evangelisatie -Bibliotheek. J. N. Voorhoeve Den Haag.
Het 2e boekje (Zonnestralen) is goede evangelisatielektuur. Schetsen van een Zweeds predikant
onder de Laplanders in Finland. Het Hollands van de vertaling is niet mooi.
Hanna is een onmogelik verhaaltje. v,
H.

Ontvangen
Agenda 1932. Federatie van Chr. Vereenigingen voor Vrouwen en Meisjes
N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij.
Opdat zij licht zien, door Dr. J. Waterink, 2e druk. Uitg. Gebrs. Zomer &
Keuning's Uitgeversmij. Wageningen.
v. H.
Honderd jaren 1831-1931. Gedenkschrift van N.V. Boekhandel W, ten Have.
Voorheen Hovekers boekhandel, Amsterdam.
Een zaak die haar klanten 100 jaar trouw bediend heeft van brood, kruidenierswaren of runderlapjes heeft recht trots te zijn op zo'n staat van dienst ten behoeve van de gemeenschap. Een
boekhandel die zozeer zich een ideële taak gesteld heeft als de jubilerende firma, die het
ons gezonden gedenkschrift uitgaf, heeft daar nog meer reden voor. Niet altijd zal er echter
reden zijn om buiten de eigen kring de historie van het bedrijf bekend te maken. Een boekhandel als bovengenoemde, wiens geschiedenis zo nauw verbonden is aan die van het Reveil,
die ook in latere .kerkelike gebeurtenissen (Doleantie, Geelkerken) een eigen plaats had, is niet
alleen een winkel waar men boeken verkoopt, maar een kulturele kern, wier geschiedenis meer
dan lokale betekenis heeft. v. H.
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GEDICHTEN VAN WILLEM DE M2RODE
DIE GELOOFT ZAL LEVEN
Die gelooft zal leven,
Maar wie heeft geloof?
Hoeveel koren is gebleven
In een gedorschte schoof?
Op den vloer van 't leven
Liggen wij als vuil stroo.
God moge ons vergeven....
Maar neemt Hij ons zoo?

Misschien blaast de wind vrij
Een enkele aar.
Of wannend wint Hij
Een paar korrels maar.
Hij zegt, als er iets is,
Breng Ik 't in mijn schuur.
Ach, stroo waar niets is
Gaat in het vuur.
Maar ons hart verloren
Maakt Hij stil en zegt
'k Heb geen ledig koren
Op mijn wan gelegd.
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GEDICHTEN VAN WILLEM DE 1ViÉRODE

DICHTEN
Denkt gij dat dit gelukkig maakt,
Dichten en eenzaamheid? en noodig
Te hebben wat gij overbodig
Noemt en als tijdverbeuzlen laakt?
Het is stilzitten in zonneschijn,
En den wind voelen, en den regen
Nastaren, en den hemel tegen
Vliegen als vogel, en aan strakke lijn
Teruggetrokken worden, en de wereld
Als een kogel tegen zich aan voelen suizen,
En wegschuilen in het bepereld
Gras en den dood hooren ruischen
In zich en om zich; en ontwaken
Bij den stap en den lach van een kind,
Dat, zooals God de menschen bemint,
Bloemen plukt om een ruiker te maken.
Denkt gij, dat 't zoo begeerlijk is
Zijn hart aan velen te verdeelen?
't Is beter zijn hart te laten stelen.
„Ik kom als dief", zegt Hij, die heerlijk is.

GEDICHTEN VAN WILLEIVI DE 1VIÉRODE

KINDERSPEL
Kruip door, sluip door!
De zon schijnt door de wolken.
Ze doet het daaglijks kindren voor.
Men speelt bij alle volken
Kruip door, sluip door!
O hart waartoe dit spel, waarvoor?
Lachend naar de gespelen
Verschijnt het aangezicht van dood
Zoo hemelblank en levendrood,
Het is haast om te stelen.
Kruip door, sluip door!
De kindren zingen 't hel en hoog
Hun armen heffend tot een boog.
En oog en hart wijd open
Komt dood er in geslopen.
Kruip door, sluip door !
Zij halen adem moe en snel
En loopen lachend uit het spel.
Maar in hen wordt het spelen nood,
Dood kruipt en sluipt en speelt hen dood!
Kruip door, sluip door!
0 kinderspel, o triestig koor!
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GEDICHTEN VAN WILLEM DE MPRODE

VOORBIJ
Zij was zoo jong en zoo bedorven.
Ze zei: ze had te lang gezworven.
Haar oogen waren al gestorven.
Zij was in het moeras ontstaan.
Zij was een blauwe gentiaan,
Geplukt, en welkend dichtgegaan.
Men heeft haar teeder weggedragen.
Ze was gelukkig zonder vragen.
En dit geluk heeft haar verslagen.
Het was zoo vreemd, zij had geen pijn.
Haar harteklop was traag en klein.
Haar adem ruischte als een fontein.
Toen werd haar wezen zonneschijn.
Ze lag van hoofd tot voeten rein.
Wie denkt er nog aan haar bestaan
Ze is voorbij en afgedaan.

GEDICHTEN VAN WILLEIVI DE 1VIÉRODF.

WILLEIV! DE ZWIJGER
Hij werd een balling met de ballingen.
En aan het somber hof van den bigotten
Koning verhief een nar de lof des zotten,
Van hem, die binnen de omwallingen
Der dorpsche steden 't volk ten opstand riep,
Vol hartstocht naar iets heiligers en mooiers;
De schippers en de scharrelaars en schooiers,
Elk die met dood als met zijn broeder sliep.
Hij had hen, zonder vrees voor het gericht
Van kerk en koning, tot Gods aangezicht
In vast betrouwen toevlucht leeren nemen.
En vechtend voor hun heimwee en hun heemen,
Sloegen zij zich den weg ten hemel vrij,
De nameloozen, en die voerde hij.

Hij dacht: gedoopt, ben ik een zondelooze,
Een nieuwe man, geneigd tot vrede en rust,
Die needrig 't kruis en priestervoeten kust. -Toen stond zijn denken voor het grondelooze
Stil, maar hij waagde snel en koen den sprong:
Zijn vaadren loofden God niet in den hemel.
Elk zat, bierdrinkend, op zijn eigen schemel
In Wodans hal, gelijk de skalde zong.
Zijn hand gleed langs de knobbels van zijn knots,
Die kantig waren door het scherpe stuiten
Op hersenpannen — en hij werd zeer trotsch.
En wat eerst had geaarzeld als een vraag,
Voelde hij door zijn hart gaan als een vlaag
Haat tegen God, en hij besloot te muiten.
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SAN H. EEKHOUT.
I.
Eline Mare : Mossieur Sarelke.
(Nygh & v. Ditmar's Uitg. Mij., Rotterdam).
In tegenstelling met Holland bezit Vlaanderen zeer weinig vrouwelijke auteurs ;
daaronder bevinden zich dan hoogstens een twee- of drietal autrices van iets
meer dan gewone beteekenis. Tot de laatsten behoort, ongetwijfeld, ook Eline
Mare te worden gerekend.
Eline Mare debuteerde indertijd met een. gevoelig, hier en daar geestig geschreven, doch het Katholieke Vlaanderen wel ietwat heidensch aandoend, verhaal : „Lieveke", waarin het leven behandeld wordt van een Vlaamsch burgermeisje, en dat door de kritiek in eigen land en in Holland vrijwel onopgemerkt
bleef. Wellicht wijl dit werk in zijn broze eenvoud gansch teloorging achter de
rijke producties van schrijvers als Streuvels en Buysse.
Kort daarop liet zij „Cleemkes Fortuintje" volgen, waarvan „Groot Nederland",
jrg. 1909, onder de toenmalige leiding van Coenen's bekwame voorganger W. G. van
Nouhuys, de primeur genoot. Ook in deze novelle gaat het om kleine levens
en wordt het in de Vlaamsche literatuur meerdere malen voorkomend, en op
dit moment eerst kwijnend, „kwezel-motief" opgevat.
„Cleemkes Foruintje" bleek, vooral compositorisch, een schrede voorwaarts. De
manier van uitbeelden echter, en zelfs de zinsbouw, verried hier, onmiskenbaar,
een, voor de schrijfster gevaarlijke, invloed van Vlaanderens grootste verteller
Cyriel Buysse. Doch waar Buysse een welhaast immer juist gebruik te maken
weet van het idioom zijner streek, werd door haar het dialect op hinderlijke
wijze, want ook buiten de dialoog, doorgevoerd, een fout, die de Brabanter Anton
Coolen met de Eline Mare van „Cleemke" gemeen heeft en welke m.i. alleen
voortspruit uit creatieve onmacht, uit een tekort aan vermogen, het woord, de
volzin, brandend geladen te zetten met de aan de scheppend werkzame ziel onttrokken, poëtische, energie: leven; sfeer; bewogenheid..
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Thans, na een tijdsverloop van ruim twintig jaar, biedt Eline Mare ons een
vervolg op „Cleemkes Fortuintje" : ,,Mossieur Sarelke". Zij heeft de Buyssesuggestie geheel overwonnen. Haar stijl werd persoonlijk, en krachtiger. ,,Mos
brok arbeid van een gerijpt, niet diep, niet groot, maar toch-sieurSalk"ht
in alle opzichten sympathiek en vitaal talent wel.
Psychologisch is dit boek zeer zwak misschien. Maar Eline Mare schenkt ons
iets anders, kostbaars, daarvoor in ruil : haar humor. In wezen wordt haar werk
door deze zacht glanzende, meedoogende humor gedragen, is het dit element,
dat de schrijfster mede aan de spits doet staan der schrijvende vrouwen in Vlaanderen.
Kern, waaromheen de fabel van ,,Mossieur Sarelke" gesponnen werd : het nog
altijd onzichtbare fortuintje van Cleemke. Sarelke woont samen met zijn oude,
Hollandsche moeke, het ex-nonnetje, in een huizeke, „dat tegen de (St. Jans-)
kerk leek aangegroeid, lijk een eendmossel aan een schip". Het gaat hem niet
goed. Zijn kleermakersaffaire verloopt. Op het marktplein van het, waarschijnlijk
Oost-Vlaamsch, provinciestadje dat door Eline Mare al te vaag wordt geteekend -- is n.l. een groot confectiehuis verrezen. Daar tegenop concurreeren
acht Sarelke onmogelijk. Tot overmaat van ramp verliest hij nog zijn allerlaatste
klanten, iets wat nooit gebeurd zou zijn, wanneer Sarelke's paganistische gedachten
hem niet tot een afvallige zoon van de kerk gemaakt hadden. De nood begint
te nijpen. Sarelke kan het niet aanzien, verzamelt al zijn moed en vereert zijn
geweldige broer Dok met een bezoek : hij heeft Dok geld geleend en vordert
het nu terug. Maar Dok denkt daar niet aan ; hij sart Sarelke en verwijt hem
smalend zijn onhandigheid Cleemkes fortuintje, bijna onder zijn vingertoppen
door, te hebben laten ontglippen. Sarelke ontsteekt in woede en in het plotseling
gevecht, dat ontstaat tusschen de twee broers, delft het nietig Sarelke het onderspit en wordt door de pezige Dok buiten de deur gesmakt. Gevolg voor Sarelke:
het hospitaal. Naast Sarelke ligt in de ziekenzaal de houder van een slecht befaamd café-tje, hij heet Tjeef. Tjeef meent op te merken, dat de zusters aan
Sarelke bizondere zorg besteden en vindt voor dit feit reeds spoedig de oplossing : Cleemke's fortuintje, hetwelk in Sarelke's bezit wezen moet. Hij begint
er listige toespelingen op te maken en Sarelke, fantast als hij is, vat vlam. Wat
aanvankelijk nog een spelletje is voor Sarelke : Tjeef in de waan van zijn, Sarelke's
rijkdom te versterken, wordt hem weldra hooge ernst. Ook hij beeldt zich in,
dat Cleemke's fortuin thuis op hem te wachten ligt. En die steeds bonter bloeiende droom doet zijn bloed sneller stroomen, maakt hem weer het Sarelke van
vroeger : hij praalt met zijn door hem grappig geradbraakt mondjevol Fransch,
steekt de gek met de zusters en raakt branerig verliefd op Tjeef's dochter : Eufemie.
Tjeef lacht in zichzelf. Doch dan staat, in het „parloirke", eensklaps vóór Sarelke
een nicht van Cleemke, de leelijke Fliesta. Fliesta vreest om haar geld vergiftigd te zullen worden en komt Sarelke te hulp roepen. Sarelke dient haar van
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raad ; Fliesta trekt in bij moeke. Als Sarelke uit het hospitaal ontslagen is breekt
zijn droom te gruizel tegen de werkelijkheid. De miserie begint van voren af
aan, tenminste voor Sarelke, want moeke voelt zich heel gelukkig binnen de teedere
hoede van Fliesta, die niets liever wenscht dan de vrouw te worden van de
„couturier de Paris". Maar deze is immer nog de gevangene in Eufemie's schoonheid. In haar nabijheid speelt hij de rijkaard. Tjeef's geloof in Sarelke neemt
echter allengs af. Een breuk komt. Het is uit tusschen het kleermakertje en Eufemie. Dan ontdekt Sarelke, dat hij toch eigenlijk ook wel houdt van Fliesta. Zij
trouwen. Sarelke is nu inderdaad de bezitter van Cleemke's nalatenschap geworden
en troont thans als eigenaar achter de toonbank van het, door Fliesta gekochte,
confectiehuis op de markt.
Het best geslaagd in dit boek is de creatie van de eenigszins Chaplinistische
hoofdfiguur. Aan haar gaf Eline Mare al haar liefdevolle kracht. Al haar kracht,
want de overige gestalten zijn stukken minder gelukt, zij missen het contact met
de aarde, hebben iets half-schimmigs. Doch in Sarelke met zijn volstrekt ongemotiveerde opstandigheid tegen de kerk, zijn goedige, leuke verwaandheid, zijn
kleurige fantasterij, schonk zij ons een, schoon niet diep levenswaar, toch levensaar type.
Het heeft mij verwonderd de naam van Eline Mare niet aan te treffen in Ver
literatuur-overzicht: „Van Gezelle tot Timmermans", noch in het pas-meyln's
verschenen, en eveneens in deze Kroniek behandelde werk van Paul Kenis.
II.
Gerard Walschap, Eric.
(Nijgh & v. Ditmar's Uitg. Mij., Rotterdam).
Van de traditioneel georiënteerde Eline Mare naar de ongetwijfeld alstware
lijf aan lijf met deze ontwrichte tijd worstelende Gerard Walschap is een hooge
sprong. Er is op dit moment geen schrijver onder de Vlaamsche jongeren rondom
wie de verwachtingen heviger gespannen staan dan om hem. En terecht.
Voor Gerard Walschap het eerste deel van zijn romantrilogie publiceerde, schreef
hij o.m. een paar zwakke tooneelspelen — in collaboratie met Julien Delbeke -en eenige novellen en schetsen. Wanneer men de laatste opslaat in de jaargangen
'28, '29 en '30 van het tijdschrift „Dietsche Warande en Belfort", valt het scherp
op, hoezeer hij zich hier nog aansluit bij de vorige vertellende generaties: nergens
wordt door hem ook maar het geringste moderne motief uitgewerkt. En wat,
bovendien, betreft de waarde van dit proza: het staat beneden dat van de zooeven besproken schrijfster.
Maar dan, geheel onverwacht, de flitsende verrassing : „Adelaïde". Walschap
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werpt met een demonstratief gebaar zijn „Adelaïde" de wereld is. August Ver
monkelt : Vlaamsch-Europeesch !
-meyln
Inderdaad, het heeft er veel van of met deze vermetel oorspronkelijke roman voor
de Vlaamsche literatuur de eindelijke bevrijding is aangebroken uit het verstikkend isolement van de, hetgeen de literaire anarchist Victor Brunclair hatelijk
noemt : knieval voor de koe.
En nu ligt het tweede, overigens opzichzelf staande, deel van het drietal door
Walschap aangekondigde romans voor mij : „Eric". Het is een donker boek, donkerder, want genadeloozer wellicht, dan het voorgaande.
Moeten deze boeken worden een trilogie van de ondergang?
Schrijft Walschap zich de duisternis uit de ziel ermee?
Walschap stelt hier hetzelfde conflict als in „Adelaïde" : de fatale tragiek van
een dubbelleven. Ook zijn stijl, het mocht, kon niet anders, hield hij onveranderd:
snel ; kervend ; nerveus.
Ontleende hij in „Adelaïde" de tot schelle, vergeefsch verbeten waanzin gemartelde vrouwenziel, ditmaal vlijmt het mes van zijn uiterst diep indringende
scheppingsdrift in de ziel van een tot man groeiende knaap. Onmiddellijk, met
de eerste bladzijde reeds, houdt Walschap ons in zijn heftige greep. Maar tegen
het einde wordt ons contact met „Eric" al losser, om in het drie en twintigste
hoofdstuk — het werk telt er vijf en twintig — af te breken. Qua compositie
veel onevenwichtiger dan „Adelaïde", staat hier echter tegenover, dat Walschap's
,,Eric" fragmenten heeft, welke psychologisch „Adelaïde" ver overtreffen.
Eric's moeder is gestorven. Ernest, zijn vader, draagt hem op de arm de sterfkamer binnen en Eric raakt voor de laatste maal met zijn lippen de stille handen
en het vreemd-koude gelaat van Adelaïde aan. „Van dit alles," zegt de schrijver,
#,onthield Eric bijna niets. Het eenige dat hem bijbleef, was, dat zijn gezicht het
strakke witte gelaat van mama naderde en hoe kil wang en handen waren aan zijn
lippen. En dat dood gezicht zoo dichtbij. Hij voelde dikwijls in zijn droom hoe
iemand hem onder de oksels vasthield, optilde en vooruitstak naar een doode.
Onvermijdelijk naderde het gezicht."
Neen, dit gelaat wijkt nimmer weg uit het boek, ook al zwijgt Walschap erover.
Overal, onontkoombaar, doemt dit doode, levend gelaat op voor Eric's oogen,
wordt de obsessie van een voor hem onontraadselbaar, vreeselijk geheim, en een
stomme, gedurige lokroep van de dood.
Het gegeven citaat is tevens een zuiver specimen van Walschap's werkwijze.
Hij schrijft geen fraaie, sonore volzinnen, drachtig van plastiek. Hij noteert : filmisch, naakt, spits. Maar zijn woord staat doorkoortst van leven.
Eric is een koppige natuur. Op school straft de Mère hem met knokkeltikken
omdat hij floot in de klas. -- Of hij het nog weer zal doen 2 .... Ten antwoord
fluit Eric opnieuw. Hij wordt in de kolenkelder gesloten, --- en fluit er. Het stokje
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van de Mère heeft zijn hand rood gestriemd. Ernest, hem 's middags naar school
brengend, merkt het. Hij vraagt Eric herhaaldelijk naar de oorzaak. Eric zwijgt.
Mère Beatrix zet hem het geval uiteen. — Zij was bang voor hem, zegt zij. Eric's
stijfhoofdigheid heeft eigenlijk geen bizondere beteekenis. Er zijn meer kinderen
zoo. Doch Ernest denkt aan Adelaïde, wier oogen Eric's oogen zijn. Hij ziet
in de houding van Eric een symptoom van beginnende krankzinnigheid -- ook
Adelaide werd het —, en een verschrikkelijke angst bespringt hem. Hij zal leven
alleen voor zijn zoon, over hem waken. Later — Eric is op een andere school
gebeurt weer iets dergelijks. Het grijpt Ernest zóó aan, dat hij een lichte toeval
krijgt. De gedachte dat Eric krankzinnig zou kunnen worden vreet zich in hem
vast. Onbewust voelt Eric de vrees van zijn vader en hij reageert erop met allerlei
dwaze, kinderlijk-wreede uitdrukkingen : — Mag ik bonmama de kop afsnijden ?,
het huis in brand steken ? Ernest neemt ze voor zieke ernst. Eric leert merkwaardig
goed. Hij gaat op college. Een gebeurtenis doet hem van school naar het huis
van zijn grootvader vluchten. Ernest hoort het en zinkt ineen. Hij loopt gevaar
blind te worden. — Eric is naar de Kempen vertrokken voor hoogere studie. Een
vijand van hem uit zijn kindertijd is daar reeds een paar jaar : Cyriel. Deze bot
zijn haat tegen Eric door in een opstel het leven eener waanzinnig geworden-viert
vrouw te beschrijven. Het is een knap opstel. Cyriel leest het voor in de klas.
Alles is waar gebeurd, verklaart hij : de aan toevallen lijdende man van die
vrouw is .... Eric's papa. Op de speelplaats stellen Eric's studiegenooten hem
allerlei sluipsche vragen : Of zijn mama dood is ?, of zij uit het venster is gevallen?,
of zij met een dienst van de kerk begraven werd 2.... Een van Cyriel's vrienden
smokkelt het opstel in Eric's lessenaar. Eric leest en een bang vermoeden rijst
in hem. Hij wacht Cyriel af, eischt van hem, dat hij zijn laster intrekken zal.
Cyriel bijt : Uw mama die is zot geworden. Eric springt hem in razernij naar
de keel ; wordt daarvoor gestraft. In zijn ellende zint hij op zelfmoord. Omdat
hij de waarheid weten wil, schrijft hij zijn grootvader. De brief raakt in handen van
de achterdochtige Ernest. Een nieuwe instorting is het gevolg. Hij zal blind
worden. Als Eric geen antwoord ontvangt op zijn brief, reist hij, zonder iemand
ervan in kennis te stellen, huiswaarts. Ernest is gestorven.
Groot is het meesterschap waarmede Gerard Walschap oproept ook deze Ernest
in zijn noodlottig denken. Wanneer ik schrijf : oproept, dan bedoel ik daarmee,
dat Walschap is: een bezweerder. Wanneer ik hem beluister is het of ik een
magische formule prevelen hoor achter wier woorden wordt, al feller van omtrek,
de begeerde, psychisch-reëele, gestalte. En soms is het of deze van mij bezit
wil nemen. „Eric" is een boek dat rukt aan je ziel.
Nonkel Oscar, die op Eric's geld aast, geeft hem een rauw antwoord op de
brief. De zwarte angst van Ernest slaat op Eric over. In al zijn vroegere, schijnbare, afwijkingen, ziet ook hij thans duidelijk symptonen van een tergend traag
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woekerende waanzin. De suggestie wordt nog versterkt door zijn argwanende
omgeving. Hij zal zich voortaan beheerschen. Het lukt eenige tijd. Hij haalt
eerste prijzen : primus. Maar hij weet hoe nonkel Oscar hem bespiedt, -- dat
roept herinneringen wakker. Eens waarschuwt de sluwe oom hem : toch goed
op te passen, het niet te licht op te vatten, het is serieus. Woede, die waanzin
wezen moet. En telkens weer komt hèt. Het komt, en het is het doode gelaat van
Adelaïde, het altijd aanwezige. Maar Eric vecht. Tot dit niet meer baat. Hij
leeft twee levens : een voor de menschen, een voor het.... andere. Hij interesseert zich voor de Vlaamsche beweging. Op een landdag in Gent houdt hij een
redevoering voor Vlaanderen. Onder het publiek bevindt zich een tuberculeus
meisje : Martha. Zij inspireert hem. Zijn rede wordt een ondroombaar succes.
Hij heeft Martha niet lief, maar hij speelt een liefdespel met haar, zoekt op haar
mond de nooit te keeren besmetting. Eric wil sterven. Martha vertrekt naar een
sanatorium ; daar achterhaalt haar de dood. Eric keert naar zijn dorp terug, ziek
van geest, en bereid. In het huis waar hij woont is een ander, bloeiend gezond,
meisje : Maria. Zij blijkt Eric's zorgmoedertje. Eenmaal zegt zij hem : dat hij genezen is, en of hij zijn studies nu niet voortzetten wil ? Hij gaat naar Leuven.
Hij kan weer vechten. Maria, als zijn verloofde, helpt hem. Huwelijk. Hun liefde
is een lichtschijnsel, dat beiden goud omhult. 0, niet sterven nu.... De dood
laat zich niet afwijzen. Hij is daar reeds. Eric stikt in een bloedspuwing. „Toen
hij gestorven was voelde Maria voor het eerst leven bewegen in haar
schoot."
Ik wees erop hoe Walschap's werk aan het slot verzwakt en eensklaps zijn macht
geheel verliest. Een voorbeeld ; hoofdstuk 23 : Veel bezoek heeft Eric geërgerd.
Thans komt zekere mevrouw ook nog aan zijn kop zeuren. Eric wordt er wild
van, grijpt een revolver, gesticuleert en trekt af. De kogel dringt in de muur,
Deze scène mist hij Walschap alle echtheid en geloofwaardigheid. Zij is door en
door valsch : een ril-effect uit de eerste de beste draak. Eric gaat hier te werk
als een dorpscomediant. Dit gebaar werd niet geboren uit innerlijke aandrift.
Deze Eric is Walschaps Eric niet langer. Mislukte woordmagie ; het woord sloeg
morsdood op het papiervlak.
Nog meer dergelijke dingen zouden op de dan volgende bladzijden zijn aan
te wijzen. De auteur is er daar hopeloos uit. Het aantal dezer bladzijden bedraagt
echter slechts 26 op 162.
Met „Eric" en „Adelaïde" doet de absoluut op de psyche gerichte romankunst voor het eerst intrede in de Vlaamsche letteren. Een diepere ontwikkeling
werd voor deze literatuur mogelijk gemaakt. Dit is een niet te onderschatten verdienste van Walschap. Maar de waarachtige roeping van de Katholieke (en Christelijke) kunstenaar, die hij toch is, heeft hij ook met „Eric" niet vervuld.
God bleef ver in dit boek.
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III,
Lode Baekelmans, Aanteekeningen van een boekenworm,
(S. V. Lectura, Antwerpen).

De meeste stukken uit Baekelmans' „Aanteekeningen van een boekenworm"
hebben met werkelijke aanteekeningen niemendal te maken. De, geestig bedoelde,
titel is daarom slecht gekozen. Tot de „aaiateekeningen" reken ik alleen „Mijn eerste
radiopraatje" en „Boekenwurms bekentenissen ", die, m.i., beter op hun plaats
waren geweest in de door de schrijver geredigeerde „Bibliotheekgids", daar zij,
hoe interessant ook, het oeuvre van Lode Baekelmans, de uitstekende novellist,
romancier en tooneelauteur, geenszins verrijken. Voor het overige bevat het boek
een gansche reeks goede opstellen, o.a. over eigen- en uitheemsche kunstenaarsgestalten.
Alweer blijkt hier, hoe diep Baekelmans toch is : een kind van zijn stad. Hij
kent maar ééne liefde : Antwerpen. Zoodra hij er even kans toe ziet toovert hij
ons de krachtige pracht der Scheldestede voor oogen. En zijn taal wordt tintelend
coloriet, fonkelde blijheid. Het is mij onbegrijpelijk, dat hij op een bepaald oogenblik op zoek trekt — hij doet het ergens — naar een Sinjoor, een rasreine Antwerpenaar : bezit hij dan geen spiegel?
Ik noem uit deze bundel als het beste : het proza over de havenschilder Van
Mieghem, de ontroerende biographie van Gustaaf Vermeersch, de literaire herinnering aan Karel van den Oever — we krijgen zoowaar te hooren van een vrijerijtje
van dien dichter ! —, het sympathieke stuk over Lafcadio Hearn, de veel verguisde
Engelsch- japanner, en „De stem der machines",
IV.
Paul Kenis, De Vlaamsche letterkunde na Van Nu en Straks.
(Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam).
De taak eens chroniqueurs, die de eigentijdsche literatuur als historie vastleggen
wil, is voorhands reeds tot gedeeltelijke of algeheele mislukking gedoemd, omdat
zijn vermogen tot objectieve waarneming te zeer zal worden vertroebeld door zijn
subjectief inzicht. De schrijver van „De Vlaamsche letterkunde na Van Nu en
Straks" was zulks zich twijfelloos bewust toen hij zijn werk noemde „een bescheiden
aansluiting" op Vermeylen's „Van Gezelle tot Timmermans ". Dat wij, desniettemin, Kenis toch heel dankbaar zijn voor zijn boek vindt wellicht zijn oorzaak
in het feit, dat ook wij, de tijdgenooten, op een zeker moment althans, iets van de
contemporaine letteren als historie te zien wenschen. Kenis gaf ons een voor loopige balans; ze groeide tot een lijvig boekdeel.

Paul Kenis beschikt niet over het talent en het, laat ik zeggen: historisch in-
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stinct van een Vermeylen, die werk en schrijver veelal in een korte, direct kernrakende karakteristiek weet saam te vatten, maar is, juist in zijn aarzeling, uitvoeriger, en boeiender misschien dan de man van „De wandelende Jood".
Sterk op de voorgrond plaatst hij, waar hij de groep behandelt, welke gedurende
een tweetal jaren rond het tijdschrift „De Boomgaard" geschaard stond, de zoowel
in Vlaanderen als in Holland veel te weinig gewaardeerde André de Ridder en
Firmin van Hecke. De dichter Daan Boens slaat hij, evenals Dirk Coster indertijd, te hoog aan. Timmermans heeft een aanval te verduren en een vergelijking
van Timmermans met Thiry valt over het geheel, en niet te onrechte, in het
voordeel uit van den laatste. Over Achilles Mussche, de essayist, ware meer te vertellen geweest. Alice Nahon krijgt een soort pleidooi. Kenis qualificeert haar als
een figuur van de overgang. Aan de „Fonteinisten" Roelants, Herreman, Leroux
en Minne wordt bizondere aandacht geschonken. Het boek is „bij" tot de allerjongsten. Ik telde weinig vergetenen.
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CRISISTIJD
DOOR

H. M. v. RANDWIJK.

I.
Een zware rekensom, een deeling met een staart
het leven was iets meer ;
-- en doet het nu aan alle kanten zeer,
geen mensch, die wordt gespaard.

En dichters torsend 's werelds grootste leed.
De meisjes weten zich nog nooit zoover van trouwen.
Een werkelooze scheldt op raadsleden en vrouwen
De dominee beweert dat men de schuld vergeet.
— De wereld draait haar gang!
Verspeelt haar laatste krachten
aan geld en politiek — Drie kruisen staan te wachten
al duizend jaren lang.

CRISISTIJD
IL

Het werk was niet te zwaar, maar twaalf harde guldens
voor zooveel kroost en ziekte is voor geen mensch genoeg.
Hij was zoo dom dat hij om opslag vroeg.
Wat later kon de baas z'n kuchen niet meer dulden.
Nu speelt hij kaart in een obscure kroeg.
Die man!
Z'n vrouw verwacht een kleine
en hij scheldt liederlijk op wat hij noemt een fijne,
die soms wat slappe soep en 't Evangelie brengt.
Dit is wat toch de Christen 't meeste krenkt:
't verstokte hart, en buurvrouws groote nood
en 't dalend dividend,
plus zoo'n dramatisch end!
III.
Wij zijn zóó aangedaan, de koffie wil niet smaken
als 's werelds leed en ondergang zoo tastbaar vóór ons staan,
En zelfs Colijn kan het niet beter maken,
en allen die zooveel en graag naar 't mooi Genève gaan.
Wat bittre medicijn!De woorden doen het best,
Maar ach, straks brengen we niets meer in 't midden.
Alleen ons arm gebed, de troost dat God in 't lest
Zich wellicht laat verbidden.
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IETS OVER GLiIDO GEZELLE
DOOR

WILMA.
.... „immers rondom ons wordt het van langst om wijder
en grooter. ; gedachten, menschen en zaken vliegen met de
snelheid van den bliksem over end weder, 't roert alles, en
't waagt, dat er is ; zoo behooren wij dan ook sterker hand
te slaan en gesloten te houden aan al wat er nog vlaamsch
is ; aan vlaamsche taal, aan vlaamsche zeden, aan vlaamschen,
dat is katholieken Godsdienst en Christene Godvruchtigheid")
Geschreven drie en zeventig jaar geleden in den tijd, toen voor ons bewustzijn
het leven zich nog groot en langzaam bewoog, groot en langzaam en rhytmisch,
als de tred van den zaaier, die het zaad op den akker uitstrooit.
— Nu schrijven we 1931. De Juni-namiddag is warm ; de zon regent goud over
een bleeken, ouden tuinmuur op gazons vol purperbloeiend gras, waaruit de
stammen van boomen hoog oprijzen. Ze overglanst met een kinderlijk rozerood
Sen groot-gewelfden schedel van een beeld op een laag voetstuk onder een driehonderd jaar ouden ceder.
Er loopen kiezelpaden door den tuin ; ze zijn met gras overwoekerd. Langs den
muur een dichte heesterhaag, waartusschen nog een enkele spyrea, een rhododendronbloesem ; aan vele heesters hangt een kaart, waarop met verbleekte letters
iets staat geschreven.
Ik volg een donker laantje dicht langs den muur. Aan 't eind staat een hulstboom,
het kleine karton aan een van de takken wiegelt in den wind.
„.... Vol bezekes onder de blaren die rood,
't Zadgroen doen blaken en blinken, . . . "
Zoo zingt het, .... en nu sta ik meteen weer in den open tuin met het bloeiende
gras in den regen van goud ; ik zie het machtige hoofd van Guido Gezelle in
kinderlijk rozerood en weet, dat de zonnestralen gelijk hebben met hun kus, want
Guido Gezelle behield het hart van een kind. Ik ben in den tuin van zijn geboortehuis ; in dezen ouden ceder is de knaap Guido, menigmaal geklommen om
1

) Uit een toespraak door Guido Gezelle gehouden op 0. H. Hemelvaart A. D. 1858 in 't
Klein- Seminarie te Ronsselaere.
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van uit de hoogte naar de stad te kijken en naar de molens op den wal en het
schoone, Vlaamsche land, dat zich daarachter strekt.
Stil is het in den tuin en veilig voor het geraas van het leven, dat in onzen tijd
meer dan ooit „van langst om wijder wordt, zoodat gedachten, menschen en
zaken met de snelheid van den bliksem over end wedervliegen."
Guido Gezelle, de onsterfelijke staat onder den ceder met zijn ingekeerd gezicht, en onwillekeurig denk ik : Moet het dan zoo ? Zal in de toekomst de rust dan
enkel nog maar te vinden zijn in oude, verwilderde tuinen, waar slechts nu en
dan een belangstellende voorbijganger zijn voeten zet en eerbiedig stilstaat bij
het beeld van den een of anderen grooten Ingekeerde ?.... in een stad als Bruges morte, zooals de gidsen haar noemen, omdat het leven van dezen tijd er niet doorheenraast ?
Wat is dan leven?
Wat maakt het leven tot „leven" ? Toch niet het rennen van auto's, het geronk
van motoren in de lucht, het radiogeroep ! Ik zal de beteekenis van al deze dingen
niet onderschatten, maar als het jagen achter dezen vooruitgang aan „echt leven"
was, waarom moeten dan de, door dit leven afgejakkerde menschen telkens naar
de stilte vluchten en daarin onderduiken om weer adem te scheppen, weer eens
te voelen, dat men „leeft !"
Wonderlijke tegenstrijdigheid!
In Bruges-morte kan men weer op adem komen ; en als men nog eens wil
luisteren naar het oude zingen, dat toch in elk menschenhart weerklank vindt,
dat nog niet door het leven is doodgedrukt, dan moet men den stillen Rolweg
opzoeken en het eenvoudige geboortehuis van Guido Gezelle binnengaan.
Een nicht van Guido Gezelle leidt de bezoekers rond ; als ze bemerkt, dat
de drijfveer van dit bezoek geen nieuwsgierigheid is, maar eerbied en liefde voor
den priester-zanger, dan gaat haar gezicht glanzen van blijdschap, terwijl ze vertelt
over de schatten, die hier bewaard liggen : de oude handschriften en luxe-uitgaven
van zijn werk in de vitrines, de schrijftafel, waaraan hij arbeidde, met den uit
leunstoel, de slaapkamer boven, met het gezicht op de molens van de vest;-geztn
.... alles is hier van de uiterste soberheid, zooals bij dezen man met het waarachtige
priester art paste.
Ik bekijk aandachtig de verschillende portretten, die van hem zijn overgebleven.
Ontstellend snel hebben zich de lijnen van weemoed in dit milde gezicht verscherpt gedurende de jaren van zijn leeraarschap aan het Klein- Seminarie te
Rousselaere en het Engelsch Seminarie te Brugge, met den tijd van zijn priesterschap in deze plaats.
Wat is ten slotte vreugde en wat droefheid ? Hoe grooter liefde voor al wat leeft,
hoe dieper lijden. Maar wie zou de liefde willen missen om aan het lijden te
te ontkomen ! .... ik moet opeens aan St. Franciscus denken, hij ook, de man
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van „heden", om de wijde bewogenheid van zijn ziel. Zeker heeft er een groote
verwantschap bestaan tusschen die beiden, en plotseling begint het te zingen
rondom ; het zingen overstemt de klacht, die op wil rijzen, om de smartelijke
gebrokenheid der lijnen in Gezelle's oude rimpelgezicht.
Het Zonnelied van St. Franciscus is ook geboren uit het lijden van de gebrokenheid van den gestigmatiseerde!
Weg met den weemoed! want het blijft zingen rondom ; .... „het klopt toch"
bij Guido Gezelle.
Wonderlijk, als men, bij het gedenken aan eens menschen leven voelt, dat „het
klopt", bij al de onopgeloste vragen, die ook in het leven van dezen priester-dichter
zijn blijven staan.
Zijn lied klopt met zijn leven.
... Er is:
„Een meezennestj e uitgebroken
in den wulgentronk .... "
....,,De groote zon, de zomer is,
de koning is gekommen ....
en dan weer:
„Hangt nen truisch hem over 't hoofd,
van den leenwerk, ... .
eer gij hem de vrijheid rooft. . . "
en
....,,Staat op, Gij Heere en vat mijn
handen ! Stelpt de bronnen
mijns weenens, die bijna zijn
uit- en afgeronnen ... .
Gezelle is als het oude, Brugsche Belfort, waarvan men het begin niet weet,
en dat uit den brand der tijden telkens weer hernieuwd opstond en nog heden
waakt over de stad.
Gezelle is de mensch met zijn strijd en lijden, zijn hopen en gelooven.
Gezelle is zelf een toren van muziek, waarin groote en kleine klokken zijn
opgehangen.
Het leven, met al wat zich daarin beweegt, bespeelt ze, een voor een, of allen
tegelijk. Een simpel „schrijverke" doet de kleine klokken klingelen ; de klanken
vormen zich tot woorden, ze tuimelen naar buiten, het schrijverke wordt een
„krinklend, winklend waterding met een zwart kabotseken aan," .... of.... „het
Kindeke van de Dood" brengt langzaam de groote, donkere klokken in beweging ;
af en toe breken er klanken in stukken, dwars door het doodsgelui heen. Dat zijn de
snikken van het leven, omdat er zijn, „die het leven van zijn blijde bane stoot !" ... .
Het Belfort wijst naar den hemel glanzend van zomerzon of zwaar van regenwolken,
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met sterren bezaaid, of duister en dreigend, .... zoo ook Guido Gezelle.
De kleine klokken klingelen, de groote klokken luiden, hij omvat alles in de
warme uitstraling van zijn liefde. Er is geen bezielde of onbezielde natuur, er
is enkel „leven", dat God gemaakt heeft, en als de liefde het leven aanraakt,
gaan zelfs de steenen zingen.
Gezelle ligt ons Protestanten na aan 't hart, juist óm deze liefde voor het leven,
dat God gemaakt heeft.
Het voelt zoo veilig in den kring van deze liefde.
Hij staat ons zoo na ook omdat hij den strijd zoo diep heeft gekend, en we
zijn hem dankbaar voor zijn dankbaarheid bij elken zonnestraal, die in zijn leven
viel.
Gods weldadigheid is ten slotte de diepe wel, waaruit bij al zijn leed en strijd
de dankbaarheid telkens weer als een fontein van blijdschap opsprong.... De
klokken van het Belfort zingen, de kleine, vroolijke klokken met één aangehouden,
diepen danktoon, er doorheen luidend,,,, ze zingen van „Een bonke Keerzen":
.... „Plukt ons, plukt ons,
plukt ons !"
riepen ze, en 'k plukte ze
en ze woegen zoo zwaar:
de zegen des Heeren woeg op hen.
Neemt en dankt Hem
die ze gemaakt heeft,
die ze deed worden,
dankt Hem, dankt Hem,
dankt Hem!
Kijkt naar den Hemel
daar is Hij
daar is
God."
De klokken hebben uitgeluid, de laatste galm van de groote klok, was de verklanking van den Naam van den Eeuwige.
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DE ZWERVER
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Toen trok ik voort, omdat God minij beval.
En achter mij verbrandden zwarte steden.
Zoo hebben Sodom en Gomorra eens geleden,
Onder de kroon van hun verdoemden val.
Een sneltrein joeg de stof op van zijn berm.
En wolken krompen onder heete winden.
Ik sliep en rustte zonder rust te vinden.
Boven mijn hoofd voltrok een vogelzwerm
Een vonnis aan mijn hart. Ik hoorde een stem,
En riep terug, „Ik kom", maar vele wegen,
Hielden mijn moegevallen voeten tegen.
Ik stierf dicht bij de poorten van Jeruzalem.
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THUISREIS
DOOR

JAN H. DE GROOT.

Hij had de zeeën en de landen afgezworven.
Maar iedere kust bracht het gelijk gewicht
van zelfde zonden en van zelfde zorgen,
Onder de scháuw van zijn verweerd gezicht.
Want alles wat hij nam of had gegeven
van wat de wereld aan het leven bood,
Was duister in zijn ziel achtergebleven.
Het eind van ieder feest was steeds de dood.
(Maar er zijn planten die bijna gestorven
uitbloesemen aan hun vervallen stam).
Hij had het witste havenlicht verworven.
Toen 't schip de laatste thuisreis ondernam.
Hij vouwde stil de ruw ontvelde handen,
Toen 't laatste touw hem uit de vingers schoot.
God nam het roer en liet hem willoos landen,
Over de zachte banken van de dood.
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DOOR

JAN H. DE GROOT.

Overgebogen vreemdeling,
die in dit land van schemering
uittoog en in de dorre grond
ver van een koele waterbaan
strijd voerd' en tot een arm bestaan
de scham'le voeding vond.
Gebogen in de werveling
van winden en de witte ring
van winter om uw stam.
Verstoot'ne uit de milde laan
van geuren en de liefde dáan
van zon die op u kwam,
Ik ben als gij een vreemdeling,
die in de verre vreemde ging
maar nog geen rustplaats vond.
En als mijn zwerven is gedaan
zal 'k dan als gij gebogen staan
over Gods diepste grond ?
Eenzaam gebleven vreemdeling.
Rondom u daalt dood's schemering.
Is dit uw laatste nood?
Hij vinde u bereid te gaan.
Hij laat' uw stam als teeken staan
van een verwonnen dood.
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DOOR

JOHN IETSWAART.

Er is een gedurige verwondering in ons, dat al onze gedachten als vruchten
glanzen in de onbreekbare schaal van ons eeuwig hart.
En deze verwondering, onbewust, of bewust als aanroepen Gods, is een karakteristiek van datgene, wat we schoon noemen. Misschien kunnen we inplaats van een
aanroepen God's beter zeggen „een geroepen worden door het eeuwige." Want
de wind van het eeuwige en zijnde ruischt altijd aan het kristal onzer harten. Het
roepen komt van boven en niet uit ons hart. God roept allen en alles, dat ze
opzien, -- en schoonheid is geen aanspraak dan na een geroepen worden — en
het trillen onzer harten is als het trillend staan der bloemen. Daarom is het
spreken niet meer dan het zwijgen, want één is het vuur in ons en de liefde.
En God's liefde is in ons allen en tot ons allen
en de dichter is onnut — en
het vers is onnut
en een gedicht is niet meer dan een stuk brood, een schooier
gegeven. En als wij allen schooiers waren, was er misschien meer besef over
levensschoonheid, dan nu wij preken en dichten -- en op kantoren ons gevoel
voor levensschoon verkrachten.
Ik geloof heel vast, dat God op aarde iets laat doorbreken van Zijn aller grootste
Schoonheid. Er is inderdaad een glans van schoonheid over de dingen, die niet
van onze aarde is.
Alle schoonheid is Goddelijk
maar slechts een spiegel van het goddelijke —;
en dit verwondert ons hart.
En als wij onze laatste schipbreuk lijden, zal er geen verwondering der schoonheid meer zijn en de spiegel van God's schoonheid zal in het breken dezer verwondering ook gebroken liggen aan onze wankele voeten. En wie dit aardsche beeld
te zeer heeft aanschouwd en liefgehad, zonder zich tot het hemelsche te verheffen, vindt eenmaal zijn oog duister om God's ware schoonheid te aanschouwen
en het beeld verminkt in den spiegel.
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Wat beduidt dit alles ? Ik meen dit : „Dat de schoone aarde van ons is, en
dat al God's gaven en bloemen en gedachten tot onze liefste dingen behooren —",
en dan tegelijk dit tweede „Dat de schoone wereld maar heel weinig van ons
is, omdat wij als verloren zonen den spiegel van God's schoon in onze sidderende handen houden, totdat hij valt, en wij alleen voor God staan -- om den
Eeuwige schoon te zien.
We willen de schoonheid daarom niet Christelijk zien. Want Christelijke schoonheid is niet, bestaat niet en zal nooit bestaan, al wachten er duizend jaar lang
ettelijke letterkundige, Christelijke kringen in Nederland op.
Maar zijn zal het er . „het doorzongen zijn van liefde en overgave en sterk
geloof -- in een gebroken hart. „En dit „Gebroken zijn" en „vreemd zijn aan wil"
zal uiterst schoon zijn in de stille vervolmaking door God's wil.
Is er dan niet de Huivering?
„Omdat wij weten dat de aarde draait"
„De groote aarde op een speldepunt"
„De duizel van de dood is kruis of munt"
„God zucht -- en heel de bende is verwaaid"
Onze moderne dichtkunst is zich deze mogelijkheid zeer wel bewust ; het vallen
langs de kometen en het spelen met het speelgoed uit God's heelal is een geliefkoosde bezigheid.
En ook de dichtkunst der jonge Christelijken uit Opwaartsche Wegen is zich
van dit vallen bewust. Op een moment worden we geheven uit het spel hier op
aarde, en dan opeens beseffen we, dat we vallen, inderdaad roekeloos vallen, in
God's heelal. Wij vallen van God's gelaat en handen, waaraan hij zijn evenbeeld
had gedrukt. We voelen de sporen in ons gelaat en handen -- en we vallen langs
de kermis der kometen in het duister dat de aarde omgeeft, toonloos en zonder
een woord te kunnen spreken, zonder een gedicht te kunnen schrijven, dat maar
even zou benaderen onze duizeling. Ontzettend pijnlijk zijn we ons dit bewust.
Het verlangen naar vereeniging, God's gelaat aan het onze, God's mond aan
onzen dorstenden mond, dit alles is een intensiteit van ons jongeren. Religio met
God.
En waarom blijft men dan toch steeds vragen naar Christelijke poëzie, waarachtige religieuze poëzie?
Omdat tenslotte ons Geloof tot nu toe gefaald heeft. Het is niet te ontkennen.
Wij gelooven niet meer ; en het vallen en roepen, evenmin als het drieste koorddansen in God's heelal, zal de groote rust brengen, waarnaar onze poëzie zoo
uitziet. Het evenwicht is verbroken. Als er sprake zal zijn van een sterke opleving
in onze poëzie, is er allereerst noodig een bloei van het leven. En een opleving
in onze kunst zal er één zijn van ons geloof. — Ons geloof in een schoone aarde.
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„ER IS NIET ALLEEN EEN SCHOONE HEMEL ER IS OOK EEN
SCHOONE AARDE".
Onze religieuze poëzie kan alleen gaan bloeien in dit geloof in de schoone aarde.
Want het nu al verbonden zijn met de schoonheid en wijsheid God's, en het
weten van de liefste in ons, is schooner geluk, dan dat één verdoemenis ons zou
kunnen doen huiveren. En daarom zal de schoonheid van de Messias-volgelingen
zulk een geheel andere zijn dan die der menschen. Er is helaas al te veel verstard
en verduft in bedehuizen en vereenigingen. Als ons geloof niet vlammend is, zal
het een stinkende, onwelriekende kaars zijn. Hoeveel jaren al. Ik begrijp heel goed
de spot die men heeft voor een blad met evangelisatie-gedichten en vroompraterij.
Hoe is dat zoo gekomen?
Wij hebben onszelf alleen dit te verwijten ! Want onze schoonheid is niet hooggedragen geweest door een brandend geloof in de liefde God's en de zaligsprekingen
van Christus. En wij hadden en hebben niet het geloof in de aarde, een aarde,
stralend gemaakt door de Circumitus Christi. Ons Christelijk leven moet één
straling zijn, ononderbroken en hevig. En we zitten al jarenlang onder de koren
toch, het doorzongen zijn van God's geluk en nabijheid, is de schoonheid-mat.En
al. En alle taal is er aan dienstig, alle beeld is er de verbeelding van, elke gedachte is er de realisatie van. En zoo is ook de schoonheid voor de God's-gevangene meer dan het sterven der pioenen, het zingen bij de harde dood, of het
nemen van een vrouw. Zij is de positieve straling van Christus' woorden. Ons Christelijk leven wordt niet gered door Christus als een „Deus ex Machina", als we
eenmaal van het tooneel moeten verdwijnen. Neen, veel meer wordt het gered
door Christus' stille en roepende omgang in ons leven, van bed tot gedicht en
van den dood tot het roepen der lachvogels. Meer dan de verwondering is deze
schoonheid de vervolmaking van alles, de resultante, ons verbroken en geknakte
riet en geen vuur zal het uitblusschen.
Wij vragen zooveel om Christelijke kunst. Maar ik vraag U, wie van U heeft
het Goddelijk schoonheid's besef in zijn hart, als een bloeiende bloem en een
brandende vrucht ? Als hij komt zal hij me meer ontroeren dan een gedicht het
ooit zal kunnen. En wie van ons allen kent de groote verheuging over al het
schoone en de verwondering van het worden tegenover het eeuwig-zijnde ? Onze
schoonheid is niet een graf-product en God's bloemen groeien niet alleen op cimétières en massagraven! God's schoonheid is niet een lijn, die begint waar onze
aarde ophoudt, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid, dwars door ons sidderend
hart heen, dat we ziende zijn en geloven. En de bewustwording in den tijd,
—de drie minuten die we leven -- is evenmin wegwerpelijk als het paradijsverlangen.
Schoonheid is beeld en gelijkenis van God -- en wie dit besef buiten sluit, hij
mag een trouw bezoeker zijn van onze Chr. letterkundige conferenties -- alsmede zich diep bewust zijn van de nutteloosheid zijner en onzer kunst, maar hij
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zal niet deelen in de schoonheid van God's aarde. En wat roepen wij om een
Christelijke kunst ? Wat zien wij uit als naar een tijd van droomen en grootheid,
als we maar eenmaal zelf een „Kunst van ons" hebben en er van kunnen
spreken. Wat zal ons schoonheid zijn, als wijzelf geen waarachtig besef hebben
van de schoonheid des levens. Want allereerst is het leven schoon in God —
en dan bloeit vanzelf de plant. Is het niet vaak een spelletje, dat zooveel uit onze
kringen zich bemoeien met de Christelijke letterkunde ? Vragen velen niet te veel,
als ze diepe kunst verlangen van ons jongeren dat wij spreken en getuigen?
Wie zegt, dat onze kunst zoo groot zal zijn ? Want het kon wel eens lang winter
blijven in onzen tuin, waar de Opwaartsche wegen blijken te zijn goed geëffende
tuinpaden voor den rustigen, misschien wel droomerigen litteratuur- en versamateur. Het is winter! Winter! We leven niet — we durven niet — we praten
over grenzen van poëtisch kunnen — over non-verlossing door artificieele waarden
en grensgevallen en we zijn dood. We hebben geen geloof in de eenvoud.
Wanneer gaan we beseffen, dat het alles slechts kan komen uit sterk, eerlijk
geloovig werken en zoeken, uit vertrouwen en gemeenzaamheid. Uit stilte bovenal.
En er is altijd schoonheid als God's geest in ons den hof doorwaait. Naast de gebrokenheid en de weemoed, het vallen en onze diepe eenzaamheid, zullen er stemmen
komen op den Opwaartschen weg, die we zullen gaan volgen. Misschien zijn het
dichters — misschien profeten.
Er is een gedurige verwondering in ons, dat al onze gedachten, gezuiverd en
verstild in Christus' woorden, als vruchten glanzen in de onbreekbare schaal van
ons eeuwig hart. En deze verwondering, bewust als het aanschouwen en aanroepen
God's, is een karakteristiek van dat wat we graag onze kunst zouden noemen.

347

AGRARISCH
DOOR

H. DE BRUIN.

Het landwerk bond ze allen dag. Ze namen
maal en slaap als dagelijksch kort verzet,
en waren haastig in hun vroomheid met:
Heer, zegen deze spijs — verkwik ons, amen.
Wanneer ze 's zondags in het kerkje kwamen
voelden ze minder, méér hun schuld en smet
naardat in 't blinken, duistren van 't rozet
God vriéndlijk zag of toornig door de ramen.
De dienaar kon niet troosten naar 't geviel,
zijn werkwijs richtten andere getijden
bij 't bouwen van den akker hunner ziel. —
Elk moeide zaai en oogst een bange week;
in een vereenzaamd naast elkander strijden
werd trouw het land bearbeid en -- de preek.
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EEN HUMANIST
DOOR
E. G. VAN TEYLINGEN.

P. H, van Moerkerken, Eros en de nieuwe God.
De historie en het droomgericht over den prins
en den moordenaar.
Uitg. P. N. van Kampen & Zoon, Amsterdam,
beide zonder jaartal.

De humanist is onder meer de mensch, die eiken tijd verstaat, behalve dien waarin
hij leeft. Het uitgangspunt van zijn denken en zinnen is niet de gegeven werkelijkheid van wereld en mensch, zooals die werkelijkheid begrensd en doorlicht
wordt door de openbaring Gods, maar integendeel de vrije mensch, autonoom
tegenover die werkelijkheid staand.
Het is een vrijheid, die niettemin gebondenheid beteekent. Echte vrijheid berust op een keuze, een beslissing. Déze vrijheid wil aan de keuze voorafgaan en
komt daarom tot de beslissing nooit. De humanist vreest door een beslissende
keuze te „breken" met de menschheid, zichzelf uit haar stroom te schakelen.
Daarom ontvlucht hij de gegeven werkelijkheid en verliest zich, op artistiek gebied, in den droom om wat historie is geworden en in het visioen der toekomst,
zoo heel de menschheid omspannend.
Dat is reeds geweest, formeel gezien, het verschil tusschen het historische ver
dat wij Humanisme plegen te noemen en de Reformatie, welker beider-schijnel
beginsel tot hiertoe doorwerkt : het Humanisme verbindt — de Reformatie
voert tot scheiding, beslissing. Gemeen hebben beide slechts den schijn : zij braken
met de valsche autoriteit der kerk ; het Humanisme evenwel om de autoriteit
der „persoonlijkheid" te stellen, de Reformatie die van God en Zijn Woord.
Deze gedachten drongen zich op bij het lezen van bovengenoemde werken van
Van Moerkerken. Want noch in z'n voorgaande, noch in deze laatste werken, is
Van Moerkerken kunstenaar zonder meer, die personen en tijden uit 't verleden
voor ons herleven doet. Hij is daarbij en daarin : humanist. Die bovendien z'n
levensbeschouwing nadrukkelijk voordraagt.
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Nu zijn we in ons landje gelukkig den tijd voorbij, dat van de waarde van een
kunstwerk werd afgetrokken het gehalte aan positieve bezinning over de levens problemen. Toch blijft als artistieke eisch gelden, dat die bezinning het kunstwerk
doortrekken moet, zelfs het geheel moet dragen, zóó dat heel het welk profetisch
een boodschap brengt in de wereld.
Zoo staat het bij Van Moerkerken niet. In veel mindere mate dan in zijn vorig
oeuvre. Het eerste van bovengenoemde werken (beide zijn klein van omvang)
behelst de levensgeschiedenis van Keizerin Eudokia, gemalin van Theodosius II,
heerscher over het Oost -Romeinsche rijk.
Allerminst een historische roman. Wat daaraan herinnert is enkel de fijnzinnige
wijze, waarop we binnengeleid worden in het leven, de levensgewoonten en de
levenstoon aan het hof te Konstantinopel. Maar als gewoonlijk bij Van Moerkerken:
de groote konceptie, samenvattend het menschelijk gebeuren, ontbreekt. Er is
een eenvoudig gegeven : aan den ingang van de Hagia Sofia vereert een bedelaar
den verheven keizer een wondergrooten glanzenden appel, uit een ver land meegebracht. De keizer doet de vrucht aan Eudokia brengen. En deze verheugt er
haar zieken vriend Paulinus mee, 's keizers magister officiorum. Theodosius bemerkt dit en acht ontrouw bewezen. Paulinus en Eudokia gaan beiden in ballingschap ; de eerste gedwongen, de tweede vrijwillig; de eerste valt onder sluip
keizerin sterft, na jaren van vrome overpeinzingen, in haar-mordenash,
kloostercel te Jeruzalem.
Meer nog dan in vroeger werk blijkt hier, hoe van Moerkerken vrijwillig afstand doet van zijn recht als kunstenaar, om zonder meer een beeld te geven van
het politieke, maatschappelijke en kerkelijke leven dier dagen in artistieken vorm.
Daarnaar wil hij ook niet beoordeeld worden, maar hij geeft zich als mensch ;
en als mensch schept hij zich de gestalten in hun historisch milieu ; en in die gestalten stelt hij z'n eigen vragen en geeft z'n eigen antwoord. En ons oordeel
heeft zich over dat antwoord rekenschap te geven.
„Eros en de nieuwe God" eindigt in een dialoog tusschen Eudokia en den wijzen
vader Euthumios, welke dialoog de gaafheid van het kunstwerk doet te loor gaan;
maar waarin tevens de schrijver zichzelf bloot geeft. De geestelijk geslingerde
keizerin komt tot rust, onder Euthumios' aandrang, in de leer der heilige kerk,
die tot haar spreekt in het Chalcedonense ; mèt de herroeping van haar monophysitische dwalingen belijdt de gebroken vrouw de schuld van haar zondige gedachten in haar verhouding tot Paulinus. Ze herroept en belijdt uit eigen vrijen
wil (pg. 128). Maar als Eudokia te sterven ligt in haar cel, de bisschop het kruis
haar voorhoofd heeft gemaakt en het laatste Oliesel haar heeft toege--teknovr
diend en de nonnen de gebeden der stervenden prevelen, dan ziet de schrijver
de lippen der koningin zich vormen tot een glimlach en hoort hij dien éénen
naam fluisteren : ,,Paulinus,. . .
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Eros — de god der liefde, de drijfkracht der antieke heidensche kultuur, waarin
de jonge Eudokia, als dochter van één uit de bijkans verdwenen kringen der
sofisten in het oude Athene, opgegroeid was ; en die in Paulinus levende gestalte
had aangenomen — dien houdt ze in haar sterven vast tegelijk met Christus, den
nieuwen God. In het uur der hoogste beslissing, ontwijkt ze de keus. Eros èn de
nieuwe God!
In de „Historie over den prins en den moordenaar" treffen dezelfde motieven.
Parallel wordt daarin de levensgeschiedenis verhaald van Willem van Oranje en
Balthasar Gerards. Telkens verspringt het beeld van het slot Dillenburg naar
de burcht in Franche-Comté, waar vader Jean Gérard slotvoogd was. Deze stofbehandeling werkt, gepaard aan een sobere en beheerschte stijl, bizonder suggestief.
Dat is wel de gave van Van Moerkerken om zelfs bekend biografisch materiaal op
zulk een wijze tot leven te wekken.
Maar iedere nadenkende lezer zal terstond ontdekken hier niet enkel met historiebeschrijving uit de bronnen te doen te hebben ; van bladzijde tot blijdzijde ontmoet hij den schrijver. Door diens inzicht en woord verschijnt Willem van Oranje
voor ons als de man, die gevormd werd in het uur, dat Koning Hendrik van
Frankrijk hem het vreeselijk geheim ontsluierde, dat de vorsten zich verbonden
hadden de ketters uit te roeien. „Nu riep een stem in hem om een vrij wilsbesluit.
Hij weifelde niet. Het was de stem van zijn diepste wezen die hij hoorde, onvertroebeld door eigenbaat, door begeerte naar macht of aards genieten of bedwel
roem. Het was het zuivere geluid, alleen voor hem-zelven waarneembaar,-mend
dat van goddelijken oorsprong moest zijn." (pg. 24). Tot het eind van zijn leven
is dit de prins : de man, die innerlijk-gedreven het goede heeft nagejaagd n.l. dat
elk in vrijheid leven kon naar zijn geweten. En die daaraan ten offer is gevallen.
Van een prins die in later leven zijn zaak als Gods zaak leerde zien en gebonden
werd door de autoriteit van Gods Woord, daarvan weet de schrijver niets. Hij
noemt het een laatste vrije wilsbesluit, wanneer de stervende prins op de vraag van
zijn zuster : Stelt gij uw ziel in de handen van Jezus Christus ?" een zwak Ja
antwoordt.
Zuiverder staat daartegenover de figuur van Balthasar Gerards. Opgevoed in
een bigotte Roomsche omgeving, komt hij, het armzalige klerkje, tot de overtuiging een Gode- welgevallige daad te doen, wanneer hij aan de oproep van
Koning Filips gehoor geeft en den grooten rebel uit den weg ruimt. Eerzucht
en geloofsijver worstelen in hem om den voorrang. Klein is die man in heel zijn
bedoening, groot in zijn moed. Op zijn manier is ook de moordenaar een zoeker
van het goede, één die innerlijk gedreven wordt en het met een afgrijselijken dood
bekoopt. Onder de martelingen zucht hij: „Bon Dieu, patience !" Op 't schavot
klaagt z'n ziel: „Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam team...."
O
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Ook dit werk van Van Moerkerken is geen eenheid geworden. Bijna op dezelfde
wijze als „Eros en de nieuwe God" eindigt dit werk, nu niet in een dialoog, maar
in een monoloog van Rovenius den apostolischen vikaris te Keulen, als hij den
geredden schedel van Gerards beschouwt. Hier komt de schrijver zelf naar voren
— en schuift, aan de hand van enkele (niet gelukkig gekozen en doordachte) citaten
uit den Bijbel, Thomas en Augustinus, voor een beslissend laatste oordeel een
oordeel in den geest, in het geweten in de plaats. „Alles geschiedt in den geest"
(pg. 150). „Een Goddelijken rechter buiten ons, eerst den Vrijen Wil schenkend
en dan voor eeuwig naar een individueel leven beslissend, dien blijft hij verwerpen;
maar den Goddelijken rechter binnen-ons, in Wien wij en Die in ons collectief
strijdt tegen den Booze -- dien leert hij steeds meer vereeren".')
Zoo verschijnt dan den apostolischen vikaris een visioen over den prinsen den
moordenaar: beider ziel voor Gods troon. De ziel van den prins ziet die van den
moordenaar „waaruit één enkele zilveren straal opstreeft naar de Goddelijke één
vrede," die ééne straal die beteekent zijn overgave aan de eer van God-heidn
De ziel van den moordenaar ziet die van den prins „waaruit alle
Koning.
en den
stralen naar God zijn gericht". „Dan neigen de twee gestalten tot elkaar in een
broederlijken groet". „Over hun hoofden licht de dageraad van den Goddelijken
glimlach, die alle dwalingen vergeeft aan wie waren van goeden wil". (pg. 150, 152).
Geen keus, geen beslissing.
Ik ben van meening dat het noodzakelijk is om, willen wij recht doen aan
Van Moerkerkens werk, alle aandacht samen te trekken op zijn getuigenis, waarin
zijn historiebeschrijving kulmineert en die aan zijn historiebeschouwing, ook en
juist in haar artistieken vorm, ten grondslag ligt.
Hij is humanist. Hij gaat uit van den mensch, hij ziet alles in betrekking tot
den mensch, hij stelt den mensch boven de keuze tusschen goed en kwaad, autonoom ; en God is een schim, de glimlach der vergeving.
Karakteristiek is dit getuigenis voor het humanisme, nu niet als historisch verschijnsel, maar als geestelijk principe gezien, dat van en in alle tijden is, ook de
tegenwoordige.
Het humanisme verkleint alle verhoudingen. 2 ) Omdat de verhouding tot God
niet zuiver wordt gesteld. Als de mensch de maat van alle dingen is, welke
plaats blijft er dan nog voor God over ? Dan verdwijnt immers vanzelf het laatste
Oordeel, als de geweldige realiteit van den laatsten Dag! Dan is het ook niet
meer mogelijk den mensch te zien in die kleinheid, die zijn ware grootheid is
z'n gebondenheid aan God, z'n geroepen-zijn door Zijn Woord.
Als Christen, sprekend van reformatorisch standpunt, kan ik deze kunst van
1

) Dr, G. Kalff Jr., P. H. van Moerkerken in zijn werk, pg. 177.
vgl. 0. Noordmans, Geestelijke Perspectieven, pg. 128.
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Van Moerkerken niet aanvaarden en ik beweer dat dit ook een aesthetisch oordeel
is. Want hoe machtig en groot hadden die gestalten kunnen worden, schrijdend
door hun groote tijden, als de schrijver gezien had, dat God de maat van alle
dingen is en dat alle menschen en tijden door Hem bewogen worden!
Hier daagt de herinnering aan den strijd die Erasmus en Luther gevoerd hebben.
Liberum tegen servum arbitrium. Vrije tegen geknechte wil ! Van Moerkerken staat
aan de zijde van Erasmus, hij legt zijn getuigenis openlijk voor ons neer. Aan
den kant van Erasmus vallen geen beslissingen, hoezeer de vrije wil er toe schijnt
te leiden ; laat Erasmus' leven en werk en nu weer dat van Van Moerkerken het
bewijs leveren.
Het is de door de zonde geknechte en daarna door het Evangelie van Christus
gewonnen en onderworpen wil, die nu ook kiest en beslist, ja, met het oog op
het laatste Oordeel. Dan komen er de groote daden, ook die van Willem van
Oranje. En Eros wordt weggedaan.
Ik durf het zeggen : dan bloeit er ook een Christelijke kunst..... wanneer God
de talenten van een Van Moerkerken schenkt. Nog veel te veel zijn onze jongeren
in den ban van dit humanisme geslagen. Ze durven de keus niet aan, ze vreezen
voor het oogenblik, dat ze hun eigen gewichtigheid zouden moeten loslaten en
ze niet meer dansend naar den hemel kunnen gaan.
We moeten Eros en zijn geest kwijt; de homo humanus, aan wiens hoogmoed
de wereld ook nu verbloeid, moet buigen.
Dan zal eerst het klare geluid gehoord worden in onze menschelijke taal, da t
lied dat voor Gods troon zelfs klinkt en in het laatste Oordeel niet zwijgen zal.
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KRONIEK.
VERBLOEMDE WAARHEDEN.
In het Septembernummer van de Gulden Winckel staat een poëzie kroniek, geschreven door
J. C. Bloem, die zoveel onjuist- en onwaarheden bevat, dat ik niet kan nalaten hier even een
rijtje met op- en aanmerkingen te laten afdrukken, die ik tijdens de lectuur van dit artikel maakte,
1. Roei Houwink is 'n vrijzinnige dominee. — Volmaakt onjuist. Houwink heeft juist de
dominee „met moeite van zich afgeschud". Hij is verder óók niet vrijzinnig ; noch in „Strophen,
noch in „Voetstappen".
2. Houwinks poëzie is „door en door valsch" ; ze is gevaarlik doordat ze „net echt" lijkt. -Absoluut er naast. Er zou nog over te praten zijn in hoeverre Houwinks Strophen poëzie zijn;
misschien zijn ze slechts bijna-poëzie ; maar dat heeft met valsheid of echtheid niets te maken.
Indien er één schrijver is, wiens werk het stempel draagt van ernst en waarachtigheid, dan is het
wel — Roel Houwink ! Bloem zelf kan een voorbeeld aan hem nemen.
3. Noto Soeroto is een slappe nabootsing van Tagore. — Men kan evengoed de Javaan 'n
tweeling-broertje noemen van de Brits- Indiër.
4. Jan de Groot is een debutant ! — Kommentaar overbodig.
5. Willem Hessels, Jan de Groot en Martin Leopold lijken zozeer op elkaar, dat men, als er
nog letterkundige scholen bestonden, van één school zou kunnen spreken ! — Men hoeft deze
drie dichters zelfs slechts zeer oppervlakkig te kennen om te weten dat ze, wat hun geestelike
signatuur betreft, alle drie absoluut verschillend zijn, ook al belijden ze in hun verzen eenzelfde
Christendom.
6. De drie genoemde dichters kenmerken zich door een zekere mesure tegenover de twee
polen van hun poëzie : God en het moderne leven. Het woord God wordt bij hen dan ook nog
niet zo roekeloos gebruikt dat het weinig meer betekenis heeft dan een leesteken. — Enige tijd
terug hadden velen tegen de poëzie van Jan de Groot, juist dit bezwaar, dat daarin de tegenstelling tussen God en het moderne leven te opzettelik was, en daarom het gebruik van de bijbehorende „Schlagwörter" te goedkoop. Ook in „Vaart" staan verzen uit deze periode. Gelukkig
blijkt de Groot in zijn latere verzen aan dit gevaar ontgroeid te zijn.
7. Bloem schrijft over een Zuid-Afrikaanse dichter Haashoff. — De naam is onjuist gespeld;
deze dichter heet Haarhoff.
8. Bloem erkent dat hij de poëzie van Haarhoff niet kan beoordelen ; daarvoor staat hij te
vreemd tegenover 't Zuid-Afrikaanse taaleigen. Toch doet hij het. — Ieder criticus die zichzelf
respecteerde, zou, als hij een verzen bundel toegestuurd kreeg die buiten zijn beoordelingsvermogen lag, deze doorzenden aan iemand die er wel over oordelen kon of anders hem terugzenden
aan redactie of uitgever. Bloem doet dit niet, beweert er liever lukraak een paar oppervlakkigheden.
over.
Het rijtje is wat lang, maar voor één keer hindert dit niet. 't Heeft tenminste dit nut, dat er
eens zeer duidelik mee wordt aangetoond op welk een door en door onserieuse wijze de Gulden
Winckel haar lezers voorlicht. Want dit staat er toch wel mee vast : een poëziekroniek, zo vol
onjuist- en onwaarheden blameert èn de kritikus die hem schreef èn de redactie die hem liet
afdrukken.
J. H.
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WIE WIL ONS BEWAREN VOOR HET BOUWEN VAN DEZE DIJK?
Dr. K. Dijk schrijft in „Bouwen en bewaren", naar aanleiding van het verschijnen van de
Institutie van Calvijn in de vertaling van Dr. A. Sizoo
Tegenwoordig staat de wereld op haar kop als een boek verschijnt als „De klop op de
deur", dat het rumoer over „De Opstandigen" overvleugelt.
„Koningskinderen" van Rijnsdorp wordt begroet als de redding en verrijzenis van
onze christelijke litteratuur ;' of om nog een ander voorbeeld te geven, over „Im Westen
nichts neues" weet iedereen te praten, maar.... wat zal men zeggen van deze uitgave?
Arm geslacht, dat liever luistert naar litteraire lezingen dan naar voordrachten over de
waarheid Gods ! Verarmend Christendom, dat opgaat in de belletrie, en dit boek, waarin
de taal des geloofs haar stoutste en schoonste woorden spreekt, gesloten laat. Want ver,
onmetelijk ver boven „De klop op de deur" en zelfs boven „Koningskinderen" gaat de
Institutio Religionis Christianae, en als eerstgenoemde boeken reeds lang vergeten zijn
als verouderde romans, klopt deze Institutie met haar senoren slag op de deuren van ons
Christendom om Koningskinderen in een taal die zij verstaan, te zingen van de ver
hun geopenbaard zijn, en waarover zij eeuwig den naam des-borgenhdGs,i
Heeren zullen grootmaken. enz., enz...
Het staat er. En een doctor schreef dit.
Wij willen een soortgelijke vergelijking maken.
Tegenwoordig houdt dit arm en verdoemd geslacht zich bezig met de nieuwe winterdienstregeling der Nederlandsche Spoorwegen, of er geen belangrijker boeken te bestudeeren vallen. Verarmende menschheid die Dantes Goddelijke Comedie links laat liggen
en zich te buiten gaat aan snel- en bommeltreinen, enz. enz.
Geen enkele vergelijking gaat precies op, ook de onze niet. Toch vragen wij u, de vergelijking
serieus te nemen. U zult erkennen dat zij te dronken is om alleen te loopen. Welaan in dit opzicht
stemt zij volkomen met haar serieus voorbeeld overeen.
JAN H. DE GROOT.
DE RADIO-LEERGANGEN.
Op de Omslag van dit nummer vinden onze lezers het bericht van de mislukking der onder
tussen het bestuur der Chr. Radio-Leergangen en de N.C.R.V. Het is buitengewoon-handelig
objektief gesteld en zeer sober. Al te nuchter en sober m.i. Het zou goed geweest zijn, indien,
zoals eerst het plan geweest is, meen ik, uitvoerig verslag was uitgebracht van de teleurstellende
wijze, waarop deze onderhandelingen tot dit einde zijn gekomen. Een vereniging van mensen
met de meest uiteenlopende belangen en inzichten, maar één in Christus, vertegenwoordigd
in directorium en curatorium door de meest vooraanstaande mannen op Chr. cultureel terrein,
professoren van Kampen, V. U., en Rijksuniversiteiten kan haar grote plannen om van Huizen
uit belangrijke series lezingen en cursussen te geven niet verwezenliken, omdat het bestuur van de
N.C.R.V. er te weinig vertrouwen in heeft en daarom kontrolerecht begeert. Want veel meer dan
op de finantiele zijde der zaak is toch zeker de verwerkeliking der plannen gestrand. Het is een
droevige historie. Ik verwacht, dat de leden van de N.C.R.V., leden van de aangesloten verenigingen der Chr. Radio-Leergangen, zeer ontstemd zullen zijn over de houding van het bestuur
der N.C.R.V. v. H.
GERRIT KAMPHUIS IN HET VENSTER.
In de vorige kroniek wees ik er op, hoe verschillende dichters uit de kring. of uit de naaste
omgeving van Opw. Wegen medewerkten aan Het Venster ; dit vindt nu officieel uitdrukking door
de toetreding van Gerrit Kamphuis tot de redaktie. De Maasbode konstateert ondertussen, hoe
met elk nummer Het Venster meer op De Gemeenschap gaat lijken. v. H.
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VLAAMSE KRONIEK.
De heer Fokkema publiceert reeds verscheidene jaren in Opw. Wegen zijn Friese kroniek.
Haantjes, die al verschillende studies over Afrikaanse letterkunde in ons blad schreef, zal voortaan
eenmaal per jaar de Zuid-Afrikaanse letterkunde in een kroniek bespreken. We vonden Jan
Eekhout bereid de kroniek voor Vlaamse literatuur voor zijn rekening te nemen. Deze zal 3 of
4 maal per jaar verschijnen. De eerste is in dit nummer te vinden. v. H.
BILDERDIJK-HERDENKING.
Aug. Heyting en Dr. K. H. E. de Jong hebben naar aanleiding van Bilderdijks geboortedag
in September, 175 jaar geleden, deze dag in een redevoering 29 Sept. in Den Haag, 15 Oktober
in Utrecht herdacht. Willem Niestadt droeg voor uit zijn werk. v. H.
LUYKENAAR FRANCKEN IN „DE STANDAARD".
Vanaf begin October zal de heer Drs. Jch. Luykenaar Francken éénmaal per maand over literatuur schrijven in het dagblad „De Standaard" en dus de plaats innemen van Dr. S. Eringa. De
schrijver zal de door hem geleverde bijdragen met zijn naam onderteekenen zoodat ze duidelijk
onderscheiden zijn van de boekbesprekingen, welke de heer L. F. niet levert. Wij stellen er prijs
op, den vroegeren redacteur van „Opgang" bij dezen actieven arbeid hartelijk welkom te heeten.
M.
OVER DE NEDERLANDSCHE VERTALINGEN VAN LETTERKUNDIGE WERKEN.
Onder bovenstaande titel kwam in het avondblad van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
Woensdag 16 September een artikel voor van de hand van de Heer M. J. Premsela, waarin schrijver
opkomt tegen het veelvuldig verknoeien van kunstwerken door vertalers (en vertaalsters), zooals
dit in ons land helaas maar al te dikwijls pleegt te gebeuren en waarin hij wijst op de nood
lijkheid van maatregelen, die in de toekomst een eind zullen kunnen maken aan wat met-zake
recht een ergerlijke misstand in ons Nederlandsch letterkundig leven is te noemen.
Naar aanleiding hiervan heeft op 9 October 1.1. te Amsterdam een bijeenkomst plaats gehad
van eenige letterkundigen, critici enz. ter bespreking van hetgeen mogelijk gedaan zou kunnen
worden om te geraken tot een betere toestand op voornoemd gebied. Een voorloopig comité van
actie werd gevormd, dat zich tot taak stelt, contact te zoeken met alle deskundigen, die zich voor
dit vraagstuk interesseeren.
Dit comité bestaat uit:
de Heeren : Dr. J. W. Schotman, voorzitter ; Dra. M. A. Pit, secretaresse ; Dr. J. Fransen;
J. M. Meulenhoff, uitgever ; Drs. M. J. Premsela ; Mevrouw S. J. G. Premsela-den Boer ; Mevrouw
M. Verhoeven-Schmitz ; de Heer Constant van Wessem.
De Heer L. Simons, die eveneens zijn instemming met het artikel van de Heer Premsela
had betuigd, had bericht van verhindering gezonden. Besloten werd tot het houden van een
vergadering op een nader te bepalen datum (omstreeks Kerstmis) te Amsterdam, waar allen welkom
zullen zijn, die deze zaak met raad en daad willen bijstaan. Reeds thans worden belangstellenden
verzocht, door toezending van hun kaartje aan onderstaand adres, van hun instemming te doen
blijken.
Dia. M. A. PIT, Jan van Eyckstr. 2ii, Amsterdam.
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Heldin en Heilige. Het leven van St. Jeanne d'Arc, door A. M. van de
Laar Krafft. N.V. Hollandiadrukkerij, Baarn 1931.
In de inleiding tot dit boekje vertelt de Rotterdamse jeugdpredikant Van de Laar Krafft
dat hij dit werkje in de eerste plaats geschreven heeft voor de enkele meisjes die werkelik meisje
willen zijn, „volstrekt anders aangelegd dan de jongen, met haar eigen zwakke plekken, maar
ook met weergalooze hoedanigheden." En dan óók voor de jongen, „die zóó het meisje wil
zien : als de onafhankelijke-andere, geheel verschillend van hem, hem volstrekt niet behoevend,
souverein als zij in zichzelf is, maar slechts open — en dan volkomen, tot zich geheel vergetens
toe — voor de waarachtige liefde, die zij zich zelf niet geven kan."
Nu lijkt het me een zeer nuttig werk om de jeugd in aanraking te brengen met werkelike
heldenfiguren, hetzij dit dan ridders zijn of heiligen. Maar laten we ons daartoe dan ook beperken. Laten we de levensbeschrijvingen van deze helden en heldinnen vrij laten in hun uit
jonge geslacht en laten we niet gaan beproeven om deze uitwerking in een-werkingopht
bepaalde bedding te leiden.
Want dit is het, wat ds. van de Laar Krafft probeert te doen. Hij ziet in Jeanne d'Arc een voorbeeld voor één bepaalde groep van dit jonge geslacht, een voorloopster van deze groep. Door
van deze praemisse uit te gaan, legt hij zich bij het beschrijven , van het leven van zijn heldin
en heilige een dwang op die niet anders dan noodlottig werken kan.
Dit bezwaar klemt te meer, omdat Jeanne d'Arc niet was, zoals van de Laar Krafft haar
wil laten zien, het voorbeeld voor het moderne meisje dat inderdaad meisje wil zijn. Jeanne
d'Arc was n'en deplaise Bernard Shaw — een typies Middeleeuwse figuur. Zij zou het hele
niet eens geweest zijn met de levensopvatting van de meisjes en de jongens voor wie-mal
de schrijver dit boekje in de eerste plaats bestemde ; integendeel, zij zou deze streng hebben
afgekeurd. Jeanne d'Arc kon en wilde haar eigen optreden alléén verdedigen en verklaren als
een uitzonderingsgeval, als een buiten het gewone liggende taak, haar door Godzelf opgelegd.
De fout die van de Laar Krafft hier maakte, komt, geloof ik, voort uit een gebrek aan objectiviteit, dat ook uit andere dingen nog heel duidelik blijkt. Soms vlecht de schrijver in zijn
verhaal psychologiese bespiegelingen in, die wèl door hemzelf overwogen moeten zijn en zo dus
hun invloed moeten hebben uitgeoefend, maar die daarom in de levensbeschrijving zelf, welke
toch in de eerste plaats voor jonge mensen bedoeld is, nog geen plaats verdienen. Hier en daar
wijkt van de Laar Krafft verder te veel van het verhaal af naar het zelf-geziene waar hij, in
de vorm van een reisverslag, vertelt wat hij gezien heeft bij het bezoeken van de plaatsen
die aan Jeanne d'Arc herinneren. (Bij het beschrijven van een kapelletje verhaalt hij zelfs
dat hij niet kon nalaten even de klok te luiden !).
Het boekje van van de Laar Krafft heeft nog een twede gebrek, dat met het eerstgenoemde
vrij nauw samenhangt: het is slordig geschreven. Om dit twede gebrek nu maar met één
voorbeeld te illustreren : van de Laar Krafft citeert zoveel mogelik Jeanne d'Arc's eigen
woorden. Hij doet dit nu eens in het Frans (met in een noot de Nederlandse vertaling), dan
weer in het Nederlands (met in een noot de Franse tekst), dan weer in het Nederlands zonder
opgave van het oorspronkelike.
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Tegenover deze gebreken staan echter ook verdiensten : een plezierige schrijftrant, een nauw
wegen der feiten, een uitgebreide kennis van het ondewerrp waarover hij schrijft. Zodat-keurig
dit boekje toch zijn lezers wel vinden zal. Maar mocht het -- en we hopen het — nog eens een
twede druk halen, dan is het toch wel gewenst dat het nog eens grondig wordt omgewerkt.
J. H.

De duivel op aarde, door Ben van Eysselsteijn. Een gejaagd drama in vier
bedrijven, waarvan het laatste bedrijf ontbreekt wegens staking der acteurs. A. J. G.
Strengholt, Amsterdam. MCMXXXI.
Zo slecht zijn de mensen tegenwoordig dat zelfs de duivel van ze schrikken zou. Men zegt
het wel eens, lichtvaardig misschien, maar daarom nog niet on-expressief. Is zulk een los daarheen geworpen gezegde echter ook geschikt om de dragende gedachte te zijn van een toneelstuk ? Om dat te kunnen zijn, moet ze een geestelike betekenis, een ideologiese waarde bezitten,
want dat is toch noodig, wil ze de drijvende kracht, de harteklop worden van een kunstwerk.
En bezit ze dat ? Immers neen. Zodra we dit gezegde even doordenken, blijkt het ons dat het
misschien wel enige uitwerking kan hebben als draagster van een zekere vage gevoelswaarde,
maar een groot geheel van associatieve voorstellingen, een wèreld voor ons oproepen, dat kan
ze niet ; daarvoor is ze een te vluchtig, een te weinig met ideële werkelikheid verbonden woord.
Een toneelstuk, op deze en alléén op deze ene gedachte gebouwd, moet dan ook onvermijdelik
mislukken. De schrijver kan er bij omver halen wat en zoveel hij wil ; hij kan zijn sarcasme
erin botvieren en zijn neiging voor grillige afwisseling in tonelen en figuren, maar tot een stuk
schone verbeelding zal hij het niet kunnen brengen ; daarvoor is de hem leidende gedachte
te mager, bezit ze te weinig op werkelikheid gegronde plastiek. J. H.

Nederlandsche Pestalozzi almanak, tevens Schoolagenda, 1931 '32. Redactie
Dr, W. J. H. Leuring, Mook. Uitgeverij: C. A. Mees, Santpoort.
De hierbij aangekondigde agenda bevat vele nuttige en nog meer onnutte gegevens. Tot
de nuttige gegevens reken ik b.v. de algebraïese en geometriese formules, de vervoegingsvormen
der Franse onregelmatige werkwoorden en de verbuigingsvormen van de Duitse substantieven
en adjectieven. Tot de onnutte gegevens reken ik in de allereerste plaats de vaak zeer onbetekenende motto's bij iedere dag, ook de raadgevingen, als dat je er niet in moet vliegen met
zogenaamde „koopjes" en dat je begin December inkopen moet gaan doen voor Sinterklaas.
Verder feiten, als dat er per jaar op de aarde 4 millioen huweliken gesloten worden en dat
het oudste deel van het slot te Berlijn muren heeft van bijna 3 M. dikte. Tenslotte hygiëniese
voorschriften, als dat je in de herfst bijtijds warme keren moet aantrekken en niet met natte
voeten moet blijven lopen ; ook dat je moet zorgen dat je darm nooit vol is, en dat je slapen
moet met mate, immers : „dat zal U baten".
Als ik een schooljongen was die van de een of andere ongetrouwde tante een exemplaar van
deze agenda cadeau kreeg, dan zou ik die waarschijnlik wel gebruiken; een enkele keer zou
ik me ook dankbaar gestemd voelen jegens die tante en de samensteller, vanwege de nuttige
gegevens die ze mij zo aan de hand deden, maar nog vaker zou ik zuchten over de veel grotere
hoeveelheid onnut materiaal die ze me ook dwongen mee te slepen, van school naar huis en
van huis naar school, de ene dag in, de andere uit. En ik zou wensen dat mijn tante maar
een minder dikke, minder inhoudvolle, maar meer practies-bruikbare agenda voor me gekocht had.
J. H.

Tim, Roman van 'n hondenleven, door Pim Pernel (W. J. H. Muller).
A. J. G. Strengholt, Amsterdam.
Dit is het verhaal van Tim, een biezonder schrandere en soms niet onvermakelike hond,
en van Henk van den Berg, z'n baas.
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Deze Henk van den Berg heeft juist een Haagse H.B.S. afgelopen. Hij vertoont de kenmerken
van een belangrik deel van de jeugd uit onze residentiestad. Aan de ene kant is hij vroeg-oud
(grijs, noemde Thijssen dit), aan de andere kant nog erg jong, naiëf soms. Hij gebruikt bijster
veel vreemde woorden en zegt ook af en toe eens een Engels zinnetje dat echter regelrecht
aan een schoolboekje is ontleend. Hij gaat tot vijf uur 's morgens met vrienden en vriendinnen op sjouw, maakt daarbij aanzienlike schulden, maar vlucht, als hij voor een beslissing
komt te staan die heus toch niet zo erg moeilik is, heel verstandig en braaf naar zijn vader om raad.
Van de schrijver van „Tim" weet ik niets af, maar ik maak me sterk dat het iemand is van
ongeveer dezelfde leeftijd en stand als Henk van den Berg. Want zoals Henk is, zo is ook
het boek over hem ; hier en daar is het niet zonder talent geschreven ; een enkele maal is het
zelfs geestig ; maar op vele andere plaatsen is het weer hopeloos onrijp en onbeholpen.
Daarom lijkt het me ook verkeerd van hem dat hij zich liet verleiden om dit boek uit te geven.
J. H.
Hij is niet onbegaafd, maar wel is hij wat erg voorbarig geweest.
-

Twaalf van de film. Afbeeldingen en beschrijvingen uit het leven der groote
filmsterren, bijeengebracht door B. Binger-Cantor. Met een voorwoord van Luc Willink.
Twaalf filmhelden en -heldinnen. Van elk een levensbeschrijvinkje en één of meer portretten.
De foto's zijn niet onaardig, al wordt er door de „slachtoffers" soms hevig geposeerd. De
bijgevoegde tekst is onbelangrik, zelfs onbenullig. De inleiding is niet veel beter. J. H.

Korte Nederlandsche Literatuur-Geschiedenis door Dr. Ph. A. Lansberg.
Den Haag, G. B. van Goor Zonen 1931.
Wat dit boekje naast De Vooys' in zijn soort voortreffelijke „Historische Schets" beoogt is
ons noch uit het voorwoord van den schrijver noch uit den inhoud van zijn geschrift duidelijk
vermogen te worden. Het zet een zeker niet zonder meer aanbevelenswaardige methode van litteratuur- onderwijs op volstrekt onoorspronkelijke wijze voort. Wij benijden de leerlingen van het
Zeister lyceum niet, die op deze wijze nader gebracht moeten worden tot de schoonheid der
letterkunde. In de namen, die de heer Lansberg van „moderne" prozaschrijvers en dichters noemt,
mist men elke lijn. Zij zijn volstrekt willekeurig gekozen, tenzij de auteur meent werkelijk het
meest karakteristieke te hebben gegeven. Maar dan ziet het er met zijn litteraire oordeelsbevoegdR. H.
held allerbedenkelijkst uit.

Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche boek in
Nederland. Julie/Aug. 1931. Meulenhoff en Co., Amsterdam.
Gaarne maken we van de gelegenheid,. dat ons één aflevering van deze periodiek wordt
toegezonden, gebruik, om dit tijdschrift bij allen, die in het Duitse geestesleven belangstellen,
aan te bevelen. Het blad staat onder bekwame leiding en is niet duur : een rijksdaalder per jaar.
Van een nadere bespreking van de inhoud moeten we ons onthouden ; daarvoor zouden we niet
één aflevering, maar een gehele jaargang onder ogen moeten hebben. J. H.

Klassiek Letterkundig Pantheon. Die waerachtige ende een seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen. Uitgegeven door Dr. W. H.
Beuken. W. J. Thieme & Cie,, Zutphen. 1931.
Mijn eerste opwelling bij het zien van deze uitgave was een lichte ergernis over een uitgave,
die ik naast de bestaande overbodig achtte. Kennisname van dit deeltje der bekende verzameling
tekstuitgaven heeft me genezen. Deze uitgave heeft alle recht op een eigen plaats. De degelike
verzorging van de tekst, het knappe en uitvoerige kommentaar, de aard van de inleiding,
maken zelfs, dat deze uitgave enigszins valt buiten het kader der gewone Pantheonuitgaven, die
als regel geen andere pretentie hebben dan een goede schooluitgave te zijn. V. H.
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Letterkundig Leesboek, Deel I: Derde druk. Deel II: Tweede druk, door
Dr. C. G. N. de Vooys, J. H. van den Bosch en Dr. D. C. Tinbergen. J. B Wolters,
Groningen, Den Haag.
Dar er van het „Letterkundig Leesboek" van de Vooys, v. d. Bosch en Tinbergen een nieuwe
druk verscheen — een derde van het eerste deel, een twede van het twede deel — is een verheugend feit. Want dit leesboek vult een lacune aan in ons letterkundig onderwijs en als zodanig is het een énig boek.
De andere letterkundige leesboeken zijn bloemlezingen. Ze bevatten een keuze, meer of
minder beperkt, maar toch een keuze. Ze zijn samengesteld volgens het recept : maak een lijst
op van de voornaamste schrijvers, geef een ieder wat. Er kan dan verschil zijn in de keuze
van de schrijvers ; er kan ook verschil zijn in de keuze uit wat deze schrijvers schreven, en
in zoverre doet ook de persoonlike smaak en de persoonlike voorkeur van de samensteller
zich gelden. Maar in wezen blijft 't toch een bloemlezing, d.w.z. een verzameling stukken zonder
een ander dan chronologies verband. Het leggen van een ander verband wordt dan aan de
lezer zelf overgelaten of aan de leraar onder wiens leiding er gelezen wordt.
Natuurlik kan, vooral wanneer een bloemlezing onder bekwame leiding gebruikt wordt, dit
andere verband ook terdege gelegd worden, maar toch, toch blijft dit los naast en achter
elkaar staan een gebrek. Het materiaal zelf, de werkstof, is er wel, die ligt in druk voor een
ieder gereed ; maar uit welke specie dit materiaal gevormd werd, daarop wordt bij de samen
een bloemlezing geen acht geslagen, en evenmin op de wijze waarop deze specie-stelingvazuk
tot materiaal werd verwerkt.
Als ik 't goed zie, hebben de samenstellers van het „Letterkundig Leesboek" dit vooral als
een bezwaar gevoeld ; hoe langer ze onderwijs gaven in de Nederlandse letterkunde, des te
dieper zijn ze het als zodanig gaan voelen.
Ze hebben toen geprobeerd om een boek samen te stellen, waarin ook met deze specie, deze
oervorm van het materiaal, èn haar verwerking, rekening werd gehouden. Zo kwamen ze er als
vanzelf toe om meer aandacht te besteden dan gewoonlik geschiedt, aan de aesthetiese poten
taal, aan het ritmies en beeldend vermogen van de taal, door de eeuwen heen. -tiesvand
Hun leesboek verloor zo het karakter van een bloemlezing, maar het werd méér dan dat;
het werd een boek in twee dimensies. Naast de zuiver chronologiese volgorde zoals ook ieder
ander leesboek die biedt, geeft het nu ook nog dat andere : de aesthetiese samenhang, zoals
die in de ene grondvorm van de taal gegeven is. De schering van de historiese litteratuur behandeling werd met de inslag van een historiese taal- en stijlbeschouwing tot één schoon
geheel verweven. J. H.

Ontvangen:
Tekst en Uitleg : Ezeehiël I, door Dr. A. Troelstra. Bij J. B. Wolters' U. M. N.V.,
Groningen, Den Haag, Batavia 1931.
v. H.
De Plaetse aan de Vecht, Romantisch verleden van het Huis Over-Holland,
met illustraties van Lizzy Ansingh, door Mat ie C. van Zeggelen. Amsterdam,
N.V. Scheltema & Holkema's Boekhandel en Uitgeversmij.
Niet altijd kan een boek, dat ter recensie gezonden wordt, binnen kort tijdsverloop worden
besproken, maar door een vergissing mijnerzijds, is de aankondiging van dit boek in ons tijdschrift veel te lang uitgebleven. 't Is een van de belangrijkste uitgaven van het jaar 1930 geweest en zoo rijk is de moderne literatuur aan belangrijks niet, dat de bespreking zoo lang
achterwege had mogen blijven. Ik moet daarom deze recensie met een verontschuldiging beginnen.
„De Plaetse aan de Vecht" is een boek met een voorgeschiedenis.
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Marie van Zeggelen, de Schrijfster, ontving van Dr. J. F. M. Sterck, den kenner der 17e
eeuw, een dossier processtukken betreffende een huwelijksquaestie uit den deftigen Amsterdamschen patriciërskring der laatste 17e eeuwsche jaren, met de bedoeling, dat zij daarin stof zou
vinden voor een historischen roman. Als auteur van historische romans had zij een verdiende
reputatie zich verworven met de bekende cyclus uit de 19e eeuwsche geschiedenis („Een
broederdienst uit 1815” enz.) en haar wijze van werken, n.l. het onderzoeken van officiëele
bescheiden en gegevens, deed dit materiaal in haar handen waarde krijgen. Ze aanvaardde het
denkbeeld van Dr. Sterck en speurde in archieven en notariëele registers de juiste verhaal-gegevens.
Toen ze die had gevonden en aldus het gebeuren kende, ging ze naar de plaats zelve, waar
zich de romantische historie had afgespeeld, een der oude buitenplaatsen langs de Vecht, ten
einde zich geheel in het locaal in te leven en in de eigen sfeer dat gebeuren te reconstrueeren.
Het boek is dus gebouwd op een hechte fundeering, wat voor den historischen roman uiteraard van beteekenis is en de objectieve waarde er van vermeerdert.
De geschiedenis zelf is er een van zeer bekend thema. Margaretha Pappe, de dochter van een
deftigen en rijken Amsterdamschen koopman, heeft de liefde van haar jeugdig hart gegeven
aan een braven jonkman, Franciscus de With, maar de koopmanstrots van haar ouders eischt
een deftiger partij en wil van geen verbintenis hooren. Het gewone gegeven dus van liefdesleed
en liefdesstrijd, door standstrots en oudersdespotisme. Ook het verloop is het gewone : na veel
vergeefsche moeite, veel strijd ook, onttrekt zich de dochter door de vlucht aan het onredelijk
dwingen van haar ouders en gaat eigen wegen. Maar nu komt het buitengewone : deze vlucht
en het daarop gevolgde huwelijk zonder toestemming van Margaretha's ouders worden oorzaak
van heftigen twist tusschen de families Pappe en de With en van een langdurige, afmattende
procedure, die door politieke tendenzen zeer ingewikkeld is en merkwaardig uit het oogpunt van
laat-17e eeuwsche mentaliteit.
't Is deze procedure, waarop de stukken van Dr. Sterck betrekking hebben. En dan is haar
aanleiding de stof, die Mevr. van Zeggelen heeft bewerkt. Ze heeft dat gedaan op waarlijk voor
wijze : met allerlei romantische kleuren, passend bij het milieu der idyllische buiten--treflijk
plaatsen ; met relief-gevende effecten (de intrigues van den huissecretaris, die op Margaretha
verliefd is, de bemoeiïngen van een tante-van-aanzien) ; met vervlechting, door het verhaal heen,
van de droeve geschiedenis van het toegevende nichtje, die de haar gewezen partij trouwt en
eigen verlangens offert, maar sterft van verdriet ; met rijke decoratie van 17e eeuwsche patriciërsleven en buitenplaatsamusement — in één woord, met alles, wat aan qualiteiten behoort bij
den literairen roman. Mooi vooral ook is de figuur van Margaretha zelf, die in haar groote,
toegewijde kinderliefde, haar naïeviteit en oprechtheid, maar ook haar beslistheid in het luisteren
naar de stem van haar hart, de sympathieke heldin is van een roman, die in den echten zin van
het woord romantisch is. En de officiëele bescheiden, de brieven in hun strakke taal, de authentieke stukken geven aan het geheel 't cachet, dat bij den deftigen heer Jacob Pappe en zijn
statige gemalin behoort.
Een roman dus van treffelijke verdienste, van cultureele beteekenis en literaire waarde, bovendien een boek, dat de aandacht boeit en sfeer heeft, in dezen tijd van overvloedige, maar lang
niet altijd appetijtelijke romankunst, een weldadige verschijning
Eenigszins gewild doen aan de 17e eeuwsche spelling van sommige woorden en den, soms
gemaakt-archaïstische, 17e eeuwsche dialoog. Dat is, voor een deel althans, maakwerk in dit
overigens zoo pretentielooze boek.
C. T.
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OPEN WATER
DOOR

JOHN IETSWAART.

open water van mijn dorstig hart
met de wind erover van veel smart
en het riet van mijn klein verdriet
en het vuil beneden dat niemand ziet -en drijf bloem van mijn verlangen
o, raak niet in het riet verward
open bloem op het water van mijn hart.
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VOOR EEN NON
DOOR

JOHN IETSWAART.

wees met de handen van de non — Heer,
die haar lust en rijpe dagen
niet in de armen van een man
maar in Uw schoot wil dragen
wees met het wit gebaar -- vergeef de zonden!
die zelfs in deze overgaaf nog schuilen konden.
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KWATRIJNEN
DOOR

JOHN IETSWAART.

het hart bidt om geluk, dat lang beschikt is;
Ge krijgt wat reeds gewogen en gewikt is
naar het oneindige verstillen alle stemmen
armzalige — die in zichzelf verstrikt is

wie wijsheid in zich weet -- weet dwaasheid tevens
wie haar verweert, vermeerdert smart daarnevens
te veel geschreid verduistert God's kristal
en te veel zoeken is een pijn des levens
een kleine lach is wit van hemellicht
witter dan wit, 0 God Uw aangezicht
wie veel geschreid heeft weet U zeer nabij,
en doet naar U zijn moede oogen dicht.
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DOOR

WILMA.

Een moeder met drie kindertjes op een weg tusschen zomerweiden. De breede
slootkanten dragen de kleuren van alle wilde bloemen, die men zich maar denken
kan. Het is er een gewemel van geel en paars en wit en klaprozenrood tusschen
het gras, dat met grijze en purpere pluimen daar boven uitschiet.
In de sloot bloeien rose waterviolieren en hier en ginds buigt er zich een geurende,
wilde-rozenstruik over den rand. — De moeder is lang en rank, haar oogen zijn
van het zachtste bruin, over heel haar wezen ligt de sluier van dat onzegbare,
waarvan zij zelf in haar hart de volkomen verklaring weet : de zekerheid, dat haar
tijd op aarde zeer kort zal zijn en dat ze haar man en kinderen zal moeten achter
laten in een ijskoude wereld, waaruit de liefde geweken schijnt.
De aarde is zoo wonderlijk schoon vanmorgen, het is bijna onbegrijpelijk, dat
op ditzelfde oogenblik de velden van Vlaanderen zich rood kleuren van het bloed
van jonge menschen, die toch ook een hart hebben met al zijn vatbaarheid voor
blijdschap. 0 zeker, de vredesklokken luiden al van heel uit de verte, het moorden
kan nu niet lang meer duren, maar welk een vrede zal dat zijn, die gegrond
wordt op strijd en op het feller dan ooit brandende vuur van haat en wraakzucht 1
Het leven zal weer een tijdlang in zijn gewone banen loopen ; haar kindertjes
hebben niet eens besef van wat er in de laatste jaren is doorleefd, maar ze zullen
opgroeien in een al kouder wordende wereld ; en het is, of ze dien morgen met
haar langzaam stervend wezen in de toekomst ziet en weet, dat de wereld aan
haar eigen doodskou te gronde moet gaan, als degenen, die zich naar Christus
noemen niet den moed hebben in Godsnaam het eigen ik te dooden en in hun
maatschappelijk leven front te maken tegen elke vernielende, verstorende macht.
De kinderen moeten er doorheen, ze kan niet meer bij hen zijn, het is soms alsof
ze ook voelen, dat er iets nadert, zoo stil loopen ze naast haar voort,..., het
is, of ze naar iets luisteren....
De moeder heeft er lang over nagedacht, wat ze haar kleine kinderen zou
kunnen mee geven als erfenis in het leven.
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Geld en goed heeft ze niet, ze zullen later in hun eigen onderhoud moeten voorzien, en wat zou het ook baten, al liet ze hen al de schatten van de wereld achter!
Eindelijk heeft ze het toch gevonden. Ze zal hen al de Godswoorden meegeven,
die in haar eigen hart als een zaad zijn neergevallen, en levend geworden.
Ward en Herman en Gertje ! Den eenen dag kiest ze een tekst voor Ward, den
volgenden dag een voor Herman en dan een voor Gertje.
Ze legt hen niet uit wat de teksten beteekenen ; den eigenlijken inhoud kunnen
ze toch nog niet bevatten, en ze zouden er misschien een verkeerde beteekenis aan
gaan hechten, in hun kinderbrein gedistilleerd uit háár woorden ; misschien
zouden ze ook te vertrouwd raken met gedachten, die ze nog niet verwerkelijken
kunnen. De gedachten zouden haar kracht verliezen en sterven aan hun eigen
onvruchtbaarheid. Ze wil alleen maar nazeggen, wat God gesproken heeft en
wat haar Heer en Meester dicht bij de menschen heeft gebracht, en daarbij sterk
aan Hem denken, die de hoogste openbaring was van een liefde, die met geen
arme, menschelijke maat is te meten.
„Vandaag is 't mijn beurt, moeder," zegt Ward.
„Neen ik," vecht Herman.
Jij.... je wilt altijd haantje de voorste zijn, 't is mijn beurt, en ik ben in
ieder geval de oudste."
„Maar ik ben een jongen... , ik kan jou gemakkelijk op den grond krijgen !"
„Och wat, jongen. + + * " maar dan sust moeder : „'t is de beurt van Herman, maar
we zijn ook in twee dagen niet uitgeweest, daardoor zijn jullie in de war gekomen ... .
ik moet nog een tekst voor Herman bedenken, . . . "
Ze loopt met het hoofd iets gebogen, het wordt moeilijk, want ze heeft er
al zooveel uit haar schatkamer te voorschijn gehaald .... dan plotseling speelt er
een glimlachje om haar moeden mond. Ze heft het hoofd op.... „En...." zegt
ze .... „èn, ik zal het steenen hart uit uw vleesch wegnemen, en, ik zal u een
vleeschen hart geven."
„En ... , ik zal .... " zoo begint ze telkens met een zwaar accent op dit „èn" ... .
dan volgen de woorden rhytmisch, eentonig als een Gregoriaansch gezang, door
een diepe, zuivere alt gezongen. Herman spreekt na, hij volgt elke beweging van
haar stem. Als ze het een paar maal voorgezegd heeft, verklaart Wardje triomfantelijk, dat zij het al kent.
Wardje is de vlugste van de drie, maar Herman bewaart het beste. Wat hij
eenmaal kent, vergeet hij nooit meer.
„Nog één keer, Herman," zegt moeder, en dan herhaalt hij zonder haperen.
Dan plukken ze nog wat veldbloemen, tot het tijd is om naar huis te gaan.
De kinderen loopen spelend voor haar uit, zij volgt langzaam en weet, dat het
oogenblik vlak bij is, waarop ze zal moeten zeggen, dat ze ook dit niet meer kan.
Dan zal het huisgezin een poosje angstig om haar heen staan, totdat het zich
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ook aan dezen toestand heeft gewend ; alles zal weer een tijdlang in dezelfde baan
loopen tot er opnieuw een moment komt, dat tot openbaring brengt hoe onherroepelijk de weg naar beneden gaat.
In het gezicht van haar man verscherpen zich dan de lijnen ; hij is de eenige,
die in zijn diepste hart weet zooals zij, voor hem is haar bezorgdheid nog grooter
dan voor de kinderen .... en plotseling breekt nu toch de droeve trek weer in
een glimlach om het wonderlijke, dat haar kleine Herman juist deze tekst heeft
getroffen van het steenen hart. Ze zocht nooit bewust naar teksten die bij de
kinderen zouden passen. Hoe zou zij dat ooit kunnen ! daarvan weet alleen God;
maar ze heeft het vaste vertrouwen, dat alle Godswoorden, juist als ze van menschelijken omhaal en uitleg ontdaan zijn, in hun harten zullen zinken om later als klokgelui door hun leven te gaan, zoodat ze wel moeten luisteren.
Voor hun gevoel zal het zijn, alsof het gelui van ergens uit de verte komt en in
hun hart zal het antwoord weerklinken, ze zullen begrijpen, zonder dat iemand
er hen de verklaring van gaf, omdat het een Godswoord was.
Maar dat juist haar kleine Herman .... haar jongetje met zijn stil gezichtje en zijn
saamgeknepen lippen, precies als zijn vader .... met zijn eerzuchtig hartje, dat
nooit verdraagt, dat een ander iets beter kan of beter doet, dan hij ... . of dat
iemand aan zijn speelgoed raakt.... wonderlijk!
„En..., ik zal...." ze heeft den tekst nu zoo dikwijls herhaald, dat het woord
in haarzelf blijft doorklinken, langzaam en rhytmisch, tot ze thuis komt en Juf
de kinderen in ontvangst neemt, Juf, die de kinderen lezen en schrijven leert, die
naait en de huishouding bestuurt.... Wat zou ze moeten beginnen zonder Juf ... .
Het is ook werkelijk de laatste keer, dat ze met de kinderen op het weggetje tusschen
de weiden wandelt.
Er komt een inzinking en nu wordt het niet langer een langzaam berg-afwaarts
gaan met maanden en weken op dezelfde hoogte blijven, het wordt een tuimelen
naar beneden met de snelheid van de wisseling der dagen. Eer iemand 't vermoedt
is ze al aan het einde van den weg.
Op een morgen worden de kinderen van de leerkamer gehaald.
Ze loopen voorzichtig op de teenen achter Juf aan ; bij de deur van moeders
slaapkamer staan ze stil.
Juf doet voorzichtig de deur open en duwt ze een voor een bij hun schoudertjes
naar binnen, ze sluipen naar moeders bed. Aan den anderen kant zit vader met het
hoofd in de handen; hij kijkt niet op. Ze mogen een voor een moeders hand
kussen, die nog even 'n beweging maakt, alsof ze een wangetje zocht, om te
streelen .... dan brengt Juf ze weer de kamer uit ; .... ze kunnen niets alleen,
vandaag, ze kunnen niet meer rennen, niet hard praten, alles in huis ligt stil.
Ze krijgen hun middagmaal op de kinderkamer en spelen met kralen en legdooien,
ze kibbelen niet.
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Als de schemering valt komt vader de trap op. Ze hooren zijn langzamen zwaren
stap en luisteren bang.
Hij komt binnen zonder een woord te spreken en neemt Gertje in zijn armen.
Eindelijk zegt hij : „Moeder is heengegaan kinderen .... ik" .... dan breekt zijn
stem in twee stukken ; hij zet Gertje zoo ruw op den grond, dat ze begint te
schreien ; in plaats dat vader Gertje troost, loopt hij hard de kamer uit.
Even later komt Juf. Ze heeft tranen in de oogen, dan begint Wardje ook hard
te snikken.
Alleen Herman huilt niet ; hij zit bleek, met stijf op elkaar geklemde lippen, als
een oud-mannetje in elkaar gedoken en denkt aan moeder die hij vanmorgen zoo
bleek en stil heeft zien liggen.
Hij probeert te bedenken, hoe moeder ook weer praatte. Ze zal nu nooit meer
anders dan de
praten, maar hij wil onthouden hoe moeders stem klonk . . anders
stem van Juf en van Dien in de keuken, anders dan van alle menschen, die hier
wel eens in huis komen.
Je kon moeders stem het best onthouden als je dacht aan de teksten, die ze je
geleerd had. „En.... ik zal," dat was de laatste, dat was zijn tekst.
Hij heeft er al dikwijls zijn hersentjes op gebroken en zijn hand stijf tegen zijn
borst gedrukt, geprobeerd, of hij zijn hart kon voelen kloppen ; als je heel hard
geloopen had, bonsde het tegen je keel aan, maar je voelde tegelijk, dat je tegen
iets heel hards aandrukte ; hij hééft een steenen hart ; .... en dan zal er op een
dag een hand komen, die den steen uit je lijf haalt en er iets heel zachts voor in de
plaats legt, dat ook klopt, natuurlijk.
Het moet wel waar zijn, want al de anderen huilen. Vader en Juf en Ward en
Gertje en Dien,.... hij kan niet huilen, hij huilt alleen als zijn tol weg is, of als
hij zijn sommetjes fout heeft gemaakt, of als Gertje zijn bouwdoos door elkaar
heeft gegooid. Hij drukt zijn handen stijf tegen zijn borstje, 't is allemaal hard.
Heel dien verderen dag zit hij met zijn lipjes op elkander geklemd in een angstig
verdriet, dat hij alleen een steenen hart heeft.... tot hij eindelijk denkt aan wat
moeder óók gezegd heeft, dat er iemand zal komen, die den steen uit zijn lijf
wegneemt, en dat is natuurlijk God.
En zoo, door moeder zelf getroost, laat hij zich, als elken avond rustig door Juf
naar bed brengen.
a—

De nieuwe dagen zonder moeder gaan voorbij met al de wisselingen, die bij
het kinderleven behooren.
Verder is er niet veel veranderd. Juf zorgt, zooals ze altijd heeft gedaan, alleen
vaders haar is wit geworden, zijn oogen kijken altijd in de verte naar moeder. Hij kan
haar wel niet meer zien, maar 't is net of hij probeeren wil of hij haar nog niet ergens
in de wereld kan ontdekken. Hij vergeet soms heelemaal, dat hij nog kindertjes heeft.
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Ze gaan nu alle drie naar school, zoodat Juf de handen vrij heeft. De leerkamer
is ingericht als slaapkamer voor Ward en Gertje. „Ze worden nu al zoo groot,"
zegt juf.
Op school kennen ze bijna al de opgegeven teksten en versjes, het zijn dezelfde,
die moeder hen leerde. Langzamerhand wordt dat een bezit, waarvan ze de herkomst
niet meer weten, alleen de laatste tekst van Herman komt nooit aan de orde en
blijft daarom nog lang als een aparte tekst van moeder aan de oppervlakte van
zijn bewustzijn zwerven.
Telkens, als er op school of in huis iets gebeurt, waar andere kinderen om moeten
huilen, hij alleen niet, denkt hij : dat komt van het steenen hart.
Hij draagt het als iets dat bij hem behoort en langzaam verliest dit woord van
moeder dan ook zijn kracht, het blijft niet langer schommelen aan de oppervlakte,
maar zinkt weg in de diepte van zijn wezen ; het bezit wordt vergeten en zelfs
de les van meester, als hij eindelijk in de hoogste klas zit, over het hart met zijn
boezems en kamers waar het bloed onafgebroken doorheen stroomt, brengt het
niet binnen den kring van zijn bewustzijn terug ; op school wordt alles vanzelfsprekend.
Hij heeft 't er moeilijk, moeilijker dan Ward en Gertje, die beiden zoo heel ge-.
makkelijk leeren, maar hij wil niet achter blijven, hij wil de anderen voorbij, hij
weet ook al lang wat hij wil worden, een architect, die prachtige huizen en bruggen
bouwt ; als dat akelige rekenen hem maar niet in den weg zat, waardoor hij met
angst aan de H.B.S. denkt. Vader wil dat hij de H.B.S. zal afloopen, hij wil naar
de Ambachtsschool.
„Zoo kun je er net zoo goed komen," heeft een jongen tegen hem gezegd, die
er ook is, en die al prachtige dingen timmert.
„Als ik van de Ambachtsschool kom, ga ik les in wiskunde nemen en dan wil ik naar
de middelbaar-technische school, dat is de goede weg, als je geen studiekop hebt."
Maar vaders wil is wet. Hij moet in ieder geval probeeren, of hij op de H.B.S.
bij kan blijven ; maar zijn verlangens zitten zoo stevig vast op het practische werken,
dat hij zijn zwervende gedachten nu in 't geheel niet meer baas kan.
Als hij maar één kameraad had ! Zijn stugge geslotenheid weert ieder af, en hij
kan toch niet anders.
„Dat je toch met alle geweld naar die Ambachtsschool wilt," zegt vader, als
er klachten komen van den Directeur. „Wat heb je er aan, ik begrijp niet, dat
je zoo'n moeite met wiskunde hebt. Het is mijn vak, ik zal je helpen, zooveel
je maar wilt, als je maar komt! Ward en Gertje rekenen zoo goed, en jij . .
een jongen nog wel! Hoe kom je toch zoo ?"
Herman wordt rood tot onder zijn haren. 't Klinkt als een onrechtvaardige
beschuldiging, hij klemt zijn lippen stijf op elkander en volhardt in een koppig
zwijgen. Als vader maar één bemoedigend woord had gesproken, dan zou hij 't
nog wel eens geprobeerd hebben, nu nooit meer!
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Vaders oogen staan zóó donker ! Als je vader goed aankijkt, zie je altijd wel
iets van moeder in zijn oogen, maar het helpt sliet, hij voelt zich toch alleen. -„in teekenen is Herman iedereen de baas," pleit Juf hoopvol, en dat is toch een
eerste vereischte als je architect wilt worden."
„'t Zal hem niet meevallen," waarschuwt vader," de omgeving is ongewoon....
en dan nog wel, Herman."
„Misschien zal de omgang met allerlei soort jongens hem juist helpen," meent
Juf,., . En nu moet vader haar gelijk geven, het zal dus de Ambachtsschool worden.
Herman's gezicht klaart.
Als vader nu maar niet zoo donker keek, met moeder in zijn oogen, die hem
toch alleen heeft gelaten.,.. hij zou willen huilen, hij kan niet; hij kan alleen
maar huilen als er iets van zijn prachtige meccano weg is, of als hij iets niet begrijpt, dat andere jongens al lang gesnapt hebben.
„Maar wiskunde moet je toch leeren, jongetje," roept vader hem nog na, als hij
al half de kamer uit is, „ik wil je helpen, maar jij moet ook willen., .
Herman is al weg! Leeren timmeren, teekeniessen hebben, vechten tot hij ze
allemaal voorbij is.... nu krijgt hij zijn kans!
--

Moeilijk is de tijd, die nu komt : het heen en weer trekken naar de stad, de omgang met jongens uit een geheel ander levensmilieu, die hem kwetsen met hun
spot over zijn saamgeknepen lippen, zijn tengerheid, zijn smalle, witte handen, -moeders handen, zei Juf altijd, en dan voegde ze er bij : „eigenlijk had jij Gertjes
handen moeten hebben, die zijn breed en sterk, als van een jongen." Waarom
maken ze altijd vergelijkingen, die in zijn nadeel uitvallen !
Laat Gertje haar handen houden. Ze wil verpleegster worden, ook een baantje,
altijd bij zieke menschen zitten, bah I. . . . maar die groote, sterke handen zal ze in
ieder geval wel kunnen gebruiken! Hij heeft de zijne, en ze zullen allemaal eens
zien, wat hij met die handen kan doen!
Het thuiskomen 's avonds wordt het lichtpunt van den dag. Hij kan zich nu
meten met Ward, die onderwijzeres wil worden, omdat hij heel ander werk heeft
dan zij en er dus van vergelijking in dien ellendigen zin geen sprake meer kan
zijn ; hij kan zich zonnen in Gertjes bewondering en zich door Juf laten verzorgen ;
hij kan zelfs vaders belangstelling opwekken als hij zijn eerste goede werkstuk vertoont.
Drie jaar hard werken, dan heeft hij de Ambachtsschool achter den rug.
Ward heeft haar examen gedaan, maar zal wel nooit in functie behoeven te treden;
een jonge, knappe leeraar in 't Engelsch heeft 't oog op haar geslagen. Wat wonder!
Ward is zoo mooi en zoo verstandig, als moeder geweest moet zijn, dat zegt vader
tenminste. Maar hij heeft een heel andere voorstelling van moeder, meer zooals
Gertje is. Ward is koel en Gertje is warm. Gertje hunkert naar het oogenblik,
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dat ze als leerling-verpleegster zal worden opgenomen. Tot zoolang zal ze in
een kindertehuis helpen. „Als ik klaar ben, vadertje," zegt ze dikwijls, „dan zult
u eens zien, hoe ik u zal verplegen, als u eens ziek mocht worden, wat ik hoop dat
nooit zal gebeuren." En dan slaat ze heel oneerbiedig haar armen om zijn groot
streng hoofd, zoodat hij wel moet lachen. Gertje alleen kan nog een lachje brengen
om vaders vastgesloten mond....
„Zie je," denkt Herman telkens, „die opeengeklemde lippen heb ik van vader,
ik heb een heele boel dingen van vader, alleen niet wat ik zoo goed gebruiken kan
in 't leven, zijn knapheid. Het is niet eerlijk !. .. .
In de vele moedelooze oogenblikken, die nu volgen als hij voor de middelbaartechnische school zijn wiskunde in moet halen, komt het dikwijls bij hem op, dat
de schatten van het leven lang niet eerlijk verdeeld zijn, zelfs niet onder kinderen
uit hetzelfde gezin. Daar staat nu Ward, mooi en groot met een scherp verstand
en een wiskunde-hoofd waar haar leeraars versteld van stonden. Ze gaat trouwen,
wiskunde is voor haar van geen belang meer, een verloren, ongetelde gift is het,
waar niemand iets aan heeft.
Gertje staat er met haar zonnig gezicht en haar klaren kijk op de dingen, door
iedereen geliefd, hunkerend naar de taak, die haar roept, .... en hij tusschen die
beiden in, als man, die in het leven zal moeten staan met zwaarder verplichtingen,
en minder mogelijkheden.
En God verdeelt 't zoo .... 't oneerlijke leven verdeelt 't' zoo .... hij staat voor
't feit. Daar zijn dagen, waarop de moedeloosheid zich zoo van hem meester maakt,
dat zelfs Juf met haar belangstelling hem niet uit de put kan helpen.
In Juf's bemoeiïngen straalt te duidelijk het medelijden door, en vader brengt
hem met zijn pogingen om te helpen hoe langer hoe verder van de wijs ; want
door zijn langzaam-geduldige woorden heen, klinkt te duidelijk het ongeduld. Van
elk ander kan vader begrijpen, dat ze niet -begrijpen, alleen van zijn eigen zoon niet.
— Toch, al worstelend in al grooter vereenzaming, omdat hij wil winnen, al
moest 't ook zijn ten koste van alle jonge vreugden en alle jonge vriendschap,
die toch bij deze levensperiode behooren, komt hij ook de middelbaar-technische
school door. Zijn eindpunt, en het daarop volgende buitenkansje, dat hij bijna onmiddellijk een plaats vindt als teekenaar bij den architect de Raadt, valt samen met
het nieuwe beginpunt in Ward's leven, haar huwelijk met Victor Dekker.
Nu moet hij wel op het feest komen, het eerste feest in zijn leven.
Ward is nog nooit zoo mooi geweest en Gertje is een schat in haar lichtblauwe,
zijden jurk.
Victor heeft een jongeren tweelingbroer en -zuster, Lo en Juultje. Lo is t.b.c.
lijder ; zijn handen zijn lang en wit, maar zijn oogen schitteren onnatuurlijk hel
boven het felle rood op zijn wangen. Juultje lijkt op hem, maar ze is krachtiger van
bouw, en blond naast zijn donkerheid. Ze is altijd bij hem en heeft eigenlijk voor
S
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niemand anders aandacht, ze maakt het feest mee, omdat Lo het meemaakt, Lo,
die zijn ouderen broer hevig bewondert en Ward, zijn schoonzusje, het mooiste
meisje vindt, dat hij ooit zag. Ze vieren allemaal feest ; hij is er bij, maar er niet
in. Hij kan ook niets ! hij heeft alleen maar kunnen ploeteren door zijn vreugdeboze jongensjaren heen. Maar 't zal niet zoo blijven ! Hij wil niet altijd de minste
zijn, hij wil ze voorbij ! En de eenige vreugde op dezen feestdag ontvangt hij dan
ook, als er op hem wordt getoost, den kranigen architect voor de toekomst, die
al dadelijk zulk een mooie plaats heeft gekregen als teekenaar bij een architect van
naam.
Teekenaar.... opzichter misschien ook, want hij is al in de praktijk geweest:
als er huizen moeten gebouwd worden, zullen ze bij hem komen om raad .... iemand,
die zoo gewerkt heeft als hij ... .
Ze heffen allen het glas en drinken hem toe, en dan neemt Victors vader het
woord en hoopt, dat hij de eerste zal zijn, die van Herman's knapheid gebruik
zal mogen maken ; er bestaan werkelijk al plannen in de verte, om terwille van
Lo naar den hoogeren boschkant van het dorp te verhuizen.
Als die plannen vasten vorm genomen hebben, mag hij den architect, onder
wiep hij werkt, waarschuwen, en dan zullen ze zien hoe, onder zijn goede leiding
het bouwplan ten uitvoer zal worden gebracht.
Ze wenschen hem allen geluk ; vader glimlacht tegen hem van den overkant van
de tafel, het lijkt op een glimlach uit de verte van moeder. Dat is zijn feest, het
eenige feest, waaraan hij iets zou kunnen hebben.
En 't zal nog heel anders worden ! Hij wil zoover komen, dat ze vergeten!
Ze prijzen hem omdat hij zoo dapper heeft gewerkt, en daarin ligt hun denken aan
zijn armoede. Ze weten niet, wat hem deze dapperheid heeft gekost, zijn jeugd
is er mee gegaan .... ze zijn allemaal jong hier aan tafel, hij is oud!
Dan schrikt hij op en wordt er zich van bewust, dat midden onder 't feest deze
bitterheid weer bij hem boven komt. Hij schrikt op door Juultje, wier oogen hij
plotseling strak op zich gevestigd voelt.
Hij wordt rood.
Ze wendt zich onmiddellijk naar Lo ... .
„Nu maakt ze een vergelijking," denkt hij, en trilt van ergernis ; altijd blijft
hij steken in de vergelijking met anderen.
Ook op Gertje wordt getoost, op haar intrede in het ziekenhuis als leerlingverpleegster. Ze hopen dat ze een eerste-klas verpleegster zal worden en dat ze haar
nooit noodig zullen hebben.
Gertjes klinkende lach als antwoord, dan rent ze van haar plaats naar vader, en
slaat haar armen om zijn hals.,.. nu lacht moeder zóó duidelijk uit zijn oogen
dat de bittere jaloezie als een gif door Herman's heele lichaam trekt en het doet
sidderen van pijn en ellende.
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„Heb je 't koud ?" vraagt het meisje, dat naast hem zit, een van Ward's vriendinnen, „je rilt !.... of ben je soms bang, dat jij als eerste slachtoffer van Gertje's
verpleegkunst zult vallen ?" laat ze er lachend op volgen. Hij houdt zich goed;
„dat heb je precies geraden," lacht hij terug, dan moet hij zijn lippen zoo vast op
elkander klemmen, dat er geen woord meer kan ontsnappen.... het zou een boos
woord geweest zijn....
— Het feest is voorbij.
Herman zit een week later in zijn kamer en werkt.
Al de dagen die komen, werkt hij op honderd percent, zooals geen van de anderen.
Ze mogen hem niet lijden. Dat is tenslotte geen werken meer ; en hij stelt hen
allen in de schaduw door zijn overmatigen ijver. Maar dat is juist zijn bedoeling.
Hij wil aan hen voorbij! Hij wil zich wreken op het leven, dat hem te kort deed,
zijn recht eischen ! Want nu wordt het zijn recht te ontvangen, wat een ander
als gift in den schoot werd geworpen.
(Slot in het volgend nummer.)
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TANTALUS' WIJSHEID
DOOR

W. HESSELS.

Er was een tijd dat drift mijn hand deed reiken
naar wijkend ooft dat in de takken blonk,
dat glanzend water mij kon doen bezwijken
en al mijn nachten brandden naar één dronk.
Ik kende niet de stilte van den avond.
Met ied're ranke zeemeeuw vloog ik mee
en dan in 't stortend water mij begravend
was ik een golf, een ruischend deel der zee!
Door zoete oogen als vergif bevangen,
was ik een open hoorn van hunkering,
een ledig strand dat blaakte van verlangen,
maar wist van vrede noch verzadiging.
Nu is dat al een bonte droom geworden
sinds ik de wereld in mijn hart toeliet
en boven stormen rees de stralende orde
der sterren in een eindeloos verschiet.
Ik weet dat slechts wanneer begeerten zwijgen
de blaren komen ruischen om mijn hoofd,
de volle trossen langs mijn oogen nijgen
en door mijn wezen geurt het rijpe ooft.
Ik voel de blauwe tinteling van water.
Appels en druiven zwellen in mijn bloed.
In deze klaarte treedt een god mij nader.
De stilte zingt hem lichtend tegemoet.
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ANACHOREET
DOOR

W. HESSELS.

Toen hij der wereld_ toover was ontvloden
bij helder water en bij zuiv're wind
zichzelf ontzeggend wat het vleesch van noode
had en eenmaal hartstochtelijk bemind,
vond hij zich zoo bedwelmd door blauwe luchten
en zoo verrukt om bloemen in een wei
dat hij ook dit moest loslaten en vluchten
en zich verbergen in een grot; tot hij
ontwarende de overzoete geuren
die tot hem stegen van gedroomden wijn
ten laatste moede wankelde ter deuce
en zich voorover stortte in het ravijn,
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DOOR

MUUS JACOBSE.

De beschouwing van John Ietswaart over wat we, onder excuses aan hem,
nu- maar Kristelike kunst zullen blijven noemen, is buiten kijf uiterst beminnelik,
al was het alleen maar om haar dichterlike eigengereidheid. Bovendien is zij nog
respectabel, daar zij een persoonlike geloofsbelijdenis inhoudt, religieus en esteties, of misschien beter : religieus dus esteties. Maar één ding heeft deze beminnelike en respectabele dichter vergeten, n.l, dat hij een wetenschappelik probleem
aansneed en dat een wetenschappelik probleem recht heeft op een wetenschappelike
behandeling. Het ging om de verhouding van dichter en publiek, de vraag van het
publiek en het aanbod van de dichters. En wel in het bizonder over de krisis
op de Kristelike letterkundige markt : het publiek eist andere waar dan de jonge
dichters hebben aan te bieden. Dit nu is een probleem van sociologise aard:

een publiek zonder literatuur, maar ernaar verlangend, een literatuur zonder
publiek, maar ernaar verlangend.
Ietswaart is niet de eerste, noch zal hij de laatste zijn, die een maatschappelike
krisis tracht op te lossen door het uiteenzetten van zijn partijpunt. Ongeveer
als volgt : „Goede mensen, filosofeer toch niet langer over Kristelike kunst ; laat
u liever grijpen door de goddelike schoonheid van deze aarde in Kristus' woord
en daad en alle dingen worden u toegeworpen." Merk op, dat de schoonheid
hier een theologise grootheid is geworden. Ietswaart biedt ons zijn theologie ter
overweging aan. En wij overwegen gaarne. Ik voor mij wil wel vast bekennen,
dat ik het op een heleboel punten met hem eens ben. In elk geval bestaat er
dus een gemeenschap op deze theologise basis. Van hoeveel mensen : twintig,
vijftig, honderd? Naast hoeveel andere Kristelike theologise gemeenschappen:
twintig, vijftig, honderd? Want God is één, maar de theologieën zijn vele.
Maar, zal Ietswaart misschien zeggen, mijn theologie is niet de eerste de beste,
het is de theologie van een dichter en voor dichters, van een artistieke geestes structuur en voor artistieke geestesstructuren, en in die sociologise beperking heeft
mijn theologie een absolute geldigheid. Bij een misverstand in de sociale kring
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van het literaire type behoeft men zich maar te verdiepen in de theologie van
dat literaire type om het verlossende woord te horen. Het conflict gaat niet
tussen de dichters en de Kristenen, maar tussen de dichters en de literaire Kristenen. Maar hier wordt weer één ding over het hoofd gezien. Er is niet één soort
literatuur, één vormdrift, één verlangen naar schoonheidsbeleving, maar er zijn
er vele. Ook binnen het type van de literair belangstellende vallen weer verschillende sociologise ,kringen te onderscheiden. Hoeveel, dat hangt af van de
samengesteldheid van het literaire leven in een bepaalde kultuur. Nu staan de,
laten we zeggen, tien literaturen, die er op 't oogenblik in Nederland zijn, natuur
niet los van elkaar, maar groeien op alle mogelike manieren langs en over en-lik
door elkaar heen. Zo bijvoorbeeld in Opwaartsche Wegen. En nu wil het ongeluk, dat de dichters er over 't algemeen (laten we aannemen, dat Ietswaart
inderdaad namens ,,ons" jongeren spreekt, zooals hij doet voorkomen) tot een
andere literatuurkring behoren dan de lezers. Het sjibbolet voor de beide kringen
(ik vereenvoudig de toestand gemakshalve) is de term „Kristelike kunst" : het
publiek gaat bij het horen daarvan wat rechter op zijn stoel zitten, Ietswaart
en de zijnen schudden het hoofd en mompelen een dichterlike vloek, altans vervloeking. Want het onbillike en eenzijdige in het stuk van Ietswaart is, dat hij
aan de andere groep het bestaansrecht ontzegt. Ik beweer daarentegen: het Kristelike publiek vraagt terecht om zijn eigen Kristelike kunst en wij, Ietswaart
en ik, kunnen die niet geven. Wij zijn hoogstens dichter voor een klein kringetje.
Wij kunnen door alle wettige middelen trachten dat kringetje uit te breiden, b.v.
door suggestieve en eigengereide artikels als dat van Ietswaart, en wij kunnen
dat met een hooghartig schoolmeesterswoord literaire opvoeding noemen, dit geeft
ons niet het recht om de schouders op te halen over een Kristelik publiek, dat
graag met ons zou pronken tegenover de buitenwereld („onze eigen mannen
hoeven niet voor jullie onder te doen !”) als wij maar een tikje „Kristeliker"
waren in onze uitingen.
Waarom verlangt ons publiek, dat ons publiek niet is, eigenlik naar zo'n „positief"
geluid l Om dezelfde reden, waarom het schoolmeesters vraagt „van positief Kristelike beginselen, instemmende met de drie formulieren van enigheid." Om dezelfde
reden, waarom het Kristelike scholen stichtte, waarom het eigen politieke partijen
vormde, eigen vakverenigingen oprichtte, zich terug trok in een eigen radioomroep, in een eigen wetenschap, in een eigen .... kunst. Het tegenwoordig Kristelik publiek is de nakomelingschap van de Réveilkristenen, vast georganiseerd,
geestelik en maatschappelik, in de talloze organisaties, die uit die grote beweging
zijn voortgekomen. Het Réveil bracht een verdiept geloofsleven en tegelijk de
bewustwording van de eigen, afgegrensde plaats in en tegenover de wereld, de
antithese, die Kuyper later zou uitwerken op politiek gebied. Onze kultuur is
niet meer als in de gouden eeuw beheerst door het Kalvinisme en de Kalvinisten,
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maar het volk Gods is ook kultureel een klein kuddeke geworden. Men moet zich
zoveel mogelik concentreren in eigen kring en er mag geen onzeker geluid gehoord worden, want ieder geluid, vooral ook kultureel, is een getuigenis voor
de wereld. Een dichter uit eigen kring moet het merk van zijn Kristelikheid op
zijn voorhoofd dragen en zijn werk moet geen twijfel aan de herkomst kunnen openlaten. Dat is nu veel meer nodig dan in de 17e eeuw : toen was er, tenminste
voor het uiterlik, maar één kultuur, nu zijn er op zijn minst vier, zie de radio.
Zij, die behoren tot deze kultuurkring, verlangen, voorzover zij artistieke behoeften hebben of voorzover zij altans overtuigd zijn dat ook de kunst strekt tot
verheerliking Gods, geen „kunst van Kristenen" maar kunst, die behalve kunst
ook Kristelik is d.w.z, duidelik te herkennen is als afkomstig uit eigen kring. En
dat is hun goed recht. De enige dichter, die momenteel misschien min of meer
aan deze vereisten voldoet, zou Willem de Mérode kunnen zijn. Maar voor de
echte dichters, wier bazuin in dit opzicht geen onzeker geluid liet horen, moet
men toch teruggrijpen naar de felheid van de eerste Réveiltijd, naar Bilderdijk
en Da Costa. Helaas zijn zij verouderd en staat het niet meer netjes om ze te lezen.
Het zou geen goede indruk maken op de buitenwereld en niet van kulturele
weerbaarheid getuigen om met zulke mummies voor de dag te komen. De grote
17e eeuwers zijn histories lang niet zo nauw met het georganiseerde Kristelike leven
van nu verbonden als de Réveilmensen. Zij leefden in een andere tijd en staan
bovendien technies-literair te ver weg om een eigentijds literair leven te kunnen
vervangen. Er blijft dus niets anders over dan maar uit te kijken naar jongeren
en te hopen, dat er nog eens iets bruikbaars uit te voorschijn komt, bruikbaar in
de kulturele strijd om het bestaan.
Dat is dus de ene partij in het conflict. En de andere is de groep, waarvoor Ietswaart een beginselverklaring heeft ontworpen. Zij zijn waarschijnlik wel voor het
grootste gedeelte uit de vorige groep voortgekomen, maar zijn bij de wereld in
de leer geweest. Daarbij hebben zij het geloof van de vaderen wel behouden en
dit doet hen aanspraak maken op de naam Kristelike dichters, maar uit de organisatievormen, die de vaderen bonden, zijn zij voor een groter of kleiner gedeelte
losgeraakt. Of zij decadenten of kernfiguren van een nieuwe geestelike organisatie
zijn, zal de tijd moeten leren.
Maar in ieder geval, onze Kristelik-literaire krisis binnen de organisatievorm,
die Opwaartsche Wegen heet, lijkt mij voor 't ogenblik onoplosbaar. Ik help de
positieven onder ons hopen, dat de Kristelike dichter bij de gratie Gods nog eens
moge opstaan en Ietswaart en mijzelf help ik wensen, dat er nog eens een publiek
raag komen, dat ons neemt, zoals we zijn. En intussen en bij voortduring moge
ons gedicht de stem worden van Gods schone aarde, waar de Meester met ons
wandelt en aanzit aan onze bruiloft, tot Hij eens over het water tot ons komt om
onze hand te grijpen.
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Voor Ada en Wouter.

Na volheid van een dag, geen avond was zóó leeg
als toen wij langs de donkre paden gingen
van een verregend land ; van praten moe
en uitgezegd, terwijl de hemel zweeg.
Zoo dekken 's werelds duisterheden alle mildheid toe.
Geen troostwoord van een vriend, noch avondschemering
konden de pijnen dooven
van een zwak hart, dat immer naar één ding
verlangt en smeekt, doch nimmer kon gelooven.
De liefde deed wel zeer, waarmee een elk vermeed
het harde woord van onmacht uit te spreken. — Dus
gingen eens gepijnd door 't zelfde leed,
twee mannen even donker, even vreemd naar Emmaus.
Maar dit, — dat wij zoozeer bevangen waren
met wat er in ons om verlossing streed,
dat wij de zachte voetstap op de blaren
van Hem niet hoorden, die stil met ons schreed,
en duizendmaal zijn stappen heeft vertraagd,
en deernisvol een simpel woord gevraagd.
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Het gebruiken van rhetoriese taal is onvermijdelik. De berg van taal te verbrijzelen en een nieuwe taal uit het gruis op te bouwen is niets dan een rhetoriese
wens ; de wens uitgesproken te hebben was echter op zichzelf een daad.
Toen de tachtigers spraken over rhetoriek, en als we in onze tijd spreken over
epigonisme, bedoelden zij en bedoelen wij iets anders dan het door ieder te er
verschijnsel, dat er traditie is in het taalgebruik, zonder welke het niemand-ken
mogelik is zich verstaanbaar te maken.
Toen ik in Opwaartsche Wegen (9e jrg., pag. 68 e.v.) zei, dat het verwijt der
tachtigers aan Bilderdijk, n.l, dat zijn taal rhetories was, niet tot hem gericht
was als schepper van deze rhetoriese taal, maar als de man die door de groot
zijn persoon aan deze taal nog bijna een eeuw gezag gaf, verstond ik-heidvan
dan ook met hen onder rhetoriek een dichterlik jargon.
Prof. Verwey was zo vriendelik mij er op te wijzen, dai hij reeds in 1886/87
in het tijdschrift De Salon onder de schuilnaam A. de Mare een zestal artikelen
schreef, waarvan het vierde o.a. het renaissancetijdperk als rhetories kenmerkt. 2
Dat Verwey wist, dat de taal van Bilderdijk en die van de Renaissance nauw
verwant was, heb ik natuurlik nooit betwijfeld ; dat hij de renaissancetijd genoemd heeft „een tijd van rhetoriek, die ook hém (Vondel) te machtig was"
en even verder schreef, dat Vondel „blijk geeft de dichterlijke taal te hebben geaccepteerd", brengt ons bij de bepaling van de verhouding Vondel, Bilderdijk,
Verwey een heel eind verder, omdat hier tegenover Vondel de woorden gebruikt
worden, die ons uit de theoretiese uiteenzettingen der tachtigers zo bekend
zijn, zodat we precies weten, wat hier wordt bedoeld. En zo komt tegelijk ook
de vraag, waarom Vondel aanvaard en Bilderdijk afgewezen wordt, wat nader aan
)

1) Naar aanleiding van Bloemlezing uit de gedichten van Bilderdijk, door van Eking. Tweede
druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon (z.j.).
2) Kloos besprak dit art. en citeerde het gedeeltelik in zijn Kroniek van Mei 1887.
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de oplossing, omdat we nu gedwongen zijn het gebruik dat beiden van een overgeleverde taal maakten, te vergelijken.
Het onderscheid kan niet geheel liggen in het feit, dat in Vondels dagen deze
taal, al had ze in Frankrijk, Italië cn in de klassieke literatuur reeds een geschiedes achter de rug, voor ons Hollands nog bijna nieuw en fris was ; deze deugd
gold voor een kenner der klassieke literatuur niet en kan ook onze voorkeur in het
heden niet meer bepalen ; hoogstens zou onze waardering dan een historiese
kunnen zijn.
Wel kan het verschil liggen in de wijze waarop beiden deze taal aanvaarden:
Vondel — en nu komen we langs een andere weg toch tot het nieuwheidselement
in zijn taal terug — in hoge bewondering voor een wereld die hem onbekend
was, maar elke dag meer van haar schoonheid openbaarde, Bilderdijk die met
deze wereld en haar taal als kind reeds vertrouwd was en de geldigheid van haar
schoonheid niet als een verrassing, maar als een vanzelfheid aanvaardde.
Als Vondel deze taal tot de zijne maakte, was het telkens opnieuw in blijde erkenning voor de treffende juistheid, en in bewondering voor de Verbeelding, waarvan ze de manifestatie was. Als Bilderdijk dezelfde taal gebruikte, was het 't han
een buitengewoon omvangrijk taalapparaat, door vorige geslachten samen--ternva
gesteld, door Bilderdijk met gemak bediend. Vondels blijdschap en verwondering,
Bilderdijks bedrevenheid, ziedaar de grote tegenstelling, waaruit veel in beider
arbeid, ook het verschil in waardering verklaard kan worden.
In • wezen was natuurlik de autoriteit die Vondel erkende in de taal van een
dichtergeslacht, dat leefde onder andere omstandigheden, in andere tijd, en uit
ander levensinzicht reeds een vergissing. Hierbij was immers het grote gevaar
om het overeenkomstige identiek te stellen, en om zoodoende tevreden te zijn
met een uitdrukking, die eigen gevoelens slechts tennaastebij weergaf. Vondels
werkelikheidszin en zuivere waarneming behoedt hem voor grof mistasten ; hoog
treffen we, als in de beroemde rei der Eubeërs het Zuidelik en Beverwijkse-sten
landschap naast elkaar aan : ,waar „de gouden Titan" uit de zee rijst .,met blaeuwe
paerden", waar de zee dus niet in het Westen ligt én een blauwe kleur heeft en
we ook „'t ruysschen van een silverbeeck" gewaar worden, die ons in gedachten
buiten Holland voert, maar waar we ook aantreffen „een af-getuynde koolhof",
„een klaverwey, omcingelt met een' boomenrey", en een geheel landschap en bedrijf,
dat Vondel van dichtbij kende en daarom met grote levendigheid beschreef. Kort om, Vondel, in bewondering voor het Beatus ille, neemt Horatius' toon over, ziet
een tijd door zijn ogen, wordt echter spoedig door de stof naar de hem omringende werkelikheid gevoerd. De 17de eeuwse dichters hebben deze werkwijze
zo vaak getoond, wanneer ze een psalmberijming aanvatten en na tien, twintig regels
plichtmatig vertalen door de stof werden gegrepen en op eigen wijze en toon
deze „uitbreidden".
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Voor een nauwgezette bestudering van Vondels taal zou naast de taal van de
klassieke dichters (en du Bartas) zeker ook niet de invloed van de taal van de Bijbel
vergeten mogen worden, terwijl dan nog een eigen grote afdeling zou overblijven
voor de taal, die bij Vondel direkt door de hem omringende werkelikheid was
geïnspireerd, het knappe gebruik dat hij b.v. van de zeemanstaal wist te maken.
Want Vondels grootheid ligt toch voor een groot deel hierin, dat hij bij de aan
klassieke retoriese taal zichzelf wist te blijven en zoveel kontakt-vardinge
wist te behouden met de werkelikheid. Dit laatste nu misten te zeer de dichters,
die voor zijn gezag bogen en op zijn voorbeeld en dat van andere grote voorgangers de renaissancetaal tot de hunne maakten. Bilderdijk is in dit opzicht veel
meer zichzelf dan tal van 18e eeuwers, maar miste de scherpe waarneming van
zijn naaste omgeving. In zijn taal treffen we weinig aan het uit de volstrekte
nabijheid gegrepen beeld, een taal die opbloeit uit de omringende werkelikheid.
Dat wil niet zeggen, dat we bij Bilderdijk niet aantreffen „het wilgentakje, 't gepluimde riet, 't graanbed" dat hij ook in zijn omgeving kon opmerken en waar
zelfs uit bewonderende aanschouwing kende, maar het neemt in zijn werk-schijnlk
een zo traditionele plaats in, dat de verrrassing voor deze schoonheid in zijn
woorden niet leeft. Daarom hebben zelfs deze namen uit de omringende werkelikheid vaak een stereotype omvorming gekregen en ingelijst in een sterk pathos de
macht verloren om langs direkte weg te treffen.
Ik heb de bloemlezing van de heer van Elring nog eens gelezen en heb nog
voldoende bewondering voor Bilderdijk om hem een der grootste Nederlanders
te achten uit onze historie, en in hem de profeteneigenschap van het waarachtig
dichter zijn te erkennen: getuigen in woorden die buiten de direkte kontrole om
ontstaan, maar deze bloemlezing is ook een rechtvaardiging van de aanval van
'80: een aanval op een tot dichterlik jargon vergroeide taal.
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Is het wantrouwen, als ik de positieve tietel van Willem Hessels' bundel wend
tot een vraag ? Wantrouwen en eigengerechtigheid zijn twee zonden, die in onze
tijd zo'n allesvernielende kracht hebben verworven, dat ik de veronderstelling van
wantrouwen bij de opzet van dit artiekel eerst grondig wil afwijzen.
Wantrouwen is de oorzaak, dat in een tijd van grote vredeswil en oorlogsangst
zelfs de grootste finantiële nood nog niet tot ontwapening drijft. Wantrouwen
speelde een groote rol bij de oorzaken die de wereldhuishouding hebben verstoord ;
wantrouwen is de oorzaak, dat de pogingen tot herstel falen. Wantrouwen en eigengerechtigheid voerden tot de onmogelikheid van gezonde politiek. Dezelfde oorzaken
zijn het die kwaad stichten in ons kleine kringetje, dat belangstelt in een ontwaking
van Christelike literatuur.
Daarom wil ik uitdrukkelik verklaren, dat ik, wanneer ik de bevrijdende kracht
van Hessels' verzen in twijfel trek, geen ogenblik twijfel aan de eerlikheid van
zijn persoon of zijn vers. Ook de kwaliteiten van zijn vers worden door mij gewaardeerd. Het zou trouwens dwaasheid zijn verzen, die voor het grootste deel in Opwaartsche Wegen hebben gestaan, na bundeling te verloochenen. Ook wil ik
het verzamelen van zijn verzen in een bundel niet een voorbarige daad noemen ;
onder de bundels van dichters uit onze kring is dit zeker de minste niet. En ten
slotte, ik houd van Hessels' verzen ; hij doet zo weinig literair, hij kan zo stil voor
zich heen praten en zich verblijden over de eeuwige zekerheden, over Hem die de
sterren, bergen, de vaste tekenen van Gods macht heeft geschapen, die ook de mens tot
leven riep. Zijn vers is vaak zo argeloos, dat men hem dat taailevende vogeltje dat in
zijn hart durft te slaan,".— de Genestet had daar ook al last van — graag vergeeft. Toch
alleen, omdat hij 't nergens zo ver brengt als die redenaar, die ik onlangs met een
ernstig gezicht hoorde beweren, dat een vogeltje klokte in zijn keel. Want He ssels' vers,
schoon hier en daar wat patheties, is van een vriendelike natuurlikheid. En dat is
des te meer gelukkig, omdat hij in staat is in deze gemoedelike eerlikheid van God
te getuigen. En zonder de dichter met een opdringerig medelijden lastig te vallen,
1

) Bevrijdingen door Willem Hessels, uitgave U.M. Holland, Amsterdam.
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zwijgen we eerbiedig stil, als hij klaagt over zijn groot verdriet, als zijn stem dan
in heftig dringen overgaat en eindigt in een bange kreet.
Ik geloof niet, dat iemand me van vooringenomenheid zal beschuldigen, als ik
toch in verzet kom tegen de tietel Bevrijdingen. Bevrijding, voor wie ? Voor de
dichter ? Omdat het goed is, zich eens uit te spreken ? Dat mag een tijdelike
opheffing van een beklemming betekenen, in een enkel geval : er zijn enkele verzen
in de bundel, waarvan ik me voorstellen kan, dat de dichter tevreden het moede
hoofd heeft neergelegd, nadat hij dit had uitgezegd. Al was het niet in de overtuiging, dat de verschrikking waaruit het vers geboren werd, nu nooit meer
macht over hem zou hebben. Deze blijde verlossing klinkt bovendien uit deze verzen
slechts zwak tot ons, en alleen op enkele plaatsen. De meeste verzen uit deze bundel
zijn toch zeker uit een andere scheppingsdrang ontstaan. En laten we daar dankbaar om zijn. Want hoezeer ik het weldadige smartedoven van zo'n vers begrijp,
een waarachtig Christendom, dat van de zekerheden vermag te spreken, waar Hessels
gelukkig op andere plaatsen ook op doelt, beschikt niet alleen over een voller toon,
maar heeft ook geestelik een groter waarde.
Maar vooral bestrijd ik de bevrijdende kracht van deze bundel, als ik aan de
:eter denk, die toch bij menigerlei waardering, deze verzen teleurgesteld uit zijn
hand zal leggen. Het is misschien onbillik, dit juist aan Hessels te verwijten, maar
verreweg het grootste deel van deze verzen gaat zo buiten de werkelikheid onzer
dagen om, zijn tenslotte zoo weinig zeggend, dat ze een benauwenis inplaats van
een gevoel van bevrijding bij me achterlaten. Ik kan het soms als een krankzinnig
plichtsgetrouw, maak ik mezelf wijs ~ allerlei boeken
werk voelen, wanneer ik
en boekjes, de meeste onbelangrijk, zit te recenseren voor Opwaartsche Wegen.
Maar ik houd het uit, omdat ik soms iets verneem van bevrijdende kracht ; niet
altijd toch laat een boek je met lege handen staan. Als dan een dichter uit onze
eigen nabijheid zijn verzen bundelen gaat, dan is het teleurstellend om te worden
afgescheept met als voornaamste vulsel van de bundel verzen, die het best gekarakteriseerd zijn in Een lied van trein en zon. Ik misgun de dichter zijn plezier in de
machinist en het station niet, maar mij overvalt het gevoel, dat sommige Vlamingen
bevangt, als ze enkele van hun meest begaafde dichters zich blind zien staren in
het fraaie, maar toch belachelike waterstraaltje van het Fonteintje.
Er is een kunst die niet meer is dan een teer spel, een gracieus gebaar. De
stille bekoring, het dromerig genot dat deze kunst biedt, ondergaat men zonder
zich er rekenschap van te geven. In alle andere gevallen, speurt men naar de zin,
weet men met een mens te doen te hebben. De kunst van Hessels vraagt in zijn
rustige praattoon om geen andere beoordeling. En dan is het teleurstellend als men
merkt, dat deze mens zo weinig van het grote leven begrijpt, dat hij zich er grotendeels buiten plaatst.
Ik ben misschien heel onbillik geweest, omdat deze verzen grotendeels geschreven
F--
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zijn, toen er in onze kring maar al te zeer levensdilettantisme werd getolereerd
niet alleen, doch door sommigen in niet geringe mate werd bewonderd. En dan
geldt dit verwijt aan Hessels in sterker mate dan anderen. Maar als we nu
reeds anderhalf jaar roepen om bezinning, kan toch niet van me gevergd worden,
dat ik me nu nog stil vakantiegenoegens en droomprentjes in de handen laat
stoppen en doe of deze ook maar op enige wijze bevrijding geven voor de noden,
die onze tijd ons te dragen geeft, antwoord op de vragen, een vervullen van de
roeping van onze eigen kunst. Zal onze kunst eigen stem krijgen, dan zal ze
midden in het leven moeten staan. Ik bedoel geen ongezonde aktualiteit, maar
ze zal toch meer moeten geven dan een nabloei van tachtig. We voelen toch dag
aan dag, niet alleen dat onze tijd merkwaardig is, interessant, maar dat wij — en
wij Christenen niet het minst er zeer ernstig bij betrokken zijn, dat wij het
zout der aarde en het licht van onze tijd moeten zijn, een tijd die het nergens
anders meer van verwacht, meer van verwachten kan, dan van het Christendom,
dat door een hoogmoedige 19e eeuw voorbijgelopen werd. Enkele edele Romeinen
wisten hun rijk, toen het al lang vermolmd was, nog eeuwen te handhaven, ook
al was de val tenslotte niet tegen te houden, maar het Christelik geloof dat meer is
dan humaniteit en karakter, brengt niet alleen regeneratie, zuivering van het oude,
en bevat zo de kracht om voor Christus te bewaren wat verloren zou gaan, het
draagt ook in zich een element van nieuwschepping, de altijd nieuw toevoegende
macht des Geestes, die ons doet verwachten de komst van het koninkrijk Gods.
Ik heb niet gezegd, dat deze dingen buiten Hessels om gaan, zijn bundel bevat
op menige plaats een ernst, die ons direkt doet herkennen een mens, die meer dan
anderen de bedoeling van mijn schrijven zal begrijpen, maar ik moest dit toch
ook hem schrijven, omdat ik in de dagen, dat ik mij met zijn bundel voortdurend
bezig hield, ook nog de oproeping las, die redaktioneel in Het Korenland stond
om in de verzen van het Oktobernummer te speuren naar wat de dichter bezighoudt.
Hessels' Wolk in dat nummer is niets minder troosteloos dan het meeste van zijn
Bevrijdingen, gelijk de grootste helft van de verzen in het genoemde nummer, en
veel van wat tenslotte ook wij zelf nog telkens voor Opwaartsche Wegen weer
aanvaarden, omdat het Christelike vers van onze tijd zo zelden wordt geschreven.
Dat deze roep om vernieuwing en verdieping geen misverstand, maar weerklank
moge vinden in het hart van allen voor wie dit bestemd is!
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Bij den aanvang van de periode,') welke in 1917 inzet met den val van het
Tsaristische regiem en den doorbraak der Communistische revolutie, is Wladimir
Majakowski in Rusland de vertegenwoordiger van het futurisme in de literatuur.
Deze jongeman, die in het burgerlijke leven op allerlei wijzen was gestrand, die
geen inrichting van onderwijs kon bezoeken, of hij werd na korten tijd daaruit
verwijderd om zijn opstandigen geest, is in zijn vaderland de beste en voort
leerling geweest van den Italiaan Marinetti. In zijn oeuvre ketterde hij-varendst
tegen alles en iedereen, bestookte letterlijk al, wat den beschaafden, intellectueelen
en vromen Rus hoog en heilig was. Zijn kleeding en die zijner leerlingen, die
hij aanvoerde met het onmiskenbare genie van den geboren leider, was a-traditioneel, ja, tergend, evenals de op elkaar rijmende scheldwoorden, welke zij op
straat het publiek in de ooren schreeuwden. Natuurlijk sloten Majakowski en zijn
vereerders zich aan bij de revolutionaire studenten en bij de arbeiders, die op ver
wijzen de komende revolutie voorbereidden. Toen de oorlog uitbrak,-schilend
voerde hij een heftige, anti-militaristische propaganda en tijdens de Februari
betoonde hij zich in woord en daad een hartstochtelijk partij--revolutian197
genoot der communisten. Hij schreef zijn oorlogsboek over deze revolutie en zag
zijn, al in de eerste oorlogsjaren geschreven werk „Oorlog en Vrede" gedrukt. In
het eerste jaar der revolutie steeg Majakowski's roem, zoowel als zijn werkzaamheid
tot het hoogtepunt ; in snelle opeenvolging verschenen zijn hoofdwerken, welke
grootendeels satyren bevatten. Vooral het gedicht „150.000.000" is bekend en
beroemd geworden tot ver buiten Rusland.
Evenwel, hoe Majakowski bij den inzet der revolutie ook met haar sympathiseerde, hoeveel moeite hij zich, met zijn bentgenooten, ook heeft gegeven om haar
te verwezenlijken, geestelijk stond hij wel heel ver verwijderd van .de bolsjewistische idealen, welke o.m. Lenin en Trotzki huldigden. De futurist was — natuurlijk
1 ) Zie voor deze periode o.m. „Literatuur in Sovjet-Rusland" d. Dr. V. Kresin, Alg. Hbl.
5 en 16/3 '31.
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individualist ; dit individualisme was de kracht, de ruggegraat van zijn kunst.
Wanneer hij kampte tegen onbeschaafdheid en traditie, bezigde hij een taal, welke
zonder commentaar niet was te begrijpen. De syncopische regels, de orchestrale
taalbehandeling, de „Wortballung", het tot een mechanisme opgebouwde rijmschema, het was alles hyper-individualistisch. Als hij een zijner boeken den titel:
„Ik" geeft, heeft dat symbolische beteekenis: het Russische volk bestaat uit 150.000.000
„zielen" en zij allen moeten, volgens den dichter, een „ik", een individu, een persoonlijkheid worden en dan natuurlijk allen ,,Majakowsky's". Tegen de persoonlijkheden, die geen Majakowsky zijn, strijdt de dichter met felle kracht ; op hen beproeft hij de wapens zijner satyren en karikaturen.
Zoolang de roes der eerste revolutionaire geestdrift duurde, kon het den schijn
hebben, alsof Majakowski tot de besten der communisten behoorde, alsof hij alles
aan het streven der revolutie ondergeschikt maakte. Maar noodra de vestiging
van het nieuwe gezag een feit was en de leiders de rust vonden, noodzakelijk voor de
practische verwezenlijking hunner idealen, bleek het, dat Majakowski's streven slechts
toevalligerwijze eenigen tijd parallel geloopen had met dat der revolutie. Toen
Lenin en Trotzki hun hoofd noodig hadden bij andere zaken, gunden zij Majakowski, evenals zoovele andere, anti-Tsaristisch gezinde kunstenaars gaarne de
vrijheid. „Men droeg hem op de handen; men duldde zijn excentriciteiten en
was bereid, hem op allerlei wijzen tegemoet te komen." Evenwel, toen de Communistische staat was gesticht, bleek het den kunstenaars, hoe hun daarin een zeer
bepaalde plaats was toegedacht en dat van hen, ten einde die te kunnen innemen,
allereerst geëischt werd, dat zij hun individualiisme zouden opgeven.
In een zijner opstellen : „Literatuur en Revolutie" pakte Trotzki Majakowski's
gedicht „150.000.000" aan en schreef : „De schrijver wilde een epos geven van
het massa-leed en het massa-heroïsme der onpersoonlijke revolutie van de 150.000.000
Iwans. Hij heeft gezegd niemand is de maker van dit, mijn gedicht. Maar deze
conventioneele onpersoonlijkheid verandert aan de zaak niets, het gedicht is persoonlijk, individualistisch en wel hoofdzakelijk in den slechten zin des woords :
het heeft al te veel kunstige willekeur. Het strandt op een met hoofd en zenuwen
arbeidende constitutie der revolutie, welke zich, mèt de methoden van het meesterschap van het woord, ondergeschikt maakt. De schrijver doet als een athleet,
werpt woorden op : dan dit, dan dat beeld. Maar wanneer Majakowski de
150.000.000 Iwans vertrouwelijk op den schouder klopt en deze vulgariteit gebruikt
om met het Socialisme en de revolutie op vertrouwelijken voet te komen, dan
is het gevolg daarvan, dat niet de dichter groeit als een reus, maar dat de Iwan
ineenschrompelt. Familiariteit is in 't geheel geen bewijs van innerlijke verwant
-schap".
Men ziet, hoe de wegen uiteen liepen. Zonder twijfel zou er dan ook een breuk
gevolgd zijn tusschen Majakowski en het communisme, indien de leider der futu:
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risten even weinig buigzaamheid had bezeten als vele zijner volgelingen. Deze
derderangs talenten konden de zwenking van den leider niet meemaken, doch
Majakowski zelf bewees, Trotzki's scherpe kritiek te hebben begrepen. Hij ving
aan, zijn satyrisch talent in dienst te stellen van de Sovjet-propaganda. O.m. schreef
hij een brochure, waarin hij de domheid hekelt van het volk, dat troost zoekt bij
de jeneverflesch. Hij schrijft thans tegen God en de geheele burgerlijke moraal en doet
dat niet als onafhankelijke kunstenaar, doch in opdracht van het commissariaat,
belast met het voeren dezer actie.
Met den overgang van Majakowski naar den Staatsdienst, hield het Russische
futurisme, tot erkenning gekomen in de eerste jaren der revolutie, feitelijk op, de
leiding te bezitten. De imaginisten, aangevoerd door Sjersjenewitsch en anderen,
hadden reeds eenigen tijd oppositie gevoerd, doch bezetten nu verschillende voor
posten. Zoo mogelijk was de imaginistische poëzie nog méér revolutionair-name
dan die der futuristen was geweest. De kunst werd door hen op wel bijzonder
ruwe en grove wijze „gediend", o.a. met het gebruik van scheldwoorden, met
welke invectieven een tijd lang de sympathie van het volk werd verkregen. Sjersjenewitsch --- volgens Kresin de vooraanstaande theoreticus der imaginisten
schreef eens : „De poëzie is geen organisme, maar een verzameling van uitbeeldingen. ik ben ervan overtuigd, dat men alle gedichten van Marienhof met evenveel succes van achter naar voren kan lezen als men de schilderijen van Jakoelnof
ondersteboven kan hangen".
Dat was, aesthetisch, toch wel revolutionair genoeg, doch dit anarchisme was
tegelijk het graf, dat de imaginisten voor zichzelf dolven. Immers, de regeeringsbedoeling was : literatuur, revolutionair naar den inhoud en niet naar den vorm,
Van de tusschen 1919 en 1921 elkaar den voorrang betwistende diverse literaire
scholen en stroomingen zullen we hier verder zwijgen. Al die „kunstenaars" met
zoo uiteenloopende idealen en aspiraties konden niet dienen tot het doel, dat
de Sovjet-regeering voor oogen hield met betrekking tot de kunst in het algemeen en de literatuur in 't bijzonder. Want wat door die leiders gezocht werd
was een groep van schrijvers, die hun talenten onvoorwaardelijk in dienst stellen
zouden van de bolsjewistische cultuur en de propaganda daarvoor. Dit zoeken
geschiedde van 1920 af met toenemende volharding en de middelen, gebruikt om
het gewenschte doel te bereiken, werden telkens krasser.
Eerst werd aan futurisme, imaginisme, constructivisme etc. etc. de staatsbescherming ontzegd, wat practisch beteekende, dat de kunstenaars dezer groepen
het zwijgen werd opgelegd, Dan deed Loenatscharski een poging om, met behulp
der Serapions-broeders, de grondslagen te leggen van een specifieke Sovjetliteratuur. De door zijn boek „Steden en Jaren"') ook te onzent bekende Kon1

) Nederl. Uitgave bij J. Ploegsma, Zeist.
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stantin Fedin, behoorde tot de leiders van die organisatie. Zij kregen een groot
gebouw te Leningrad in gebruik, waar zij zich als vereeniging vestigden. De
principia van Schlowski, de eigenlijke leider der Serapionsbroeders, zijn in 't kort
als volgt samen te vatten:
„De vorm is alles, de inhoud niets. Gebruikt men dien vorm, dan schept men
daarmee den inhoud", Schlowski vormde een groep samenwerkende auteurs, wien
hij voorhield, dat zij het schrijven als een handwerk leeren konden en moesten,
o.a. school gaande bij Amerikaansche short-story- schrijvers. Het was hem voornamelijk te doen om collectieve literatuur, om werken, geconstrueerd naar bepaalde, vooraf gereedgemaakte en om hun nuttigheid gekozen, plannen. .
Bijna alle Serapionsbroeders zijn pas in den loop der ontwikkeling van de
revolutie bolsjewisten geworden. Over het algemeen zijn zij jonge schrijvers en
schrijfsters, die zich tot het handwerk door gestage oefening hebben bekwaamd.
Hun leider, Schlowski, die tijdens den oorlog journalist was, heeft de eerste revolutiejaren — tot 1923 -- in Duitschland doorgebracht, waarheen hij in een pantser
gevlucht. Uit Berlijn schreef hij een brief, waarin hij zijn liefde voor-autows
de revolutionaire leiders te Moskou betuigt en waarin hij zegt, niet langer in
het buitenland te kunnen blijven. In het eind van 1923 keerde Schlowski naar Moskou terug als een berouwhebbend verloren zoon.
Naar het schijnt bevredigde de regeering haar samenwerking met de Serapionsbroeders al spoedig in 't geheel niet. Blijkbaar hielden de leiders dezer vereeniging
er volgens de magistraten nog te vrije opvattingen op na. Mogelijk ook kon geen
eenstemmigheid met betrekking tot het doel worden verkregen, omdat sommige
van de auteurs der vereeniging geen proletariërs zijn in den gewenschten zin des
woords. Tat de stichting van de raden-republiek behooren zoo goed als alle
schrijvers tot de intellectueelen, tot de academisch gevormde aristocratie en het
is begrijpelijk, dat deze lieden, zelfs na hun vrijwillige of gedwongen bekeering
tot het communisme, niet die mentaliteit bezaten, waarop juist in het belang der
zaak werd prijs gesteld.
Hoe dit zij, nadat de Serapionsbroeders een tijd allerlei gunsten en voorrechten
hadden genoten, wendde de regeering toch meer en meer van hen af en bevoorrechtte het Verbond voor Proletarische cultuur, welke vereeniging reeds sinds
1918 bestond en waarvan alleen leden waren een aantal arbeiders, proletariërs,
ongeschoolden. Bogdanof was de leider van dit Verbond en aan haar kon stellig
niet worden verweten, dat zij te rechtsche sympathieën koesterde. Integendeel,
toen het eenmaal ook met deze Proletkult spaak liep, zooals het tevoren was mis
gegaan met de Futuristen, de Imaginisten, de Serapionsbroeders en ook met de
groep van „De Smidse", was de oorzaak de te linksche doelstelling van het Verbond.
Volgens Bogdanof voerden drie verschillende wegen tot het Communisme : de
economische, de politieke en de cultureele weg. Het viel hem op, dat de successen,
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bereikt met de cultuur, maar gering waren en de tegelijk door hem aangewezen
oorzaak was, dat de arbeidersbeweging nog geen zelfstandige proletarische geestes
cultuur had in het leven geroepen.
Toen echter de Proletkult zich zette tot den bouw daarvan — met behulp van
over het geheele land opgerichte vereenigingen en studio's — bleek het spoedig,
dat bij de practijk een botsing onvermijdelijk was. Die botsing werd een feit, toen
Bogdanof in het orgaan van zijn Verbond het volgende schreef : „De Sovjetmacht
is een politieke bestuursorganisatie, een macht, samengesteld uit raden van arbeiders,
boeren, soldaten en kozakken ; het is een politiek blok, gevormd door verschillende groepen, maar in geen geval een zuivere „dictatuur van het Proletariaat". De
controle en de leiding van deze coalitie is op haar plaats en normaal, wanneer
het gaat om zaken, het volksonderwijs betreffende. Maar de organisatie van zelfstandige, cultureele scheppingen door het proletariaat onder controle en leiding
te stellen van vertegenwoordigers van den boerenstand en de armen in de steden
is een diepe vernedering van de cultureele waardigheid der arbeidersklasse, een
ontkenning van haar recht op cultureele zelfstandigheid. Wij, de Proletkult, verzetten ons hiertegen op de meest besliste wijze."
Deze „bourgoisie- geest", deze „vloekwaardige zucht" naar vrijheid, welke te allen
tijde en overal eigen is aan elk artist, die zich respecteert, was en is in de oogen
der Sovjet-regeering een doodzonde, waartegen zij met alle strijdmiddelen optreedt, die zij, ten koste van wat ook, wenscht uit te roeien omdat door haar
zeer wel het gevaar ervan voor den pas gestichten Staat wordt vermoed. Voor
die regeering was de Proletkult eenvoudig een ondergeschikt orgaan, een departement, zooals dat van oorlog of waterstaat en dat zich absoluut heeft te richten
naar de partij-directieven. Lenin had eens geschreven — en daaruit blijkt, waarom
het contact der regeering met de Proletkult werd verbroken : „Zoowel de wetenschap als de kunst moeten aan de partij -discipline onderworpen worden ; vrije kunst
en wetenschap zijn burgerlijke vooroordeelen". En Trotzki lichtte dit als volgt toe
„De richting der literaire beweging kan men leiden door het instellen eener censuur."
De poging der regeering, ondernomen met de Proletkult, was de laatste van
een serie, welke wij in het bovenstaande vluchtig schetsten. Hetgeen, tot heden,
daarna volgde, is in 't kort te beschrijven. Men begon met een gematigde houding
aan te nemen tegen de kunstenaars ; volgde de liberale gedachte, dat den schrijvers
eenigen tijd gegund moest worden om zich in den nieuwen staat van zaken in te
werken. De ouderen zouden dan van de jongeren wel het een en ander leeren.
Dit liberalisme had tot gevolg, dat tal van geëmigreerde kunstenaars naar hun
vaderland terugkeerden. De uitwerking daarvan was evenwel tegengesteld aan de
verwachting, want de teruggekeerde ballingen, onder leiding van Graaf Alexej
Tol: toy, benutten hun betrekkelijke vrijheid „om zonder omwegen het absolute
gebrek aan talent bij de schrijvers, wier werken alleen ten doel hadden, reclame
-
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te maken voor de links-proletarische richting, aan de kaak te stellen."
Natuurlijk ontstond nu nieuwen strijd, die tot gevolg had de instelling van een
dictatuur in de literatuur. De groep Na Poestoe bezit thans het privilege, literatuur
te mogen (lees : te moeten) scheppen. De auteur is niets anders dan een beambte aan het departement der Sovjet-propaganda „waar hij" om met Kresin
te spreken -- „verplicht is, de hem gedane bestelling te leveren, n.1, propaganda
voor de collectivisatie en de industrialisatie, waarbij alle, in de literatuur beschreven
revolutionair communistische typen als positief en alle andere als negatief voor
moeten worden ; de dichters moeten de Kolchozen bezingen, terwijl de-gestld
prosateurs het geraas der machines in de fabrieken, de collectivisatie en het communisme moeten verheerlijken en het individualisme vervloeken. Particuliere uitgevers bestaan in Rusland niet meer ". Is het nog noodig, te zeggen, dat de periode
der literaire dictatuur den weg niet geëffend heeft naar het scheppen eener proletarische en revolutionaire literatuur ? De conferentie van internationale revolutionaire schrijvers, gehouden te Charkow, moest onlangs erkennen, dat er nog
altijd „naar gezocht werd ". Er verschijnen af en toe wel romans (vergelijkenderwijs mér novellen), maar ze zijn immer béter, naarmate ze minder links of
rechts zijn. Het werk van de te Parijs en Berlijn vertoevende uitgeweken Russen
is in elk geval véél meer waard dan het gros der scheppingen van hun landgenooten in den heilstaat, die zich bijna geen van allen ook maar in de schaduw
stellen kunnen van Aldanow, Mereschkowski e.a, en van wie nog moet verschijnen
een equivalent van Irene Nemirowski's „David Golder". Hetgeen g óed is in
de af en toe nieuw verschijnende Russische Sovjet- romans is de typeering of karakteriseering van personen en de beschrijving van landschappen, dus datgene, waarom niet wordt gevraagd en wat nog niet door de dictatuur is te achterhalen. Voor
de rest zijn deze boeken, ondanks al hun realisme, hun sarcasme en cynisme niet
veel meer dan propagandistische pamfletten, in elkaar gezet volgens de opdracht.
Af en toe leest men berichten als die, waarin wordt meegedeeld, hoe een groep
schrijvers naar een fabriek gedirigeerd wordt om daar tijdens het schaftuur voor
de vuist weg gemaakte spot- en schimpverzen op luiaards en spijbelaars voor te
dragen. Dit zal wel zijn, wat men dan noemt proletarische cultuur en literatuur,
kunst in dienst van het vijfjaren-plan, maar vermoedelijk is dat de eer te na, zelfs
van die West-Europeesche auteurs, die zich thans alle mogelijke moeite geven
om zich te bevrijden van bourgoisie-smetten.
Een typisch voorbeeld van een Sovjet-literator is Boris Pilnjak, die
tot de groep der Serapionsbroeders heeft behoord. Hij is iemand, die voor
zoover dat maar eenigszins mogelijk was, zijn persoonlijke en zijn artistieke
vrijheid heeft bewaard, wat hem natuurlijk al spoedig in discrediet heeft
gebracht bij de regeering. Hij schreef een novelle : „De dood van den legeraanvoerder", doch haalde zich daarmede een z.g. „eervolle, korte ballingschap"
kl

SOVJET - L I TERATUUR

391

op den hals, welke straf hem bij wijze van waarschuwing werd toegediend. Daarna
schreef hij zijn roman „Krasnoje Derewo" (Mahoniehout)'), doch hoewel dit boek bij
de staatsuitgeverij is verschenen, werd het toch door de Sovjet-censuur verboden.
Voor wij nu eenige romans en novellenbundels afzonderlijk noemen, is het wel
gewenscht erop te wijzen, dat vele der thans produceerende Russische auteurs
jonge menschen zijn en dan meest zulke, die pas tijdens de revolutie-jaren zich
aan het schrijven hebben gezet als leden der Proletkult, der vereeniging van
Serapionsbroeders of van een der overtalrijke andere letterkundige bonden. Som
hunner stammen uit onderwijzers- of leeraarsfamilies, maar de meesten zijn-migen
proletariërs, handarbeiders of boeren.
De nieuwe Russische novelle leert men het best kennen uit den bundel „Dreissig
neue Erzahler des neuen Russlands " 2), gedeeltelijk vertaald in onze taal als „Het
wijde Land " 3 ). Achter in de Duitsche (veel betere) editie, vindt men allerlei
biografische gegevens betreffende de diverse auteurs, waaruit o.m. blijkt, dat van
de oudere Russische schrijvers vooral Dostojefski veel invloed uitoefent op hen,
die men de avonturiers zou kunnen noemen om het wisselvallige leven, dat zij
hebben geleid of nog leiden.
Het heeft geen zin, hun namen hier afzonderlijk op te noemen ; over het algemeen kan men van hun gezamenlijke werk, zooals het in den genoemden
bundel is bijeengebracht, zeggen, dat het specifiek „nieuwe" naar den geest er
betrekkelijk schaarsch in is en dat het, waar aanwezig, zich doet kennen als een
overscherp realisme en wrang cynisme. Hetgeen, lettende op het voortgezette
proces der industrialisatie, gepaard met de geweldadige ontbinding van het gezins
huwelijksleven verklaarbaar wordt 4).
-en
Wanneer wij hier spreken van „realisme", moet daarbij gedacht worden aan
het feit, dat nieuw-russische schrijvers met betrekking tot die realiteit niet te
vertrouwen zijn, wanneer het mogelijk is, haar, met propagandistische bedoelingen
te verwringen. Realisme wil voor Leonof, Potapenko en vele anderen zeggen
niet terugschrikken voor een weergave van het onsmakelijke, het leelijke, ja, het
gemeene en liederlijke, doch niet: fotografisch reproduceeren van de dagelijksche
„werkelijkheid ". Een uitnemend voorbeeld van dit realisme is Potapenko's roman
„Schipbreuk van het huwelijk "b), welk boek tevens goed illustreeren kan, hoe
een roman gemaakt wordt tot een propagandistisch pamflet.
Bij oppervlakkige lezing schijnt het, alsof de auteur de nieuwe begrippen om„Krasnoj e Derewo" Moskou, Staatsuitgeverij ; „Rotholz", Berlin.
) Berlin, Malik Verlag (goedk. dr. 1931).
3) Baarn, Holl. Drukkerij.
4) Het beste, betrouwbaarste in onze taal verschenen werk over de sociale en economische
constellatie in de Sovjet is zonder twijfel het uit 't Duitsch vertaalde boek van Feller: „Het
Bolsjewistische Experiment" ; Arnhem, Van Loghem, Si. & V.
11 ) Gouda, N.V. v/h Joh. Mulder.
1)
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trent het gezins- en huwelijksleven in Rusland eerlijk en zonder overdrijving stelt
tegenover de oude, Maar wie nader toeziet, bemerkt al spoedig, dat de auteur
op zeldzaam geraffineerde wijze eenige, schijnbaar onder ideale omstandigheden
tot stand gekomen huwelijken, op een fiasco laat uitloopen en de sujetten met mathematische zekerheid dwingt, den weg op te gaan, welke de Sovjet-moraal voorschrijft.
Een ander voorbeeld van opzettelijke verwringing der werkelijkheid is Leonof's
roman „De Opbouw"). De auteur, die eerst tot de meeloopers werd gerekend,
d.w.z. tot de schrijvers, die niet willen schrijven over klassenstrijd, socialistische
opbouw etc., beschrijft in genoemd werk, hoe in Noord-Rusland een cellulosefabriek wordt gebouwd. De natuurbeschrijvingen in dezen roman zijn goed, soms
zelfs zéér goed ; de figuren zijn scherp geteekend en hebben karakter, doch Leonof
heeft zich aan zijn opdracht gehouden, want het klooster, dat beschreven wordt
is vervuild en de erin huizende monniken zijn, als we 't goed begrijpen, zoo'n
beetje allen hun verstand kwijt. De eenige intellectueel, die in het verhaal een rol
speelt, de ingenieur Renne, komt er maar berooid af : hij wordt geschetst als
iemand, die het oude niet kan vergeten, die de arbeiders nog altijd wil commandeeren
en zich ten slotte van het leven berooft. Tegenover Renne is Oew'adjef de geloovige Bolsjewist, de man, die doordrenkt van den nieuwen geest, alle moeielijkheden met den bodem, de achterlijke bevolking en de primitief denkende arbeiders,
schitterend overwint.
Realisme in den door ons begrepen zin geeft b.v. Scholochow in zijn „De stille
Don" (van welk boek bij ons alleen het eerste deel is vertaald) 2). Zijn - beschrij vingen van het leven zijner Kozakken, temidden van wie hij is opgegroeid, mag
men ruw noemen en de lectuur van zijn werk zal menigeen spoedig tegenstaan
omdat het leven der Donkozakken nu eenmaal ietwat anders geleid wordt dan
het ènze, dat neemt niet weg, dat Scholochow onmiskenbaar een kunstenaar is.
Wanneer hij evenwel in het tweede deel van zijn „epos" den overgang schildert der kozakken tot het communisme, geschiedt dat met veel minder overtuiging en is het duidelijk, dat de schrijver zich noodgedwongen aanpast aan de wenschen zijner regeering.
Josef Kallinikow is weer een geheel ander type. Zijn lijvige, driedeelige roman
„Monniken en Vrouwen 3 is een breede, goed-gecomponeerde schildering van
het leven in en rond de Russische kloosters. Zijn abten en zijn nonnen zijn geen
half vervuilde en verdierlijkte wezens als die van Leonof, maar menschen, bewogen
door de driften en hartstochten, welke hen op tragische wijze in conflict brengen
met hun geestelijke plicht en roeping. Kallinikow, die zelf zijn opleiding in het
klooster ontving en dus zich op zijn eigen ervaring kan beroepen, is een diep
doorgronder van de zielen zijner geestelijken. De lectuur van deze sterke trilogie,
-

"

)

Der Aufbau", Berlin.
_) Den Haag, N.V. Uitg. „Servire".
3) Ned. vert. d. S. v. Praag, Amsterdam, „De Gulden Ster".
1)

„
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zoowel als die van zijn roman „Die Frau Abt and ihre Reich", staat om haar erotische tendenzen spóedig tegen, doch wie met aandacht lezen blijft -- en dat
is niet zoo heel moeilijk, want de schrijver vertelt boeiend -- ziet in, welke
prachtige talenten deze auteur heeft als epicus en dramaticus. Al zijn deze werken
in hun vaderland niet in tel, omdat de schrijver zich niet stoort aan opdrachten,
dat maakt ze voor ons juist des te meer genietbaar.
I. Babel, ook al een meelooper, maar een gewaardeerde, heeft een serie novellen
gebundeld onder den titel : „Drei Welten" 1 ). waarin hij voornamelijk het leven
der Kozakken van diverse zijden belicht. Babel is ongetwijfeld een artist (vandaar
waarschijnlijk zijn voortdurende weigering om de literatuur tot propaganda te
verlagen), maar voor menigeen zijn zijn novellen ware gruwellectuur, waarin
moord, zelfmoord, dierlijk mishandelen en afgrijselijk pijnigen worden beschreven
op 'n niets ontziende wijze, welke het voor een beschaafd mensch onmogelijk
maakt deze lectuur te apprecieeren. Babel is een jood, die als jongen de Talmudschool te Odessa bezocht, om zijn geloof vóór de revolutie een zwervend leven
leidde en in den oorlog met de Kozakken tegen Polen vocht. Zijn verhalen worden
overwaasd door een bijzonder vreemde atmosfeer, waarvan een weemoedige bekoring
uitgaat, doch waar in het West-Europeesche denken niet geheel kan doordringen.
Het is niet onze bedoeling, alle romans uit het nieuwe Rusland de revue te
laten passeeren, welke, dank zij Duitsche vertalingen, toegankelijk zijn voor
hem die het Russisch niet verstaat. Het zou niet mogelijk zijn ook, want er zijn
er heel wat, al zijn er dan ook maar weinige aan te wijzen, waarvan men als
literaire schepping kan genieten.
Slechts willen we niet nalaten, ten slotte nog een roman te noemen, die met
een beetje goeden wil tot het humoristische genre is te rekenen. We bedoelen
de geschiedenis van Katajef2 in ons land uitgegeven onder den titel : „Met
de kas ervan door". Twee communisten, in hun soort brave menschen, zijn niet
tevreden met den gang van zaken in hun woonplaats. Als zoovele der nieuwere
ambtenaren beproeven ook zij hun geluk met het geld uit de gemeentelijke kas.
Hun primitieve leven is konen tijd rijk met het doorbrengen van het onrechtmatig verkregen bezit, maar al heel gauw achterhaalt hen de lange arm der
gerechtigheid en met echt Russische berusting gaan de beide kameraden hun ge
tegemoet. Het boek is vrij goed geschreven en toont ongewild alweer,-vangeistrf
dat elk gegeven tot een stukje kunst kan worden gemaakt, wanneer de schrijver
maar niet gedwongen wordt, een economisch stelsel te verdedigen.
),

1
brei Welten", Berlin, Malik Verlag.
$) Utrecht, W. de Haan. Ehrenburg's werken werden in het Duitsch uitgegeven bij
Malik Verlag Berlin en in 't Nederlandsch bij W. de Haan, Utrecht.
Eenige niet genoemde romans van den laatsten tijd zijn o.a.: W. Sinn, ,,De verdediging van
Loezjin" ; Panfero, „Genossenschaft der Habenichtse" en „Kommune der Habenichtse";
W. Kollontay : „Wege der Liebe"; S. Febich; „Roes" en Romanof's „Towarisjtsj Kisjakow".
)
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KRONIEK.
ANEMA'S ISOLEMENT.
Het ligt niet in mijn bedoeling het boekennummer van De Standaard te beoordelen. Er is
echter een enkel stukje te merkwaardig om er niet even de aandacht op te vestigen. De
redaktie van De Standaard drukt een briefje af van Seerp Anema, waarin deze motiveert, waarom
hij zijn medewerking weigert.
Zijn redenering, zoveel mogelik in de woorden van de schrijver, komt in het kort hierop
neer : Uit de wereld onzer verbeelding komt de kunst op. Hoe meer gezuiverd door Gods Geest
de verbeelding is, des te meer zal ze God verheerliken. Gezuiverd wordt deze verbeelding
door wedergeboorte bij verlichting door de Openbaring Gods. Deze Openbaring Gods is het
zuiverst uitgedrukt in de denkwereld van Calvijn-Kuyper. Anema meent niet te kunnen schrijven
in één blad met mensen die uit een andere denkwereld leven ; de lijst der medewerkers was
daar niet voldoende waarborg voor.
Twee merkwaardige uitingen : 1°. dat autoritair wordt vastgesteld, dat een bepaalde 19de
eeuwse interpretatie van de Calvinistiese leer het middel is, waardoor God Zijn Openbaring
het zuiverst heeft tot uiting gebracht.
Als ik van Openbaring Gods spreek, dan denk ik aan Zijn verschijning in het vlees, en aan
Zijn heilig Woord. Gods openbaring in de historie, ook in een dogmaties systeem, is als kenbron van zoveel geringer waarde -- ook al bezit deze soms grote tijdelike betekenis — dat
ik in verband daarmee nooit een sjibboleth zou durven stellen.
2°. Zelfs al zou men met Anema aanvaarden, dat absoluut vaststaat, dat mensen die afwijkende meningen tegenover Kuyper durven stellen, daarmee tegelijk minder zuiver Gods
Openbaring blijken te verstaan, dan is nog de konklusie opmerkelik, dat hij met zulke mensen
niet in eenzelfde blad zijn werk wenst opgenomen te zien. Wij hebben altijd gemeend, dat ieder
die doordrongen was van de verlossende betekenis van Jezus' sterven op Golgotha, een Christen
mocht genoemd worden. We hebben gemeend tot Protestantse Christenen ons in hoofdzaak te
moeten beperken, omdat R.K. Christenen in alle opzichten zelfstandig zijn georganiseerd en
geoutilleerd. Als we de kreten : Ik ben van Apollos, ik van Paulus ook binnen de literatuur
gaan horen en het zo ver komt, dat we afzonderlike bladen zouden moeten hebben voor al
de „denkwerelden" die de heer Anema in de Christelike kunstwereld meent te kunnen en moeten
opmerken, dan zou ik wel willen, dat hij iets van het woord van Paulus verstond aan de Filippenzen, toen hij zich verblijdde zelfs over degenen die het Evangelie onder een deksel verkondigden.
v. H.
RISSEEUW IN DE ROTTERDAMMER.
Terwijl Leendertse meer het dageliks werk aan de A.R. Rotterdammer mee gaat verzorgen,
heeft Risseeuw Leendertse's taak aan het Zaterdags bijvoegsel van de Rotterdammer overgenomen.
We wensen onze oud-redacteur veel sukses op zijn arbeid. Er is aan de dagbladpers nog
veel goed werk te doen.
v. H.
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BOEKENNUMMER VAN DE STANDAARD.
De Standaard verscheen 29 October met een Boekennummer als bijvoegsel ; eerstdaags volgt
een tweede nummer, waarschijnlijk is het reeds verschenen, als Opwaartsche Wegen uitkomt.
Het is een verheugend feit, dat onze dagbladpers meer en meer belangstelling begint te tonen
voor onze Chr. literatuur en voor letterkundige kunst in het algemeen en er met steeds meer
begrip over gaat schrijven door deskundige medewerkers te kiezen. Ik weet wel, dat er nog
veel te wensen overblijft en dat mijn vriend Muller, die dageliks de literaire uitknipsels uit
de dagbladpers doorworstelt, dikwijls de haren te berge rijzen, wat hem dan inspireert tot een
nijdig artiekeltje, maar toch we gaan vooruit. En boekennummers als dit van De Standaard,
al ben ik niet een en al bewondering, zijn daar een symptoom van.

BIJ ONS OP MARKEN.
Tussen de vele Amerikanen, die de laatste tijd ons eiland kwamen bezoeken, hebben wij tot
onze vreugde ook Anthonie Donker opgemerkt. Hij vertelt van zijn uitstapje in het Novembernummer van De Stem, een feit dat wij, Markers, uit een oogpunt van reklame natuurlik niet
genoeg kunnen waarderen. Ik haast mij dan ook om aan de hand van zijn artikel een beknopt
prospectus samen te stellen, te eer, daar de heer Donker niet maar een gewone curiositeitenjager
is, maar kennelik een wetenschappelik folklorist. Het trof ons trouwens al bij zijn bezoek, dat
hij overal waar zijn mede -plusfours hun „very interesting" lieten horen, een „gesunkenes
Kulturgut" prevelde.
Als goed vaderlander bewondert U natuurlik de Watergeuzen, die stoere Kalvinisten. U behoeft
niet bang te zijn, dat dit in strijd is met Uw verlicht liberalisme, want Potgieter bewonderde de
17e eeuw immers ook en dat was toch een onverdachte liberaal. Ieder modern kultuurmens is
toch nog wel een beetje romanties, nietwaar ? Dat was nog eens een tijd, dat waren nog eens mensen!
Maar ik smeek U, laat Uw liefde voor die stoere, Kalvinistiese eeuw vooral niet platonies blijven.
Kom eens bij ons op Marken kijken : U zult ervan versteld staan, zoveel als er nog van over is.
Let in de eerste plaats op de prachtcollectie „boerenkoppen", die wij U hebben aan te bieden.
Daar hoeft U gerust niet voor naar 't buitenland te gaan. En dan onze vroomheid en onze
klederdrachten ! Daar zit traditie in!
Natuurlik, het zijn maar Markers en het is maar gesunkenes Kulturgut, het is en het blijft een
„krities curiosum", maar er zit toch stijl in. Het doet je op een aangename wijze de hele moderne
tijd vergeten en dromen van vaste, kloeke vormtradities. Naar Marken kom je niet om iets nieuws
te vinden, maar het is een voortreffelik openluchtmuseum, een Indianenreservaat en een Nationaal
Park, dat de dingen, die eigelik hun tijd gehad hebben, op een bezielde wijze voor de Zondagse

bezoekers demonstreert. Voor de „bezielde retoriek" van zo'n wijde Marker broek, met stijlgevoel
en waardigheid gedragen door een oude, vrome visser, op weg naar de derde preek, (het is immers
Zondag, als U komt) geef je toch met liefde dat hele confectiepakjesepigonisme van een geëmancipeerde jongere generatie cadeau ! Wat ter wereld is daar nou voor interessants aan ! En waar is
de vroomheid gebleven? Komen ze nog wel eens in de kerk? Natuurlik, U als modern mens
past niet meer in de kerk, maar U moet me toch toegeven, dat het ook voor U wel stichtelik is,
en u zelfs een zekere religieuse aandoening geeft, om een Marker in zijn simpel, trouwhartig
geloof naar de kerk te zien wandelen (mits in klederdracht, natuurlik!) Komt U eens kijken?
Nu kan het nog. Maar als de Zuiderzee drooggelegd wordt,
MUDS JACOBSE.
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De betooverde pelgrim, door N. S. Leskow, A. W. Sijthoff's Uitg. Mij., Leiden.
„De betooverde pelgrim" is een roman die boeit in de diepste betekenis van dit woord;
die ons vasthoudt, niet enkel tijdens het lezen ervan, maar ook nog lang daarna.
Het is ongetwijfeld de betoverde pelgrim zelf die onze aandacht gevangen houdt, want hij
is in dubbele mate de hoofdpersoon uit dit boek ; niet alleen zijn het zijn lotgevallen die er in
beschreven worden, maar ze worden er ook in verhaald door hemzelf, in de vorm dus van een
autobiografiese vertelling.
Wie is deze betoverde pelgrim ? Als zoon van een lijfeigene moest hij reeds jong dienst doen
als voorrijder ; als de graaf, zijn heer, uitreed, moest hij zitten op een van de voorste paarden
die de koets trokken. Hij was toen elf jaar oud en baldadig, en deze baldadigheid is de oorzaak
van een ongeval ; een oude man, door hem met de zweep geraakt, valt van schrik van een
kar met hooi, komt onder de wielen van de wagen, wordt overreden. Van nu af staat het
leven van deze Rus onder een ban ; hij zal zwerven en meermalen zal hij op weg zijn naar het
verderf, maar nooit zal hij geheel tenonder gaan, totdat zijn werkelike ondergang komt en dan
zal hij zich herinneren dat hij een kind was, door zijn moeder aan God beloofd, en hij zal zijn
lot vervullen door in een klooster te gaan en monnik te worden.
Merkwaardig zijn de avonturen die de hoofdpersoon uit deze roman nu beleeft. „Ik heb
gelegenheid gehad om boven op paarden te zitten en er onder te liggen, ik ben in gevangenschap geweest en heb oorlog gevoerd, ik heb zelf menschen geslagen en ben door anderen
verminkt", zo omschrijft hij zelf. En als dan zijn toehoorders op nadere verklaring aandringen,
vertelt hij zijn levensgeschiedenis, met een eenvoud en een openhartigheid die ontroeren.
Hoe komt het nu toch dat deze Rus met z'n simpel verhaal ons zo boeit?
Is het alleen door de wijze waarop hij zijn verhaal vertelt ? Is het om het vele vreemde en
wonderbaarlike dat hij verhaalt?
De oorzaak ligt, geloof ik, dieper. De oorzaak ligt niet in het verhaal zelf, maar in het levenslot dat er in beschreven wordt.
De betoverde pelgrim is een figuur die verwant is aan onze wandelende Jood. Hij heeft eenmaal een zonde begaan en nu moet hij boeten. Hij is de mens die onder een oordeel ligt;
hij kan niet ontkomen aan dit oordeel, zelfs door de dood niet ; zijn ban blijft onverbroken.
Voor altijd ? Neen, niet voor altijd d Eenmaal komt ook voor hem de verlossing, de bevrijding.
Maar het tijdstip van deze bevrijding ligt niet in eigen hand ; dat te bepalen, komt een hogere
macht toe.
Welk een algemeen-menselike betekenis heeft zulk een figuur ! Want, eerlik gezegd, is niet
ieder mensenleven een leven van „schuld en boete"? Werken de wetten der vergelding niet in
ieder mens, dieper, meer verborgen vaak, dan hij zelf vermoedt?
Hier ligt de grondoorzaak van onze belangstelling in een figuur als de betoverde pelgrim
Ondanks alle verschillen : zijn lot is in zekere zin ook het onze.
Ondanks alle verschillen ! Want wij zijn Westerlingen, en de betoverde pelgrim die Leskow.
beschrijft, is een Rus !
Wij West-Europeanen, dragers van een eeuwen-oude kultuur, trachten het schuldgevoel
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dat in ons is, te bedwingen, te beheersen, en voor een deel gelukt ons dit meestal ook wonderwel. Een Rus echter zal dit zelfde schuldgevoel meer vrijlaten in zijn werking ; hij zal het
meer zien als een innerlike drang waaraan hij gehoorzamen moet, waartegen hij zich niet ver
mag. Op ons maakt dit vaak de indruk van een al te gemakkelike levensaanvaarding en,-zetn
in het Christelike getransponeerd, van bijgeloof. Maar wie zal hier oordelen ? Laten we op
ons zelf zien: wij proberen zo vaak om onze zaakjes eerst zelf alléén op te knappen -- met
een fraai woord heet dat dan dat we de menselike persoonlikheid tot haar recht willen laten
komen! — en lukt dat niet, dan, dan pas worden we vroom en geven ons leven en onze plannen
in Gods handen. Neen, dan kunnen we van de pelgrim uit Leskow's beek, al is hij dan ook
„betoverd", nog wel wat leren!
Er zou over deze roman nog wel heel wat meer te zeggen zijn, maar een boekbespreking
mag niet al te uitvoerig worden en daarom laten we 't hierbij. Alleen nog dit : We zijn en
Zatskoy, die het boek op een voortreffelijke wijze vertaalde, èn prof. van Wijk, die er een keurige
inleiding bij schreef, dankbaar voos hun poging Leskow, deze talentvolle Russiese schrijver
van voor de revolutie, ook in Nederland bekend te maken. J. H.

De honderd-duizend, door C. de Dood. A. J. G. Strengholt, Amsterdam.
Een inleiding bij een letterkundig werk -- ze kan een enkele keer wel eens haar verdienste
hebben, maar meestal staat ze toch een juiste verwerking van de inhoud meer in de weg dan
dat ze die bevordert.
Geheel ongewenst is zulk een inleiding echter, wanneer ze geschreven wordt, niet door de
ene of andere letterkundige, die het werk van een verwante geest wil aanprijzen, maar door —
de uitgever.
Een uitgever maakt voor de meeste van zijn boeken een prospectus. In dat prospectus staat
vermeld welk terrein de betreffende uitgave bestrijkt, op welke wijze het aangegeven onderwerp
er in behandeld wordt, enz. enz.
Meestal is zulk een prospectus een tikje te geestdriftig gesteld. Maar dat hindert niet. Ieder
weet immers wel wat het doel van een prospectus is : de uitgever wil zijn waar aanprijzen en
dan zou het wel dwaas zijn als hij die waar ook niet zo gunstig mogelik uitstalde.
Maar wat in een prospectus kan, wat desnoods op de omslag van het boek kan, kan daarom
nog niet in de voorrede vóór in een letterkundig werk. Voor zulk een voorrede — als hij er
al in moet — gelden andere wetten ; hij moet aan hogere eisen voldoen ; hij moet een ware
en een waardige inleiding zijn op het werk dat volgt.
De uitgever Strengholt heeft bij de roman van De Dood een inleiding geschreven. Deze
inleiding is echter geen werkelike inleiding, maar een prospectus. Er staat een prijzend citaat
van A. M. de Jong in, over het werk van de schrijver wiens verdiensten moeten worden uitgemeten ; de slotzin behelst een gelukwens -- aan eigen adres : „dat het ons een groot genoegen
is het Nederlandsche publiek met een nieuw werk van C. de Dood bekend te maken ". Dat
zijn prospectus-manieren.
Maar ook als prospectus opgevat, is deze inleiding nog beneden peil. Ze staat vol opper
-vlakige
tegenstrijdigheden. Een paar voorbeelden.
De Dood heeft „altijd een eigen geluid laten hooren". Maar tot voor kort is „miskenning,
ja algeheele ontkenning van talent zijn deel geweest". Al het werk uit zijn eerste periode heeft
hij vernietigd ; zijn toneelwerk kon hij nergens opgevoerd krijgen ; eerst in de allerlaatste tijd
is hij novellen en romans gaan schrijven. En toch „altijd een eigen geluid laten hooren" ?
Per radio, misschien?
Voor De Dood betekent litteratuur „strijd tegen sociale misstanden, strijd tegen maatschappelijke vooroordeelen en strijd tegen alle dwaasheid van conventie en mode". De Dood is dus
nogal een sociaal-voelend mens, zou men zo zeggen. Maar neen. „Hierom (men lette op het
kostelike van de gevolgtrekking!) hoort C. de Dood zich nogal eens noemen, de individualist
bij uitnemendheid onder de Nederlandsche letterkunstenaars".
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Nu begrijpen we er niets meer van. Dus : De Dood's ideaal is niet enkel „letterkunstenaar (!)", maar ook sociaal hervormer te zijn, en toch, neen, daarom juist, is hij een individualist
bij uitnemendheid 1
We geven 't op, lezen verder. En dan komt het citaat van de Jong. „De Dood, met zijn ongemeen sterk, diep en socialisties gericht maatschappelik gevoel, is nochtans (ik cursiveert)
een scherp omlijnd individualist, zodra hij, als in zijn werk, persoonlik moet optreden ".
Nu begrijpen we 't. De opmerking die de uitgever Strengholt maakte, is op het citaat van
De Jong geïnspireerd. Maar zo slecht heeft hij dit citaat gelezen dat hij — juist het omgekeerde beweert van wat De Jong neerschreef !
De inleiding die Strengholt vóór in dit boek van De Dood schreef, bevat nog veel meer bie
deze merkwaardige „letterkunstenaar ". Maar met wat er in deze voorrede op--zonderhv
gesomd wordt, zijn de verdiensten van de heer De Dood toch nog geenszins uitgeput. Het
is dus niet meer dan billik dat we daarom deze inleiding nog wat gaan aanvullen.
C. de Dood is namelik, behalve een oorspronkelik talent, en een sociaal strijder, en een uit
ook nog een moedig man. Hij staat letterlik voor niets. Hij heeft geen-gesproknidvualt,
eerbied voor het gezag : „d'r worden in de wereld veels te weinig dingen kapot
geslagen," is het enige werkelik-geestelike wat de geest die hem tot schrijven aanzet, hem influistert, en het verhaal zelf laat geen twijfel over op welke wijze de schrijver dit „geestelik"
woord wil zien toegepast. De Dood heeft verder ook geen eerbied voor het leven ; hij beschrijft dit met een cruheid die misschien eerlikheid en zakelikheid moet heten, maar die méér
is dan dat ; die ook bruutheid en onbarmhartigheid verraadt. De Dood heeft tenslotte ook geen
eerbied voor de godsdienst ; noch voor de godsdienstige overtuiging van anderen noch voor
God Zelf heeft hij enig ontzag.
Zo moedig is C. de Dood. Toch maakt hij, ondanks al zijn bravoure, een zielige indruk;
dat, waar hij tegen strijdt, is in zijn onverwoestbaarheid zo groot, dat zijn aanval wel een zéér
klein-menselik karakter verkrijgt. Met al zijn verbeten verzet gelijkt hij slechts op het insect
dat in een koppige poging om naar buiten te komen, zo lang tegen de ruit opbotst tot het zijn
vleugels kneust en dan hulpeloos op de vensterbank neerstort.
J. H.

De maagd en de zigeuner, door D. H. Lawrence. Vertaald door John Kooy.
N.V. Servire, Den Haag 1931,
D. H. Lawrence, wiens overlijden ons nog slechts kort geleden werd gemeld, was een schrijver
zoals er alléén in Engeland kan opstaan. De Engelsen zijn een bij uitstek conventioneel volk;
de code der „good manners" is vrijwel oppermachtig onder hen.
Dit is het gevolg van hun innerlike gereserveerdheid. In „The Virgin and the Gipsy"
beschrijft Lawrence een jong meisje dat „van binnen uit inwendig op slot" is. Zó zijn er
heel veel Engelsen ; ze houden hun innerlikste leven stevig vergrendeld.
Dit heeft zowel goede als kwade gevolgen. Eén van de goede gevolgen is dat ze zo de indruk
maken van ingetogenheid, van taaie zelf beheersching. Eén van de kwade gevolgen is dat hun
uiterlike gedrag voor een zeer groot deel beheerst wordt door wetten die weinig of geen verband houden met hun innerlik leven, door een uiterlike conventie.
Deze uiterlike conventie is vooral dan funest, wanneer het gaat om zaken die de wortels
van het leven raken, wanneer het b.v. gaat om de verhouding der geslachten. Wil deze verhouding zuiver zijn, dan moet ze in wezen gebaseerd zijn op een diep -persoonlik gevoel
aan beide zijden; wordt ze kunstmatig, d.w.z. onder de invloed van een uiterlike conventie,
in het leven geroepen, dan heeft ze daarmee haar zedelik karakter verloren, dan is ze onecht
en daarmee onzedelik geworden.
D. H. Lawrence, die een romanticus is, richt zich in zijn boeken telkens en telkens weer
tegen de conventie zoals die de daden van zijn landgenoten bepaalt, zoals ze ook zijn eigen
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doen en laten beïnvloedt. Hij strijdt tegen deze conventie ; hij bevecht haar met al het sar
dat in hem is. En het felst bekampt hij haar nog wel dáár, waar haar invloed het verder-casme
verhouding der geslachten.
-felikst,nd
Hij heeft de gereserveerdheid die vooral op dit gebied het Engelse volk kenmerkt, en die
bij hen, vooral bij hen, zo spoedig in schijnheiligheid ontaardt, geprikkeld, getergd, gehoond.
Het heeft hem zelf weinig meer dan verguizing gebracht ; als een eenzame heeft hij
geleefd, als een eenzame is hij ook gestorven. Maar in het hart van deze eenzame leefde toch
altijd weer het heimwee, het verlangen naar het leven waar hij zich zelf zo moedwillig van
afsneed ; zijn fel sarcasme werd niet uit haat, maar uit liefde geboren.
In zijn laatste boek, dat in Nederlandse vertaling voor ons ligt, geeft D. H. Lawrence zich
nog éénmaal zoals hij was. Het verhaal in dit boek is goedkoop. Er wordt een domineesgezin
in beschreven ; een van de dochters uit dit gezin voelt zich aangetrokken tot een zigeuner ; deze zigeuner redt het meisje bij een overstroming, maar tot een werkelike betrekking
tussen beide mensen komt het, in dit boek althans, niet.
Het verhaal is goedkoop, maar het krijgt betekenis door de meesterlike uitbeelding van de
psychologie der beschreven personen, van de leden van de bekrompen domineesfamilie, en
vooral van de ene dochter uit deze familie, een meisje met een vage aandrang naar vrijheid,
maar aan de andere kant toch ook weer gesteld op haar gemak en haar prestige. De verhouding die er groeit, tussen dit meisje en de knappe zigeuner, kan onze goedkeuring niet
hebben omdat wij, gebonden niet aan een conventie. maar aan een hogere levenswet, er de
konsekwentie niet van aanvaarden mogen, maar dit verhindert ons toch niet om te erkennen
dat deze verhouding, op zichzelf gezien, absoluut zuiver is, omdat ze, hoewel wortelend in een
sterk sexueel getinte wederzijdse genegenheid, aan beide zijden toch de diepste persoonlikheid
tot inzet heeft.
Nog eens : volgens ónze begrippen moet zulk een betrekking onvermijdelik eindigen in schei
onthouding, en in zoverre verschillen we dus hemelsbreed van Lawrence. Maar bij hem-dinge
gaat de keus niet tussen vrijheid en gebondenheid, in de zin zoals wij die stelden ; bij hem
ligt de tegenstelling tussen een vrijheid die misschien wel indruist tegen het door de conventie
gebodene, maar die innerlik echt en zuiver is, en een gebondenheid aan een levenshouding
die het innerlike leven niet heiligt en loutert, omsmelt misschien, maar die het knot en
beduimelt, het maakt tot iets dat bekrompen is en vies. En déze tegenstelling is er één als
tussen de frisse buitenlucht en een muffe kameratmosfeer.
De vertaling van deze roman is miserabel. Verscheiden bladzijden zou ik kunnen vullen
met zinnen en uitdrukkingen waarin het Engels niet juist werd weergegeven of waarvan het
Nederlands zeer gebrekkig is. Ik moet volstaan met één voorbeeld en koos daartoe de volgende
zin : „Langzaam ploegde de auto door het bleekgrijze slijk omhoog naar het dorpje Bolehill,
dat rondom het oude kruis met zijn treden, dat bij de splitsing van den - weg stond, aan de
helling hing, langs de landhuisjes, waaruit een heerlijke geur van warme koekjes kwam en nog
verder, steeds hooger onder de druipende boomen en langs onregelmatige bermen van
varens". Ik begrijp niet hoe een uitgever die zichzelf respecteert, met zulk een vertaling voor
de dag durft te komen. J. H.

Beknopte kerkgeschiedenis, door Dr. H. Kaajan en G. Meima.
Feiten en verhalen, door J. G. Kramer en Jac, v. d. Klei. Tweede deeltje.
Repertorium voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Deel I (1930).
Alle uitgaven van J. B, Wolters Groningen, Den Haag 1931.
Het repertorium, dat voor het eerst verschijnt, vraagt een enkel woord ter bespreking. Het
is een jaaruitgave, terwijl eenmaal in de 5 jaar een register op de 5 delen zal verschijnen.
Het bevat het bibliografies materiaal betreffende taalkundige en literaire publikaties, verdeeld
over 75 rubrieken, geëxerpeerd uit meer dan 100 tijdschriften en seriewerken. Hier is de volle
wel zeer nabij gestreefd. Een jaartal op de rug zou het gebruik nog vergemakkeliken.-dighe
v. H.
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Klassiek Letterkundig Pantheon. Van den levene ons Heren. Bloemlezing
met inleiding, door Dr. W. H. Beuken, W. J. Thieme, Zutfen 1931.
Dr. Beuken, die in 1929 het volledige gedicht op voortreffelike wijze uitgaf, was dé aangewezen
man om van dit werk ook een schooluitgave te bezorgen. Dit bekoorlike gedicht verdiende
in de Pantheonserie ten volle een plaats. v. H.

Herinneringen aan Johan de Meester, door M. J. Brusse. W. L. & J.
Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. Rotterdam 1931.
Brusse verstaat de kunst mensen in hun dageliks doen en laten te tekenen als geen ander.
Dat de figuur van de Meester, met wie hij zoveel jaren in dageliks verkeer was en die zijn
vriendschap had, voortreffelik door hem beschreven wordt, hoeft dus geen verwondering te
v. H.
wekken.

Een kinderleven, door Eva Asscher. Maatschappij voor goede en goedkoope
lectuur. Amsterdam 1931.
Toen ik nog op de H.B.S. was, hadden we daar een tekenleeraar die ons herhaaldelik waarschuwde : „Denk om de glimlichtjes ; die geven aan het voorwerp dat je tekent, een schijn
van leven".
Eva Asscher heeft, in zeer korte stukjes, enkele herinneringen aan haar jeugd opgeschreven.
Ieder van deze stukjes is een glimlichtje.
Maar het is een glimlichtje op zichzelf, zonder verband met een voorwerp, waarop het zich
kan aftekenen. De gebeurtenissen waarvan deze schrijfster verhaalt, zien we wel, maar we missen
tezeer de achtergrond, het grote geheel, waarvan die voorvalletjes de illustratie zouden kunnen
zijn.
J• H.
in.
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Een jaar later ongeveer komt er op een goeden dag ook werkelijk een verzoek
van Ward's schoonvader aan Mijnheer de Raadt om een plan te maken voor een landhuis midden in het dennenbosch. Ze willen het zoo mogelijk voor den winter
betrekken ter wille van zijn zoon, voor wien het liggen buiten een levensbehoefte
wordt. Hij hoopt, dat de broer van zijn schoondochter als opzichter zal kunnen
fungeeren en zijn gast zal willen zijn, zoo dikwijls en zoo lang als het voor den
goeden gang van het werk noodig mocht zijn.
Nu is het er eindelijk : teekenaar en opzichter tegelijk ! hij komt de anderen
vooruit!
Op een van de laatste dagen in Mei wordt de tocht ondernomen naar het uitverkoren plekje, een wonder van een wijde zandige delling tusschen de heuvels,
die met verbazend hooge dennen zijn begroeid en hier en daar afgekransd door
weelderig akkermaalshout, dat nog in het eerste rosse schoon van onvolgroeide
blaadjes als donker purper tegen het dennenblauw gloort.
Met elkander staan ze midden in het zandbad en kijken rond ; de heuvels liggen
er zoo wonderlijk weggestooten, de dennen staan, waar de eikenkrans gebroken
is, met hun gedeeltelijk losgewoelde wortels zoo tastend in de ruimte, alsof een
van de aardreuzen uit den oertijd uit een diepen slaap ontwaakt, de zandbergen,
die hem rondom insloten met dennen en al van zich afgeslingerd had, om zich ruimte
te scheppen voor zijn blinkend zonnebad. Hier zal dus het huis moeten verrijzen,
zoo, alsof het uit de aarde was gegroeid, één met de omgeving, open naar de
zon. Herman kan zijn oogen nauwelijks afhouden van Lo en Juultje. Ze staan
arm in arm, geheel verschillend van elkander en toch zoo wonderlijk gelijk in hun
volkomen een-zijn, dezelfde verwachting in hun oogen.
Ze hebben het plekje natuurlijk al dikwijls gezien, maar nu met mijnheer de
Raadt in hun midden, die de omgeving strak-aandachtig in zich opneemt, nu krijgt
het pas zijn eigenlijke beteekenis. Ze kijken naar mijnheer de Raadt en naar hem.
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„Wat zeg jij er toch van, Lo 1" barst Juultje opeens uit, „is 't niet een sprookje ?
Herman vind je 't niet heerlijk om hier te bouwen ? We komen elken dag als
't mooi weer is, en we zullen nu meteen een ligplekje opzoeken, waar we 't volle
gezicht op 't bouwen kunnen hebben, wat zegt u, mijnheer de Raadt, dan kunnen
we het huis zien groeien, en Herman kan ons alles uitleggen, zoodat we gaan
begrijpen, is 't niet, Lo ? Want je moet een huis toch eerst begrijpen, eer je er
in kunt gaan wonen."
Herman moet lachen, ondanks zichzelf. Een huis begrijpen ! Het klinkt wel
wat zonderling. Maar natuurlijk wil hij zijn best doen hen uit te leggen, hoe een
huis in elkaar zit. Het zal Lo wat afleiding geven. — En zoo wordt het plan ge
goedgekeurd ; het werk wordt . gegund aan een aannemer uit de plaats-makten
en als de keet gezet is wordt er tegelijk voor een ligtent gezorgd, waarin Lo den
lieven langen dag kan verkeeren en alles van den bouw meemaken.
Wardje's nieuwe familie neemt Herman op in haar kring, en het is hem wonderlijk
te moede, nu hij weer voor 't eerst, na jaren het volle gezinsleven meemaakt.
Het is nog heel iets anders dan thuis, waar vader nu alleen woont met Juf, die
hem verzorgt. Vader is oud en zwak geworden. Zijn oogen staren nog altijd even
donker in de verte, alsof hij trachtte moeder te ontdekken : en hij weet niet,
dat dit strakke denken aan moeder, zulk een eigenaardige uitdrukking aan zijn
gezicht heeft gegeven, alsof moeder zelf achter de vensters stond en naar buiten
keek.
Maar haar blik is zoo droevig, dat Herman tenminste, haar nooit meer anders
voor zich kan halen dan als een bleeke, moede vrouw met een zachte stem, die
hoe langer hoe bleeker en stiller wordt, tot er eindelijk niets meer over is, dan
een roerlooze gedaante op een bed met een gezicht, zoo- geel en zoo strak als een
masker.
De moeder in dit gezin is nog jong en blozend, en Juultje is als een gave
appelbloesem. Gelijk met Ward heeft ze haar acte gehaald ; aan haar dankt Ward
de kennismaking met Victor.
De dokter achtte het wenschelijk, dat ze, met het oog op haar verbondenheid
aan Lo een plaats als onderwijzeres zou zoeken, maar Juultje was er niet toe te
bewegen, en de moeder begreep, dat het forceeren van een scheiding, voor Juultje
gevaarlijker zou zijn dan het verzorgen van Lo, dat heeft ze hem den eersten avond
al toevertrouwd. Het is wonderlijk zoo snel als hij in de intimiteit wordt
opgenomen.
En nu dit bouwfeest voor Lo en Juultje, een feest dat den heelen zomer zal duren,
en waar ze hem eigenlijk dank voor weten, al heeft hij er part noch deel aan, voor
't eerst is er iets buiten hem zelf, dat glads legt over zijn dagen.
Elken dag brengt Juultje Lo in de auto naar het bosch en eiken dag zien ze
wat nieuws gebeuren ; het terrein is afgebakend, het graafwerk begonnen, de vrachten
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steenen worden aangesleept en de kalkbakken gevuld ; .... daar rijst, eer ze het
weten de eerste steenlaag al boven de fondamenten. Herman heeft prachtige steenen
uitgezocht met veel kleuren en veel ruwheden in het baksel, om aan den bouw
iets te ontnemen van de hardheid van het nieuwe ; de steigers worden gezet en
met den groei van het werk, groeit ook de vriendschap tusschen Lo en Juultje
en den jongen opzichter.
Op een avond, als Herman nog laat is achtergebleven om in de keet aan de
teekeningen te werken, zegt Juultje : „Het gaat te hard, moeder, u moet hem
toch eens zeggen dat het zoo niet hoeft. Morgen en overmorgen moet hij weer
naar de stad, dan is het natuurlijk weer hard-werken. Hij is maar bang, dat de
timmerlui niet voort kunnen, maar ik vind, dat het prachtig v'ot."
„Ik weet niet," meent Lo .... „ik vind hem soms zoo stakkerig, ... , ik weet
zelf niet waarom.... hij is verschrikkelijk eenzaam, geloof ik. Waarom knijpt
hij zijn lippen altijd zoo vast op elkaar, er komt haast nooit een lach op zijn
gezicht !"
„Stakkerig, neen, zoo vind ik hem niet," verklaart Juultje, „ik vind dat er iets
tragisch is in dat verschrikkelijk harde werken ; als ik een ander zoo zie ploeteren,
vind ik het doodgewoon, maar bij hem, . . . "
Mevrouw Dekker schudt het hoofd.
„Stakkerig, tragisch," denkt ze, „dat van Lo is stakkerig en tragisch tegelijk."
-- De dagen zijn schoon. Eiken dag kunnen ze volop genieten van het feest. De
deuren en de vensters met hun rood-gemeniede kanten zijn opgezet ; een groote
vracht riet ligt gestapeld te wachten tot het dak over het huis zal zijn getrokken.
Op een Zaterdag, als het werkvolk al naar huis is gegaan, kunnen ze maar niet
besluiten ook te vertrekken. De dennen geuren zoo wonderbaar in de zon en de
avond belooft zoo schoon te zullen worden.
juultje gaat naar huis om voor hen drieën het avondbrood te halen, Als Herman
klaar is met teekenen, kunnen ze gezamenlijk picnicken.
Lo heeft een van zijn stille dagen ; dan weet Juultje al wat er hapert. Hij is
dan zoo vermoeid, dat zelfs voorlezen hem hindert. Als ze terug komt gaat ze stil
bij hem zitten handwerken.
„Wat duurt het lang, eer dat Herman komt," zegt hij eindelijk met een ver
rimpel in zijn voorhoofd, het wordt nu toch tijd voor de boterham. Trek-drietgn
heb ik wel niet, maar 't geeft weer wat afleiding."
„Zal ik hem gaan roepen ?"
„Och nee,, .. " en even later : „Hij werkt te hard, het is een zware post, teekenaar
en opzichter tegelijk, als je nog zoo jong bent,.... twee en twintig..., zoo oud
ben ik ook...."
Het komt er zoo smartelijk uit, dat Juultje geen woord durft zeggen, enkel maar
zijn bleeke hand neemt, die lusteloos over de stoelleuning hangt.
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„Tja .... " zucht hij even later.
„Maar jongen," troost Juultje, „het komt er toch niet in de eerste plaats op
aan, wat iemand doet 1 Iemands onmisbaarheid hangt alleen af van wat hij is. Jij
bent voor ons onmisbaar en voor mij .... Lo, als jij er niet meer was zou ik ook
doodgaan."
Hij geeft geen antwoord, ligt met saamgeklemde lippen en dichtgeknepen oogen,
waaruit zich toch tranen naar buiten wringen. Ze laat voorzichtig zijn hand glippen
en staat op.
„Ik ga Herman roepen."
Als ze na een oogenblik dralen in de keet, met Herman terugkeert, ligt Lo met
zijn oogen wijd open en lacht hen tegemoet.
„Wel ja, ik zou het eten ook maar vergeten, als ik jou was !"
Dan genieten ze met elkander hun avondbrood en kijken naar de schuinsche
stralen van de zon over de dennenstammen, die op hun grillige, ros-roode armen
de donkere kronen dragen.
„Weet je, waaraan ik opeens moet denken," zegt Juultje, „aan den dennenheuvel in Hauff's sprookje van „het steenen hart" ; ken je dat Herman ?"
Er vaart een lichte schok door hem heen.
Dan haalt hij onverschillig de schouders op.
„Hoe zou ik dat kennen ? Ik heb nooit om sprookjes gegeven, het past meer bij
een vrouw dan bij een man en bovendien," voegt hij er lachend aan toe, „ik geloof
ook, dat het sprookje wat uit den tijd raakt, ik kan me ten minste niet voorstellen,
dat je in dezen zakelijken tijd aan kinderen nog sprookjes van Moeder de Gans
zou kunnen vertellen. Ze zouden je uitlachen !"
juultjes oogen krijgen plotseling een harden, staaldonkeren gloed, ze geeft geen
antwoord. „Ik wist niet, dat je zoo boos kon kijken," lacht hij, „wat mij betreft
mag ieder, die wil, het sprookje behouden ; zooals jij daar nu zit ben je zelf een
sprookjeswezen."
Ze schudt spijtig het hoofd. „Daarmee bedoel jij dan zoo ongeveer, dat ik niet
met mijn twee voeten op den grond sta."
» Neen, ik bedoel het als kompliment."
„Het is zoo alles behalve een kompliment" .... als je Lo naast je hebt met zijn
leed, denkt ze bitter.
Hij ziet, dat hij haar nu werkelijk boos heeft gemaakt en tracht te vergoelijken :
„Nu ja, ik geloof ook wel, dat er verschil is tusschen menschen en menschen, maar
het sprookje is toch in ieder geval een verkleede waarheid. Ieder heeft natuurlijk
het recht de waarheid te zeggen in den vorm, die hem het beste dunkt, maar
onze tijd wil van die verkleedpartijen niet meer zooveel weten, je kunt de waarheid ook naakt zeggen, en is dat tenslotte niet eerlijker en ook doeltreffender ?"
„Dacht je dat de menschen ze dan eerder zouden herkennen ?" vraagt Lo
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peinzend, „ik meen van niet .... en dan, is het niet eigenlijk zoo, dat de vorm
waarin je iets zegt, bepaald wordt, door allerlei dingen uit de omgeving, waarin
je opgroeit.
Een mensch uit de stad of van de open Hollandsche weiden is zakelijk in zijn
manier van zeggen, omdat hij uit de onmiddellijke waarneming leeft en de dingen
al vorm aannemen, zonder dat ze daarom hun dieper wezen geopenbaard hebben.
Hier is het anders ; hier moet je 't wezen zoeken achter den sluier, eer je 't
vorm kunt geven ; .... ik ben er blij om, dat er nog ergens sprookjes worden
geboren, en d at er nog ergens sluiers zijn, die het geheim van het leven dekken."
„Vind jij het leven dan zoo'n geheim, Lo ?"
De donkere oogen kijken Herman uitvorschend aan, eer 't antwoord komt.
„Ja, zoo'n groot geheim als jij misschien voor jezelf ook nog bent ; . . . . ik lig
zooveel, en heb zooveel tijd om te denken," voegt hij er zacht aan toe, als hij
ziet, dat zich een pijnlijke rimpel in Herman's voorhoofd groeft, die hem zulk een
oude-mannetjes voorkomen geeft in de houding, waarin hij nu bij de ligtent op
den grond zit met zijn knieën opgetrokken tot aan zijn kin, dat Lo spijt heeft van
zijn laatste woorden.
Ze kijken een poosje zwijgend naar het vallen van den avond, die aan het,
tusschen zijn steigers groeiende huis, plotseling een wonderlijk levend aanzien
schenkt, zooals het nu te rusten schijnt tegen de al hooger opgloeiende stammen
van de dennen op den heuvel.
„Herman", zegt Juultje opeens. „je ontsnapt me niet, nu kan je toch zoo duidelijk
zien, dat dit bouwwerk ook een mysterie is".
Hij moet lachen, ondanks het pijngevoel, dat hem blijft kwellen, dat verband
zoekt met het sprookje van het steenen hart en plotseling, als door een bliksemstraal
een herinnering openlegt, waar hij tenminste op 't oogenblik geen weg mee weet,
omdat ze behoort bij den angst van zijn kinderbestaan, den angst van altijd de
mindere te moeten zijn.
„Een mysterie ? neen Juultje, dat heb je toch mis, zoo kan je alles wel tot een
mysterie maken. Dit huis is niet anders dan de harmonische samenvoeging van al
de verschillende bouwmaterialen, die hier verwerkt zijn tot een gehel, er zijn steenen,
er is specie en hout en dekstroo, ik heb alles zelf gekeurd, ik heb om zoo te zeggen
in mijn gedachten meegemetseld en meegetimmerd, ik ken elke samenvoeging,
ik weet, waar de spijkers zijn geslagen dat is de werkelijkheid en mijn vreugde is : het
zien gereedkomen van het werk, p,ecies zooals de architect het zich heeft verbeeld ".
Hij voelt, hoe Lo's oogen met bijna pijnlijke bewondering op hem rusten, en
weet ook wat Juultje denkt, al is ze een sprookjeskind. Heeft ze vanmorgen in de
keet niet over zijn schouders gekeken naar de teekeningen van de binnenbetimmering
en gezegd dat ze in de verste verte niet begreep. hoe men een bouwwerk zoo tot in
kleinigheden uit kon stippelen, dat alles klopte.
t
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Het helpt niet ! juultje houdt vol : „Maar dit huis, dat jij dan zoo precies kent,
zal ons toch moeten kunnen bergen, met al wat zich in ons leven beweegt ; het zal
een expansie moeten hebben van geweld, anders houd ik het er niet in uit ! Het
zal de sfeer moeten kunnen diagen, die wij om ons heen hebben, het zal er mee
één moeten worden, zoodat we kunnen zeggen : dit is ons huis, niet omdat we 't
betaald hebben, maar omdat het bij ons behoort".
Nu moet hij toch werkelijk hardop lachen. „Kom in de stad Juultje, en bekijk
de massabouw ! De huizen hebben allemaal dezelfde gezichten, of dat kan je eigenlijk
niet eens meer zeggen er is geen apart huis meer dat een gezicht heeft, de straat
heeft een gezicht, en achter dat ééne gezicht moeten zich de meest verschillende
menschen bergen, die nooit tot een groote familie kunnen worden .... of we moesten
tot het communisme geraken, het Christelijk, vrijwillig communisme. Wat op dwang
steunt kan den naam van communisme niet eens dragen .... als het zoo werd,
ja, dan had het straatgezicht zin, en dan had jouw gevoel ook zin, want dan paste
het in 't gevoel van 't geheel. Nu ben je eenvoudig een van de bevoorrechten,
die toevallig een huis kunnen laten bouwen, dat bij hun persoonlijkheid past, en
daar rekent Mijnheer de Raadt ook werkelijk mee; hij kijkt de menschen, voor wie
hij bouwt eerst eens goed aan ".
Nu zit Juultje gevangen. „Ben ik dan zoo'n egoïst ?" Ze voelt den zachten druk
van Lo's hand en wordt rood. Dan lacht ze helder open. „Ik moet werkelijk bekennen, dat ik bij de vreugde over dit huis geen oogenblik aan de massa heb gedacht,
die dit nooit kan hebben.... jij bent een altruïst, Herman, en je hoeft me nooit
meer iets wijs te maken, want dan ben je ook 'n idealist.... en dan staan we
toch allebei voor het wonder".
Nu wordt Herman op zijn beurt rood.
„Het is een ideaal, waar ik eerlijk gezegd niet aan geloof. Als het er op aan komt,
vecht ieder voor zichzelf, ik evengoed ".
„Dat meen je niet ".
't Is Lo's stem met dezelfde zachte bewondering, die even te voren ook uit
zijn oogen sprak.
„Kinderen, wat zijn jullie nog kinderen", denkt Herman.
„Kijk", zegt juultje plotseling,... ;,neen maar, die dennenheuvel aan den overkant kan toch werkelijk de dennenheuvel zijn van den Hollandschen Michiel uit
„het steenen hart!"..,.
Weer vaart een lichte schok door Herman heen, maar hij wil toch weten, wat
juultje bedoelt, hij voelt zich nu sterk.
„Wie is dat dan ?"
„Wel, de Hollandsche Michiel was de boschgeest uit het Schwarzwald, de geldschieter van de rijke houtvlotters, die hun dennen den Rijn af lieten zakken naar
Rotterdam en daar grof geld verdienden. Als je de gunst van den Hollandschen.
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Michiel wou winnen, moest je hem je hart afstaan, je warme levende hart. Aan
hem verkocht de arme kolenbranders Peter zijn hart en kreeg daarvoor in de plaats
een steenen hart, dat geen scrupules kende en maakte, dat hij geen armen op zijn
weg ontmoette ; of als hij ze op zijn weg zag, stootte hij ze van zich af, zonder
dat zijn hart hem pijn deed.
Maar sterker dan de Hollandsche Michiel was het kleine glasmannetje, de vriend
van alle arme, harde werkers, die nog een levend hart in de borst voelen kloppen;
en die wint het tenslotte van den Hollandschen Michiel".
Als ze uitverteld is, komt er geen antwoord. Herman zit met zijn ellebogen op
zijn knieën en kijkt naar den dennenheuvel.
„Is dat nu een sprookje Herman, of is dat werkelijkheid," dringt Juultje.
Hij geeft nog niet dadelijk antwoord. Eindelijk zegt hij ontwijkend : „Ik begrijp
niet, wat dit sprookje met het huis te maken heeft, een huis is geen mensch !" ... .
maar er is een weeke klank in zijn gewoonlijk wat scherpe stem.
Lo rilt. juu ltj e springt op. „Ik geloof, dat het hoog tijd is, dat we naar huis gaan, Lo,
ga vast in de auto .... je werkt nu toch niet langer, Herman, jij ziet ook bleek".
Hij gaat de keet sluiten, terwijl Juultje de ligtent opreddert. Dan loopt hij nog
even 't werk rond om te zien of alles in orde is, en stapt achter in de wachtende
auto naast Lo. Maar hij kan in het spiegeltje Juultje's gezicht zien. Ze is zoo mooi,
want ze is zoo goed, en hij moet aldoor vechten nu tegen een gevoel van hulpeloos
oude herinnering is naar boven gekomen en ligt open ; ... , hij kan haar-heid,
niet meer wegduwen .... „En ... , ik zal .... " begint het rhytmisch door hem heen
te zingen.... onwillekeurig drukt hij zijn hand tegen zijn borst, zooals hij deed
toen hij nog een kleine jongen was ; zijn moeder ziet hem aan met haar zachte oogen ... .
„en, ik zal .... " zegt ze, .... dan trekt Juultje's gezicht in het spiegeltje hem tot
de werkelijkheid. Haar oogen schitteren, bijna zooals die van Lo.
Hij heeft nog nooit een meisje ontmoet, zooals Juultje, ze gaat boven Ward en
zelfs boven Gertje uit, en hij weet op dat oogenblik, dat hij Juultje wil bezitten.
Ze heeft nu alleen nog maar aandacht voor Lo, ze heeft al een aanzoek afgeslagen,
maar hij zal het winnen van ieder ander, tenslotte ook bij Juultje. Ze is hem genegen,
dat blijkt uit alles.
Dit mooie wezentje van hem, dan had hij de heele wereld! —
Als hij dien avond op zijn kamer alleen is, beweegt zich nog even de stem van
zijn moeder,,,, ,,En.,,. ik zal., , . " maar verder komt het niet.
Het kan geen zonde zijn, denkt hij, Juultje te willen bezitten. Als moeder haar
zien kon, zou ze zelf zeggen, dat ze niemand liever tot schoondochter had, dan
Juultje en vader was al verrukt over haar op 't eerste gezicht,.... voor zoover
vader dan verrukt over iemand kan zijn.
Het bezitten van tuiltje wordt de nieuwe obsessie, die alle andere eerzuchtige
gevoelens verdringt.
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Nu gaat het hem meer dan ooit spijten, dat het werk bijna afgeloopen is. Hij
gaat al telkens weer terug naar de stad, zijn tegenwoordigheid is niet meer zoo
noodig, over een paar weken heeft de overdracht plaats ; de dagen in dit gezin
worden kostbaar.
Het zal niet lang meer duren of het driftige leven eischt hem op, en hij weet,
dat hij weer zal gaan reiken naar hooger en verder, maar in dit alles is Juultje
nu opgenomen, hij heeft 't gevoel, dat hij Juultje al bezit!....
De feestelijke overdracht heeft plaats met een diner, waarop ook Ward en Gertje
zijn genoodigd.
Hij wordt in het middelpunt gezet, ze kijken allen naar hem ; hij is hier iemand,
hij staat hier vooraan, meer vooraan dan Mijnheer de Raadt, die het plan maakte,
ze voelen hem als de eigenlijke bouwmeester. Na het diner gaan ze allen naar het
nieuwe huis, Lo met zijn ouders in de auto, de anderen te voet. Ze bezichtigen alles,
ze prijzen, ze zijn gelukkig.... maar over Herman komt plotseling een gevoel
van eenzaamheid. Hij laat iets meer los dan het voltooide werk ; tot nu toe leefde
hij in de worsteling om altijd meer vooraan te komen, nu krijgt hij 't gevoel van
verzinken.
Hij kijkt naar de plaats waar de keet stond, alles is weggeruimd, hij heeft nu niets
meer te maken met dit werk en met deze menschen, als er niet iets geboren is dat
dieper vasthaakt in het leven dan het simpele bouwen van een huis.
Wat hij deed lijkt hem nu alles van zoo klein belang.
Juultje was van „belang" !. . . . en hij had toch wel degelijk iets beteekend in
het leven van haar en van Lo!
Tusschen al deze feestmenschen voelt hij zich opeens als een mensch die uit
een diepen slaap ontwaakt, terwijl de wereld rondom allang wakker is.
Hij beweegt zich onder hen als een man in den mist, koud en alleen, maar
die zich toch bewust is van het feit, dat achter en onder deze mist de wereld
schoon moet zijn.
Hij ziet Juultje's oogen, de zon spiegelt er zich in. De wereld ontwaakt in blauw
en goud. Het hindert niet, dat de bladeren vallen, de wereld is betooverend schoon
.... maar wat, als Juultje uit zijn leven week !. .. .
„Nu gaan we nog een wandeling door de bosschen maken", hoort hij Juultje
zeggen, „en dan naar huis ! We gaan de gouden beukenlanen door, die het dennen
daar is het op z'n allermooist !"
-boschafzmen,
Hij ziet het gezelschap wegtrekken, blijft zelf nog even achter om Lo's ligstoel
uit te zetten en volgt dan met juultje.
„Wat zal 't wonderlijk zijn, als je weg bent", zegt ze, „je bent eigenlijk nooit
een vreemde voor ons geweest ; als broer van Ward was je het al niet, maar nu
heb ik het gevoel dat je bij ons behoort, dat zeggen vader en moeder ook. Het
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komt natuurlijk omdat je het huis met zooveel liefde hebt gebouwd" .... hij wil
iets zeggen .... ze gaat, eer hij 't woord gevonden heeft, verder : „wat is dat toch
merkwaardig ! Mijnheer de Raadt maakte het plan, de werklui voerden het uit,
en jij stond daartusschen" ... .
Hij zinkt ! .... hij is niets .... daartusschen ... , hij zinkt, hulpeloos ! Wat
komt er toch over hem als een moordende angst ..... Hij kan geen woord uit
-breng.
„zwijg toch ! zou hij willen schreeuwen ...."
„Zeg", vervolgt ze, „het moet jou toch ook wel spijten dit werk los te laten;
want je hebt alles meegemaakt. Door jou hebben Lo en ik opeens begrepen hoe
prachtig alles in elkander grijpt. Ik zal voortaan alle huizen met heel andere oogen
aanzien. Lo en ik hebben tegen elkander gezegd, dat deze tijd met jou ons een
heel stuk rijker heeft gemaakt. We zullen je missen !"
Nu trilt er toch iets in hem van blijde verwachting. De mist begint op te trekken,
het leven opent zich, ze zullen hem missen, Juultje zal hem missen.... Juultje
is eigenlijk al van hem ; in zijn denken is ze al volkomen bezit, .... nu moet hij
t wagen, nu of nooit!
„Ja," zegt hij eindelijk, „ik heb ook werkelijk niet kunnen vermoeden, dat het
overdragen van een huis zoo moeilijk zou zijn ; voor mij waren deze maanden
ook wonderlijk, en ik heb ook 't gevoel, dat ik jou en Lo mijn leven lang gekend
heb en nooit meer van jullie los zou kunnen komen .... zie je, Juultje .... nooit
meer van jou.... er is iets in me veranderd sedert ik jou ontmoette .... wil je. + * .
Juultje !"
Ze staat ontsteld stil.... kijkt hem aan met groote, hulpelooze oogen .... Dan
barst ze uit : „Maar .... waarom zeg ie dat ? .... nu kan het nooit meer zoo
tusschen ons zijn als vroeger.... nu breekt er iets.... ik dacht dat je onze broer
was. Je was veel meer onze broer dan Victor ooit geweest is .... en nu.... dat
had je toch niet...." daar hooren ze Gertje roepen. „Waar blijven jullie ? Kom
hier ! Prachtig !"
Juultje kan de zucht van verlichting niet binnen houden.
„Stil" .... zegt ze, „stil, .... laat niemand iets merken, het plezier van dezen
dag mag door niets bedorven worden" ... .
Dan loopt ze snel in de richting vanwaar het roepen kwam; hij kan haar maar
amper bijhouden.
Ja, denkt hij bitter.... daar heb je 't.... ik ben er goed voor geweest haar
huis te bouwen, nu het af is, heeft zij, alles gewonnen en ik heb alles verloren....
jawel.... „houd je goed".... zegt ze....
Gertje's smalle, veerkrachtige figuurtje vertoont zich op den heuvel. „Kom hier !"
roept ze, „het is hier een dal met enkel Amerikaansche eikenstruiken, bloedrood !"
Juultje rent hem vooruit, hij kruipt met lamheid geslagen achter haar aan den
heuvel op.
.
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Gertje loopt hem tegemoet en neemt zijn arm zooals ze gewoonlijk doet.
Hij stoot haar ruw weg.
„Is het dat ?" .... denkt Gertje, „arme jongen, is het dat ?"
Het vermoeden rees al bij haar op, toen ze juultje zoo vooruit zag stormen. Dat
was niets voor juultje, die gewend is aan Lo's langzamen gang.
Ze zegt niets, maar blijft dicht naast hem, als ze op den heuvel staan.
Hij ziet het dal als door een bloedrooden nevel, hij is weer de man in de mist,
en begrijpt niet, waarom het plotseling zóó met hem is geworden.
Even brak de zon door.... heeft hij dan vroeger altijd in schaduwen gewandeld,
of geslapen?
Nu valt het gordijn.. , . maar hij wil niet zwak zijn, hij klemt zijn lippen op
elkander en kijkt... .
„Herman", roept Wardje, „weet je, waar je op 't oogenblik precies op lijkt ?"
Op dat portretje, dat die rondreizende prulphotograaf eens van ons maakte ; jij
wou niet, je was bang, geloof ik, je kneep je lippen zoo vast op elkaar alsof niemand
er ooit meer een woord uit zou kunnen krijgen ".
Maar nu, op dit gevaarlijke moment heeft hij zijn zelfbeheersching ook herwonnen ; hij lacht opzettelijk hard.
„En jij maakte Gertje voortdurend aan 't lachen, zoodat de penitentie nog langer
duurde dan noodig was. De photograaf werd op 't laatst woedend, het is een
wonder dat er nog iets van terecht kwam."
„Juf had het verzonnen voor vaders verjaardag" ....,,in een onzalig oogenblik... .
want we zagen er zoo potsierlijk uit, dat vader ons nauwelijks herkende" ... .
Ze lachen allemaal, en kijken een poos naar den rooden gloed in het dal, dan
wordt het tijd om Lo op te halen.
Dienzelfden avond rijdt Herman met Mijnheer de Raadt terug naar de stad.
Hij houdt zich goed tot 't laatste oogenblik, maar op zijn kamer overvalt hem
plotseling een gevoel van onbeschrijfelijke moeheid, het duizelt hem voor de oogen,
hij gaat naar bed zonder zelfs zijn koffer uit te pakken. Den volgenden morgen
is hij niet in staat op het bureau te komen, ook den daarop volgenden dag niet.
„Je moet maar een week of veertien dagen vacantie nemen", meent de architect,
„je zag er gisterenavond uit, of je een ziekte onder de leden had".
Dat is ook zoo, het is erger dan dat, hij is op 't punt van te verzinken, want
hij heeft de wereld in de zon gezien voor 't eerst.... de zon is weg!
De dokter is van oordeel, dat hij zware kou heeft gevat, gisterenavond in die open
auto. Het is geen tijd van 't jaar meer om in open auto's te rijden..., een paar
dagen onder de wol, en dan een poosje vacantie, zooals Mijnheer de Raadt zegt.
Wat doet het er toe! Hij ligt op zijn bed en denkt aan Juultje, neen, eigenlijk
niet aan Juultje zelf, aan 't verlies van Juultje.
Hij wou met haar de wereld winnen; tot nu toe heeft hij altijd gewonnen, dit
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is de eerste harde stoot terug, en dat beteekent voor hem veel meer dan iemand
zou kunnen vermoeden.
Het is hem plotseling of hij geen grond meer voelt.... of hij eigenlijk nooit
vasten grond onder zich heeft gehad. Hij is in den geforceerden strijd zichzelf
kwijtgeraakt !. . . . en dan dwalen zijn moede gedachten door al de dagen met
Juultje en Lo. Hij heeft voor hen een huis gebouwd, ze zijn hem gevolgd van
stap tot stap, .... „een huis is een geheim", zegt Juultje, „het moet binnen zijn
kleine muren een heele wereld kunnen bergen ".
Een sprookjeskind moet ruimte hebben. Wat zei ze ook weer van het mysterie
en van het steenen hart en den schat, dien kolenbranders-Peter ontging, omdat
hij alleen aan zichzelf dacht ? Zoo is ook hem de schat ontgaan ; natuurlijk wou
hij Juultje voor zichzelf hebben, voor wie anders ?.... hij ijlt.... zijn hoofd bonst
.... hij heeft een griepaanval.... neen, hij is toch klaar wakker, hij staat in
den mist en is even eenzaam als hij zich soms, als kleine jongen gevoelde, nadat
moeder weg was .... of neen, ook al vóór dien tijd .... hij is als kolenbranders Peter, hij heeft een steenen hart, dat niet meer levend en warm naar het hart van
een ander kan kloppen, daarom is Juultje hem ontgaan.
Heeft moeder ook al niet gezegd, dat hij een steenen hart heeft ? .... en hoorde
hij 't haar niet herhalen met de stem van Juultje ? Het steenen hart wordt de
nieuwe obsessie, waaraan hij zich nu tracht te ontworstelen als aan een koortsdroom.
Hij heeft ook koorts!
Maar als na een paar dagen de koorts weg is, blijft de obsessie.
Hij heeft een hart van steen, dat alles alleen op zichzelf betrekt, en alleen vraagt
en zoekt naar wat hem winst kan geven, het klopt eenzaam in een ijskoude wereld,
het heeft in zijn waan dat alles, wat hij ontmoette, hem dienen moest, niet eens
gemerkt dat Juultje hem niet wou. Als Juultje zelf hem niet wakker geschud had,
zou hij waarschijnlijk een andere, nog schooner bloem hebben gezocht als eerlijke
compensatie voor zijn overharde werken.
Moeder heeft hem gewaarschuwd voor het steenen hart. —
„Je moet werkelijk een paar weken naar huis om op te knappen", maant Mijnheer
de Raadt, ik red het wel met het werk ; influenza grijpt veel meer aan dan de
menschen weten, het hoofd verzwakt er door".
Ja, dan maar naar huis, naar vader, met wien hij wel weinig contact heeft, maar
die hem in zijn opgeslotenheid toch hoe langer hoe nader komt. -In den trein denkt hij aan Juultje ; de zon schijnt ; hij ziet in zijn verbeelding
het glinsteren van de nieuwe, warme vacht die het huis dekt.
Het huis heeft een geheim, dat schuilt in de saamhoorigheid van de menschen,
die er wonen,,,, hij is daar buitengesloten, voorgoed.
De late Octoberdag is mild als een zomerdag ; er zamelen zich rose koppen,
die zich rekken hoog boven den einder. Als het niet zoo laat in den tijd was, zou
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men aan een opkomend onweder denken. In zijn geboortedorp zijn de weiden nog.
groen, met hier en daar goud-glanzende boterbloemen, het winterkoren pijpt boven
den grond.
Vader en Juf kijken hem met bezorgdheid aan. „Je werkt te hard", zegt vade*,
„ik ben toch bang, dat je eerzucht je wat in den weg zit".
Hij schrikt er van ; 't is voor het eerst dat vader blijk geeft wel degelijk aandacht
te hebben, voor wat er in zijn kinderen omgaat ; misschien heeft hij met hetzelfde
euvel geworsteld.... en is moeder daarom altijd zoo dichtbij ! Wonderlijk zoo
nabij als moeder hem nu telkens komt in al zijn ellende .... en wonderlijk, dat
alles gaat wijzen naar zijn steenen hart!
Maar juist daarover kan hij hier niet spreken, ze zouden het niet begrijpen en
hem gaan bepreeken. Hij heeft zich nooit veel bekommerd om de geestelijke dingen
en moet glimlachen om zijn kinderwaan, dat er eens een hand zou komen, die het
steenen hart uit zijn borst zou wegnemen om er een vleeschen hart voor in de
plaats te leggen.
Als het zoo gemakkelijk ging!
En hij moet er toch van loskomen ! hij is in een doolhof geraakt, waarvan hij
den uitweg niet meer kan vinden ; tJkens keert hij tot zijn middelpunt terug.
Het verlangen zelf om het steenen hart kwijt te raken, weer contact te krijgen met
het bloedwarme leven is niet anders dan wéér een weg, die draait naar het middelpunt, een nieuwe truc van zijn „ik". —
De dagen gaan voorbij in dit armzalige rondzoeken ; hij wordt bleeker en stiller,
straks is zijn vacantie ten einde ; daarbij regent het twee dagen lang, zoodat hij niet
uit kan gaan ook.
Als er eindelijk weer een stralende herfstdag komt, heeft de moedeloosheid hem
zoo in haar greep, dat hij niet eens meer lust heeft zich buiten wat te verzetten,
maar over een boek blijft suffen, tot Juf bezorgd maant : „Je moet nu toch profiteeren van het mooie weer, zoo kom je er nooit boven op !"
En vader zegt : „Je wordt te eenzelvig, dat is niet goed !"
Booze woorden branden hem op de lippen. Hij heeft die eenzelvigheid van geen
vreemde ! maar hij houdt ze bijtijds in, om moeder's wil ; het lijkt wel of moeder
altijd om vader heen is; daarom gaat hij haastig de deur uit, en denkt als hij
op straat is : „'t Was toch verkeerd van vader, zich zoo weinig met ons te bemoeien en alleen te denken aan wat hij verloren had ; dat is evengoed zelfzucht ... .
,,neen"..,, strijdt daartegen in zijn eerlijkheid, 't mag zelfzucht geweest zijn,
maar 't was niet hetzelfde als wat ik deed.
Vader heeft moeder gehad.... en Juultje is nooit van mij geweest dus kan ik haar
ook niet verloren hebben. Ik heb nooit iets werkelijk in mijn bezit gehad,behalve moeder.
Moeder had ik.... en vanzelf zoeken zijn voeten het oude weggetje, waar moeder
altijd met hen wandelde toen ze nog kinderen waren.
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Hij wandelt door de dorpsstraat, de menschen kennen hem allen en groeten
hem, zooals men dat gewoon is op de dorpen ; al de weldadigheid van dit oude,
vertrouwde omvangt hem, alsof er iemand maar steeds zwijgend naast hem ging,
Gertje of moeder. Het weggetje door de weiden is nu door een hek afgesloten,
het is eigendom van de boerderij aan het eind.
Hij klimt over het hek, niemand zal hem hier verjagen.
Er zijn geen wilde bloemen meer langs den weg, ze zijn met het nagras weg
maar hier en daar staat nog een rozenstruik met enkele bloedroode bottels.-gemaid,
Hij plukt een takje, dan gaat hij aan den slootkant op een tronk zitten ; zijn
hongerige oogen gaan over het groene land in de morgenzon.
Als de oogen verzadigd zijn, sluit hij ze ; tusschen zijn vingers op zijn knieën
bloeden de rozenbottels. Hij ziet.... tegen de gesloten blinden voor zijn oogen,
ziet hij het beeld van het zonnige groenland als een schilderij met eindelooze perspectieven; al wat zich daarop afteekent is van een geweldige klaarheid, goud-omboord.
Zoo zien zijn oogen al dieper weg, de verten wijken, hij ziet tot in de gehoorzalen van zijn eigen leven, daar wandelt zijn moeder, lang en rank met haar fijne
profiel.... hij weet opeens, dat ze heel mooi geweest moet zijn, zoo mooi als Ward
op 't oogenblik is, nu ze haar eerste kindje draagt.
Ze loopt met iets gebogen hoofd, haar drie kindertjes naast zich.
„'t Is Herman's beurt", zegt ze, en blijft een poosje in gedachten. Dan heft
ze het hoofd ... , hij weet niet meer, of dat werkelijk zoo gebeurd is, hij ziet het
nu zoo gebeuren. „En ik zal .... " zegt ze .... " het steenen hart uit uw vleesch
wegnemen, en ik zal u een vleeschen hart geven" ... .
De tranen wringen zich door de gesloten vensters, op zijn handen vallen ze. ,,Moeder ...." dan begint hij hartstochtelijk te bidden, zooals hij als kleine, bange jongen
wel eens bad, dat er toch iemand mocht komen, die het steenen hart uit hem wegnam,
en wordt zich tegelijk weer zóó angstighevig bewust van het steenen hart, dat alles
op zichzelf betrekt, dat hij niet meer bidden durft, omdat hij zoo niet uit den
vicieusen cirkel komt. Roerloos blijft hij een tijdlang zitten, en heeft geen tranen
meer, hij weet alleen, dat hij door zijn moeder hier is gebracht, en dat zij tegen hem
zegt, nu op dit oogenblik : „en ik zal .... "
Er ratelt een kar in de verte, hij opent de oogen, er is een soort van kalmte
in hem gekomen, een zekerheid, dat het anders met hem kan worden, al weet
hij niet hoe, omdat zelfs het bidden om bevrijding hem gevangen houdt in den
doolhof, waarvan alle paden uitloopen op „ik".
Het is ook tijd om naar huis te gaan. Vader is een man van de klok — en dat
is zijn goed recht — daarop wil hij tot geen prijs inbreuk maken.
Maar onderweg denkt hij : ik wil toch weten, waar die tekst staat ; er moet iets
vooraf gaan aan dat „en" misschien zal dat hem klaarheid kunnen geven ; hij is
in den doolhof gekomen, hij moet er ook weer uit.
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„Waar ben je geweest ?" vraagt zijn vader aan tafel, „heb je prettig gewandeld?
me dunkt, je ziet er minder gespannen uit".
„Ik heb het weggetje opgezocht, waar we vroeger eiken dag met moeder wandelden ;
het is afgesloten, nog niet zoo lang geleden, dunkt me ; woont . de veldboer nog
altijd daar ginds aan 't eind ?"
Zijn vader geeft niet dadelijk antwoord. Eindelijk zegt hij met langzaam hoofdschudden : „Dat je dat nog weet ! je was toch niet ouder dan een jaar of zeven !"
„Ja...." knikt Juf, „Mevrouw leerde hen altijd teksten ; 's-avonds in bed kibbel
ze er over. Ward eischte voor zich altijd den tekst van de zwaluw en Gertje-den
van het schaap dat verloren was.
Van jou herinner ik 't me niet meer...."
Hij voelt hoe het warme bloed hem naar de wangen stijgt ; er zijn duizend teksten ; voor hem bestaat er maar een, die van het steenen hart.
Zijn vader bemerkt niets van zijn ontroering. Zijn gedachten zijn al lang weer
ver weg. Juf staat op, om een leege schaal op het dressoir te zetten, ze scharrelt
er wat om, als ze weer op haar plaats komt, heeft hij zich hersteld en praat over
't zachte weer en de mooie kleuren.
Na den maaltijd zoekt hij eerst in een concordance naar de plaats waar de
tekst te vinden is, dan vlucht hij naar zijn kamer in angstige spanning, omdat hij
toch niet zeker is, dat het antwoord er zal zijn, zoodat hij uit de obsessie van het
„ik" zal komen, dat alles naar zich toetrekt, uit de absolute gevangenschap van
een ziel, die zich niet meer uit kan breiden naar het leven, naar God.
Het verlies van Juultje is van geen belang meer, niets is van belang, dan alleen
de uitweg, de weg naar God.
Hij leest : Ezechiël 36.... van het begin af. Het gaat over Israël met zijn ver laten steden dat een spot is geworden onder de heidenen ; maar God ontfermt
zich .... en dan .... plotseling staat zijn hart bijna stil van ontroering ... .
„Zoo zegt de Heere, Heere", staat er, „ik doe het niet om uwentwil, gij huis
Israëls, maar om mijn heiligen Naam .... Ik zal mijn grooten Naam heiligen en
Ik zal u een nieuw hart geven, en een nieuwen geest in het binnenste van u ... .
en .... Ik zal .... " de klokken beginnen te luiden, alle klokken van het leven!
begeleidend het zachte, rhytmische spreken van zijn moeder, dat hij nu zoo duidelijk
verneemt als toen hij nog een kleine jongen was,,..
De tranen loopen hem over de wangen ; .... voor 't eerst, voor 't eerst van zijn
leven kan en mag hij om iets smeeken voor zichzelf, zoo, dat het zich toch niet
betrekt op zijn „ik", want God zal het steenen hart, de obsessie van het „ik"
wegnemen, niet om hemzelf, maar om de wil van den grooten en heiligen Naam in
de wereld. Het kan.... het mag, want het gaat om God,,,, dus mag hij smeeken
.... en merkt niet, dat hij niet smeekt, dat zijn gevangen hart al uit den vicieusen
cirkel is gebroken, uitgeschoten naar God. --

.
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Beneden zit de oude Juf met de thee te wachten, Mijnheer slaapt nog, hij is
zoo zwak in den laatsten tijd en zij, die alles hier in huis heeft meegemaakt,
weet, dat de vrouw, die hij zoo liefhad hem nu trekt. Het zal een verlossing zijn
als het einde spoedig komt, denkt ze, maar over Herman is ze diep bezorgd. Ze
heeft hem zien geboren worden en hem groot gebracht ; hij is zwak, hij leeft in
een gevaarlijke zenuwspanning, doordat zijn eerzucht hem altijd verder drijft, dan
zijn krachten reiken. Ze is vast van plan met hem te spreken als hij beneden komt,
dat is ze aan zijn moeder verplicht..., daar hoort ze zijn voetstap al in de gang.
Als hij binnenkomt en zich in zijn stoel vleit tegenover haar, ziet ze dat haar
woorden niet meer noodig zijn. Er is een wonderlijk trillen in zijn gezicht en een
donkere vermoeidheid om zijn oogen, die toch zóó stralen, dat ze aan geen nood
kan denken.
„U moet me vanmiddag eens alles van moeder vertellen, Juf, het doet er niet
toe wat, alles, wat u maar weet".
En oude Juf vertelt. —
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KONINGEN
DOOR

JAN H. EEKHOUT.

Achter ons zijn onze rijken verzonken
En onze namen, voor eeuwen her.
Weerloos, zwijgend, van Gods wijn dronken,
Gaan wij. Wij volgden eenmaal een ster.
Is dit nog de aarde? De stroomen zingen
Eenzelvig als immer aan onze zij.
Raaklings langs onze herinneringen
Strijkt soms een vreemde stem voorbij,

Roepende. — Gaan. Aldoor gaan. Wij vergaten
Den droom, de verte, het mystisch Oord,
Dat, eens, ons wegriep uit onze staten.
Onstilbaar, groot, drijft 't Verlangen ons voort.
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DANKDAG 1931
DOOR

H. M. RANDWIJK.
Dat was ons levenslang helder als glas:
— het keeren van de zon, zoo nu en dan wat regen,
't ontwaken uit den slaap, en brood, -- zoo'n alledaagschen zegen
wordt zoo vervelend op den duur
als veertig jaar het man den jood een gruwel was.
Wij vonden Gods gena op and're wijze:
het kasboek en 't verslag van ons vennootschap prijzen
Hem veel en groot, -- en in de kerkezak,
al ging dat anoniem, was Hij heel wel te loven
een kwartje naar omlaag, de zegen kwam van boven.
Maar met dat alles liepen wij er toch nog tusschen !
In 't Oosten is de hel van die vervloekte Russen
en hier blijkt 't wijs beleid te zijn verloren spel
— het eten en de zon zijn er nog wel,
maar dat is net genoeg voor werkeloozen en voor musschen.
O Heer, en wie van ons staat hier en is onschuldig!
Te danken valt ons zwaar, maar neem dit bidden dan
als laatste poging aan : wees met den dood geduldig,
neem alles van ons af,
maar red ons van de straf
Uw klare wijnen beu te zijn en dronken van de draf.
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EEN BELANGRIK ONDERDEEL VAN HET

MANCO VRAAGSTUK
J. HAANTJES.
Het manco vraagstuk, voor het eerst door van der Leek op waardige wijze aan de
orde gesteld en daarna telkens weer besproken, is vooral hierom zo interessant omdat
het zo veel verschillende kanten heeft; het is eigenlik niet één vraagstuk, maar een
heel complex van problemen, onderling zeer verschillend in aard en betekenis.
Er is niet één manco ; e zijn er vele. Er is een tekort aan belangstelling bij
verreweg het grootste deel van ons Christelik publiek, dat de noodzaak van een
eigen litteratuur zelfs niet inziet ; er is een tekort aan bezinning bij het kleine
groepje, dat wel behoefte heeft aan zulk een litteratuur en zich nu bovenmatig ver
ieder nieuw symptoom van leven ; er is een tekort aan verantwoorde -blijdtover
bij de uitgevers die het aesthetiese element in hun boeken gaarne-likhedsbf
verwaarlozen voor wat goedkope romantiek, bij de dagbladpers die méér afgaat
op zuiverheid in de leer dan op zuiverheid van uitbeelding en zegging+
Maar het grootste, het belangrikste manco ligt toch nog elders ; dat ligt in de
litteratuur zelf. Ons volksdeel is nog steeds arm aan kunst, arm aan kunstenaars.
Ook de moderne Christelike letterkunde bezit nog steeds weinig levenskracht ; veel ver
dan een aarzelend beginnen hebben we het ook op dit gebied nog altijd niet gebracht.-der
Als dit éne manco eens werd opgeheven ! Het gehele mancovraagstuk zou daarmee
nog wel niet opgelost zijn, maar toch, wat zou het veel van zijn tegenwoordige ernst
en benauwing hebben verloren 1 Het grote publiek, dat nu onverschillig blijft, zou
zich, voor zover het althans voor litteratuur vatbaar is, dan gewonnen moeten geven ;
het kleine groepje, dat ook nu zich reeds met de eigen litteratuur bezig houdt, zou
dan ruimer voedsel kunnen vinden voor hun waardering, en dit zou aan de juistheid
van hun oordeel zeker ten goede komen ; de uitgevers en de dagbladpers zouden
dan zoveel moeiliker kunnen volharden in hun halfslachtige houding van wel geen
kunstwerk, maar toch een goed boek.
Als dit manco eens werd opgeheven! Wordt het ooit opgeheven? Wat zijn de
oorzaken voor dit tekort aan productiviteit? Zijn die oorzaken slechts tijdelik of
zullen ze blijven bestaan zolang onze beschaving, onze wereld blijft bestaan? Zijn
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ze geheel of gedeeltelik weg te nemen of kunnen we niets anders doen dan ze aanvaarden ?
Aan een volledige beantwoording van deze vragen zij we, geloof ik, op dit ogenblik
nog lang niet toe. Toch kan het zijn nut hebben om ook nu reeds, voor zover
ons dit dan mogelik is, de oorzaken van het hiergenoemde manco op te speuren en
aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
Er zijn in de laatste jaren, meer in het biezonder in ons eigen blad, wel een paar
pogingen gedaan om dit tekort aan productiviteit, dit manco aan Christelike litteratuur, te verklaren. Deze pogingen staan echter verscholen in artikels over de een
of andere speciale schrijver, en we doen daarom goed ze eens wat meer naar voren
te halen, wat van dichterbij te bezien.
De eerste poging om dit tekort te verklaren, die we hier bespreken zullen, is van
Heeroma, in zijn artikel over de gewijde liederen van J. P. Heije.
Heeroma onderscheidt twee soorten poëzie, die van het verlangen en die
van de herinnering. In het Christelike getransponeerd, wordt dit : gedichten over
Christus als Verlosser en gedichten over Christus als de Goede Herder.
Vooral de verzen over Christus als Verlosser zijn schaars. Waarom ? Omdat deze
verzen het niet stellen kunnen zonder een verstandelik element.
„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 hemels verlangen zijn de
onmiddellike neerslag van gevoelsemotie.
Maar dat nu juist door Kristus' dood deze nieuwe levensmogelikheid geschapen
is, dit ziet niet ieder direkt in. Daarvoor moet men „bekeerd" zijn, in welk ver
bekering niets anders betekent dan het plotseling begrijpen van de zin van-band
het oude dogma. Dit is echter een wijsgerig inzicht. De lof van Kristus' verdienste
is een zuiver metafysiese lof, die doordat zij niet direkt uit het hart welt, maar
eerst door verstandelike formulering bewust wordt, iets geforceerds en eentonigs
krijgt op den duur. Het is geen gevoelswaarheid die wordt uitgezegd, maar een
verstandswaarheid.
Is er daarom misschien zo weinig positief kristelike poëzie?"
En verder
„Kristelike poëzie is of een poëtiese onbestaanbaarheid of we moeten er genoegen
mee nemen dat de dichter het oermenselik dromen en verlangen uitzingt en de dogmatiese omlijsting aan ons overlaat."
Deze verklaring is zowel koen als verrassend ; ze brengt ons bovendien midden
in een van de moeilikste problemen van het Christelik geloof. Bevat de bekering,
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de aanvaarding van Christus als onze middelaar voor God, inderdaad steeds een
verstandelik element?
Ik geloof van wel, al was het alleen maar dat de mens met het verstand begreep
dat deze dingen in wezen boven -verstandelik zijn.
Of Heeroma het echter alleen zo bedoelt ? Neen, hij veronderstelt een meer direkte
verstandelike inslag, het aanvaarden van een wijsgerig geformuleerd dogma. 1
Nu geef ik onmiddellik toe dat er Christenen zijn, aan wier geloof dit meer direkte
verstandelike element inderdaad inherent is, en wie zou de echtheid van zulk een
geloof in twijfel durven trekken ? Er zijn echter ook Christenen, aan wier geloof
dit meer direkte verstandelike element ten enen male ontbreekt, en wie zou het
wagen hun dit als ongeloof aan te rekenen?
Bovendien : zelfs zij die deze verstandelike inslag inderdaad bezitten, ook zij
aanvaarden, zal het goed zijn, het wijsgerig geformuleerde dogma niet koelbloedig,
maar met een diepe, zeer diepe ontroering.
Het wil me voorkomen dat zij, die de zoendood aanvaarden als iets absoluut
bovenverstandeliks, wel zo geslagen kunnen zijn door het grote, het geweldig grote
daarvan, dat zij de hand op hun mond leggen en, als hoogste lof, zwijgen, maar
niet dat zij door een verstandelik element in hun dichten belemmerd zouden worden.
En de anderen, de wel verstandelik-geaarde Christenen ? Van Ham heeft indertijd,
in zijn studie over Verweij, reeds uiteengezet dat een wijsgerige inslag als zodanig
geen verhindering behoeft te zijn voor het scheppen van goede poëzie, indien deze
wijsgerigheid maar voldoende geëmotioneerd is. Er komt geen bekering, ook geen
verstandelik- geaarde bekering tot stand, zonder dat deze doortrild staat van een
zeer, zeer diepe emotie; zou deze emotie dan niet sterk genoeg zijn om het wijs
om te scheppen tot poëzie?
-gerilmnt
een
ogenblik
verrassen
Heeroma
beproefde,
moge
al
Neen, de verklaring die
door haar koenheid, bij nadere beschouwing houdt ze toch geen steek. We moeten
dus naar een andere uitleg omzien.
)

De twede die trachtte een verklaring te vinden voor het feit dat er aan Christelike
zijde minder litteratuur geproduceerd wordt dan aan niet-Christelike kant, is Kamphuis, in z'n artikeltje over Gerard Wijdeveld.
De opmerkingen die Kamphuis over het manco-vraagstuk maakt, beslaan met
elkaar ongeveer een gehele bladzij ; vandaar dat ik er de voorkeur aan geef, ze niet
allemaal tegelijk te bespreken, maar ze liever één voor één aan een nadere beschouwing onderwerp.
1)

Eigenlik drukt Heeroma zich nog strenger uit, maar letterlik genomen is wat hij zegt,

zeker onjuist. Een bekering is meer dan begrijpen; ook geschiedt ze lang niet altijd plotseling. Ik houd me hier dus aan wat ik meen dat H's eigenlike bedoeling was.
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In de eerste plaats merkt Kamphuis, in navolging van Binnendijk, op dat „een
geloovig dichter minder behoefte heeft om een poëtische verbeelding te creëeren
dan een ongeloovig dichter, daar zijn dagelijksch bestaan reeds een groote mate
van dichterlijkheid bezit in de traditioneele vormen van zijn godsdienst."
Ik geloof dat deze opmerking inderdaad volkomen juist is. En dat niet alleen zo
in het algemeen dat de Christen in zijn geloof een machtig wapen bezit tegen de
vervlakking die het menselik leven in de tegenwoordige tijd zozeer bedreigt, maar
ook in een meer biezondere zin.
Ieder mens is op zijn beurt scheppend werkzaam. Slechts de uitverkorenen, de
gezegenden, vermogen onafhankelik-scheppend werkzaam te zijn, de anderen, de
niet-uitverkorenen, zijn slechts afhankelik-scheppend. Zij lezen een boek en leven
het verhaal in dit boek na ; zij verbeelden zich de personen die erin beschreven
worden, ze verbeelden zich ook de gebeurtenissen die er in plaats vinden. Hun
fantasie is gebonden aan he t- gegeven, maar binnen het raam van dit gegeven is ze
toch actief.
Ditzelfde geschiedt nu ook bij de godsdienstoefeningen. Een gelovige die werkelik
met hart en ziel meeleeft met z'n godsdienst, bedient de mis met de priester mee,
preekt de preek van de predikant na. Zijn fantasie is gebonden aan de vormen en
de woorden van de eredienst, maar toch is deze fantasie, binnen het raam van haar
beperking, actief werkzaam.
Voelen we niet dat Christenen zo, in hun godsdienst, een bron hebben van fantasiebevrediging, welke aan niet-Christenen ontbreekt?
KamphuL werkt de opmerking die hij van Binnendijk overnam, nog verder uit.
Aan deze fantasiebevrediging, zo zegt bij, „is het m.i. ook toe te schrijven, dat
bepaalde uitdrukkingen : de tale Kana ns, en een opsomming van motieven, ontleend aan de Bijbel en aan Christelijke geloofservaringen, in maat en rijm gezet, voor
velen als „poëzie" in de behoefte voorziet."

Fantasiebevrediging, ja die geeft zulke rijmelarij in de meeste gevallen nog wel.
Maar ook niet meer dan dat.
In onze tijd wordt er zeer veel waarde gehecht aan de bevrediging van de menselike fantasie, en dat is op zichzelf ook heel begrijpelik. Het heeft zo lang geduurd
voordat deze fantasie als afzonderlike grootheid in het menselike zieleleven werd
ontdekt ; nu ze eindelik als zodanig in ons denkleven heeft postgevat, is het wel
verstaanbaar dat we haar als nieuw element wat meer aandacht schenken dan haar
misschien volgens haar eigen betekenis wel toekomt.
Ook bij de kunstbeschouwing staat deze factor van de fantasie en hare bevrediging
tegenwoordig wel zeer op de voorgrond. En nog eens, dat is niet verkeerd; we
ontdekken er waarden door en belangen, die we voorheen geheel of ten dele ver
Maar juist wanneer we de wenselikheid, dat de menselike fantasie-warlosden.
bevredigd worde, inschakelen in onze kunstbeschouwing en kunstwaardering, merken

422 EEN BELANGRIK ONDERDEEL VAN HET MANCO VRAAGSTUK.

we zo heel duidelik, dat deze behoefte opzichzelf niet alles is, maar dat er achter
de noodzaak dat de fantasie bevredigd wordt, nog een twede noodzaak staat, en
wel deze, dat ze op de juiste wijze bevredigd dient te worden.
Sommige aesthetici als Rank en Sachs, leerlingen van Freud, zeggen dat de
schone vorm bij een kunstwerk er alleen is om de schroom, die wij allen voelen
wanneer we onze fantasie de vrijheid willen geven, te overwinnen, om innerlike
weerstanden te verbreken dus. Maar daarmee wordt het element van de schoonheid, dat toch het eigenlike, het waardevolle van een kunstwerk uitmaakt,
gedegradeerd tot wat schone schijn, tot wat glans, tot een lokmiddel.
De schoonheid is meer dan een lokmiddel ; ze oefent ook tucht uit; tucht, niet
zozeer in de vorm van censuur, maar in de geest van omvorming, van ordening.
De schoonheid is de kracht, het vermogen, waardoor de chaos van de fantasie omgeschapen wordt tot de kosmos der verbeelding.
Hierin ligt de waarde van poëzie boven rijmelarij. Poëzie veredelt, rijmelarij
vergrooft.
Kamphuis keert dan verder de zaak om. Anderzijds, zo zegt hij, „is het juist voor
Christelijke dichters buitengewoon moeilijk om met zulk een overvloed van in
zichzelf dichterlijke, en door ieder als zoodanig oogenblikkelijk begrepen vormen,
toch een eigen vormgeving, een eigen creatief vermogen te openbaren, zoodat de
teederheden en de verrukkingen van den geloovige, de heerlijkheid der wonderen
en de liefde van Christus ook voor niet-geloovigen voelbaar en overtuigend wordt
door de kracht van zijn kunstenaarschap".
Ja, met deze opmerking zitten we opeens midden in het probleem van de
rethoriek. Indertijd hebben enkele van de beste krachten uit de Beweging-groep
over dit onderwerp van gedachte gewisseld ; we moeten echter een zin lezen als
deze van Kamphuis, om te begrijpen hoe belangrik deze gedachtenwisseling was,
en nog worden kan voor een juist begrip en een juiste waardering van Christelike
litteratuur.
Kamphuis stelt zijn eis zo hoog mogelik. Hij vraagt niet dat de Christelike dichters
de oude woorden, uitdrukkingen, vormen, zo zullen gebruiken dat ze alleen voor
geloofsgenoten weer gaan leven, maar ook dat ze deze zo zullen aanwenden, dat ze
ook tot niet-gelovigen op hun volle waarde zullen spreken.
Gorter gebruikte in zijn socialistiese poëzie ook socialistiese termen, als proletariaat en kapitalisme. Scharten maakte hem daar een verwijt van; volgens hem
stoorden deze termen de poëtiese ontroering.
Ik neem terstond aan dat deze uitdrukkingen Schartens poëtiese ontroering inderdaad verbraken. Maar deden ze dat nu ook bij Gorter zelf ? Voor Scharten hadden
woorden als proletariaat en kapitalisme een prozaïese klank ; voor Gorter zelf hadden
ze, ik zou haast zeggen, godsdienstige kracht. Het is zeer goed mogelik, zelfs
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waarschijnlik, dat hij ze daarom absoluut niet storend vond, maar juist zeer ter
plaatse passend.
Henriëtte Roland Holst gebruikte in haar verzen dezelfde uitdrukkingen als
Gorter, maar Scharten dacht er niet aan om daar bezwaar tegen te maken. Zoals
deze woorden bij haar gebruikt waren, ontroerden ze hem ook. Volgestroomd waren
ze, boordevol, van een donkere bewogenheid ; wie zou hier niet mede ontroerd zijn?
Wat Henriëtte Roland Holst deed met socialistiese vormen, dat stelt Kamphuis
nu aan de Christelike dichters ten eis. Maar neen, de eis die Kamphuis stelt, is
nog zwaarder dan die welke Henriëtte Roland Holst volbracht! De vormen waarmee
het socialisme leeft, zij hebben nog slechts een traditie achter zich van een goede
eeuw; het Christelik geloof grijpt met zijn overgeleverd bezit op een veel vroeger
tijd terug.
Toch is het goed dat Kamphuis zijn eis zo stelt! Wij Christenen mogen nooit
anders tevreden wezen dan met het hoogste ideaal. Het moet kunnen!
Ondertussen stemt het ontzaggelike van de eis ons tot mildheid misschien
ook tot verootmoediging.
Met de volgende opmerking die Kamphuis maakt, komen we dan bij de misschien
wel voornaamste oorzaak voor het tekort aan productiviteit, zoals we dat helaas
voor de Christelike letterkunde moesten vaststellen.
Voor een Christelijk dichter, zo zegt hij, „zal er altijd een zware strijd zijn tusschen de overgave aan God en het tegelijk bewaren van eigen individualiteit, zonder
welke persoonlijke creativiteit onmogelijk is. Volledige overgave immers aan z'n
object : het zich overgeven in aanbidding aan de wonderen Gods zou voor hem
zwijgen beteekenen. De hoogste en diepste geheimen blijven ongezegd.
Des te grooter wonder en des te rijker genade is het voor den Christen, dat hij
soms, juist door de overgave, zijn krachten voelt toenemen : door het zich verliezen
in God schijnen inspiratie en vormkracht te stijgen."
Dezelfde stroming in de psychologiese litteratuur beschouwing, die ik zo
even reeds noemde, verkondigt dat ieder kunstwerk de uitdrukking is van
verheerlikte individualteiit. De inhoud van het kunstwerk zou symbolisering zijn
van de verdrongen instincten van de kunstenaar ; de verafgoding van het eigen
Ik, waaraan ieder scheppend mens onderhevig is, zou de benodigde vormkracht
leveren.
Nu bestaat er inderdaad zeer veel kunst die enkel uitdrukking is van het zichzelf
verheerlikende individu. Maar of alle kunst dit is?
De richting, die deze stelling verkondigt, heeft niet nagelaten voor haar beweringen
talloze voorbeelden aan te halen. Zij putte daarbij vooral uit het werk van romantiesaangelegde schrijvers. Dat was ook begrijpelik. Deze romanties- geaarde schrijvers
lieten zich het gemakkelikst kennen ; hun werk was bovendien het persoonlikst.
-
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Maar zodoende kreeg deze bewijsvoering toch wel een enigszins eenzijdig karakter.
Bovendien: was het eigenlik wel bewijsvoering? Het ging er niet om, zoveel
mogelik voorbeelden aan te halen van kunst die inderdaad de uitdrukking was van
verheerlikte individualiteit en niet meer dan dat ; dat zulke kunst er was, er zelfs
veel was, was immers a priori reeds toegegeven. Neen, het ging er om, vast te
stellen dat er naast deze zuiver individualisties-georiënteerde poëzie geen andere
meer bestond!
En nu haal ik, in navolging van van der Leek, in zijn artikel over „Stille Opvaart",
maar één voorbeeld aan van die andere poëzie : de ode aan God uit de Lucifer:
Wie is het die zo hoog gezeten,
Zo diep in 't grondeloze licht,
Van tijd noch eeuwigheid gemeten,
Noch gronden, zonder tegenwicht
Bij zich bestaat
Van der Leek zegt van dit ene voorbeeld zo juist dat daarin „het Ik plotseling
aan al zijn individueele grenzen ontdekt wordt."
Bevat deze ode dan geen menselik element meer, geen eigen individualiteit ?
Jawel, maar deze is op het twede plan komen te staan.
In een bespreking van enkele Vondeluitgaven heb ik het eens ongeveer zo gezegd
Vondel was zelf de Faëton die de zonnewagen besteeg. Zou hij ten hemel inrijden,
of zou hij neerstorten, verzengd ? Hij voer ten hemel in ! Eén eigenschap was er
die hem de poort ontsloot ; het was zijn eigen nederigheid, zijn klein
-menslikhd.
Dezelfde eigenschap die maakte dat hij steeds tegenover heren burgemeesteren
stond met de hoed in de hand hij, Neerlands grootste dichter ! -- verleende
hem bij zijn leven reeds de toegang tot de kristallijnen hof, over welks transen Gods
gouden heerlikheid heenlichtte.
De individualiteit blijft, ook als hij van deze heerlikheid getuigt, want de nietige,
on-machtige mens blijft. Maar tegenover deze nietige, on-machtige mens, die zich
ter aarde geworpen heeft omdat hij de glans van Gods aangezicht niet verdragen
kan, tegenover deze nietige, on-machtige mens staat, in volle schoonheid, een ander,
een Gij, God.
Deze Gij is er in alle Christelike kunst. Hij wordt misschien niet genoemd, maar
Hij is er.
Hij is er in de liederen van de lof, maar ook in de smeekbede om genade en ontferming.
Hij is er in de zangen van verlossing en bevrijding, maar ook in de snik van het
berouw.
Hij is er in de jubel van de zekerheid, maar ook in de angstkreet van de twijfel.

EEN BELANGRIK ONDERDEEL VAN HET MANCO VRAAGSTUK. 42 5

Ook in de twijfel ? Ja, ook in de twijfel ! Er is Christelike twijfel, even goed als
niet-Christelike. Maar ook achter deze Christelike twijfel staat — God!
De Christelike kunst, zegt Houwink, in zijn „Brieven over de Schoonheid", zij „een
vorm van de eeuwige dialoog tusschen het geschapene en zijn Schepper" ; daarbij
staat dan „een vergankelijk ik tegenover een onvergankelijk Gij en een vergankelijk
gij tegenover een onvergankelijk Ik."
In ieder Christelik kunstwerk is God als Persoon aanwezig en waar Hij aanwezig
is, bezet Hij ook de eerste plaats. Het individu, het eigen ik, moet wijken, en dit
gaat niet zonder strijd.
Nu zijn er verschillende mogelikheden. Het kan zijn dat deze strijd hier op uitloopt, dat de kunstenaar kunstenaar- af wordt, dat de dichter — zwijgt. Het kan
ook zijn dat er, tengevolge van deze strijd, nieuwe bronnen van scheppingskracht
worden aangeboord ; „inspiratie en vormkracht stijgen".
Dit zijn slechts de twee uiterste kansen. Daartussen liggen nog weer vele, en vele
andere mogelikheden. Het kan zijn dat de kunstenaar voor altijd zwijgt, of slechts
voor een tijd. Het kan zijn dat de verhouding tussen vormkracht en inspiratie gunstiger
wordt, of ongunstiger. Het kan zijn dat het karakter van zijn kunst zich wijzigt,
dat het meer lyries wordt en minder epies, of meer epies en minder lyries. Ik noem
slechts enkele schakeringen.
Maar buiten de twee uiterste kansen, zoals ik die aangaf, staat nog één andere
mogelikheid en die mag ik niet verzwijgen omdat ze zo ontzettend is : het kan ook
voorkomen, dat een kunstenaar God uit zijn leven bant en uit zijn werk, omdat hij
intuïtief voelt dat de overgave aan God hem zijn kunstenaarschap zou kosten ! Dan
wordt zijn kunst hem tot een verderf!
Zullen we nu gaan generaliseren ? Hoe zouden we dit kunnen, waar de verhouding
tussen God en mens zo menigvuldig is en daarmee de uiterlike vorm waarin deze
verhouding zich soms vat, zo verscheiden!
We kunnen hier enkel toezien, eerbiedig toezien hoe God met Zijn meest gezegende schepselen doet, hoe deze reageren op Zijn inwerking.
Zelfs dat is niet gemakkelik. Het gaat hierbij om de diepste werkingen in een
mensenleven en die laten zich slechts met grote moeite peilen. Vandaar dan ook dat
bij vele Christendichters juist over deze kant van hun werk verschil van mening
bestaat.
De voorbeelden liggen voor het grijpen.
Ik denk aan Revius. Gaat de strijdvraag of het toelaatbaar is om dichter en
predikant in Revius zo streng te scheiden als Smit dit deed — we herinneren ons
allen nog het mooie beeld van de zilverpeppel, wiens bladen aan de ene kant hardgroen en aan de andere kant zachtgrijs zijn i - niet voor een deel terug op een verschil in waardering voor het Christelik element in zijn poëzie ?
Ik denk aan Gysbert Japicx. Ikzelf schreef indertijd, dat hij in zijn psalmberijming
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de voorsmaak genoot van de hemelse zaligheid waar zijn ziel zozeer naar smachtte ;
Folkertsma daarentegen meende in deze poëzie een strijd te mogen constateren
tussen hemels verlangen en aardse gebondenheid. 't Is misschien slechts een ver
-schilvanet,
maar dan toch een belangrik verschil.
Ik denk aan Guido Gezelle. Had Urbain van de Voorde gelijk, toen hij beweerde
dat Gezelle zweeg, omdat hij in zijn poëzie een neiging erkende die hij niet anders
dan zondig kon zien, en daarom niet eerder meer zingen kon voor hij deze zondige
neiging tot goddelike aanhankelikheid had gesublimeerd ? Of was zijn zwijgen het
gevolg van zijn verwijdering uit Roeselare, van een meer algemeen -menselike worsteling dus tussen Gods bedoelingen en eigen wensen ? Achter deze ene vraag rijst dan
weer een andere op ; in onze kringen werd hij door ten Kate aan de orde gesteld:
heeft Gezelle deze worsteling werkelik doorntreden of heeft hij die ontweken?
Ik denk aan Geerten Gossaert ; waarom zweeg hij ? Was het, omdat hij, zoals ik
indertijd in mijn Gossaert-studieën aangaf, omdat hij zijn verlangen, dat de stuw
zijn machtige ritmen, vervuld zag en de toon van de hogere poëzie,-krachtwsvn
die der heerlikheid, niet treffen kon ? Of heeft van der Leek gelijk als hij, in zijn
reeds eenmaal genoemd artikel over „Stille Opvaart", zegt dat Gossaert zweeg, omdat
hij niet beide kon : zijn eigen persoonlikheid redden en God alles laten zijn?
Ik zou kunnen doorgaan, maar waartoe ? Het is ook zo wel duidelik, welk een
schoon arbeidsveld er hier voor ons open komt liggen ! Het werk dat er op dit
terrein te doen valt, vraagt veel kennis en inzicht ; immers, zelfs de kleinste, schijn
gegevens uit leven en werk krijgen nu, onder het licht van Gods-baronelgikst
bemoeienis met de mensenziel, soms een ongekende glans. Maar meer nog dan
kennis en inzicht, is hier een tere schroom van node ; slechts zo laat zich de dialoog
tussen God en mens, die vaak fluisterend, soms zelfs bijna woordenloos gevoerd
wordt, beluisteren.
Een boek met artikelen over de vraag in hoeverre het Christelik geloven inspirerend of niet-inspirerend werkte op telkens weer een andere schrijver, hoe zou
het ons inzicht in de verhouding tussen Christendom en kunst verdiepen 1
Misschien zou de voornaamste verdienste van zulk een boek nog wel deze zijn,
dat het ons afhield van te veel metafysies geredeneer over dit vraagstuk, zonder
daarbij voldoende acht te slaan op de wijze waarop het zich manifesteert in de
persoon en het werk van de kunstenaars die we goddank nog bezitten.
Een Engels geleerde, de bekende Edinburgse hoogleraar Grierson, heeft al
enigszins in de aangeduide richting gewerkt, al was zijn arbeidsprogram naar twee
zijden toe veel beperkter dan wij het hierboven uitstippelden. In zijn, een paar jaar
geleden onder de titel „Cross currents in English Literature of the XVIIth Century"
in druk verschenen Messenger-lectures heeft hij zich tot taak gesteld te onderzoeken
in hoeverre de Reformatie stimulerend of verhinderend heeft ingewerkt op de Engelse
litteratuur van de zestiende en zeventiende eeuw. Hij komt tot de merkwaardige
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conclusie dat de Hervorming deze litteratuur over de gehele linie -- dus niet alleen
bij Milton, maar ook bij Shakespeare i-- in haar ontplooiing belemmerd heeft.
Over de juistheid van deze conclusie zullen we het nu niet hebben.
Ik noem Griersons boek hier alleen als bewonderenwaardig voorbeeld van een,
literatuuronderzoek dat wij, die bij de daarbij aanhangige vraagstukken wel het naast
geïnteresseerd zijn, niet mogen voorbij lopen.
De laatste opmerking van Kamphuis — eigenlik staat deze nog voor de zo even
besprokene -- brengt tenslotte het gehele manco vraagstuk op een hoger plan.
„Het verwijt is misschien niet ten onrechte gemaakt", zo zegt hij, ,,dat de oorzaak
(voor het ontbreken van Christelike poëzie) o.a, hierin zou liggen, dat onze geloofskracht te gering is : wij zijn te slap en te verdraagzaam geworden om Geuzen liederen te kunnen schrijven en moeten veel innige, maar ook krachtige geloofsovertuiging herwinnen om de traditie van Revius en Dullaert te kunnen voortzetten."
Wat kunnen we dat vaak horen : we moeten meer geloofskracht — en ik voeg er bij : meer
geloofsgemeenschap — hebben, wil er een krachtige Christelike kunst kunnen ontstaan!
Maar toch wordt het ook vaak anders gezegd : of er nog eens een krachtige
Christelike kunst zal ontstaan, dat is een vaag waarover de beslissing niet aan ons
staat, maar alléén aan God ; wij hebben slechts af te wachten.
Deze twee uitspraken hebben zo op het eerste gezicht iets tegenstrijdigs ; toch
zijn ze niet de uitingen van een verschillende mentaliteit. Soms komen ze tezamen
voor in één reeks lezingen — ik denk hier aan de inleidingen over kunst en leven op
de laatste Hardenbroek ,onferentie —, in één artikel zelfs.
Is het dan zo dat voor een kleiner of groter deel de opbloei van een Christelike
litteratuur van onze geloofskracht afhangt, maar dat we de rest dan verder aan God
moeten overlaten ? Maar is God dan van onze geloofskracht afhankelik ? Is Hij niet
sterker, zelfs dan ons ongeloof?
Ik geloof dat het eerder zo is. We mogen wel zeggen, we moeten zelfs zeggen dat ons
gebrek aan geloof mede schuld is aan het ontbreken van een krachtige Christelike
litteratuur, maar daarom mogen we de zaak nog niet omkeren en zeggen : als wij
maar méér geloof ontwikkelen, dan moet die litteratuur er ook komen ; dat kan niet
anders. We moeten wel ons tekort aan geloofskracht als zonde belijden, we moeten
zelfs trachten méér geloofskracht te ontwikkelen, en toch, op grond van die meerdere
geloofskracht stellige verbetering te verwachten, ook voor onze Christelike litteratuur,
dat mogen we niet; dat is Gods zaak.
Is dit nu niet dualisties geredeneerd ? Ongetwijfeld. Maar staan we hier ook niet
voor het dualisme dat heel ons Christendom tot in zijn diepste kern doortrokken
heeft ? De mens niets, absoluut niets, en toch, de mens alles, want voorwerp van
Gods liefde en ontferming! De mens een medearbeider aan Gods koninkrijk, en toch,
dit koninkrijk komt op Zijn tijd, het „daalt" zelfs „neder uit de hemel"!
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Ik weet dat er geweest zijn wier geloof, wier leven schipbreuk geleden heeft op de
onbegrijpelikheid van dit dualisme =-- God zij hun zielen genadig. Maar anderen
hebben deze onbegrijpelikheid als een wonder leren aanvaarden en zij hebben er
troost en kracht uit geput voor heel hun verder bestaan.
Ook voor ons aan wie in het biezonder de Christelike litteratuur en haar tekort
ter harte gaat, bevat dit dualisme een troost, een geruststelling. Want we mogen ons
zelf dan al verwijten dat ook wij, door gebrek aan geloofskracht en geloofsgemeenschap, mede schuld hebben aan de geringe productiviteit op Christelik-litterair
gebied, aan de andere kant stáát dan toch ook de zekerheid dat niet wij, maar God
alleen ook op dit terrein de wasdom geven kan. En daarmee ligt ook dit manco in
laatste instantie niet voor onze rekening, maar is het geborgen bij God.
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Sinds Stille Opvaart is er op het „onbeschermd domein" van onze Christelike
poëzie weinig gebeurd. En de bloemlezing van de heer Risseeuw kan behalve
door enig verschil in de opzet niet zo veel ander aspekt vertonen dan boven
genoemde bloemlezing bood.
Risseeuw, die zich niet als van Dijk en de Groot ten doel stelde een bloemlezing
paralel aan de ontwikkeling onzer poëzie binnen Opwaartsche Wegen, was vrijer
in zijn bewegingen, kon daardoor een enkele minder belangrijke auteur passeren
en anderen, die in Stille Opvaart node gemist werden, opnemen, beweegt zich
ook binnen een ruimer tijdvak. Men kan natuurlik wel over enkele onderdelen bij
de samenstelling anders oordelen dan hij : zo hecht ik, ondanks het feit, dat ze nog
niet bundelden, veel meer gewicht aan het werk van H. de Bruin en Muus
Jacob3e, van wie niets werd opgenomen, dan aan het werk van Jo Spierenburg,
maar de bloemlezing als geheel is evenwichtiger dan Stille Opvaart. De overzichtelikheid wordt echter gehinderd door de plaatsing der auteurs in alfabetiese volg
Waals en Wapenaar als hekkesluiters achter Kamphuis,-orde:Jacqulinv.
Martin Leopold, van Oosten. Nog op een enkele kleinigheid moet ik wijzen : het
betekent niet veel, maar het is toch hinderlik : de heer Risseeuw gebruikt het
woord debuteren (heeft Bloem hem op een dwaalspoor gebracht ?) in de zin van
publiceren, zodat hij een zelfde schrijver 3, 4 maal laat debuteren. Ik zeg dit
niet als vitterij, maar opdat bij een herdruk, die dit boek verdient en zeker ook
wel verwerven zal, een dergelik verkeerd woordgebruik worde vermeden. Ik geloof,
dat het ook goed zal zijn, de aantekeningen achterin dan weg te laten. Doordat zo
weinige auteurs aan het verzoek van Risseeuw voldeden, geloof ik dat het weinige,
dat uit deze briefwisseling werkelik belangrijk is, wel in de biografieën kon worden
ondergebracht.
De bloemlezing ziet er verder goed uit ; ook innerlik : meer dan in zijn boek
over het proza is de heer Risseeuw met selectie te werk gegaan en veel werk missen
we met een zucht van dankbaarheid.
En wat is opgenomen (voor een groot deel eigen keuze der dichters) is zeer representatief.
-

1 ) Naar aanleiding van: Christelijke dichters van dezen tijd. Bloemlezing door P. J. Risseeuw,
Uitgave van J. H. Kok, N.V. te Kampen. 1931.
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Dat het toch niet enkel opgeruimdheid was, waarmee we deze bloemlezing doorbladerden en lazen, is niet de schuld van Risseeuw. Het is omdat het beeld van de
poëzie der jongeren nog altijd weinig opwekkelik is. Omdat er rondom dit probleem
nog allerlei misverstand is, ben ik blij, dat ik nogmaals een aanleiding heb in de
bespreking van deze bloemlezing om te trachten enige verduideliking te brengen.
Ietswaart en Muus Jacobse, hoe ook verschillend, plaatsen zich beiden (afl. 9
en 10 van deze jaargang) enigszins tegenover de redaktie van Opwaartsche Wegen
en de grote massa van het Christelik publiek. Beiden menen, dat wij, en het
publiek met ons, wacht op „een eigen kunst", met dichters die al de anderen voorgaan naar en in het Koninkrijk Gods, met een eigen muziek, met een welomschreven, eigentijdse theologie, voor wie de tijd en het eigen ik niet meer gekompliceerd is, die op dichterlike wijze weten te voldoen aan onze behoefte aan
stichting. Dit is door zovelen uit onze woorden gedistilleerd (nooit kregen we
zoveel stichtelike rijmen ter plaatsing gezonden, die we niet namen .1), dat, nu
het zo duidelik ook in Opwaartsche Wegen gestaan heeft, door Muus Jacobse zelfs het
recht van deze „vraag" werd erkend, het tijd wordt ons wat duideliker uit te drukken.
We zijn nog steeds met onze kenschetsing van de aard van datgene, wat we
Christelike kunst noemen, niet verder dan Wap Smit, toen hij die als kunst
van Christenen definieerde, waarmee we de pluriformiteit naar stof en gestalte
belijden. Maar voor ons sluit het woord Christen afkeer van alle pose in. Wij vragen
in de eerste plaats eerlikheid en werkelikheidszin. Daarom hielden we veel meer
van v. Oosten met al zijn strijd en zijn verbittering, dan van de gemakkelikheid
waarmee anderen soms God _als een rhetories versiersel hanteerden. Christen zijn
is ook niet een schone droom maar het is een levende werkelikheid. En alle vroom
bepeinzen is onwerkelik, als het 't ons in onze verhouding tegenover de dagelikse
dingen niet aantast. Ik vel geen oordeel over de velen, die in de vanzelfsprekendheid
van een rustig aanvaard geloof zonder veel diepte een leven van trouw vervullen
van hun dagelikse plichten en van dagelikse kleine tekortkomingen leven, ook
aan deze eenvoudigen is het koninkrijk Gods ; maar van een dichter vraagt men
karakter, want „als alles gezegd is, wat er over een kunstenaar en zijn werk te zeggen
is," dan komt altijd nog het voornaamste de kunstenaar als mens, dat wil hier
zeggen : als Christen. Dat is geen vraag naar stichtelikheid, dat is eigenlik niets
anders dan wat in een andere hoek van het literair terrein van ons vaderland dezer
dagen voerde tot het uitgeven van een nieuw tijdschrift, daar men er ook genoeg
van heeft als voornaamste richtingwijzer nog „de sprong in het duister" te noemen.
Het L van vóór 1925, dat wij tot ons zochten te trekken al wat zich als Christelik
dichter aandiende en nog altijd treden we ieder die zich zo noemt, met de meeste
bereidwilligheid tot verstaan en waarderen tegen. In die houding staan we trouwens
ook tot degenen die voor deze naam bang zijn, omdat ze weten zo licht te veel
te zeggen. Maar het is niet mogelik gebleken kritiekloos te staan tegenover al wat
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zich om ons groepeerde. Het is nu al enige jaren geleden, dat de eerste symptomen
van onze aversie tegen wat ons soms geestelike lichtzinnigheid en oppervlakkigheid
leek, openbaar werd.
En als voor een verdere gezondwording iets nodig is, dan is het dit, dat we
hier duidelik zijn.
Geerten Gossaert heeft onlangs geschreven, dat litteratuur veelal een degeneratie.verschijnsel
nsel is en dat een volk des te gezonder is, naarmate het minder kunstgevoeligen
telt. En dat het daarom beter is de kunstenaars en de kunstgevoeligen een beetje
van de grote massa weg te houden, dat het in alle geval in strijd met de volksgezondheid
is er al te veel bewonderende belangstelling voor te tonen. Hij komt daarmee enigszins naast zijn kunstbroeder Anema te staan, die omslachtig en wetenschappelik-ernstig voor de moderne kunst betoogde, wat Gossaert ietwat speels, als een boutade
over het grootste deel van alle kunst zegt.
Het i3 onmogelik deze meningen hier te gaan bespreken. Maar ontkennende
de beweringen in hun algemeenheid, wil ik graag erkennen, dat onze strijd zich
vooral richt tegen wat we als geestelike dekadentie menen te moeten brandmerken:
ziekelike zelf handhaving, aestheticisme. Als we protesteren tegen wat ons niet aan staat in het werk der jongeren, dan is dat niet een vraag om andere onderwerpen
te kiezen, een andere toon aan te slaan, maar komen we met de misschien wat onredelik klinkende eis anders te zijn, zoals in het algemeen het nieuwe geluid, dat
Christus in Zijn samenvatting van de wet gaf, ook betekende, dat het accent ver
werd van het doen naar het zijn, van de moraal naar de ethiek, van de gehoor -legd
naar de liefde. Telkens omvat het tweede ook het eerste, maar het is meer.-zamheid
Wie ons goed begrijpt, verstaat waarom we het begrijpend meedragen van het leed
van „Gods gevangene" en andere stuurlozer niet afwezen, waarom we niet meedoen
aan het geroep om „meer Christeiikheid" in de romans van Mevr. Kuyper-van Oordt.
Daarom geloof ik ook, dat het niet goed is, als we met Muus Jacobse de tegenstelling gaan vergroten door te spreken van een vraag die niet beantwoord wordt
en een aanbod waar geen vraag naar is. Met elk waarachtig eerlik vers zijn we
blij en de jongeren hebben in Opwaartsche Wegen altijd een bevoorrechte positie
gehad. En al trachten wij door onze kritiek en onze selectie leiding te geven, bij
alle kritiek (laat ik me toch dekken voor de volgende konsekwentie . van Ham
noemt ons een troep dekadenten !) is er zoveel in onze jongeren, waardoor ze telkens
naast ons komen te staan, dat verwijdering, vervreemding ongewenscht en onnodig is.
Wie het stuk van Ietswaart en van Muus Jacobse leest, zal het gemeenschappelike
in ons verlangen dat gemakkelik herkennen. Daarom is er voor Ietswaart en voor
Muus Jacobse, en voor de vele anderen ook wel degelik een publiek, een Christelik
publiek, dat soms misschien wel eens spoedig oordeelt, dat zelf zijn oordeel ook wel
als eenzijdig erkent, maar toch altijd nog meer liefheeft dan veroordeelt.
VAN HAM.
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FRAGMENT LiIT DE VERLOREN DOCHTER
DOOR

JOHN IETSWAART.
HET OUDE HUIS.
I.
het zachte schreiën is nu in mijn hart gekomen
waarin het leven stil en eenzaam wordt
een zoete tuin die in zijn reuk verdort
nu ik er eindelijk ben aangekomen
en stilte als dood's sluimerend begin
en regen — regen — uit het hooge loover
0, onze armoe, smeekende en poover
en onze handen — en de dood erin —
en onze harten -- en de dood erin -ik heb u liefgehad — gij wist het toch !
gij weet dat ik u liefheb — o, gij weet het nog !
uw doode hand streelt in tranenschemering.
II.

ik zou u zooveel liefs nog willen zeggen
nu ik van u te vroeg verlaten ben -de lieve oude dingen die ik van u ken
zal ik behoedzaam nu te slapen leggen.

en ik zal zachtjes tot hen in den avond spreken
als tot uw kleine wil en uw geloken hart
ik zal uw kleine daden doen — dat nu mijn smart
om uw eenzaam afsterven is geweken —
ik zal de deuren sluiten en de zware blinden
mijn hart zal dicht bij uwe stilte wezen
in dit vereenzaamd zijn zal ik u vinden
ik zal nog zeer van uwe liefde wezen. --
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III.
gij hebt het feestmaal in uw droomen mij bereid
gij hebt aandachtig van het brood gesproken
en van de wijn — van bloemen, die ontloken
zijn voor mijne thuiskomst — en geschreid —
gij hebt het in uzelf zoo vaak gezegd —
„zij heeft mij niets misdaan — ik zal haar wachten
en als er schreien kwam -- en in de nachten
hebt gij uw lief grijs hoofd naar mijne komst gelegd.
dit is van droefheid en van liefde groot
„ik heb u veel misdaan — vergeef mijn zonden -wat wij het liefste heeten na den dood
is al te zeer door onze hand geschonden.
en wat ons hart uitschreit in stillen nood
heeft tot de dooden nooit een weg gevonden.
IV,
wat zal het leven ons aan wegen leeren,
wat zal ons lijf het nieuwe land betreden
wij moeten immers naar het ver verleden
als pelgrims — moe en peinzend wederkeeren.
en weten dat wij niet verloren gaan
al zoeken wij ons leven rusteloos voort
want altijd roept de liefste aan de poort
en ieder kind kan deze stem verstaan.
het liefste op aarde komt om ons te leiden
en sterft dan zacht -- opdat het leven zal —
die het zaad draagt en het schreiend zaaien zal
mag met een glimlach uwe bloei verbeiden.
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EEN UNICUM.
A. Defresne heeft een boek geschreven, dat hij een roman noemt, maar waarop men met
een gerust geweten de betiteling .,,detective-story" kan toepassen. Wij ontvingen dit boek niet
ter bespreking en er is geen aanleiding het desondanks te recenseeren. Maar wij willen het
toch een oogenblik houden voor een speurdersgeschiedenis en er een opmerking over maken.
Deze, dat het boek, zóó opgevat o.i. uitnemend geslaagd is. Omdat het verhaal, een echt en
zuiver vernufts spel, speelt zonder dat een romantiekerige liefdeshistorie de zaak komt bederven.
Defresne's „Moord" is allerminst een sensatie verhaal, ten eerste, omdat al wat voor „liefde"
gehouden wordt in de honderden uit het Engelsch vertaalde boeken zorgvuldig is vermeden,
ten tweede, omdat elke onwaarschijnlijkheid streng geweerd werd uit de vertelling en ten derde,
omdat de sensatie en de prikkeling van lagere gevoelens er geen schijn van kans in hebben. Het
genre speurdersverhalen kan, heeft Defresne bewezen, gezonde lectuur leveren en wie Chesterton's
„Father Brown", ,,De club der zonderlinge zakenlui" en „De man, die te veel wist" las, zal
dat erkennen. Het is jammer, dat Horler, Wallace, Rohmer, Oppenheim, Fletcher en talrijke
andere auteurs de detective-story zulk een kwade reputatie bezorgd hebben (al zou er met kans
op succes een verdediging van vele dezer boeken gehouden kunnen worden !), want al deze jagers
naar sensatie en griezeligheid zijn in 't vernuft toch maar kinderen, vergeleken bij dit ééne boek
van dezen Nederlander, die, laat en onverwacht nog schreef de eerste werkelijk goede speurders
-roman.M
-

LETTERKUNDIGE KRING.

Ik kan er wel om schreien -- zoo bij tijen
vermoeid zit iemand met zijn slaap te spelen
zijn handen heerlijk saam — zoo zijn er velen
Merode is schoon — we gaan ons wat vermeien.
Merode is schoon — en God is schoon in hem
en menig wacht * om aan zijn thee te leuren
en in het zaaltje staat een vaas te geuren
„Rust lieve vrienden bij dit schoone requiem".

Aart van der Leeuw is deze week gestorven
„O, ja? Hoe oud? — en wat heeft hij geschreven ?"
Hij heeft geschreven dat de dooden zijn bedorven
en dat de dronkaard meer is dan het lauwe leven.
Mijn kleine speelman in mijn hart gekorven
ik kan om Uw schoon spel dit wel vergeven.
JOHN IETSWAART.
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Ds. LINGBEEK OVER DE MODERNE CHRISTELIJKE POËZIE.
Onder het opschrift „Calvinistische dichters" schrijft Ds. C. A. Lingbeek in „De Gereformeerde
kerk" van 19 November j.l. over de moderne Christelijke poëzie. Hij doet dit naar aanleiding
van een citaat uit een recensie op een bloemlezing — kan het oppervlakkiger ? — en ziet kans
om in een artikel van even meer dan twee kolommen op z'n minst drie kapitale flaters te slaan.
Ten eerste : Ds. Lingbeek blijkt nooit gehoord te hebben van een manco-vraagstuk. Het is bij
hem even eenvoudig en van zelfsprekend als een algebraiëse formule; dichterlik talent en Christelik
geloof moet noodwendig Christelike poëzie opleveren. Ten tweede: Ds. Lingbeek vergeet de
mogelikheid, dat iemand als mens meer zou kunnen geloven dan hij als dichter in zijn werk
tot uiting kan brengen. Ten derde, en dat is niet enkel een flater, maar het is ook nog misselik :
Ds. Lingbeek meent ten onrechte dat Jan de Groot lid is van de Gereformeerde kerk, en misbruikt diens bekentenis, dat zijn verzen misschien een tekort hebben aan geloofsovertuiging,
om deze kerk een trap te geven. Daar hebben we nu de vruchten van de Afscheiding, constateert hij !
De rubriek waaronder dit artikel een plaats vond, heet n.b. „Christendom en cultuur".
J. H.
RISSEEUW EN DE ROTTERDAMMER.
Om misverstand te voorkomen deelt Risseeuw ons mee, dat ons bericht in de kroniek van
December niet geheel en al juist is. Aan Risseeuw is de redaktie van het Zondagsblad opgedragen,
waarin hij met Wapenaar de Letterkundige rubriek zal verzorgen. Leendertse blijft medewerker
voor de rubriek Kunst en Letteren.
Het Zondagsblad zal echter niet geheel en al aan de letteren gewijd worden ; zodat de Letterkundige aantekeningen van Leendertse voortaan in het dagblad zullen voorkomen.
v. H.
ERRATUM.
In de vorige aflevering (pag. 384, regel 3) moet het woordje dan vervallen.

v. M.

HOE IEMAND OP DE HOOGTE IS, OF : DE VEEL HERDRUKTE WILMA !
In een „critisch curiosum" in het Critisch Bulletin van Dec. '31 staat o.m. te lezen : „Van
Genderen Stort wordt bij ons betrekkelijk weinig gelezen, terwijl de oplagen van Wilma en
De Genestet misschien nog die van Ivans overtreffen. De grootste oplagen bereiken de boeken
die steunen op de beginselen eener confessioneele en conventioneele meerderheid".
Is het nog noodig, te zeggen dat de schrijver dezer zinnen, in het land der Christelijke literatuur een volslagen vreemde is ? De herdrukken van Wilma's en De Genestet's werk zoomaar naast
elkaar te zetten is al even mis als te zeggen — of te laten meenen — dat Wilma's boeken wat
hun geestelijk karakter betreft „steunen op de beginselen eener confessioneele en conventioneele
meerderheid". Want indien de auteur, die dit gedachteloos neerschrijft „ons Christelijk publiek"
en Wilma's verhalen kende, zou hij weten, dat de geest der laatsten nog al eens botst tegen de
algemeen gehuldigde gevoelens van het eerste. Het is, dat weet ieder onzer, juist het a-conventioneele in Wilma's boeken waartegen zéér, zéér vele Christenen lang bezwaren hadden en nog
hebben.
M.
ZONDERLING.
De leerlingen van het Chr. lyceum te Arnhem hebben een eigen blad. Een jonge essayist
waagde zich aan een typering van het werk van de Merode. Hij wees er op, dat men streng
onderscheid moet maken tussen echte poëzie bij deze dichter en zijn rhetoriek. Als voorbeeld
van het laatste citeerde hij
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Daar dreunen de hemelsche hoven
Van daavrend bazuinengeluid,
Daar zaaien de zangers van Boven
Om Christus' triumphen te loven
Muziek in schallende schooven
Van glanzende gloria's uit.

Bij een onderzoek, hoe de jonge scribent aan dit gedicht kwam, dat de Merode nooit geschreven
heeft, bleek dat hij het ontleende aan een gedicht Verrezen uit De Standaard van 2 April 1931.
Hoe komt De Standaard aan dit gedicht en hoe komt de naam van Willem de Merode er
onder ? De redaktie van De Standaard weet het niet. Zij kan het zich niet herinneren, bezit
er ook geen korrespondentie over. Het blijkt mogelik :
1°. dat poëzie in een dagblad voor de redaktie niets dan vulling is. Elk gedicht is goed, als
er een naam onder staat, die voldoende waarborg is voor het publiek.
20 . dat de redaktie gedichten ontvangt en plaatst met de naam van een bekend auteur, zonder
dat ze weet, wie haar die toezendt.
Niet dan na enig aandringen gaf de redaktie van De Standaard rektifikatie ; echter een schrale
troost voor de dichter. Wie leest het korte berichtje, dat aan de legende van de schallende schoven
een einde moet maken?
Overeenkomstig avontuur had een van onze medewerkers bij een ander blad. Wordt het geen
tijd, dat onze Christelike dagbladen elke auteur, die zij de eer van een plaats in hun blad waardig
H.
V.
keuren, ook even om toestemming vragen?
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Pluk den dag, door Roel Houwink. Kantteekeningen bij dezen tijd. Uitgave
van J. Ploegsma, Zeist (zj.).
Over Wilma en haar werk, door J. Haantjes, Amsterdam, Uitgeversmaatschappij
Holland. MCVIXXXI.
In de kring van onze redaktie wordt zoveel mogelik vermeden onze meningen over elkaar
en elkanders werk wereldkundig te maken. We kunnen het gelukkig samen goedvinden. Deze
onderlinge waardering maakt echter het gevaar niet denkbeeldig, dat we bij bespreken van elkanders
werk niet objektief genoeg tegenover de innerlijke waarde zouden blijven. Daarom is het een
goede gewoonte onder ons om over elkanders werk te zwijgen. Meestal kondigt een schrijver zijn
eigen werk aan. Haantjes, met wie ik door een jarenlange vriendschap verbonden ben, vraagt me
echter uitdrukkelik toch een enkel woord over zijn werk te zeggen. Aangezien de uitgever me
ongeveer met dezelfde post Roel Houwink's dagboek zond, wil ik ook dit even aankondigen,
al voel ik me tegelijk nu bezwaard, dat ik om de reden hierbovengenoemd deze beleefdheid niet
heb betracht tegenover de uitgevers, die mij Marceline 1 en Brieven aan een gevangene 2 zonden.
Ik noemde Roel Houwink's Pluk den dag reeds een dagboek : bij elke dag van het jaar een citaat;
het hoeft niet gezegd, dat bij een belezen en scherp onderscheidend auteur als Houwink een dergelike
verzameling iets meer wordt dan het eerste het beste motto-album.
Het boek van Haantjes over Wilma zal velen welkom zijn, al zal het niet aan alle opgewekte
verlangens voldoen. Mij is het, bij alle waardering, zo gegaan, dat ik telkens betreurde onder
het lezer, dat Haantjes nog niet dieper op de kwesties die hij aan de orde stelde, doorging. Het
pleit voor en tegen zijn werk. Er voor, omdat hij zo wist te schrijven, dat hij mijn belangstelling
wekte voor onderwerpen die deze belangstelling ten volle verdienden, er tegen, omdat hij toch
niet tot het einde het pad afliep tot de kern van de kwestie. Ik geloof b.v. om me tot dit ene
te bepalen, niet, dat Haantjes er af is, als hij konstateert, dat hij Wilma's mening over de gemeenschappelijke schuld en wat daar verder aan vastzit, niet deelt. Bovendien is de kwestie
bij Wilma veel ingewikkelder dan Haantjes ze stelt. Er is de vraag of de schuld van de ene
mens lijden brengt over de ander, of de een de ander ten zegen is. Dan de vraag of de schuld
van de een verantwoordelikheid meebrengt voor de ander, of ons lijden blijmoedig, een offer
kan zijn, verlossende kracht kan hebben, ook voor een ander. Of daarmee iets van de zin van
zonde en leed wordt verstaan ? Of er dus een navolging Christi is in het aanvaarden van lijden,
dat zonder deze geheiligde betekenis, zinloos zijn zou? Of we ook hier moeten blijven staan bij een
Goddelike pedagogie tegenover het individu? Of ons deel weten van een veel groter en rijker plan ?
Dan komt dus de vraag naar het deelhebben aan een anders schuld, en aan het lijden onder
die schuld anders te staan. dan het aanvaarden van de kwalen, die nu eenmaal in de wereld
na de zondeval alle volmaakt geluk verstoren.
Een heel andere vraag, die Wilma daar nu nog aan toevoegt, is of er tussen zeer bepaalde
)

) Uitgave van W. L. & J. Brusse, Rotterdam 1930.
z) Uitgave van My Holland, Amsterdam 1930.
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)
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personen een mystiek kontakt is, hetzij in schuld, hetzij in heerlikheid. Hier naderen we het
terrein waar sommigen met het verwijt van onwerkelikheid komen en anderen beginnen te twijfelen.
Een kontakt zo intens, dat er op elke stemming van de een een reaktie is bij de ander, ook al
zijn ze van elkaar plaatsslik gescheiden. Of iets anders, de gevoeligheid van vele van Wilma's
personen in het aanvoelen van de sfeer van ieders persoonlikheid. Wie Wilma kent, weet dat
ze voor ieder met wie ze spreekt, een woord heeft naar zijn aard, zonder dat ze ook maar
iets van haar eigen persoonlikheid verliest.
Er is nog veel meer, dat in dit verband te zeggen is, en veel wat ik bij Haantjes mis. Hij
maakt trouwens ook geen aanspraak op volledigheid.
Ik was niet van plan, toen ik over dit boekje ging schrijven, aan het beoordeelen te gaan,
ik heb het echter niet kunnen laten, dat komt omdat het over Wilma ging.
Haantjes heeft een boekje over haar geschreven, dat ik ieder aanraad te lezen.
v. H.
;

Mijn tante uit Aardenburg, door F. de Sinclair. A. W. Bruna & loon's Uitgevers Mij. N.V., Utrecht. 1931.
Amusementslektuur van onschadelike soort, al schijnt de schrijver de metamorphose van de
degelike tante in een modieus gekapte en geklede, coquetterende jongedLme, die zich vermaakt
aan de speeltafel, etc. niet zo'n dwaas geval te vinden als de lezer, waarom hij ze een sterke
wil en een massa goedmoedigheid en gulheid toedicht en ze tenslotte met een lieve man op een
villa in Wassenaar zet.
v. H.

De droom, door Peter Egge. Amsterdam, van Holkema & Warendorf's U.M. 1931.
We beoordeelden in deze rubriek Hansine Solstad van dezelfde schrijver. Het leven van Hansine
werd vernield door een valse beschuldiging van diefstal, dat van Arnt en Marta door schuld
en misverstand. De droom is een zeer mooi boek; het pessimisme van de schrijver is door
een idylliese beschrijving van de jeugd van Arnt, zijn korte geluk op Vesteraas, en het stille.
v. H.
slot verzacht.

Geloof en Oorlog, J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia. 1931.
Dit bundeltje bevat de lezingen over dit aktuele onderwerp, gehouden in Groningen en Den
Haag.
Inhoud : Het vredesvraagstuk en de Bijbel, door Prof. Dr. J. de Zwaan. Het vredesvraagstuk
en de historie door Prof. Dr. Th. L. Haitjema ; Het vredesvraagstuk en ons geloof door
Prof. Dr. W. J. Aalders ; Het vredesvraagstuk en de practijk van het leven door Prof. Dr. J. R.
v. H.
Slotemaker de Bruine.
--

Parnassus en Empyreum, door Jan Engelman. Leiter-Nijpels N.V. 1931.
Blijkens het „Voorwoord" heeft Jan. Engelman met de bnndeling en uitgave dezer in de
jaren 1925—'29 geschreven opstellen, naast de bevrediging der geringste behoefte, eigen meeningen
in een verband te overzien, allermeest beoogd, het Katholieke volksdeel betere begrippen over
kunst bij te brengen.
Deze pretentie mag het boekje inderdaad hebben. Deze essays hebben volop recht van voortbestaan tot onderwijzing, niet enkel van de katholieken.
Reeds de studies over Marsman, Slauerhoff, van Ostayen, Henr. Roland-Holst maken dezen
bundel tot een zeer te waardeeren gids voor ieder die in onze literatuur der laatste jaren belang stelt.
Engelmans onderrichtend betoog is veelal ingewikkelder dan b.v. Anthonie Donker's rustige
Bulletins in „Fausten en Faunen". Maar opvallend voorbarig, eigengereid en eenzijdig, zooals
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dat omtrent in den laatsten tijd van andere critici saamgebonden oordeelvellingen gezegd moest
worden, zijn ze niet.
Iets van het conflict tusschen aardsch verlangen en hemelsch bevel (beide gewesten gesymboliseerd in den titel) wilde de schrijver aan 't licht brengen. Zijn inzicht in deze drijfveeren der literaire productie heeft Engelman eerlijk en met overgave vertolkt. d. B

Verre stemmen, door R. B., C. A. J. van Dishoeck N.V., Bussum 1931.
Ik mag weer niet meedoen
't Is net als ik zeg
Ze zeggen : „een meisje
Loopt ons in den weg"
Ook ben ik te klein
Want zij daar zijn groot.
Ze zeggen : , een meisje
Speelt nooit met een boot".
;

En 'k lig hier alleen, in donkre zaal !
Mijn dienstvrouw hierheen ! Kom snel bij mij waken
Ga vuur aanmaken !
leg 't kind naast mij neer!
0 ik verdraag het alleenzijn niet meer ! -Vertel me uit de goede dagen,
vertel me van mijn sterken man,
zeg dat hij weerkeert uit den strijd,
toe zeg het, zeg het dan!
Het eerste „vers" komt voor in een prentenboek van Sinterklaas en het tweede „gedicht''
is te vinden in den met het opvallend vignet van van Dishoeck voorzienen bundel „Verre Stemmen",
onder den titel „Burchtvrouw", een rijmend verhaal van dertien bladzijden. De plaatjes ontbreken
in het laatstgenoemde boek. Dat is trouwens overbodig, als het er zoo duidelijk in drukletters staat
De paarden onder 't bladerdak, —
daar, naast de groote regenbak, —
staan stil in rust op koele plek ;
ze worden stevig droog gewreven,
diep in hun huid daar siddert 't even. —
Nu drinken ze, met vergebogen nek, —
de zachte oogen stil en rond ;
ze schudden lange droppels los
van hun koel-natten mond.
(Jonge Slavin, dito vertelsel, zestien bladzijden).
Een dragelijk gedicht als „Verlosser" en een paar Spreuken, waarvan de oorspronkelijkheid
verdacht voorkomt, kunnen geleuter van dit soort, en dat zeventig bladzijden lang, niet goedmaken.
Geef mij „Bruintje Beer" uit het Handelsblad maar. Dat rijmt ook en de plaatjes zijn alleraardigst.
Van Dishoeck's Uitgeverij is ons geen verantwoording schuldig over haar bedoeling met deze
uitgave, maar als ze ons er mee voor den mal wil houden, laat ze dit dan nog eens mededeelen.
Bij voorbaat willen we dan in 't kort nog deze recensie geven : 't is „kostelick". d. B.

Hoe Els overwon, door J. P. Zoomers-Vermeer. Amsterdam. Van Holkema &
Warendorf.
Els is een ongeveer tienjarig meisje. Haar vader is vijf jaar geleden overleden, haar
moeder moet voor een kuur een jaar naar 't Zuiden en om deze kuur te bekostigen gaat Suus,
Els' oudere zuster, dadelijk na haar huwelijk met haar man mee, die een betrekking in 't buiten-
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land aanvaardde om zijn schoonmoeder financiëel te steunen. Bob, de hond, die Els' beste
vriend is, wordt verkocht en 't huis staat een jaar leeg, want Els komt inwonen bij de ouders
van Suus haar man. In het boek wordt nu beschreven, hoe Els, gedurende het jaar waarin ze
„alleen" staat, alle moeilijkheden overwon. Het zijn er, voor het kleine meisje, niet weinige,
maar, ze slaat zich dapper overal doorheen, mede dank zij Doortje.
Ik heb tegen de verhaaltrant van Mevr. Zoomers-Vermeer, dat die niet luchtig genoeg is.
Om het eerste hoofdstuk, dat 28 pag. telt en waarin de lezertjes een exposé krijgen van Els'
situatie bij den aanvang van het moeilijke jaar, als voorbeeld te nemen : er wordt daarin naar
het mij voorkomt, wel heel veel door het kind geredeneerd en dan wat te sterk in één
toonsoort. Hoeveel malen heb ik in die 28 bladzijden wel gelezen, dat Suus en Jaap ver
weg gaan om moeder in de kosten der rustkuur tegemoet te komen?
Het boek is wel prettig, wel goed geschreven en zoo meer, maar 't is zoo brééd. Doch ik
ben alvast blij, dat dit nu een boek is voor de jeugd, waarin ook eens wat anders beschreven
wordt als vacantiegenoegens en allerhande kattekwaad. Het werk heeft op zeer veel meisjesboeken zéker voor, dat het dichter bij het werkelijke leven veler kinderen staat. Mevr. ZoomersVermeer heeft, dat blijkt ook weer uit dit laatste werk van haar, een open oog voor het leed
in het leven. Als een kinderboek er is om de jeugdige lezers wat te leeren, dan kan uit „Hoe
Els overwon" medelijden en werken geleerd worden en dat is een goed ding. P. H. M.

De nieuwe Taalgids. Vijf en twintigste jaargang. Zesde aflevering. Bij J. B.
Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia 1931.
De aankondiging van deze aflevering heeft alleen ten doel te wijzen op het sluiten van de
25ste jaargang van dit bekende tijdschrift. De redaktie biedt ter herinnering aan dat feit een
portret aan van de in 1926 overleden redakteur Koop m a ns,wiens werk in dit jaar door de U.M. Holland
gedeeltelik is herdrukt en op wiens betekenis in deze aflevering van de N. Taalgids door Albert
Verwey wordt gewezen. Verder was aan deze aflevering voor de abonnees een Vijf en Twintigjarig Register toegevoegd.
De melodieuze dood, door Jan Feith. Amsterdam. A. J. G. Strengholt.

De novellen, die onder bovenstaanden titel in één bundel zijn bijeengebracht, kunnen wij
niet bewonderen. Ze bedoelen spannend of geestig te zijn, maar hebben te weinig van het tweede
terwijl de spanning, b.v. in de titelnovelle, verkregen is met in een verhaal ongeoorloofde middelen.
Een mechaniek zooals in die eerste geschiedenis op de proppen komt is al te geheimzinnig
en niemand gelooft eraan. De andere geschiedenissen zijn zoo mogelijk nog onbenulliger. Jan
Feith kan een uitstekende humoreske schrijven maar wat hij hier bijeen bracht had hij niet
moeten uitgeven. P. H. M.

Weezen Almanak 1932. Almanak voor de Jeugd 1932. Neerboschkalender 1932. Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij. Neerbosch.
Van deze uitgaven lijkt me de almanak voor de jeugd het beste geslaagd. Wat de verzorging
van het schild van de Neerboschkalender betreft, het verwondert me dikwijls, dat onze Chr,
scheurkalenders naast de vele fraaie kalenders nog altijd zo'n pover figuur maken. De zendingskalender is — voorzover mij bekend — de enige gunstige uitzondering.
De Weezenalmanak bevat naast vele gepaste en overbodige gegevens, novellen van N. v.d. Vlis,
Mevr. Westerbrink-Wirtz, en Greeth Smitskamp. Verder gedichten van Steggerda, Jan Visser,
Paul Vlashoff, de Merode en Jan de Groot. v. H.
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W. HESSELS,
I.
Eenmaal -- een dag van zon en ruime wind
terwijl hij dieper ademhaalde en een vlaag
van vreugde door zijn held're oogen joeg,
het bloed zijn lijf in fieren slag doorsloeg,
of wel een ander maal
terwijl hij zwijgend in zichzelve zag
en het geheim zijns wezens God ontmoette
binnen de huivering van Zijn vleugelslag —
wat weten wij van tijd of eeuwigheid?
werd in de diepe verre hemelen besloten
dat deze man in Gods mortier gestampt
en in Zijn pers zou worden stuk gestooten.
En als een wolkbreuk brak toen ramp op ramp
met bliksemflitsen in dit klaar geluk
dit edel hart, vertreden en gekrenkt,
op onvermurwb're rots sloeg het aan stuk.
II.
Toen kwam het wonder -o zin des levens in zinloosheid geopenbaard —
want uit den woesten ongetemden donder
brak Uwe stem ; en zulk een helle klaart'
heeft toen dit hart, dat duisternis omsloot,
plots'ling verblind,
dat hij, die niets misdreef en zuiver was,
een kind,
ontzet, verbijsterd tot den dood,
slechts één ding wist en bevend heeft beleden
„Ik heb berouw in stof en asch,
want Gij alleen zijt groot".
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MUUS JACOBSE,
Wanneer de vrouwen 's avonds aan de bron
Buigen 't moe hoofd, zien zij de spiegeling
Opwellend uit een koele wiegeling
Van donker water en van rode zon.
Hier is het, dat de Meester haar ontmoet,
En spreekt. Dan zien zij alles wat zij deden
Gedragen door het eeuwige verleden
En reingewassen in het eeuwig bloed.
Want vader Jakob groef hier in de aarde
En drenkte er zijn kudden en zijn zonen,
Door het heet dorsten van de dag benard.
En vader Jacob groef hier in de aarde
Tot hij het ruisen van haar diepten horen
En rusten kon tegen haar donker hart.
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En ogen worden tot een grijs verschiet,
Zwijgend achter de witte havenpoort.
De roeiers zingen een eentonig lied,
Een droppel schuim waait op zijn hand, een woord.
Zo valt op bomen in een lentenacht,
Verzonken onder luchten laag en greeuw,
In een verschrikte huiver onverwacht
De witheid van de laatste Maartse sneeuw.
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ROEL HOUWINK.
Martien Beversluis, De Bellenblazer,
Arnhem, H, ten Brink, 1931.
Als een al zwaarder wegende last begint de innerlijke gespletenheid van Beversluis'
persoonlijkheid te drukken op zijn dichterschap. De in dezen bundel bijeengebrachte
verzen, die, naar de colophon vermeldt, geschreven zijn in de jaren 1927 tot
1931, zijn voor het meerendeel even zoovele pogingen om te ontsnappen aan het
moment der keuze, dat zich . met toenemende kracht aan den dichter begint op
te dringen. Zij zijn een zich versteken voor de verantwoordelijkheid van het eigen
leven in liefde's klachten en herinnerende bespiegelingen, soms rakelings aan den
afgrond van het Niets voorbij.
De bundel draagt tot motto de volgende strophe uit een Bretonsch lied
„Qui donc aurait le droit
de hair sa misère
devant le Fils de Dieu
navré sur son Calvaire ?"
Helaas echter blijkt nu uit deze verzen maar zeer weinig van dit staan voor den
lijdenden Christus. Integendeel, zij spreken over nagenoeg niets anders dan over
de eigen ellende en nergens wordt deze ellende overweldigd door gedachten aan
de passie van den Heer. Toch moeten wij in het feit, dat Beversluis deze strophe
tot motto voor zijn jongsten bundel koos, alles eerder zien dan hypocrisie. Het
roept slechts te luider den tweespalt in zijn wezen uit, die hij hoe langer hoe
minder in staat blijkt dichterlijk te omvamen.
„Ik zing.... en omvadem het wereldruim" heet het aan het slot van het gedicht, dat den bundel opent en dat zijn titel overgedragen heeft op het geheel.
Geen ander dan Kloos heeft peet gestaan bij de geboorte van dit vers, dat de
metaphysiek der schoonheid universeele grenzen aanlegt en daarmede de relatie
tusschen menschelijken „schepper" en menschelijke „schepping" losmaakt uit
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het betrekkelijkheidsverband, waarin al wat des menschen is tegenover elkander
staat. De , schoonheid is hier plotseling geworden tot een kosmische kracht, die
zich los gerukt heeft van het hier en nu en die het ik meesleurt in haar toomelooze vaart. En zoo moet wel later (verstuivende Akker) het geschieden:
„De zachte liefde die wij zaaien
om niet ! om niet 1
De landen onder ons verwaaien."
In het dan volgend gedicht „De Simpele" worden wij ten voeten uit met Beversluis' tweeslachtigheid geconfronteerd. Dit vers is op de laatste strophe na één
der beste uit den bundel. Deze levert ons „de toepassing" en is als zoodanig
recht toe onuitstaanbaar, nog afgezien van het feit, dat men een bede uit het Onze
Vader niet gaarne in dichtmaat voor zich ziet. Waarom ? Omdat wij volop genoeg
hebben aan de dichterlijke verbeelding van de een of andere reëele gestalte en daarbij
nog niet bovendien noodig hebben een herleiding van dit beeld tot een ethisch
symbool. Juist door deze symboliseering wordt de oorspronkelijke werkelijkheidswaarde, die toekomt aan de dichterlijke verbeelding op zich zelf, vernietigd. En
nu ligt in het feit, dat Beversluis zoo zelden vertrouwt op deze werkelijkheidswaarde der dichterlijke verbeelding, de verklaring voor gansch zijn wankele positie
als dichter van religieuze poëzie. Beversluis schuift voortdurend de werkelijkheid
verder van zich af, wanneer hij meent, dat zijn vers geloofsaccoorden raakt. Bijna
nimmer reageeren in zijn gedichten geloof en werkelijkheid spontaan en onmiddellijk op elkander. Bijna altijd heeft de dichter den omweg over het symbool noodig
om zijn geloof (voorzoover dit ooit mogelijk is 1) aesthetisch te verwerkelijken.
Grenzen ziet hij hier niet : er is geen stem, die hem waarschuwt of weerhoudt,
die hem het zwijgen oplegt, onverbiddelijk, gelijk het eens aan den grooten Vlaamschen dichter Guido Gezelle geschiedde, wiens lippen door den Heilige zelf voor
jaren schenen te zijn dicht geschroeid. Bij Beversluis wint het altijd weer de
dichter van den door God gegrepene. Bij Beversluis is het altijd weer de eigen
ellende, die in een breede stoet van verzen aanzwelt en zich tusschen hem en het
lijden van Christus stelt.
En daarom ook is het bij hem in laatste instantie altijd weer de vlucht („O
waar is het land, waar ik alles vergete” .. , .) of de resignatie („Terug, waar d'echo
kermt en waar de goden zwijgen "). En nimmer de brandende en stamelende
overgave aan een Heil, dat niet uit de hand der muze te ontvangen is. Steeds
overnieuw wint het de poëzie, tot in het rijm toe, zoodat het zelfs in het gedicht „Herodes' Jacht" heeten moet:
„het Kindeke doolt,...
van ons tot aan Betlehem.”
en niet: „van Betlehem tot aan ons", waardoor de zin van het vers volkomen
helder zou zijn geworden; even klaar, als het nu duister is gebleven en verward.
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Voor de gedichten „De Fontein" en „De Havik" (vooral voor dit laatste !) geldt
wat wij hierboven naar aanleiding van „De Simpele" hebben opgemerkt. Ook hier
die volkomen misplaatste omslag naar het symbolische, die in „De Havik" tot een
kwasi-diepzinnige zinneloosheid verworden is.
In het eerste vers van „Sporen door de sneeuw" vinden wij deze laatste strophe:
„En hier zijn wij in dit heelal :
een deel verward, onnoozel leven,
maar overzonken door kristal."
Zij maakt ons weer eens ten volle duidelijk, hoe gevaarlijk het is zich toe te vertrouwen aan de drift der schoonheid alleen ; want bijna tastbaar zien wij hier
hoe de eischen van het vers den dichter wegdringen van hetgeen hij in het diepst
van zijn hart had willen uitspreken, toen dit gedicht woord begon te worden in
zijn geest. In den laatsten regel van de boven-geciteerde strophe wordt alles terug
(niet opgeheven, want er is nergens sprake van een tegen-beweging,-genom
die zulk een kracht bezitten zou) wat in het voorafgaande moeilijk tot uitdrukking
is gebracht : een wanhopige Godverlatenheid. Met een aesthetisch „kluitje" stuurt
de dichter zichzelf en ons in het riet. De vorm-schoonheid en klaarheid van het
kristal vervult hier de rol van het beruchte eind-goed-al-goed van sommige onvolwassen dramatiek. Het vonnis is geveld, maar de executie uitgesteld, verschoven,
voor hoe lang ? In het tweede vers biedt de vlucht in het romantische een wijkplaats, in het derde is het de erotiek, die een schuilhoek biedt. In het vierde
maakt de dichter zijn voorloopige rekening op en het is nog altijd hetzelfde:
„Kon ik mij aan uw weelde geven
vergetelheid, die naast mij is,
of als de sneeuw zijn weggedreven
waar Godes rust en luister is.,..
Maar tusschen beide waakt mijn leven,
in deze halve duisternis."
Het ik volhardt in het onwankelbaar evenwicht zijner op zich zelf gestelde bestaanswij ze het hangt aan zich zelve, aan minder dan een zijden draad boven den
afgrond. Nochtans hangt het, zoolang het zichzelf niet schouwde, in een onwankelbaar evenwicht ! ,,Mijn eenzaamheid is overal," zooals het luidt in het
vijfde sonnet van deze krans. En het laatste (twaalfde) eindigt in een „Soms wilde
ik....," daarmede te kennen gevend, dat alle voornemens weder heengedreven
zijn op den rusteloozen stroom van den tijd. Tot in het gedicht „Late Geranium", mede één der schoonste, die dit boek bevat, plotseling alle pijn des
dichters te zamen krimpt in een beeld, dat tot den rand toe gevuld is met ontbering
en niettemin deze uiterste armoede ten einde toe draagt. In „De Rommelpot"
breekt dan de eerste kreet der zelf-herkenning aan, grootsch, dreigend, daemonisch.
;
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Hierna in „Kleine Liederen uit den Herfstwind" zinkt de stem weer terug, pathetischer soms, tot het oude zelf-beklag:
„Het licht gaat op, het kan mijn drempel raken,
een kort moment. . . + en wordt gebluscht .... voor goed."
Flitsen van zelf-herkenning:
„mijn hart zóó sterk, maar mijn geloof zóó zwak"
wisselen af met twijfel, doch die rhetorisch aandoet, ondoorleden :
„Hen zal de tijd slechts blindelings geleiden
waar alles sterft,... of herbeginnen zal?"
En ook de oude wanverhoudingen keeren weer. De geweldige figuur van Simson
wordt symbolisch misbruikt voor een amoureuze tragedie, waarin, zooals trouwens
in deze gansche sonnettenreeks, het „U" den donkeren onderstroom van des dichters
religieuze gevoelens langs erotische kanalen volkomen absorbeert.
In het dertiende gedicht van deze reeks zegt dan Beversluis de tragiek van het
(zijn) dichterschap uit. Het eindigt
„Ons is het leven door de eigen moord.
De glimlach enkel en het mild beschouwen."
Wanneer wij het goed zien, dan heeft Beversluis in dit vers een diepe waarheid
aangaande het hedendaagsch kunstenaarschap in het algemeen, verward en gebroken
tot uitdrukking gebracht, n.l. deze, dat het machtigste verlangen van den kunstenaar altijd verlangen blijven moet, wil hij vruchtbaar zijn in zijn kunst, dat dus
den kunstenaar als mensch het allermeest datgene ontzegd is, wat hij in het hart
van zijn wezen het dringendst van noode heeft. Deze tragiek ligt wel op den
bodem van alle kunst, die toebehoort aan den modernen tijd en die daarmede op
de een of andere wijze ten prooi gevallen is aan het individualisme.
Daarna zet zich voort de worsteling tusschen liefde en zelfzucht. In vers XV
heet het:
„Zoo moogt gij, leven, als een ruiter rijden.
Mijn lied voor U, mijn liefde zal niet scheiden,
maar U verzellen tot de schemering."
En dan drie verzen later:
„Als gij mij eenmaal, liefde, weer komt vragen,
hier staan twee beelden tot het eind der dagen.
Hier is mijn zelfzucht en hier is mijn wil."
om te eindigen (XXIII).
„Maar dat de liefde, die wij allen zoeken
niet te verwinnen is noch te vervloeken,
noch te verbidden in hartstochtelijkheid
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Maar dat, in weerwil welker winst of schade
zij in ons woning neemt door de genade,
en daar zal blijven tot in eeuwigheid."
Wij meenen, dat Beversluis in deze beide laatste strophen de grenzen zijner
momenteele religieuze ervaring, voorzoover hij bij machte was haar in dichtvorm
tot uitdrukking te brengen, heeft bereikt. Het wankele dezer religieuze ervaring,
het nog door en door gedrenkt zijn in een voos en vaag idealisme spreekt de laatstge citeerde regel met een fatale onbarmhartigheid uit. Want juist de genade, wanneer
zij ons bezocht heeft, belet ons beslag te leggen op het eeuwig wonen der liefde
in ons hart. Genade is genade nu, morgen zal er wellicht niets anders in ons dan
een doodelijke verworpenheid zijn. Alleen in het nu der genade is aller eeuwigheden
eeuwigheid aanwezig en zoo wij voor onze toekomst haar aan ons verplichten
willen, verraden wij haar slechts. Dan aanvaarden wij het niet langer, dat God
tegenover ons steeds in Zijn liefde (en misschien ook in Zijn toorn i) genade
voor recht laat gelden ; maar pogen wij zelf als een recht, dat ons toekomt, beslag
te leggen op deze genade.
Vreemd sluit hierop het vierentwintigste vers deze tweede sonnettenkrans af
als een verre, ijle echo. Het is één der gaafste gedichten uit den bundel, al is hier
de dichter weder teruggegleden in de oude onbewogen eenzaamheid, waaruit
zijn diepst verlangen eens zijn wanhopigen dpvlucht nam.
De thans nog volgende verzen, behoudens „Vensterbloem" en „Open Raam",
behooren tot het zwakste gedeelte van den bundel. De aesthetiek is hier Beversluis geheel de baas geworden. Hij bedwelmt zich aan zijn versvaardigheid, laat
zich drijven op de woordmuziek, die hij met groote virtuositeit aan zijn instrument
ontlokt. Overal speurt men de uit de diepte van zijn wezen geboren aanzetten wel
is waar (zoo b.v. in ,,Moeder voor 't Raam "), doch zij raken verloren in
„melodie" zonder meer.
Zoo behoeven wij ons niet te verwonderen, dat de laatste regels van den bundel
geen uitkomst meer brengen kunnen. Zij luiden:
„En enkel is mij over
na de verwarde reis,
Het uitzien en het wachten
naar de komst van Beatrijs."
Weer teruggekeerd zijn we in de troebele romantische sfeer van ten halverwege
gesublimeerde erotiek. En pijnlijk getroffen vragen wij ons af, waar is de waarheid
in dit van virtuositeit vaak fonkelend dichterschap ; waar ligt de laatste anker
dit blindelings omzwervend hart?
-platsvn
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H. DE BRUIN.

Maandagmorgen.
Lo van Eijk daalde kalm de veertig treden af in het schemer trappenhuis en
stond dan binnen het portiek even stil in het zwevende zonlicht.
Hij wandelde langs de diepgroene perken van het plein en genoot. Met het wijd
en speelsch gevoel van iemand die onbelemmerd een zomerlandschap binnengaat.
In een uiterste hoek van zijn denken bewoog de aanval op deze illusie. Hij zette
dien met een plotselinge sterke verbeelding mat.
Kort daarna nam hij met een oogopslag kennis van het uur dat een klok aanwees
en stapte vlug op een wegglijdende tram. Terwijl hij den wagen doorliep sprong
een paar maal uit het vette opschrift der ochtendbladen het pittige woord „Crisis"
binnen zijn gezichtskring.
-- Het grondwater sijpelt al weer door —, constateerde hij. En glimlachend
beval hij zichzelf ; Afdammen.
Onder het uitzien door de spiegelruiten schiep hij een al te opzettelijk behagen
in reeksen gloednieuw afgeleverde en in aanbouw zijnde woningblokken, liet zijn
blikken langs de zedig gesloten vensters gaan en fantaseerde rond een wirwar van
interieurs.
Onverhoeds belandde hij zoo op het thema „Crisis en Weelde" .... Hij vergat
het weer, toen de tram de oudere stadswijken inreed, en voelde opeens een gemis
aan bekendheid met dit somberder, binnensteedsche leven.
Vroeger, tijdens enkele kosthuisjaren, had hij een kamer in zoo'n alkoofstraat
bewoond. Maar hij had niet door en door geproefd de vunze benepenheid van een
verandah'tje drie-hoog, de tierige engte van een hokkerig tuintje, de mistroostigheid
van een zolder in de kontrijen van de maan.
Met studeeren en de min of meer op zijn kleinsteeds bedreven genoegens van
wandelen en winkelen met zijn meisje waren de paar jaren voor zijn huwelijk
vervlogen ... .
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De prenten uit het journaal van 't verleden verwaasde ineens een duidelijk beeld
uit den film-van-elken -dag : een complex gemoderniseerde winkelhuizen, daarna
een brug onder de bladerpoort van een gracht.
Op deze brug stapte van Eijk uit de tram.
De kantoorklok wees vijf voor negen toen hij het kantoorlokaal binnentrad, en
opeens bespeurde hij, hoe gespannen het gekerkerde leven der schrijfmachines op
bevrijding wachtte.
Aleer een uur verstreken was erkende Lo van Eijk spijtig en neerslachtig, dat
hij aan bijna alle dappere voornemens van den Zondag ontrouw was geworden.
Drie weken nadien ontsloeg men hem van de verplichting, in geval van een nog
ongunstiger wending der omstandigheden zijn vrije dagen te offeren.
Aanstonds besprak hij een pension in een plaatsje, niet te ver maar toch veilig
buiten de rookgrens van de stad. Op een Zaterdagmiddag, geen drie kwartier nadat
hij zijn lessenaar ontruimd had, trok hij het door bladergroen bedolven dorp met
vrouw en kinderen binnen.
Toen 's avonds de rust van het platteland weldadig werd maakte Lo tegen zijn
vrouw de opmerking:
-- Ik heb het gevoel of ik na jaren omzwerven thuis gekomen ben. --En dat in een vreemd huis ? — vroeg ze.
maar dat zooveel bekends heeft als een
-- Zeg dat wel. Een vreemd huis
onvergetelijke familiewoning.
— Je bedoelt, dat het meubilair en zoo op dat van je ouders of je grootouders
lijkt ? Ik wed dat zoo'n inrichting je in onze eigen woning niet zou aanstaan. —
Hm nee .... maar heb je al eens naar die twee schilderijen gekeken ? Het
Opkomen van de maan en Winteravond. Voor ons besef zijn dat, dunkt me, niet
alleen ouderwetsche platen, maar ook zooiets als vooroorlogsche landschappen. - Nou ja, buiten vind je die dingen overal nog. . . . — merkte ze op.
— Goed -- maar die eenvoudige werkelijkheid, wil-ik-zeggen, dat oningewikkelde
bestaat ook nog.... gelukkig.
— Zit je weer vraagstukken op te lossen?, vroeg ze met een lachtrek om haar
mond.
— In zekeren zin — ja — Maar 't is ook mogelijk dat ik bezig ben uit de oplossing het vraagstuk op te sporen. - Lijkt me verkeerd — stelde ze, koel, vast.
— Enfin, Cor, laten we er niet over piekeren en ons aan de vacantiestemming
overgeven. —
Lo besefte dat zijn vrouw, nu met haar nuchterheid niet kon deelnemen aan
den gang van zijn gedachten. En daarom sneed hij het gesprek met dezen raad,
die eigenlijk in 't kort de hare was, bevredigend af.
--
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Ze zaten daarna zwijgend over lectuur gebogen en bewoonden zóó zonder zweem
van onwennigheid deze kamer van een dorpsche bovenverdieping. Radiomuziek
uit het gezinsvertrek beneden ritselde door het huis. Zachtzoemende stemmen
sponnen onder hen het rag van een gesprek.
Na een poosje dwaalden van Eijks blikken opnieuw naar de omlijste zwarte
platen, die de onvertroebelde lichtkring van de lamp nog juist verhelderde.
Ze hebben de trekken van een gelaat, dat mijn jeugd bewaakt heeft en gericht,
daarom spreken ze zoo, bedacht hij.
Beide gravures stelden een zeedorp voor in avondstemming bij maanlicht, dat
in de vlottende rimpels van het water glansde. Visschersbooten en figuren van
mannen en vrouwen stoffeerden het tafreel aantrekkelijk.
Eenzelfde geschiedenis, waarvan de zin mogelijk den ontwerper had bezield,
vertelde van Eijk zichzelf bij de beschouwing dezer teekeningen. Een historietje
van rust, vertrouwen, een niet al te schrille armoe, in liefde verduurd, en een toevoorzichtig geloof, dat in het kerkje elken Zondag werd verlevendigd.
- Vroeger heb ik me aan dergelijke voorstellingen zonder redeneeren overgegeven. Met deze overweging beproefde hij zijn mijmering op het gehalte van een
oud sentiment, dat hem nu opnieuw bewoog.
De visschersvrouw, De bruid. De stoere zeeman. Na den storm. De jonge weduwe.
Altemaal betitelingen, die nu oplichten uit een verleden, dat men snufte in de geur
van naftaline en overwinterde appels.
Als een opvallend pendant doorschimden Lo's geest dan de gestyleerde mannequinfiguren uit de etalages der modemagazijnen. In een afternoon-tea-entourage
met glimlijnìge auto -silhouetten. En het bedwelmende lispelen van een flirt op
een golflengte, die in minder dan een seconde rond de wereld spiraalde.
Met de onberedeneerde aanvaarding van werkelijkheid en wezen van het een
zoowel als het ander overwon van Eijk, wonderlijk gerust ineens, een opwelling
van afkeer.
Hij zag buiten de sleep van wolkenschepen, diep met schaduwen bevracht op
het peillooze meer van den zomeravond voorbijvaren en ontroerde van het onloochenbare gevoel van Gods Majesteit en Goedheid in zijn hart.
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DE KRUISBOOM
DOOR

J. HAANTJES.

„De Kruisboom" ! Zo noemde Wilma haar laatste roman, en het is . een biezonder gelukkige titel.
De kruisboom, dat is een oude, wonderlik gevormde eikeboom op het landgoed Meiland.
„Op driekwart van zijn naakte hoogte, wijst naar links en naar rechts een zware,
ietwat gebogen tak, met korte twijgen begroeid, zoo vreemd, zoo onwezenlijk,
vooral in den avond, als de zon achter het dennenbosch schuilt, dat het lijkt, alsof
er een menschelijk wezen aan den kruisboom hangt, met de armen gebogen over
den dwarsbalk."
Misschien zijn er wel die zich stoten aan deze nauwe verbinding van een stuk
levende, groeiende natuur met het Kruis van Christus. Maar toch had Wilma
gelijk toen ze deze kruisboom koos tot naam voor haar boek. Want deze titel is
een program, beter nog : een symbool.
Wat Wilma dan met deze titel zeggen wil ? Dit : dat Christus en als Wilma
Christus noemt, dan bedoelt ze daarmee het Kruis èn de Verlossing door het
Kruis -- dat Christus behoort, niet bij een deel van ons leven, maar bij ons
gehele bestaan, van het allereerste begin tot het allerlaatste einde, van de meest
natuurlike drift tot de meest geestelike vervoering.
Christus en het gehele leven!
Wij zijn meestal nog wel bereid, Christus een plaats in te ruimen in ons geestelik leven ; is Hij niet de Zoon, Die ons de toegang tot de Vader verzekeren moet?
En ook in het maatschappelike leven willen we nog wel rekening met Hem
houden, ofschoon -- een flinke dosis gezond verstand kan hier vooral toch ook
geen kwaad ; is Hij het niet Die ons leerde dat wij , onze naaste evenzeer zouden
liefhebben als onszelven ?
Maar in het natuurlike leven! Daar laten ' we Christus zo heel vaak eenvoudig
buiten ; dit natuurlike leven komt immers rechtstreeks van God! Hij is immers
de Gever van al het goede, en mochten eens ontberingen inplaats van zegeningen
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ons deel worden, dan is dit omdat we het zo en niet beter verdienden of, meer
in het algemeen, omdat de zonde, die ook onze zonde is, de volledige doorwerking
van Gods goedheid belemmerde. Ook voor die zonde staat Christus, maar daar
gaat het hier niet om. De vraag is hier : is Christus ook in het natuurlike leven zelf ?
„Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft ". Zo heeft Christus
Zelf tegenover enkele Grieken aan het natuurlike leven de Christelike levenswet
gedemonstreerd. Was het een eenvoudig beeld, een vergelijking, die Hij hier gebruikte,
of was het méér dan dat ?
Ik voor mij geloof dat ook het natuurlike leven, met zijn onverbrekelik verband
tussen ondergang en opgang, eerst ten volle aanvaard kan worden, wanneer we
het in Christus geheiligd weten. Ook over dit natuurlike leven valt de slagschaduw
van het Kruis.
Christus en het gehele leven.
„De kruisboom" is een huweliksroman. Wilma heeft het aangedurfd het versleten motief van hij, zij en een ander, nog weer eens op te vatten. Maar wat
versleten leek, kreeg onder haar handen weer glans. Het oude thema werd weer
nieuw, omdat het op een nieuwe wijze werd aangevat.
Welmoet van Werven is getrouwd met Alfred van den Brandenborg. Maar
hun huwelik is niet gelukkig. Welmoet heeft zich eenmaal aan haar man gegeven,
geheel gegeven, en kan nu niets meer dan ontvangen, maar Alfred begrijpt dat
niet en wil dat zijn vrouw zich telkens weer zal geven, zich telkens weer zal laten
veroveren. Na de geboorte van het eerste kind drijven de twee echtgenoten
steeds verder uit elkaar. Zo komt er plaats voor de ander, voor Nina, het pianoleraresje. Welmoet en Alfred scheiden ; Welmoet gaat met haar twee kinderen
wonen op Meiland, het buiten van haar vader ; Alfred trouwt met Nina.
Welmoet stemde toe in de scheiding alleen terwille van de kinderen ; persoonlik
beschouwt zij zich ook na de scheiding nog steeds als gebonden. Een huweliksaanzoek, dat haar overigens zeer welkom zou zijn geweest, slaat ze hierom af.
In haar eenzaamheid, onder de kruisboom, leert ze verstaan waarom haar huwelik
met Alfred onder de gegeven omstandigheden mislukken moest : het Kruis stond
niet aan het begin van hun samenleven.
Maar ook het huwelik van Alfred met Nina is niet gelukkig. Alfred kan maar
niet volkomen loskomen van zijn eerste vrouw, van zijn kinderen. Dan vlucht
Nina weg; ze geeft haar man zijn vrijheid terug.
Alfred gaat naar Welmoet. Is ze bereid het nog eens met hem te wagen ? Welmoet weigert, in ieder geval voor de naaste toekomst. Ze blijft ook nu Alfred's vrouw,
maar de ander, Nina, is weggegaan, niet uit welbewuste vrije wil, maar uit wanhoop.
Zolang Nina haar besluit nog niet met haar eigen persoonlike overtuiging bekrachtigd
heeft, is Alfred niet vrij. Misschien dat hij dit nog eens worden zal ze hoopte
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het vurig — maar vooralsnog staat het kruis tussen haar en haar man en verhindert
hun volkomen hereniging.
Nu wil ik terstond vooropstellen dat het slot van Wilma's roman niet het meest
overtuigende gedeelte is uit haar boek. Hoe meer het verhaal het einde nadert,
hoe meer het zich met sprongen gaat bewegen. De mislukking in het huwelik tussen
Alfred en Nina wordt ons wel wat heel plotseling in twee slechts zeer korte hoofdstukken beschreven. En ook de gevolgen die deze mislukking voor de verhouding
tussen Alfred en Welmoet kan hebben, worden ons te vluchtig, of laat ik liever
zeggen : te zeer in vogelvlucht, verhaald.
Maar ook afgezien van deze litteraire tekortkomingen, zullen velen er moeite mee
hebben, de oplossing die Wilma ons in deze roman aan de hand doet, als de enig
juiste te aanvaarden. Dat kan men dan ook alleen, wanneer men Christus heeft
leren zien als de Oplossing voor het gehele leven en dus ook voor het gehele huwelik.
Zeer velen zijn er gelukkig nog die aan Christus een voorname plaats willen toekennen in hun huweliksleven. Maar willen ze ook hun gehele huwelik op Hem
funderen?
Als dit gebeurt, dan is het niet meer mogelik dat men zich over teleurstellingen,
in dit huweliksleven ondervonden, heenzet met de wetenschap dat ons in Christus
een Heil is weggelegd dat alle aardse teleurstellingen, en dus ook deze, verre
te boven gaat. Zo wordt er immers al te licht een tegenstelling geschapen tussen
iets waar Christus wel in is, en iets waar Christus buiten staat, en is Christus óók
niet in de teleurstellingen die er ook in ieder huweliksleven onvermijdelik komen
moeten?
Als dit gebeurt, dan is het ook niet meer mogelik om wel Christus' steun te
zoeken bij de moeilikheden, grote en kleine, die in het huwelik de dagen, iedere
dag weer opnieuw, vullen en de heilige dienst tot vernieuwing van het leven, die
in de nachten geschiedt, misschien nog te beschouwen als een genade van God,
maar dan als een natuurlik geschenk waar Christus nu eenmaal buiten staat.
Neen, als een huwelik niet met Christus, maar in Christus gesloten wordt, dan
is Christus ook Alles en in alles bij dit huwelik, dan is Hij de Trait d'Union, beter
nog : dan is Hij het Amalgaam dat de twee personen, man en vrouw, met al
hun behoeften en tekortkomingen, van de meest natuurlike driften tot de meest
geestelike belevingen, samenbindt. Zulk een huwelik kan onmogelik mislukken
omdat aan het allereerste begin het kruis staat ingeplant. Dit kruis betekent: offer;
het offer, niet van één verlangen, van één neiging, maar van de ganse persoonlikheid,
ter wille van de ander, neen, ter wille van Christus. Maar als dit offer eenmaal
gebracht wordt, dan gaat ook het wonder gebeuren. Dan gaat dit kruis, dat ver
betekende van het diepste zelf, leven, groeien; dan wordt het een eglantier-lochenig
waaraan de edelste rozen uitbotten. Eerst zo wordt het „In liefde bloeiende", de
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oude spreuk met zijn tweeledige betekenis, tot schone werkelikheid, en het is deze
schone werkelikheid die Wilma in „De Kruisboom" heeft trachten te beschrijven.
„De Kruisboom"! Voor ieder die Wilma niet kent, een sombere titel ; een
titel die spreekt van lijden, van sterven, van ondergang. Voor ieder die Wilma
kent, een heerlik symbool, omdat het getuigt, niet alleen van sterven aan het leven,
maar meer nog van leven door te sterven. Het donker uit de diepste schuilhoeken
wordt er door opgeklaard en het wordt licht; licht over de gehele wereld, van
zijn meest natuurlike verschijning tot zijn meest geestelike openbaring.
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POPULIEREN
DOOR

JAN ROSELAAR.
Zoo stille droomers rijzen langs de vaarten
en staan, van wind doortrild, een avondzang te zingen;
hun ranke torens gaan als mijmeringen
den hemel toe door d' ingedamde klaarten;
de zilvren zang der tritslende geblaarten
gaat bevend om de dierbaarheid der dingen;
de avondvreugde omdauwt met zachte'erinn eringen,
als sluiers dun, de sluimrende gevaarten.
De wijde waereld ligt van vroegen nacht ommanteld ;
een enkel blaadje
op Gods adem
kantelt.,..
Laat af van weten .... , we willen enkel droomen ... .
we willen biddend staan in 't kleed van boetelingen,
want over U en mij zal gouden weemoed zingen ;
den mond in zwijgen zal Gods jubel in ons komen!
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DRINK JE KOP BOUILJON
DOOR

JAN ROSELAAR,
Kom, drink nu eerst je kop boeljon,
het verre venster is traag opengegaan, de schaduwen zijn gekropen
naar d' overmuur al en het balkon ;
ja, neem nu eerst je kop boeljon,
de kinderen spelen bij de linde
een spel, waarbij er een de blinde
beedlaar nabootst van 't staatsjon,
— och, 't is vandaag hetzelfde spel wel
van gistren, spel van broze
zinnen, dat in 'et trouwelooze
leven uitdijt tot een smartduel....
och, 't is vandaag hetzelfde spel
van stromplen, langsgaan, en dan vragen....,
achter ons raam vloeit weer het trage
denken ineen, bekend en somber spel, —
op 't veld hangt nog wat bleeke zon.. . + ,
je kussen zakt, .... wat we beminden
glijdt langs ons als een vreemde blinde.
kom, drink nu eerst je kop boeljon. .
1931.
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JAN ROSELAAR,
Spelend langs d'oever van een beek,
werpend kiezel in den stroom,
buigend ons lachende over den zoom
heen, gingen wij, we droegen een toef
bloemen aan ons hart, we zwegen droef,
toen een bloem viel en kolkende afdreef,
we hadden nog zoo weinig leed
gekend, we waren immers kindren nog,
we zagen haar na, in het blanke zog
langs de steenen spoelde ze, heel alleen,
en haar was niet, zooals er geween
in ons hart was, ze was lachend en
open, zooals ik een bloem slechts lachend ken -- Wat waren dan wij, wij stonden
en keken haar na en nog vonden we
ons vreugde niet terug, niet geheel
althans. Dan hurkten we onder een abeel.

We zagen elkaar aan; wat zouden
we meer wenschen, het zoemen
der bijen dreef om ons als een lied, en bloemen
droegen we elk een arm vol, paarse
en roode en witte, donker loover
van beuk en platanenweelde hing over
onze schouders en toch, stille lelies, dronken
van goud, die we droegen, keken ons aan
en bogen hun kelken, als waren ze begaan
met onze eenzaamheid.
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We zagen elkaar aan; wat zouden
we meer wenschen, dan het gouden
feest hier van bloemen en woud en weide
en de lichte sfeer van 't ontwakende blijde
voorjaar, zooals het tusschen de boomen
trad, gentianen in ruige en breede zoomen
vloerend, mossen tapijtend om stam en stam,
breede paden bebloemend, als kwam
een jonge bruid straks geloopen
uit een licht land. Slopen
nu in deze wereld van zon en
bloesem dan de saters nog, die bronnen
vergiftigden in dit woud, die tergend
om stammen stonden, zich verbergend?
Gingen door kronkelpaden
naar daar, waar de horizon open ligt,
gingen daar nog in de schemering nornen,
die booze teekens kierven in luisterende ahornen?
We zagen elkaar aan, we wisten het niet.
Het leven had ons samengebracht,
twee blonde kinderen ; we dwaalden
hellingen over en langs bergen, we daalden
langs gescheiden pad, dat samenliep
van ergens naar den warmen dag,
dien we ons herinnerden, er was loom
lawijt in de lucht van vogelen geweest, aroom
van reseda en andere bloemen hing
over de takken, bleeke bloeseming
van jasmijnen, als een bruidskleed
over de schouders van een bruid, gleed
over onze schouders, we waren
het gescheiden pad gedaald, elk zijn reis
en nu waren we samen, onder het gepeis
van deze boomen, en de eerre wist
niet van den ander af, gene wist
van d' ander niet, waarom hij ging
dat pad tot hier, tot deze gaffeling
van wegen, en toch we daar stonden
niet verwonderd, of afgronden
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van geheimenis ons benauwden
om dit samentreffen.
Neen, klaar en effen
lagen toekomst en verleden aan ons voeten,
we lachten slechts, stille getuigen moeten
er zijn geweest in Gods wereld, die
ons zagen, hoe onze hoofden
we samennegen, hoe we geloofden
in niets dan dit eene, dat goede, éen willen
van God zelf, dezen stillen
samenhang van hoofd bij hoofd
dat oogenblik. Vuige
laster voelden we het ruige
geknars van machines achter 't gordijn
van wijngaardranken. Zou er zijn
anders dan lust en minne, anders dan koozen,
dan kussen op wangen rood als rozen,
zouden andere dingen zijn dan hier deze
blijdschap, achter dit verrezen
er anders dan horizonten van gloed
en blijden dag en avonden sterk als bloed?
We hadden elkaar vreemd aangekeken,
wij, die niets wisten dan het murmelen van beken,
dwaalden de paden af, wijnbergen
lagen overgolfd van bijenmuziek, ergens
lood een klok, we wachtten
nu een oogenblik aan een kruisweg,
waar monniken in een pij op bloote voeten
groeven de aarde om, — ze moeten
pijn hebben gevoeld, als ze het been
zett'en op den scherpen rand der spade, geen
zucht lieten ze echter, ze zwoegden
door, blijde werkers, ze vergenoegden
zich met een schaamle pij en een beet brood
en een dronk water blijkbaar, het leven bood
meer hard hen dan zachts, meer alsem
dan amber of dan wondenbalsem
voor hunne beenen —, we wachtten dan
een oogenblik aan een kruisweg, een man
kwam ons op zijde, hij stond stil en vroeg
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of we op ons dalend pad genoeg
er aan dachten, dat de weg terug
zwaarder was, hij raadde ons
niet al te snel te dalen. ,,Maar het gegons
der machines trekt ons aan." zeide ik,
zijn gelaat scheen smart en vermoeid een snik
scheen uit zijn keel te wellen, hij
keek vluchtig om zich en vroeg te vergezellen
ons daarheen, daar waar de sombere
klaagzang der machines door het omber
der twijgen ruischte. ,,Volgt mij," sprak hij
„volgt me, en verschrikt niet."
Toen gingen we zwijgend den wijnberg af;
de armen hadden we geslagen
om elkaars schouders, we zagen
het licht van de zon dalen in een stroom
zilver van een rivier, en een boom,
die peinzend stond gebogen
over een cascade, zag ik met oogen
tranengevuld, het waren waterdrupplen
die bij het zot en spelend huppelen
der beek daar luchtig dwalend waren
gebleven in een boomtop, — nog zie ik de haren
van wijnranken klemmen langs een staak,
die tengere ranken zochten vermaak
op te klimmen naar het licht, licht, dat
zich al in nacht bijna verloren had.
Onze geleider ging voor ons, zwijgend ging hij verder
al dalend, wij volgden, hij scheen een herder,
wien de hond trouw volgt en de hamel
en daarachter zouden de schapen volgen, schamel
in hun door schrammende takken geplukt kleed.
De schapen waren er nu niet, wel schreed
ons weemoed met ons, weemoed, dat uit de kim
van ons leven opdook, niet zoo heel
plotseling, niet zoo heel onverwachts,
niet als wel booze geesten, die des nachts
den droom verontrusten, doch als een gevoelde
komer binnen ons hartewand, een die woelde
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den akker van ons hart om en liet er achter
iets ongekende, iets vreemds, we wisten niet wat ;
het was zaad, zoo uit een zaaiviool spat.
En de avond viel. Nog bleven
hooge windwolken in het noorden zweven
van gloed ompaarsd, ranke randen
omzoomden ze, banden
van goud
met topazen weerschijn, heel oud
waren burchtruïnen nu, zwart
en mateloos overladen met de smart
der tijden schenen ze ; donker hingen
pijnboomknoesten over de verbrokkelingen
van kanteel,
en het gespeel
van een laatste zonnestraal goot goud
uit een venster, boven een woud,
dat nu git was, stond de kontoer
van een ridderslot gestapeld, stoer
bogen rondeelen over, bruggen haaks
hingen in hun toog,
als een groot beneveld oog
als we naderden, staarde een rond venster
op ons neer, waar de slotgracht grensde
aan den weg had laat licht
een pad gevloerd over het water,
dat als van lood was, loodgrauw.
Daarlangs gingen we, droomende, een kauw
schoot uit een torengat en vloekte
naar ons en dan hoekte
hij een trans om, een uil
kraste in de lucht, dan was hij weer schuil.
Opeens de stilte van den berg sprong open
voor een vreemd lawijt, druppels dropen
op onze hoofden, het was een kleine vloed
als van tranen, zoo wel eens uit een geprangd gemoed
valt.
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Het ruischte op de wingerds, de blaadren
schenen te zuigen aan de aadren
met een heel heet bloed, het was of het viel
te drenken van velen de matte, ingesluimerde ziel.
En nu is het nacht.
De laatste lichten van den dag
zijn uitgegaan, de laatste merelslag
is ter aarde gestort, het laatste licht verweven
met den westerhorizon en het leven
ademt nu stil en ligt
tot slapen gereed; de bloemen zijn dicht.
0, onze tred was licht,
ons hart juichte en weende
tegelijk, de wilde en vreemde
verlangens doordriftt'en ons,
onze monden zochten elkaar
in de duisternis, onze harten
klopten hoorbaar, onze armen
woelden om elkaars hal i,
we legden onze hoofden op
des anders schouders, we zwegen,
we kreunden, we prangden onze
boezems opeen en stonden stil,..,,
we wisten geen maat en geen evenmaat,
geen macht meer in onszelven,
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BATAVIERLIJN
DOOR

J. A. VAN NIE.

Menno ter Braak -- Hampton Court.

Wij zijn aangevreten door den eurokok-goll. En wij weten het. Wij weten het
met een weten-schap vrij van sentimentaliteit over een arm- europa, vrij ook van
bespiegeling over den Untergang des Abendlandes. Wij weten het met een wetenschap strak en romantisch als het stadhuis van Hilversum, helder en mystiek als
de formule van het diabenzoezuur. In dit wondere weten bloeit op het mysterie, dat wij
het stervend Europa kunnen beelden, den dood kunnen oproepen tot een flardig
bestaan. Met decadentie heeft dit niet van doen, want het sadisme ontbreekt, daar
eenerzijds de wellust door de neue-sachlichkeit verschraald is tot poovere medicijn
(van 2 tot 3 elk kwartier een lepel) en anderzijds is verkommerd tot de sexual-appeal
van den all-round sportmensch. Het is alleen te verstaan uit het feit dat de cultuur, die keldert, christelijke elementen hëeft. De mensch is gezet tegen de werkelijkheid over, dat is : God is gezet tegenover den mensch : daarom staat de
huidige mensch scheppend tegenover dood en ondergang.
Wanneer wij van deze benaderingen uit Menno ter Braaks nieuwe boek „Hampton Court" naderen is het aanvaardbaar dat de schrijver de figuur der bewust
toeliet, tot zijn creatieve centrum. Want in Andreas Laan vol--zijnsveruwg
trekt zich het gebeuren waarvoor de term „bewustzijnsvernieuwing" wel ongeveer
past. Donker ervarend de nadering van een psychische storm is hij alleen een reisje
naar Londen gaan maken en daar in Hampton Court ten overstaan van twee sandwiches en een ijzeren tafeltje draait de wereld voor hem een kwartslag om. Hoe
uit deze omwenteling zich de nieuwe relaties tot vrienden en vrouwen ontwikkelen
wordt ons in het boek voorgesteld.
De figuur is aanvaardbaar -- maar zij moet in drie dimensies tot ons worden
gebracht. Immers het bewustzijnsvlak is immer een breukvlakte. Niemand, die
het beter kan weten dan ter Braak. Zei hij niet : het inzicht gebiedt te zwijgen
maar het leven spot met het inzicht? In de figuur van Andreas Laan is echter

BATAVIERLIJN

465

het bewustzijn zuiver als vlak behandeld. Daardoor is het algemeen-menschelijke
moment verworden tot een alledaagsch geval. Want voor ieder levend mensch
verglijdt telkens weer de werkelijkheid in een droom en is er telkens weer een ontwaken tot een nieuwen dag. Dit is zoo gewoon dat er niet een boek van 227 bladzijden
over behoeft geschreven te worden. Maar voor de geroepenen verdiept de droom
zich tot een nieuwen dood en stijgt het ontwaken tot een wedergeboorte. In het
leven van Andreas Laan worden noch de nieuwe dood noch de nieuwe geboort
tot een knellende onwerkelijkheid en tot klemmende werkelijkheid. Zeker hij heeft
het af en toe ellendig, gelijk wij allen het af en toe ellendig hebben, maar daarbij
blijft het dan ook. Wie zich te lezen zet van Hampton Court verwacht ieder
oogenblik dat de schrijver, vereerder van Adwaita, de momenten van dood en
geboorte zal doen doorbreken in het leven van zijn held. Hij zit te wachten op
de geboorte eener westersche mystiek die strak en romantisch de nieuwe relatie
tot de dingen zal bepalen. Maar het wordt een abortus waarop niet eens de
wrange term provocatus past.
Hampton Court, wie het woord zegt denkt aan Londen en wie aan Londen
denkt, denkt aan de Batavierlijn. Maar zelfs dit is fout. Want Andreas Laan
reist met de maatschappij „Zeeland". Het boek echter ligt wel in de lijn der
Batavieren, die, naar wij weten honderd jaar voor Christus in „ons land" kwamen.
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TAT TWAM ASI
DOOR

JAN H. EEKHOUT.
'k Denk hoe ik in de eeuw der kathedralen
Een weifelziek monnik zou zijn geweest
Gedurig wanklend tusschen lijf en geest,
Luistrend naar beider lieflijke verhalen -Doch die het zwijgen van de broeders vreest
Dieper dan 't dreigen uit het infernale,
En het gebed verzaakt om rond te dwalen,
Diefswijs, waar 't leven fonkelt als een feest:
De bontbevlagde havens waar geluid en
Licht zingend over 't kruivend water kaatsen,
De goede geur van teer waait en van kruiden -En die bij schemerval sluips keert, ten laatste,
Ter cel in en met roekloos rijk gemoed
Zijn Mea Culpa spreekt en boete doet.
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CHARLIE CHAPLIN
DOOR

JAN H. EEKHOUT.
City-Lights.

Enkel je kleine blinde handen vinden
den wonderbaren droom weêr, dien ik ben.
Maar je oogen werden naakt en helder en
zoeken vergeefs den prinselijken beminde.
Nu zijn je oogen aan den nacht verpand
en als al andere oogen moet 'k hen vreezen.
Hoe zouden zij nog naar het licht genezen,
dat diep verborgen in de dingen brandt
Want ziende oogen zijn veel sterker dan
de dwaas ontroerde handen wier begroeten
Gods eigen lieven groet besloten houdt
Hoe zou jij weten wat ik weten kan:
dat steeds de rijkste droomen stil en koud
te zwerven gaan op groote scheeve voeten --
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J. H. LEOPOLD
DOOR

JAN H. EEKHOUT.
Een stille man, die stiller werd -- niets meer.
De rozen bloeiden schaarscher door zijn klagen,
De neevlen werden dichter in de dagen,
Herinnering vond het pad niet van weleer.

Er was geen gaan, en nergens wederkeer.
Naar verre stilten gleed het laatste vragen.
Moe werden oogen, die hun ster niet zagen;
Het moede hart werd moeder, en niets meer.
En toch had hij het leven groot bemind
En het bevolkt met overaardsche droomen,
Waarin hij mateloos zichzelve bood.
Werden . zijn gaven nimmer aangenomen?
Hij hoorde het rukkend ruischen van den wind
En week binnen de hoede van den dood.
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HET ZONNETJE IN HET PARADIJS')
DOOR

J. VAN HAM.

Een van de eigenaardigste trekken in het werk van Mevrouw Kuyper -van Oordt
is, dat ze overgevoelige personen tekent, die ongeveer alle neiging tot pathetiese
overgave missen. Ze gevoelen elke nuance in de stemming van anderen mee, maar
zijn doodsbenauwd zich zelf door een beweging, een stembuiging te verraden.
Het een is het natuurlik komplement van het ander. Ze verstaan elkaar zonder
woorden ; ze verbergen zich en ook dat wordt verstaan ; dit kiese in de omgang
geeft aan de kleine levensdingen een betekenis, die ze van de dagelikse gebeurlikheden verplaatst naar de sfeer waaraan innerlik leven getoetst wordt. In zulk werk
is alle pathetiek overbodig.
Toch is het niet te verwonderen, dat deze eigenschap Cornelia de Cuyf meer
hindert in de omgang : de Cuyfjes zijn stijf en wat onbeholpen. En als ze-malen
voor 't eerst na jaren tegenover Amaury zit, is ze niet alleen beschroomd, maar
wanhopig, doodverlegen. Want de sfeer van elkaar te verstaan uit het nauweliks
geuite, die over alle zwijgzaamheden heenhelpt, ontbreekt, nu ze elkaar sinds lange
jaren niet hebben gezien, en het enige wat het ijs had kunnen breken, het serviesje,
en het poesje, dat wat hen juist aan elkaar bond, door Cornelia als onderwerp
van gesprek wordt vermeden.
Amaury is niet zo onhandig als Keetje, maar bezit wel dezelfde aristokratiese
vorm van Hollands leven, die met diskreet het best is getypeerd. Hij hield van
Keetje, en als zij in een minderwaardigheidsgevoel zich tegenover hem niet in biezondere mate achteraf had gehouden, zou ondanks de tegenzin van de tantes Amaury
zich wel aan Keetje hebben verklaard. Nu huwde hij met Francientje. Het vrolike
Fransje paste niet bij Amaury. Dat bleek, toen ze hem Han noemen wilde. Fransje
miste de eigenschap van de Cuyfjes en de Ver Doren's om de sfeer aan te voelen.
En Amaury voelde haar poging als een grofheid. Want deze naamsverandering
1

) Het zonnetje in het Paradijs door Hendrika Kuyper-van Oordt, Amsterdam -- Uit
Maatschappij Holland. (z-j.).
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is een aanslag op zijn persoon. Francientje meende, dat Amaury veel te kort kwam,
zij zou van hem een vrolike, gezonde kerel maken, maar dan moest hij ook eerst een
doodgewone naam hebben. Amaury verdedigt zijn naam zeer beslist, want met deze
naam zou hij zijn ganse familie loslaten. Dit wordt Fransje's strijd. Ze wil Amaury
voor zichzelf hebben, ze wil van Amaury een Phriss of een Bona maken ; Amaury
is en blijft een Ver Doren en de tantes begrijpen niet, dat Fransje niet heel blij
is met de gelegenheid om een Ver Doren te kunnen worden, een Ver Doren te zijn.
Onze sympathie is bij Fransje, het Friese zonnetje, en toch Amaury en de tantes
hebben gelijk, ze zijn altijd korrekt, en Fransje is soms toch wel heel grof.
Mevrouw Kuyper-van Oordt staat aan de kant van de tantes en Amaury, en als
het niet langer gaat en Fransje de scheiding doordrijft, krijgt ze in een ongelukkig
huwelik en een vroege dood van de schrijfster haar straf.
Keetje heeft aan dat alles weinig deelgenomen. Maar kort na deze gebeurtenis
heeft ze haar avontuur met Herr Kolax. Deze Oostenrijker verstaat de kunst zich
interessant voor te doen. En Keetje, die een goed hart heeft, en daarom reeds
sympathie heeft voor de door de moeilike tijden gestrande vreemdeling, komt onder
de bekoring van zijn imposante verschijning.
De ganse episode van Cornelia de Cuyf en Herr Kolax is sterk met humor aan
bereikt haar hoogtepunt op het ogenblik als Keetje hem weigert, en hij-geztn
doodsbenauwd is, dat ze ja zeggen zal en beledigd als het nee is. Toch is het tegelijk
een ogenblik van de grootste ernst en angstige tragiek. Er leeft in deze de Cuyven
van Merle's, Ver Doren's toch ook de zucht naar het vreemde, het gewaagde.
Er is toch ook de vermoeidheid over het korrekte. Daarom hadden de tantes zo'n
natuurlike vrolike vriendin gehad, stoeide Amaury zo graag met Fransje en verlangde
Keetje naar Herr Kolax. Maar het is niet iets, dat hun leven beheersen kan. Het
eigene van hun wezen is de stille ingetogenheid, zachte aanhankelikheid. Daarom
deed Keetje goed, toen ze haar wil boog naar die van haar vader. Afgezien van
het feit, dat Herr Kolax zich om haar interesseerde terwille van haar vermogen,
zou een huwelik met hem een dwaasheid, een misstap zijn geweest.
En de natuurlike oplossing 'van het boek wordt verkregen, als Amaury en
Keetje samen in het herenhuis gaan wonen.
De stijl, de ganse vertelsfeer van het werk van Mevrouw Kuyper -van Oordt is
in overeenstemming met de levenssfeer van haar hoofdpersonen. Angst voor te
grote gevoeligheid doet haar vluchten binnen een humoristiese beschrijvingstrant,
kiese schroom doet haar van het geestelik leven van haar personen slechts het
allernoodzakelijkste vermelden. Er is een houding, die alle indringerige nieuwsgierigheid afweert.
Er is haar natuurlik van dit laatste een verwijt gemaakt. Wie weten wil, hoe
de schrijster hierover denkt, leze haar verdediging in Timotheus.
Er zijn twee redenen, waarom zij schuw is van te grote breedvoerigheid in het
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bespreken van het geestelik leven van haar hoofdpersonen : de eerste is haar aversie
van het genre, dat een goed deel van onze Christelike romanlektuur onveilig maakt,
type von Maltzahn, Hoogstraten- Schoch, vol opgeschroefde Christelikheid, en
grof van psychologie, werken die gelezen worden uit een ordinaire behoefte aan
Christelike sensatielektuur. Zij gevoelt te zeer, dat nergens overdaad zozeer schaadt
als in het geestelike. Een andere oorzaak is, dat de personen die in haar boeken
voorkomen, het geloof als een vanzelfsprekende achtergrond, ondergrond van hun
leven hebben. Er is geen zoeken en vertwijfelen, en daarom missen haar werken
alle geestelik getob. Dat is de grote rust van haar boeken, dat de betekenis van
ons leven er zeker gesteld is. Daarom is het geloof geen onderwerp voor
discussie of angstige belangstelling, maar de kracht, die op het moeilikste ogenblik
van haar leven Keetje wijsheid geeft, en die haar 't ganse leven in gehoorzaamheid doet leven. Er is in die kalme verzekerdheid misschien iets, dat een modern,
verscheurd mens irriteert; meer dan irritant is het benijdenswaard. Het is nog niet
zo heel lang geleden, dat in de kroniek van Opwaartsche Wegen er op gewezen
werd, dat het wezenskenmerk van zuivere Christelike kunst zekerheid was. Welnu,
als daar een kern van waarheid in is, de aarzelloze zekerheid, waarmee het geloof
als een sturende macht, God als een wijs Vader wordt beschouwd, geeft dit boek
een ereplaats onder onze Christelike romans.
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BOEKBESPREKING.
Letterkundige inzichten en vergezichten, door Willem Kloos. N.V. Luctor

et Emergo. Den Haag, 1931.
Kloos schrijft nog steeds ,,nieuwere literatuurgeschiedenis ". Het vorige jaar bracht 't twintigste deel ter wereld. Daaruit blijkt, dat na vijf-en veertig jaar Kloos nog steeds niet bekomen
is van „het simpele wonder van de wording van een vers ". Zoo wordt ons zeker een kleine tweehonderdmaal verteld, dat uit het „achter-psychische" zijn „diepere geest hem vanuit het metaphysische dikteert", dat zijn „diepste Onbewustheid stil leeft voor zichzelf in een heel andere
sfeer als deze aardsche, doch tegelijkertijd nooit geheel gescheiden is van (Kloos') daaglijksche
Bewustheid" en „langs telepathischen weg verband met deze houdt en haar meedeelt, wat daar
zuiver -psychische streken wordt gevoeld en gedacht", enfin, we leeren, dat de-bined
zuiver - geestelijk levende, want psychisch -zelfdoorgrondende, want auto-observeerende, want
supernormale, want scheppende Mensch eigenlijk de eenige is, die weet wat literatuur is. Nieuwe
bijdragen dus tot de oude mythologie van het dichterlijke Ik. Neen, Kloos is van het vers -wonder
nog niet bekomen en acht zichzelf, als drager van dit vers -wonder dan ook nog altijd een wereldwonder, resp. scheppings-wonder. En hij verwondert zich maar permanent over het wonder,
dat hijzelf zoo'n wonder is. Zoo komen sommige moeders ook niet over het simpele wonder
van kinderen krijgen heen, of sommige handelslieden over het simpele wonder van hun eigen
voortreffelijkheid want handigheid als koopman enzoovoorts. Zulke menschen, van Kloos af, tot
den stucadoor, die zijn eigen onberispelijke hanteering van den spatel bewondert, weten hun
leven lang van geen uitscheiden, als de verwondering over zichzelf hun weer eens te pakken
heeft, wat meestal steeds het geval is, wanneer zij een hoorder hebben gevonden. Natuurlijk is
er verschil, de stucadoor heeft niet die varieerende rijkdom aan hoog -wijsgeerig en psychologisch
klinkende synonymen om over zichzelf te praten als Kloos. Maar dat verschil lijkt mij dan ook
uitsluitend het eenige, de gerichtheid van den geest is dezelfde. En Kloos èn de stucadoor zijn
één in hun superieure lak aan alles, wat niet op de een of andere manier henzelf betreft.
Men moet dus volgens Kloos bijvoorbeeld dichter.... geweest zijn, om literair kritikus te
kunnen zijn. Er is iets voor te zeggen. Er is ongetwijfeld geen grooter expert op 't gebied van
huwelijksgeluk als een gescheiden vrouw, en zoo kan ook een dichter-in-ruste natuurlijk het best
praten over het werk van anderen. Maar hij kan meer, immers is hij dichter. Hij praat met even
groot gemak, klaarblijkelijk ook in deze materiën gedicteerd van uit het diep -in-psychische, over
Einstein en Le Bon, over psycho-analyse, over occultisme en astrologie, over Atlantis en economische vraagstukken. We leeren zoo b.v. dat wij menschen een „vaak alleronbeminnelijkst en
niet heel verstandig ras van gewervelde wezens" zijn. Ik herinner me den tijd, dat in Christelijke
kringen hevige verontrusting bestond over een versregel van dezen zelfden Kloos : „Ik ben een
God in 't diepst van mijn gedachten...." Het schijnt, dat dit zoo erg niet bedoeld geweest is,
immers Kloos haast zich in 1931 te verklaren, dat „ons diepst Inwezen ons van tijd tot tijd schijnt
te verzekeren, dat de Mensch nog heel iets anders als, ja eindloos veel meer is dan een puthaak"
(blz. 142). Ik heb van Kloos als tachtiger in zijn kracht een voorstelling, die gebaseerd is op een
oprechte bewondering. De polemiek tegen den stormachtigen jongen dichter en kritikus is thans
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geëindigd. De tijd was rijp voor een objectieve waardeering van historischen aard. Jammer genoeg,
aat de oude Kloos deze objectieve waardeering niet tot stand komen. Hij geeft er de voorkeur
aan, als levend en werkend kritikus op de planken te blijven. En zoo blijft hij voortleuteren over
zichzelf, over zijn altijd op hetzelfde neerkomende visie op allerlei onderwerpen, die óf verouderd
zijn, óf met literatuur niets te maken hebben.
Niettemin is dit deel twintig der Nieuwere Literatuurgeschiedenis.
v. d. L.

Tijdopnamen, door Egon Erwin Ki3ch. Vertaling van Nico Rost, Baanbreker-

Servire. Den Haag. 1931,
Kisch, thans zevenenveertig jaar, is een van de grootste reporters van dezen tijd. Hij is
Prager van geboorte en tot de „jongens uit de buurt" waarin hij opgroeide en die ongeveer
gelijk begonnen te publiceeren behooren Rilke (zijn overbuurman), Max Brod (momenteel journalist aan het Prager Tageblatt) en Franz Werfel. Zij hebben zich allen in een verschillende
richting ontwikkeld. Rilke zocht en vond de „werkelijkheid" in pantheïstisch-religieus beleven
van de „dingen". Hem openbaarde zich het wezen van deze wereld bovenal in het kleine, meest
veronachtzaamde en verachte, zelfs in het levenlooze voorwerp, dat in zijn religieus bewogen
fantasie leven en zin kreeg. Verwant aan deze werkelijkheidsmystiek ontwikkelde zich Max
Brod. Maar zijn geest is grooter van omvatting. Voor Brod is de wereld in haar totaliteit een
religieus probleem geworden. Hij is, vooral in zijn jongere werk, op zoek naar een absolute
grondwaarde, naar een onfeilbare zin van het bestaande. Aanvankelijk evenals Rilke naar het
pantheïstische neigend (Tycho Brahes Weg zu Got)), vind hij deze absolute waarde in de liefde
als eenige bindende kracht. Aan dezen mystieken aanleg paart hij echter een sterke neiging tot
dialectiek (Schlosz Nornepygge), terwijl hij in zijn latere inleiding tot Franz Kafka's posthuum
uitgegeven „Schlosz" weer tot een Joodsch theïsme terugkeert. Zijn werk is een doorloopende,
grandioze wijsgeerige tijdskritiek. Werfel ondergaat sterker den invloed van de psychologische dan
van de wijsgeerige vernieuwing van zijn tijd. Ook bij hem staan de liefde tot den naaste en
de barmhartigheid in het middelpunt, daarin raakt hij dan ook een bepaalde richting in het
Expressionisme. Psychologisch begrijpen staat bij hem in dienst van een'ethischen drang, behoedzaam tast hij in het wezen van zijn menschen naar de verborgen wonde, waaraan het leven
langzaam verbloedt (Abituriententag), maar waarvan voor den sterke ook genezing mogelijk is
(Verdi). Voor hem is schuld altijd een schuld tegen de liefde. Eenzelfde sociale bewogenheid
als deze heele Prager school vertoont, bezielt ook de vitale persoonlijkheid van Kisch, Ziet men
zijn portret, een sterke, mannelijke kop, tegelijk sensueel en intelligent, boven een paar massieve
schouders, dan verwondert men zich niet meer over de enorme leefdrang, die de onderstroom
van zijn werk vormt. Dit vitale richt hem anders dan zijn jeugdkameraden, de droomer Rilke, de
teere, vaak hulpelooze Werfel, de faustische, muzikaal-bewogene, maar abstracte Brod.
Evenals Rilke fascineert hem het alledaagsche, dat wat meestal over 't hoofd wordt gezien, wat
veracht en uit het levensbeeld weggedrongen wordt, maar hem drijft het tot afdalen in de afzichtelijkste sociale werkelijkheid. Evenals Werfel laat hem de schuldvraag niet los, maar inplaats
van psychologische doorlichting bezigt hij een realistischer methode : hij verzamelt feitenmateriaal
en bouwt een aanschouwelijk sociologisch beeld. Wat Max Brod's denken en voelen door alle
hoogten en diepten van het heelal drijft, de totaliteitsdrift, jaagt hem lichamelijk door de heele
wereld heen als „der rasende Reporte", van het nachtasyl in Whitechapel tot de vergadering
der kolenmagnaten in 't Roergebied toe. Deze vertaling bevat een zestien reportages, waaronder
„Een Idylle in den Haag" (ontmoeting met den moordenaar van Rosa Luxemburg), „Doodenhuis in Berlijn", „Over de Fransche Revolutie, Goethe en het Westelijk front in 1918", „De
beulen komen aan de beurt" (rechtzaak tegen de tsaristische bedrijvers van politieke sluipmoorden),
„Dakloozen van Whitechapel", „Op bezoek bij stokers en tremmers", „Drie weken hop plukken"
en „Eerste hulp voor drenkelingen" (een aanklacht tegen de officieren, die Karl Liebknecht
en Rosa Luxemburg op één dag vermoordden) enz.
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Al deze korte, kernachtige schetsen zijn van een lugubere zakelijkheid. Feiten en waar
verzameld door de vretende, verterende nieuwsgierigheid van een modern mensch.-nemig,
En door hem neergeschreven met nuchtere, onsentimenteele, bijna wreede waarheidsdrang, die
voor niets, hoe bloederig, afgrijselijk en rauw ook, terugdeinst. En toch heeft ook deze man
oog en gevoel voor het idyllische, naïeve, natuurlijke en humoristische. Dat karakteriseert hem als
vertegenwoordiger van de „nieuwe zakelijkheid", als kunstenaar van het type, dat in Duitschland en Rusland na den oorlog ontstond. Want deze kolossale realist is niet sentimentloos, hij is
alleen onsentimenteel. Met zijn kerngezond instinctleven en zijn sterk intellect heeft hij zich een
onafhankelijke plaats in den tijd veroverd. „Nieuwe zakelijkheid" beteekent geen prijsgeven van
het gevoel, maar styleering, condensatie, machtige beheersching ervan. Het beteekent een woedende en vernietigende strijd tegen sentimentaliteit en phraseologie, tegen de huichelarij van een
tijd, die gevoel voorwendt, zonder iets anders te zijn dan egoistisch, genotzuchtig en slap.
Kisch slaat met zijn feiten de wereld in 't gezicht.
Ook achter zijn levensreportage staat de behoefte aan een waarachtig beeld van de totaliteit
der wereld, waarin wij leven en die we niet kennen, ook zijn reportages zijn de argumenten van
een scherpe tijdskritiek. En wat misschien op het oog een totaal gebrek aan gevoel schijnt,
is inderdaad niets anders dan een machtige zelftucht, een onderdrukken, gladstyleeren, obj ectiveeren van een hevige innerlijke bewogenheid. Ook Egon Erwin Kisch' courantenartikeltjes zijn
gedragen door liefde, mededoogen, barmhartigheid. Maar de eerlijke, gezonde angst voor het
slap-humanistische, het sentimenteele, phraseologische, drijven dit hartsgevoel terug achter een
koele, bijna cynisch aandoende weergave. Want het sentiment mag om niets ter wereld de feiten
aantasten, noch ter verdoezeling, noch ter overdrijving. Nieuwe zakelijkheid voelt de onweerstaanbare macht van het nuchtere feit op den modernen mensch, die bij de feiten is opgegroeid.
Zoo worden deze reportages in tweeërlei opzicht voor het nu en de toekomst belangrijk. Zij
vertegenwoordigen in de eerste plaats een nieuw genre kunst : de reportage. Wat ten tijde van
Freytag en Spielhagen als eisch aan een goede roman werd gesteld, het geven van een
„wereldbeeld" is thans als taak aanvaard door scheppende reporters, zooals Kisch er een is.
Want dat deze reportage kunst is, zal ieder toestemmen, die deze verzameling gelezen heeft.
De reportage is verwant aan de short story, maar tegenover de romantiek van de laatstgenoemde plaatst ze een bijna wetenschappelijke realiteitsweergave. Daarin ligt een tweede belangrijke
eigenaardigheid. De afstand tusschen Upton Sinclair in Amerika — en zelfs tusschen Barbusse in
Frankrijk — en Kisch in Duitschland wordt bij lezing van deze schetsen duidelijk. Sinclair
en Barbusse zijn bewust tendentieus, hun sociale aanklacht is de pikante saus over. de schotel.
Kisch is zakelijk, maar de snerpende aanklacht is er ondanks deze zakelijkheid. Kisch doet tweeërlei, hij haalt de verborgen wereld van heden voor den dag én hij doet dat op zoo ontstellend
feitelijke manier, dat we wakker moeten worden. Langs deze feiten kunnen we niet heen. Ze
versperren ons als een blok den weg. Er voert geen handig ideologisch paadje langs. We staan er
voor. Ook wij, Christenen. v. D, L.

Het Boek der boeken, door Dr. K. F. Proost. Van Gorkum & Comp. Assen.
Prettig, dat toch de Bijbel nog altijd het Boek der Boeken met twee hoofdletters mag zijn.
Dr. Proost probeert de Bijbel hier interessant te maken voor menschen, die er anders waarschijnlijk niets . van zouden moeten hebben. En hij doet dit ongetwijfeld op zeer interessante wijze.
Rustig, zakelijk, met oog voor de schoonheid van den vorm en van de beweging in den stof.
Er valt in te „genieten". Maar dat is nu juist hetgeen we, vooral in dezen tijd, niet van den
Bijbel willen ! Voor wie de Bijbel een tijdlang „object", een ding, waar het rationaliseerend denken
het zijn aan moet doen, geweest is en wien hij dan tot een eisch geworden is, waarvan men
zich op géén wijze, ook niet door historisch-genetische methoden, kan losmaken, die apprecieert
dit boekje van Proost niet. Jammer genoeg kennen velen, ook intellectueelen, hier in Holland
nog niet het felle boek van Friedrich Gogarten : „Ich glaube aan den dreieinigen Gott", Eine
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Untersuchung liber Glauben and Geschichte (1926), waarin op wetenschappelijk onaanvechtbare wijze alle pretentie van de historisch-genetische beschouwing, (ze moge min of meer religieus gekleurd zijn) definitief afgewezen wordt. Hier zij voor dit werk een goed woord gesproken.
V. D. L.

De zielkundige beteekenis van het handschrift, door Ludwig Klages. N.V.
Servire, Den Haag.
De oorspronkelijke titel van dit werkje luidt : „Einfuhrung in die Psychologie der Handschrift" en geeft een methodologische, niet technische inleiding. Evenals de z.g. phonologie is de
graphologie in den laatsten tijd in Duitschland een niet te verachten hulpmethode voor het textonderzoek geworden. Maar ook voor het practische leven schijnt het aflezen van een karakter
uit het handschrift niet zonder belang. In dit geval is het de merkwaardige eenling op psychologisch gebied, Dr. Ludwig Klages, de psycholoog van het Duitsche Expressionisme, de felle
criticus van de Wundtsche school en de eeuwig morrende tijdscriticus, die zich met deze toegepaste tak der karakterleer bezighoudt. Wie belangstelt in het wezen, niet in de technische bij
dit vak, vindt in Klages' boekje een heldere uiteenzetting van de grondtrekken-zonderh,va
der graphologie. Zonder een elementaire kennis der psychologie echter is het nutteloos, zich
L.
er mee bezig te houden.
V.
D.

De magische schaal, door J. Watch. N. V. Servire, Den Haag.
Dit boek moet Jan Walch in een onbewaakt oogenblik hebben laten ontsnappen. Het is slecht
gecomponeerd, zonderling van taal, waar geprobeerd wordt, rondom het graalswonder een sfeer
van wijding te scheppen en het loopt tenlostte op niets uit. De Magische Schaal is natuur
oude graal uit de middeleeuwsche legende en Parzival, der reine Tor, is hier een jongen,-lijkde
die ook al met moeder alleen in een bosch is opgegroeid. zijn verdere geschiedenis is gemoderniseerd, hij komt met alle gemeenheid, domheid, ijdelheid en fraseologie van het moderne leven
in aanraking, maar verliest zijn reinheid niet. Het slot is raadselachtig en schijnt het probleem
van de graalsmacht nu op een sociale nood te willen toepassen. Ik kan niet zeggen, dat deze
Parzival redivivus eenige serieuze weerklank bij mij heeft kunnen wekken. Dat het boek overigens
enkele geestige bladzijden heeft, kan niet ontkend worden, v. D. L.

Noodlotsuren der menschheid, door Stefan Zweig. Vert. van Reinier P. Sterkenburg. Ploegsma, Zeist. 1930.
Deze vertaling van Sternstunden der Menschheid is stylistisch zeer goed. Zweig bekijkt geschiedenis mythologisch als een vorm van kracht, die in sommige explosieve oogenblikken dramatische
vormen oplevert. Met Gundolf c.s. culmineert dus voor hem de geschiedenis, als levende opeenvolging van krachtsuitingen, in den mensch. Zoo neemt hij Napoleon, Goethe, Suter,
de ontdekker van El Dorado, Dostojewski en kapt. Scott als brandpunten van historisch gebeuren tot onderwerp. Zoo wordt geschiedenis geen kritische bezigheid, maar een schouwend
herscheppen van de levende figuur. Er zou veel over te praten zijn, of een dichter het recht heeft,
dergelijke kunstenaarsvisioenen het cachet : „historische miniaturen" te geven. Van de zijde
der vakhistorici verwijt men Zweig onnauwkeurigheid. De strijd tusschen dichter en historicus
is oud en onbeslist. Maar van deze controverse afgezien, kan het oordeel over dit kleine boekje
niet anders dan voortreffelijk zijn. Want deze miniaturen behooren tot de groote kunst der persoonlijkheidssynthese, die een aanwinst van den modernen tijd is. v. D. L.
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Omdat ik zwart ben, door Magdeleine Paz. Vert. van Elsa Kaiser. Nederlandsche
Uitgevers Maatschappij, Amsterdam.
Niet alleen Sowjetrusland draagt bij tot de wording van een nieuwe communistische literatuur.
Uit alle hoeken van de wereld verschijnen boeken, die zich door een paar onmiskenbare wezenstrekken kenmerken. Zij hebben tot thema het lijden van een maatschappelijke, een bevolkingsof rasgroep, geven massa's goedgedocumenteerde feiten, beschikken over een aan het zakelijk
besef van de massa aangepaste nieuwe, kernachtige stijl en zijn — hoewel onsentimenteel, zonder
frase of dikopgelegde tendenz — toch geschreven met een meesleepende gloed, die zijn uitwerking
niet kan missen. Tenslotte spreken deze boeken in 't geheel niet, of slechts zeer terloops over
communisme en revolutie. Maar ze laten hun materiaal het pleidooi houden, zóó goed, dat de
lezer onwillekeurig zeggen moet :Als d at werkelijk waar is, dan.... — en iets van een innerlijke
noodzakelijkheid van revolutie begint te voelen. Tot zulke boeken behoort ook Magdeleine Paz
„Frère Noir". Het verhaalt, zeer gedocumenteerd en niet terugdeinzend voor de beschrijving
van de gruwelijkste tafreelen, de geschiedenis van het negerras in Noordamerika. Ik acht het
boek niet geschikt, om er op in te gaan. Maar het dwingt bewondering af, niet slechts door
de gloedvolle betoogtrant, maar ook en vooral om de uitgebreide kennis van zaken, die er uit
blijkt. Dit is geen sensatiewerk, maar een stuk wetenschappelijke journalistiek. Fel geeselt vooral
de schrijfster de misselijke verhouding tusschen de dierlijkste bloeddorst en wreedheid, zuiver
sadisme — en de preutsche, pretentieuse en zalvende vroomheid, die niet zelden bij de felste
negerjagers en -lynchers in één persoon vereenigd zijn. Een typisch Amerikaansch produkt. Dit
boek is volgens Magdeleine Paz noodig. Het is in Amerika voor den neger nog altijd de vraag, hoelang en door welk toeval de zijden draad houden zal, waaraan het zwaard boven zijn hoofd hangt.
Een aantal prachtige Amerikaansche wetten „beschermt" den blanke zoodanig tegen den neger
dat elke troep brooddronken Amerikanen louter voor hun genoegen den eersten besten neger
kunnen lynchen, dien ze tegenkomen. De „wet" geeft hun altijd een houvast. Wie niet wat verdragen kan, leze dit boek niet. Het is te verschrikkelijk. Maar ik heb bewondering voor de
vrouw, die het aandurfde dit te schrijven. Gelukkig voor haarzelf is ze een Fransche en geen
Amerikaansch burgeres. Menschen die zulke boeken schrijven overkomen in Amerika soms heel
rare en heel doodelijke ongelukken!
D. L.
v.

De steeg aan de Moskwa, door Ilja Ehrenburg. W. de Haan, Utrecht. Vertaling van J. C. van Wageningen.
De in Holland reeds bekende, zeer talentvolle Russische prozaïst Ehrenburg neemt in het
nieuwe Rusland wel een eigenaardige positie in. Dat wil zeggen de positie van echt menschelijk
kunstenaar, die niet van de wijs gebracht wordt door de dogma's en evenmin door de koortsfantasieën van het nieuwe evangelie der commune. Ik stel me voor, dat als Tsjechof nog eens
uit zijn graf kon verrijzen en er in kon slagen het Rusland van heden te begrijpen, hij precies
zoo geschreven zou hebben. Want bij Ehrenburg vinden we, in een ietwat scherper en hooger
toonaard, dezelfde elementen, die Tsjechof tot een van de prachtigste dichters van het tsaristische
Rusland hebben gemaakt : realisme, waarachtigheid, moed, dat zonderlinge en voor ons zoo bijzondere en betooverende mengsel van resignatie en humor, dat glimlachend schouder
dat toch een wereld van gewonde naastenliefde verbergt, een geweldig psychisch-ophalen,
indringingsvermogen en een bewonderenswaardige taalverfijning, die zelfs in de vertaling niet
geheel verloren gaat. En wat vooral bij beiden treft : een ondoofbaar geloof in de goddelijke
kern in den mensch en een kosmisch gevoel van verantwoordelijkheid, beide eigenschappen die
hun werk, dat men zoo gemakkelijk aanspreekt met „sociaal", toch ver boven het enkel sociale
uitheft en diep en groot menschelijk doet zijn!
Ehrenburg is bewuster en wijzer dan de droomer Tsjechof, dan de stille revolutionair, die
nooit fel aanklaagde, maar alleen maar op zijn eigen, wonderlijk boeiende manier verteld heeft,
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die zijn diepste droom stil verborgen hield, tot hij hem in zijn laatste werk „De Kersentuin"
in een aangrijpend visioen liet openbloeien. Ehrenburg heeft de poging tot gelukzaligheid voor het
Russische volk meegemaakt. Hij heeft de revolutie aan het werk gezien en de regeering van
ideologen en fanatici, die Rusland gelukkig willen maken met volkslezingen en bureaucratische
formulieren, met rationalistische stommiteiten en met echtrussische Maszregelung.
En nu vertelt Ehrenburg van de kleine wereld in de steeg aan de Moskwa, de kleine wereld,
die daar z'n eigen leventje leeft, waaraan in wezen de revolutie is voorbijgegaan als een onweer
aan den horizont. Hij laat ons zien, dat het leven zich van dogma's en volksontwikkeling, van
wetten en verboden en bureaucratie niets aantrekt. Hier ontwikkelt onder de nieuwe om
leven zijn eigen wetten. Er wordt weer woeker gedreven, één mest zich stiekum-standighe
vet, een ex-leeraar in het Latijn zakt langzaam in 't moeras weg, omdat men plotseling aan infinitivus en ut finale geen behoefte meer heeft, troepen ouderlooze kinderen huizen in een kelder
en stelen, een arme gebochelde muzikant leeft en lijdt en heeft lief, een ontslagen ambtenaar
parasiteert op zijn werkende vrouw enzoovoorts ad infinitum. Het herinnert alles zoo aan Tsjechof
en aan Dostojefski's „Armen en Verdrukten", het is in wezen hetzelfde fatalistische, wreede,
gevoelige, onberekenbare Rusland. Vreemd, als ik meen, dat ik goed gelezen heb, dan is het
duidelijkste in dit heele boek dit : dat de revolutie wel regeeringen kan omverwerpen en nieuwe
instellingen scheppen, maar dat het leven toch naar zijn eigen wetten groeit, altijd naar het licht
en de lucht en de ruimte toe, als een plant, die men afdekt. Daar is Tanja, het bureauwerkstertje,
dat in de steeg een kamer heeft, Zij is een ijverig en enthousiast communiste, bezoekt de lezingen,
ontwikkelt zich, vormt een meening. Zij leert ook, op de lezingen tot sexueele voorlichting, dat
men niet fantaseeren moet, maar leven.
Want wetenschappelijk was reeds lang vastgesteld, dat „liefde" en „liefdessmart" en „poëzie"
en „het vuur dat de harten minnende verteert" — dat dit alles fraseologie uit de oude doos was,
weelderig, maar net zoo dood als het verguldsel der oude ikonen. Het waren maar ,,degeneratie verschijnselen" —, zooals de spreker het eens zei.: „dergelijke zielsstemmingen kunnen slechts
afbreuk doen aan onze leuzen !" „De hoofdzaak was :zij moest nu beslissen, Zonder dat is zij niet
vrij. Altijd moet zij daar maar aan denken, altijd aan hetzelfde. Zij moet lief hebben, desnoods
op bestelling, alleen opdat zij niet te veel zal denken aan de liefde, rustig en accuraat haar functie
op het sowjetbureau zal kunnen vervullen, lezingen zal kunnen bijwonen, een soort „mannenleven" leiden, zonder al die wilde droomen, dat plotseling nerveus wakkerschrikken en dat eeuwige,
pijnlijke zich afvragen : „Ja of neen ?" Al haar vriendinnen hadden die gewichtige beslissing reeds
genomen." Zoo neemt dan Tanja ook de beslissing en alles wat er uit voorkomt beleeft ze met
een kille verstandelijkheid, die haar doet rillen. Ze wilde toch zoo graag communistisch leven,
maar het gaf haar geen warmte en bevrediging i,an binnen ! Zoo maakt ze zich dan ook tenslotte los van haar minnaar en.... trouwt met een arbeider, trouwt op de ouderwetsche, degelijke
manier. En dan pas ontwikkelt ze zich tot mensch, tot echte vrouw, is gelukkig en laat de sowjet
sowjet zijn.
Ik koos dit eene voorbeeld uit het boek. Het leven is onveranderlijk, wil Ehrenburg zeggen,
het diepste bestaan van den echten completen mensch wordt door geen dogma omgezet. De
natuur is sterker dan de leer. Als de plant een spleet vindt, drijft zij haar loot naar buiten,
naar de zon. Zoo overwint het leven het communistisch dogma en gaat voort, zich eigen vormen
te kiezen, waarin het bestaan en persevereeren kan. Dat is een dynamisch proces, dat door
geen theorie kan worden gestuit of uit zijn banen geleid. De menschen leven en sterven op hun
eigen manier en alles wat ze terwille van de overmacht doen, is . de mazen zoeken, waardoor
ze heenkunnen, zich aanpassen, assimileeren. En zoo groeit er inderdaad een nieuwe maatschappij
op de puinhoopen van de oude, maar een, die alleen maar de nieuwe structuren omwoekert met
het oude, eeuwig-menschelijke, onuitroeibare leven.
Hier schuilt nog geen nieuwe, geestelijke wereldbeschouwing achter, die van binnen uit het
communisme en zijn starre rationalistische domheid zal overwinnen. Met dit alles is Ehrenburg
nog de onreligieuze natuurmensch, in wezen naïef-realistisch, naar zijn diepste levensbesef een
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echte vitalist. Maar in dialectischen voortgang gezien wint hier toch reeds een meer vergeestelijkte
vorm van hetzelfde materialisme, waaruit de communistische ideologie ontsproot, een nieuwe
aanschouwing. Een boek als dit toont ons het dogma van Lenin in staat van zelfvernietiging.
En ik, persoonlijk heb de stellige verwachting, dat ditzelfde excessief aangelegde Russische volk
het communisme religieus zal overwinnen, grondiger, dan eenige andere natie ter wereld dat
ooit zou kunnen. v. d. L.

Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen. Bijeengebracht door
D. Wouters, Dr. J. Waterink, Paul van Ipenburg, Diet Kramer, Drs. P. J. Meertens, Anne de Vries, Daan Deken, e.a. P. Noordhoff N.V. — 1931 — Groningen.
Wat de samenstellers van deze serie van 9 leesboekjes over Volkskunde bedoelen, is het kweken
van liefde en belangstelling voor de naaste omgeving. Ondanks onze vergroeidheid met de
grond waarop we als jongen spelen, is er in onze jeugd meer een trek naar het vreemde, naar
het verre dan naar het eigene, tot we plotseling ontdekken, dat het wonder ook om onze eigen
huizen zweeft, dat oude verhalen zich hechten aan de woningen van onze naaste buren. Ik
zelf ontving de eerste belangstelling in de stad, waarin ik woonde, toen ik als jongen van 10
jaar een Gids door Walcheren in mijn handen kreeg en ik de sensatie onderging om de dingen,
die ik kende, nogeens geheel nieuw als „toerist" te mogen zien. Het dorre gidsje heeft me
aan het dromen gezet over mijn stad met zijn mooie, oude huizen, en de griezel heb ik doorleefd van de sinistere verhalen over het „beeldenhuis" in Vlissingen. Dat de naaste omgeving
mee betrokken wordt in onze fantasiewereld, geeft een nieuwe bekoring aan onze dromen. Zo
is het ook met folkloristiese verhalen over onze eigen streek, die nog veel meer van het eigene
openbaren dan een meer dan gewichtig doend gidsje met jaartallen en opsommingen. In onze
volksvoorstellingen zit iets van ons oudste volksbezit en wel in zo'n weinig in bijkomstigheden
verstrikte vorm, dat het tot de mensen van alle tijden, en tot mensen van elke leeftijd spreekt.
De argeloosheid van echte volksstijl overrompelt ieder, omdat de echte volkstoon niet een
begin, maar een eindpunt is van een tot de uiterste verfijning doorgevoerde vertelkunst ; rasvertellers voelen met feilloze juistheid, wat de aandacht boeit en wat deze te loor doet gaan.
Veel van deze volksverhalen zijn van mond tot mond gegaan, tot ze de vorm vonden, waarin
ze hun uiterste van beknoptheid en direktheid vonden.
Het gedeelte in de leesboeken van Wouters c.s., dat in docerende toon geschreven is (m.i.
neemt dat wat te veel plaats in sommige deeltjes in), herinnert aan mijn gidsje, ik zal het
daarom niet veroordelen, maar de liedjes, de korte vertellingen zijn verreweg het beste deel van
deze boekjes. En het brokje slappe literatuur hier en daar nemen de kinderen dan wel op de
koop toe. Groningen, Friesland, Limburg lijken me het best geslaagd, met Vlaanderen natuurlik.
Het ligt voor de hand, dat de randprovincies goed uitvielen, waar het materiaal, waaruit de
samenstellers te kiezen hadden, in zo grote mate aanwezig is.
Wat ook deze uitgave aantrekkelijk maakt -- voor de Friezen niet het minst — dat op deze
wijze de streektaal de school binnenkomt.
Ten slotte nog een enkel woord over de buitengewoon goede illustratie. Het is, naar ik
meen, de eerste maal, dat een serie schoolleesboeken gesierd wordt met een groot getal, speciaal
voor het schoolboek vervaardigde houtsneden door bekende kunstenaars. v. H.

De stille zegepraal, door Greeth Smitskamp. Amsterdam, U.M. Holland 1931.
Laten we het kinderboek, dat vlak vóór dezen bundel novellen elders verscheen, om verschillende
redenen buiten beschouwing, dan is ,De stille zegepraal" een debuut van deze medewerkster aan
ons blad. Een debuut, dat hoopvolle verwachtingen schenkt aan hen, die de Christelijke literatuur
zoo graag groot en krachtig zouden zien. Want de korte novellen, die dit bescheiden boekje
bevat, vormen den arbeid van iemand, die haar eigen weg zoekt met haar proza ; van iemand,
;
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die nog veel zal kunnen leeren en hard zal moeten werken, maar tegelijk van iemand wier Christelijk
geloof motorische kracht bezit.
Wat ik in deze stille, rustige novellen het meest te loven vind is, dat het geloof der geschetste
sujetten bij hen van binnen leeft. Men kent de lieden, die geen drie woorden spreken kunnen
zonder, zooals zij dat noemen „van den Heere te getuigen". De figuren van Greeth Smitskamp
evenwel — ik denk b.v. aan Juffrouw Vogel in „Het laatste spel" — loopen niet zoo onsympathiek
opzichtig te koop met wat zij voor geloof houden als de talrijke Christenen in de vele Christelijke
verhalen, maar wat zij doen en zeggen is telkens, zoo gering en rustig als het is, genoeg om „een
ander" onmiddellijk te doen beseffen, dat zij leven in een absoluut anderen geest. En dat is precies,
wat wij in Christelijke literatuur behoeven : het besef bij een auteur en de realiseering ervan, dat
Christus liet leven van die met Hem gaan, van binnen uit heeft anders gemaakt. Dat het niet
noodig is, over dat nieuw-zijn te praten en te praten, doch goed het te beleven. Want het leven
is belijden op zichzelf.
Ik heb opgemerkt, dat de auteur in geen van haar hier bijeengebrachte verhalen van een
bekeering verhaalt, maar dat het leven nadat dit feit erin plaats greep, méér haar belangstelling
heeft. Veel auteurs schijnen te meenen, dat ze eerst dan Christelijke schrijvers zijn, wanneer ze
de wereld maar goed en duidelijk hebben laten zien, hoe zooiets als een bekeering in zijn werk
gaat. Nu weet ik wel, dat een toewending tot God primair is aan een leven met God, maar
terwijl de bekeering — die zoo vaak in de binnenkamer zich voltrekt — ijverig naar buiten gehaald
en geanalyseerd wordt, hooren wij daarentegen maar ontstellend weinig over het staan en gaan
in het leven en de wereld van hen, die in Jezus Christus hun Heer erkend hebben. Dat is toch
een veeg teeken voor de vitaliteit van het geloof der auteurs ... .
Greeth Smitskamp evenwel laat af en toe in sommige harer gebundelde vertellingen een vluchtig
schijnsel vallen in het geestelijk innerlijk der menschen. Dat zij de zelfbeheersching gehad heeft,
zich zeer te beperken is een belangrijke post op haar credit. Haar stijl is, evenals haar taal nog
vrij onpersoonlijk, hetgeen in dit eerste bundeltje niet anders dan te verwachten was. Op de
wijze, waarop zij een vertelling componeert heb ik met alle bescheidenheid „aan te merken" (1),
dat ge als lezer eerst na vier of vijf bladzijden de situatie eener bepaalde novelle goed dóór hebt;
tot dat oogenblik is 't net, alsof de schrijfster verstoppertje met u speelt.
We hopen nu maar, dat Greeth Smitskamp ons in volgend werk wat meer laat zien van het
dagelijksche leven der Christenen, met wie zij ons in kennis bracht. En dat ze dan wat minder
lang bij uiterlijke dingen ophoudt omdat de reproductie ervan bij haar al te duidelijk dienen
moet om „sfeer" te scheppen. P. H. M.

De Inktvisch, door Peter Baron ; Arabella, door Berta Ruck; Harten-drie,
door Berta Ruck ; Het geheim van de 7 wijzerplaten, door Agatha Christie,
Ned. Boekhuis, Tilburg.
De bovengenoemde vier avonturen- of ontspanningsverhalen ontvingen wij ter bespreking,
maar men zal begrijpen, dat wij met een aankondiging volstaan. Het tweede boek is zonder twijfel
het geestigst en het minst onwaarschijnlijk. Evenals nummer drie is het een „liefdesgeschiedenis ".
Het derde zit voor een representant van deze soort al te vol ongeloofwaardigheden, hoewel een
groot aantal vrouwelijke lectuurgenieters er ongetwijfeld veel genoegen van zal beleven. Het eerste
en vierde boek zijn detective-geschiedenissen, maar lang niet van de beste, vergeleken bij die
van Van Dine den Amerikaan b.v. of bij de beste van Wallace. Vooral 't boek van Christie is
een griezelig verhaal. P. H. M.
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AAN HET EIND VAN DE 9de JAARGANG.
Meningen kan men niet op anderen overdragen door blote mededeling ; inzicht moet verworven worden. Daarom zou het naïef zijn te menen, dat een konferentie of een paar aan de rand
van het polemiese verwijlende artiekels alle misverstand konden opruimen. Toch zal het ieder
uit artiekel en boekbesprekingen duidelijk zijn geworden, dat de redaktie, zonder aan uit een
rationalistiese 19de eeuw voortgekomen richtingskwesties te denken, Christelike normen voor de
kunst niet alleen erkent, maar zelfs vrij scherp tegen verwringing van deze normen partij kiest.
Zij meent, dat een van de grondfouten van vele jonge, zoekende Christelike kunstenaars is, dat
zij persoonlikheid laten ondergaan in individualisme,waardoor op het beslissende moment gekozen
wordt tegen de naaste, voor het zelf, waardoor deze poëzie alleen haar grootste intensiteit bereikt
in de kreet, waarmee de dichter terugschrikt voor wat de grond van zijn kunst zijn moest : zich
verliezen in God. Daarom ontbreekt te vaak Christelike blijdschap en besef van verantwoor--zelf
delikheid, Christelike gemeenschapszin.
De redaktie zegt deze dingen echter niet in hoogmoed, alsof de dagelikse toepassing van haar
idealen autoritair kan worden geëist en voor haar zelf van vanzelfsprekende gemakkelikheid is.
En haar is niets liever dan dat de gedachtenwisseling, die de medewerkers over deze onderwerpen
in de afgelopen jaargang binnen ons tijdschrift brachten, ook in de nieuwe jaargang wordt voort
-gezt.
Overigens blijft de redaktie zich verzetten tegen berijmde en tot roman geforceerde stichtelikheid : er moet in de literatuur meer dan de goede bedoeling te prijzen zijn.
Bij de leiding van ons tijdschrift zullen we in de komende jaargang de steun moeten missen
van de heren A. J. van Dijk en Dr. C. Tazelaar. Beiden hebben in de laatste jaargangen reeds
niet hun volle kracht aan Opwaartsche Wegen kunnen geven en daar hun werkzaamheden eer
toe- dan afnemen, voelen ze het als een plicht uit de redaktie te treden. We zullen op onze
redaktievergaderingen hun adviezen missen. En de vriendschap die ons aan hen bond, doet ons
hun weggaan te meer betreuren. Vooral van Dijk die medeoprichter van Opw. Wegen is, en daarvoor reeds mee in de redaktie van Opgang een plaats had en in die jaren van Opgang en de
eerste van Opw. Wegen iemand was van buitengewoon veel initiatief, zal een lege plaats nalaten.
Trouwens ook de konnekties met Dr. Tazelaar dateren reeds uit de Opgangjaren. De enige reden
tot blijdschap bij dit uittreden uit de redaktie ligt in de wijze waarop dit geschiedt : in vrede en
vriendschap, alleen uit overmacht.
We danken de vertrekkenden hier op deze plaats openlik voor al wat ze voor ons blad gedaan
hebben, dat mee door hun toedoen geworden is het meest representatieve blad voor de
Protestantse literatuur in ons land.
In de plaats van de beide redaktieleden die heengingen, hebben we twee jonge schrijvers in de
redaktie gekozen, die beiden door hun werk reeds enigszins aan de lezers van ons tijdschrift bekend zijn : de heren H. de Bruin en K. Heeroma. We zullen hier niet trachten ze nader te
karakteriseren, maar verwachten, dat uit hun arbeid aan ons tijdschrift zal blijken, dat onze keus
goed geweest is.
Geve God ons ook in het komende jaar de leiding van Zijn Geest.

DE REDAKTIE.

