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GIJ WIST N

.

DOOR

H. M. VAN RANDWIJK,

Aan Ph. Looy, Evangelist,
toen hij sprak in Gorinchem.
Gij wist niet dat voor hen, die naar U keken,
gij meer waart dan een mensch die voor hen stond
en sprak van dat waarvan meer menschen spreken,
maar ' dat gij als een levend teeken
was, van een ondoorgrondelijk verbond.
Hoe moeten zij uit kroegen en uit stegen,
gekoesterd in het schamel licht, dat gij ontstak,
verlangend zijn geweest toen ook uw woorden zwegen
en de oorsprong van uw licht door uw omhulsel brak.
-- Want toen uw liefde en onhoudbaar dringen
verslagen werd door dat, wat boven woorden gaat,
toen stond gij juichende de smarten weg te zingen,

toen zag ik hoe de heiligen van eeuwen met u gingen,
-- een feilloos instrument waar God de toetsen slaat.
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DIENSTWEIGERAARS
FRAGMENT UIT „LICHTING ACHTTIfiN"

J. K. VAN EERBEEK.

Op een onderofficierskamer zijn ze opgesloten, de dienstweigeraars. Wie op
wacht is kan hen in de uren, dat er niet geschilderd moet worden, bezoeken, zoo
vaak hij wil.
Vooral onder de principieele dienstweigeraars zijn menschen, voor wier overtuiging, en de ernst waarmee ze er voor lijden, men respect moet hebben.
Met. welk een vuur worden op die kamer de verschillende meeningen verdedigd.
Het enthousiasme is heel vaak grooter dan het inzicht. De wacht wordt gecommandeerd door een der korporaals van de opleiding. Om beurt verrichten de reservisten deze onderofficiersdienst.
Men begrijpt niet hoe Evert Blom aan zijn meeningen is gekomen. Maar hij is
schoenmaker ; en zijn vak heeft hem veel gelegenheid tot nadenken gegeven. Hij
is lang en mager ; een gele snor hangt als een verdorde grasrand over zijn mond.
Hij is de weifelaar ; hij is niet zeker, of hij niet capituleeren zal, op het eind.
-- We moeten van onder op beginnen de maatschappij te verbeteren -- zegt
Evert Blom. (Men weet niet op welke wijze hem deze ideeën zijn toegekomen).
Heeft de kerk wat gedaan ? De kerken hebben, geen enkele uitgezonderd, de
menschen naar de fronten gestuurd. De paus heeft aan geen enkele geloovige verboden, te vechten.
We maken geen onderscheid. De eene kerk is niet beter dan de andere. Neem
de vrouw, de moeder. Een dier verdedigt zijn jong nog.
Maar hebben de vrouwen dat gedaan ? Ze hebben kransen om de geweerloopen
gehangen, en ze hebben erbij gezongen.
De socialisten hebben even goed meegedaan als de behoudende partijen. We
moeten van on er op beginnen ... .
De eene gedachte verdringt de andere. Zijn dorre dunne haar ligt verward op zijn
bleeke schedel ; het is of dat met poeder overstoven is ; een door zon, regen, wind
ver-heen-en-weerde akker ; op niet meer dan één vore staat een dunne rij halmen.
En zijn geploegd gezicht, waar de eene deegbleeke ril vleesch naast de andere ligt,
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spreekt van zijn door de zenuwen geruineerde spijsvertering en op zijn vreemde
rose lippen, die plat als de onderkant van een paar slakken in dat verwarde stramien zijn opengewerkt, glimt het speeksel, dat hij er met een vlugge roode tong
telkens op afzet.
— Wat wou je dan ? Wou je weer een vereeniging oprichten ? -- bijt de dienst
hier is opgesloten omdat hij een kapitein heeft mishandeld.
-weigra,d
--- Nee, nee — haast zich Evert Blom, er op uit de stroom van gedachten, die
in hem bruist, werkend te houden ; hij gunt niemand het woord .... hij komt
driftig en schuw tegelijk met zijn plannen voor den dag ; wie zal zeggen, of ze
niet nu voor het eerst in hem opdoemen, (het is of hij delireert) ; of dat hij ze
al langer herbergt. Hij spreekt zich zelf tegen ; hij praat zacht, hij paait zichzelf
en anderen met zijn plannen, en als hij met zijn eigenlijke plan bloot in het zone
licht staat,- heeft hij het al verworpen, zoo vaak heeft hij zichzelf tegengesproken....
— We moeten met een geheim verbond beginnen.... We moeten zoo iets hebben
als een Klu Kluks Klan : als de vrij masjons .... Een verbond van het goede ....,
waar geen mensch, geen levende ziel, wat van weten mag.. , . En dan moeten
we ook een teekentje hebben — (zijn lippen sussen, vergoelijken als hij over dat
kleine teekentje begint) ; — een klein teekentje ... , of liever .... geen klein
teekentje, valt hij zichzelf in de rede ... .
Dan, opeens valt het hem in, dat hij hier nooit sympathie voor dat plan zal
vinden ; hij staat daar met al de kleurige lappen over de arm, die hij zich op dit
eene eigen helle oogenblik geweven heeft ; hij is wel een arme zielige troubadour,
die door zijn publiek zich verraden ziet .... door zijn publiek en het bonte heer
van zijn eigen fantomen.... En als hij daar dan zoo hulpeloos staat, verraden en
verkocht, trillen zijn ontstoken oogleden een keer .... en dan stamelt hij, en hij
is nooit waarachtiger geweest dan op dit oogenblik .... héél waar en prachtig is
hij, nu het over zijn rose vochtige lippen gudst ... .
— Ik heb twee kleine jongens thuis — stamelt hij weerloos, als ik er wat aan
doen kan, als ik ze voor de loopgraven bewaren kon ....
— Nu zeg je iets waar over te praten is — valt korporaal Homan bij, en kijkt
hem goedkeurend aan. Die goedkeuring brengt Evert Blom weer in een roes.
— Ik neem het je niet kwalijk, dat je me gister uitgelachten hebt.... Ik heb
het wel gevoeld, toen je dat deed, al heb ik het niet laten merken. Maar God
is liefde.... ik neem het je niet kwalijk.
Op dat oogenblik heeft een andere arrestant de damsteenen opgezet, en roept
hem.
— Ja — zegt hij — ik kom.
Hij trilt al weer van haast, om te gaan. Homan doet een poging, om hem uit te
leggen, dat hij nu reden heeft om zich beleedigd te achten.
— Nu ga je toch zelf ook.... laat je mij hier voor Jan Klaassen staan.
--

--
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IENS TWE IGERAARS

— Ja, ja -- zegt Evert — ik begrijp je. — Maar hij begrijpt er niets van. De
martelaarsrol, die hij zijn leven lang heeft gedragen, is hem te lief ; hij zou niet
kunnen leven zonder het kervende mes nu en dan te voelen, dat zijn practische
nuchtere mede mensch hem tusschen de ribben stoot.
Een heel ander geluid is dat van den jongen communist Frans Angel. Fel en
onverzoenlijk is hij.
Is hij een mensch met een scherp intellect ? Neen. Weet hij meer dan anderen ? Hij
weet minder. Heel waarschijnlijk heeft hij moeite met zijn vak, dat van steendrukker.
Hij heeft er de grootste moeite mee, zijn standpunt te verdedigen tegen de aanvallen, die men er op doet. En toch heeft hij zich als het ware een mantel om de
leden geslagen, die hem zwierig zit. Een misprijzende glimlach knevelt zijn lippen.
Als Homan naast hen staat, die zich beladen voelt met duizend vooroordeelen van
deze maatschappij — wel, dien gaan ze als lood zoo zwaar wegen. Die wordt
jaloersch ; hij wordt zich bewust, dat hij veel spoken van achterdocht en ongeloof in zijn kamer heeft toegelaten. Hij komt te weten, dat hij zelf en de anderen
het besef hebben verloren, dat hij deel heeft aan de wetten.... Hij denkt aan
de tijd dat hij een kind was, en een club oprichtte ; een inbraakvereeniging of een
goede-dadenclub. Men at en dronk van de besluiten, die genomen werden.
—.... Wij moesten dat gerechtsgebouw in en uit loopen -- zegt Angel.
Wij zijn het, die nu daar de lakens moeten uitdeelen. Wanneer er straffen
moeten gegeven worden, dan moet dat niet gebeuren, door een klasse, die zich
juist door het machtsapparaat, waarmee ze ons onder druk zetten, van ons ver
voelen niet meer, dat ze bij ons hooren. Ze kennen de zorg om-vremdt.W
de boterham niet, zooals wij. Ze maken geen geste, waarmee ze ons niet knauwen.
En, werkelijk, als hij zoo spreekt.... een oogenblik ziet Homan het volk het
stadhuis, de bureau's binnengaan. Door de kamers van de gouvernementspaleizen
loopt hij met hen .... men spreekt over de wetboeken .... men stelt belang in de
titels en paragrafen van het wetboek van strafrecht, de ziektewet, de armenwet.
Dat is niet langer doode stof, waar een handig jurist op een volksuniversiteitsavond
een belangstelling als een kasplant zoo ijl, voor kweekt .... , belangstelling, die
wel beschouwd, niet meer is dan een argument waarmee men zich verheven acht
boven een ander .... Niets van dat alles. Ze zijn weer kinderen, ze richten zich
een club in, ze zoeken zich de bepalingen van een reglement bij elkaar; ze loopen
de trappen van het bordes van de regeeringsgebouwen op ; ze loopen tusschen
de zuilen door ; zoeken voor elke zaal een bestemming .... ernstig staan de gezichten ; ze leeren het van het gebouw te houden ; ze hebben de grond lief, die
van hen samen is, ze willen er voor .... vechten.
----

In de hoek van de zaal staat Angels krib, juist tegenover die van Blom. Hij heeft
behoefte, iets aparts van zijn leven te maken. Is hij anders dan de anderen ? Zijn
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ideeën, zijn ideaal, zijn lot maakt hem anders. Hij loopt lichter door de zaal,
hij is opgewekter, hij is ernstiger. Waar zijn vlag hangt, daar waait de wind ; die
wappert steeds.
Soms zou Homan hem bij de schouders willen grijpen .... , hem in de ooren
schreeuwen, denkt hij niet aan het bloed van al de onschuldigen, dat vloeien
moet, v dor zijn rijk aan de beurt is.
Hij zal het niet begrijpen, dat er een diepe, Goddelijke wet heerscht, die zijn
kern tot in het innigste leven van de ziel van den mensch slaat .... die als een
beschermende hand is boven de adem van de zwakste zelfs .... die wet is het,
welke eerbied vraagt voor het Boek, voor het Inzicht, waar elk zich op genade aan
overgeven moet. Hij maakt er iets aparts van, van zijn hoek. Hij is een arbeider,
maar hij is er een, die zich een streep beter acht dan de anderen ; hij heeft, net
zoo als de anderen, een bloem gekregen van den aalmoezenier ; en maakt van touw
een soort hanger ; hij stut de bladen met haarspelden, en geeft haar lucht en zon.
En de ansichten, die hem gezonden worden, prikt hij op de kastdeur ; er zijn
er bij, die geteekend zijn door bolsjewiki-kunstenaars, en waarvan men eigenlijk
niet begrijpt, dat ze toegelaten zijn.
Een is er bij, waar een mannenarm zich tusschen tralies door wringt .... niets
dan een bundel sterk gespannen spieren is die arm.
De luitenant van piket komt bij die deur staan. Hij zegt nog niet, dat het verboden is, punaise-gaten in die deur te maken.
— Ik begrijp niet -- zegt hij, als hij een tijdlang die kaart heeft bekeken ; -- ik
begrijp niet, hoe ze nu zulk een kolos in zoo'n klein hokje hebben gekregen.
— Och — weert zich Frans Angel, die dedaigneus die opmerking van de bourgeois accepteert, maar ook zelf niet genoeg doorzicht heeft om te begrijpen.
-- Die arm lijkt wel vierkant — zegt de luitenant. -- Zoo is een arm toch niet.
Ik kan die kaart niet mooi vinden.
-- Zoo is het communisme — zegt Angel.
Goed -- antwoordt de luitenant -- maar een arm is een arm, en dit is een
vierkant stuk hout.
Zoo praten ze ; weten ze éen van beiden welk land ze verdedigen ? Op Angel's
nachtkastje ligt een stapel brieven ; die wordt elke dag hooger. Er zijn er bij
van studenten, van dweepende bakvischjes ; ¿en is er van een professor en éen
van een soldaat, en dan zijn er de brieven van de vrienden en van de partijleider.
Er zijn er bij, waar zinnen in staan, die als het onrustig en scherp critisch kijken
van oogen zijn ; die zoo ontstellend direct de slag van het hart, de adem van
de borst volgen, dat de jonge Homan, die het leest, jaloersch wordt.... de geest,
die die brieven schreef, en hem voor wien ze bedacht zijn, bewijden gaat.... ze
maken dronken. Al is het waar dat er geen woord is, dat ooit éen enkel ding vervangen kan ; toch zijn er gezegden die niet meer doen dan de dingen aanduiden,
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die de werkelijkheid te kort doen ; en er toch mee verbonden zijn ; die lyrisch
zijn, die een zegen zijn als de realiteit zelve.
De luitenant praat. — Ik geef toe — zegt hij — dat er veel verkeerd is in de
maatschappij .... er is veel moois in het communisme. —
De communist glimlacht. En hij heeft nooit meer reden gehad om te glimlachen,
dan op dit oogenblik.
— Jullie doen niets — zegt hij vurig.
Frans Angel komt in verzet. Hij heeft al eens eerder een lepel ingeslikt, die
langs operatieve weg is verwijderd.
Daar men er bij staat, breekt hij z'n vork in tweeën, en voor ze het hem kunnen
verhinderen, heeft hij die ingeslikt. Het andere stuk verdwijnt evenzoo. De anderen
staan een oogenblik onthutst ; hij groeit van die schrik.
— Als ik chef was, liet ik je op je bloote ribben slaan — zegt Bertus. Hij loopt
naar de deur en belt. De ziekenverpleger komt niet direct. Bertus keert den arrestant
de rug toe. Die voelt het ijzer langs zijn slokdarm glijden ; hij is aan tafel gaan
zitten, krom, de kaken staan zoo stijf op elkaar, dat ze zich op de wang afteekenen.
— Ga bij die gasbuis vandaan, voor je die ook inslikt. - Ik kan er niets aan doen, had ik jullie maar gewaarschuwd — kreunt Angel.
— Had ons dan gewaarschuwd .... - Je zal ze voelen —. Angel schudt van neen, maar hij durft zich niet bewegen,
en zit op een plek van het tafelblad te staren.
— D'r is hier gebeld — zegt de hospitaalsoldaat, de deurknop in de hand.
— Angel heeft z'n vork ingeslikt — zegt iemand gedienstig, als niemand antwoord.
— Je vork ingeslikt .... —. Hij kijkt naar het bord, een lepel ligt er naast, maar
de vork mankeert.
— Je had je woord gegeven, dat het niet weer gebeuren zou. - Dat was daarginds ; ik heb het daar toch ook niet weer gedaan — steunt de jongen.
— Je hadt beter een sigaar van een kwartje kunnen oprooken — zegt de verpleger. Er gaat iemand om de officier van gezondheid te waarschuwen. Onderwijl
praat de verpleger.
— Het zal z'n bezien hebben, of je geopereerd kan worden — zegt hij, -- je
maag is een stuk gekrompen. - Ze moeten me helpen. Ze kunnen me hier niet laten zitten, met dat ijzer in
me maag. - Moet je maar niet zoo doen. Had de aardappels gegeten in plaats van de vork. -De anderen eten, schichtig, verder.
De wind is opgestoken. Die heeft soms wat weg van de donder, zooals hij zich
van de stad losmaakt, en zich op de kazerne stort.
-- Ik wou dat ik dood was — zegt Angel opeens.
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De anderen eten, alsof het hun verboden is.
Angel is weggebracht. De verpleger komt terug, kijkt achter zijn krib, maar
vindt geen vork. Angel is gefouilleerd, maar er is niets op hem gevonden. Dus hij
heeft toch weer, voor de derde keer, zich verzet.
-- Er was van zijn maag al bijna niets meer over — zegt de verpleger. De dokter
durfde het de vorige keer al bijna niet meer aan met hem.
Ik zou nog wel met hem willen oversteken — zegt Bierma, die maaglijder
is, afgunstig.
— Het zou je kunnen tegenvallen — meent Bertus. Maar Bierma, die met zijn
vork puree van aardappelen perst, blijft bij zijn bewering.
--- Zooals hij er zit, zou ik willen oversteken — zegt hij. -- Ik zijn maag, en hij
Er is niemand, die hem daarop aanvalt.
mijn ribben.
— Ik noem het, wat voor je beginsel over hebben, zegt iemand.
Een beginsel ? Wat weet Angel van beginsels.
Goed maar hij vertikt het toch maar, met een geweer te loopen. —
Als ik zoo was -- zegt Bertus hard -- zou ik de gracht in loopen. Hij maakt
z'n bed nog vuil cok 's nachts. —
Als Bertus het een of ander tegenkomt, dat hij niet begrijpt, kijkt hij er net zoo
lang naar, tot hij het leelijk vindt.
Er gaat een dag voorbij, en nog een. Angel is niet geopereerd. Hij ligt geïsoleerd
in een kamer, waar geen enkel voorwerp zich bevindt, dat in de termen zou kunnen
komen, om te worden ingeslikt. Hij scheldt op de doktoren die hem zoo lang laten
liggen, en hem niets te eten geven dan koek.
je wordt er zoet van. -- Maar
Koek is goed voor je -- zegt de verpleger
; hij let nu op zijn oogen, en
gezicht
wegtrekt
hij ziet, dat Angel het bloed uit het
daar ziet hij iets in, dat hem niet aanstaat. Daarom gaat hij naar de dokter en
rapporteert zijn bevindingen. Et wordt besloten dat men het nog drie dagen met
hem zal probeeren. Heeft zich het ijzer dan nog niet langs natuurlijke weg verwij derd, dan zal men moeten opereeren.
Dit is nu het holle van de nacht. Dik, droomgedrenkt is de adem van de nacht.
De listen en het bedrog zijn vergeten. We zijn allen in de slaap eerlijk. De lampen
op de gang bij de ziekenzaal geven elkaar het licht over. Achter het nummerbord
op de corridor brandt een lamp.
Er zijn zes vensters in het lichtende matglas uitgespaard ; daar wachten de cijfers
van de kamers achter.
De gang, een eindelooze rij van deuren. Achter elk van die leeft de adem van
slapende menschen.
Een steeds opnieuw inzettend steunen, dat zich met smartelijke nadruk bezint
over de moeiten van den dag.
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Al die kleine, dierlijke geluiden bekennen haar geheim aan de nacht. Kinderen,
die met de lippen speekselblaasjes maken.
Een deur is een dunne wand, die zich voor een geheim toedekt. In een knop
zit nog leven : die wil zich zoo omdraaien. Spreekt het slot al ?
Er relt een schel. Angel vraagt een bedpan. De verpleger wacht bij hem tot hij
klaar is. En terwijl hij daar tegen de muur staat, en zonder eenige gêne langs Angel
heenkijkt, die zich op zijn beurt niet gehinderd voelt, klikt het tegen de wand van
de pan.... De koek heeft dienst gedaan ; de operatie is niet meer noodig.
Angel is medeplichtig, naar men zegt, aan een aanslag op een der regeeringsgebouwen. Een ambtenaar moet hem daarbij hebben overloopen.... en is het slachtoff er geworden. Hij is dagenlang buiten bewustzijn .... en van zijn aanwijzingen
zal, naar men zegt, voor Frans Angel alles afhangen ... .
Angel moet dus verteren van verlangen, een enkel woord van de anderen te
vernemen, maar hij verraadt zich met geen blik, geen beweging. Hij weet .... men
voelt hoe het geheim als een groote zwarte schaduw boven hem zweven moet... .
Hij kijkt toe, ziet, hoe de anderen zich inspannen, maar hij glimlacht. Hij gaat
niet prat op zijn weten; hij is er te verstandig voor ; hij gaat er zoo ernstig mee
op en neer, als een burgerman met de geheimen van het vak, waarmee hij, juist
voor een ander heen, zich het brood verdient. Er is een arrestant, die pertinent
verklaart, dat hij Angel daar en daar op dat uur gezien heeft. Hij wil er twee
vingers voor opsteken ... .
De officier vraagt zoo eens, wat hij op die beschuldiging te antwoorden heeft.
En Angel doet een stap naar voren, legt de handen op de vensterbank, en begint
te spreken. Hij licht een tip op van de sluier, maar er is niemand, die nog ziet. Hij
houdt geen lang betoog ; hij zegt eigenlijk maar een enkel woord .... Maar het
is niet hijzelf, die dat zegt.... hij maakt geen enkel gebaar, dat zijn bewering
kracht bijzet, hij verheft de stem niet ; maar het is het geheim, dat voor hem
spreekt .... Men voelt, dat de heele zaak opnieuw geïnstrueerd zou moeten worden,
wanneer hij ging spreken.... — Men liegt het zegt hij.
-

Het blijkt dat Angel werkelijk medeplichtig is aan de aanslag op een der regeeringsgebouwen in de residentie. Een ambtenaar, die hem daarbij verraste is hei slachtoffer
geworden. Hij is dagenlang buiten bewustzijn geweest, en is gestorven, zonder de
dader te kunnen aanwijzen. De wachtcommandant vertelt dit laatste aan de arrestant. En Angel ? Hij is niet verslagen, hij is niet bang. Weet hij wat medelijden
is ? -- Wel -- zegt hij — dan spring ik er uit.
Hij danst in het rond ; hij maakt een reeks sloome danspassen, waar in het geheel
geen rhytme in zit, eerder lomp, beerachtig is die pas, en toch is die gedrenkt,
overvuld van een vergiftigde schoonheid.
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Hij pakt de korporaal Homan, die er stom, overrompeld bij staan blijft.... Hij
weigert deelgenoot te worden in de afschuwelijke vroolijkheid ; het is niet zijn
hart, dat hem waarschuwt, hij voelt voor het arme schepsel, dat de dood vond, niets ;
hij heeft zich in zijn hart mogelijk meer dan eens aan een misdaad schuldig gemaakt .... is niet tot een daad uitgegroeid ... .
En Angel pakt hem dan, legt zijn handen op zijn schouders, en kijkt hem aan....
En .... er is iets bovenaardsch in zijn blik .... bijna heilig is deze blijdschap.
Er is geen enkele smet, geen vlek die zijn pupil dof houdt .... met telkens nieuwe
golf gudst de vreugde in hem in .... Hij kijkt hem recht in zijn oogen ; de reservist
Homan ziet hem aan, als een kind, een moeilijke onbegrepen som aanziet .... langzaam aan begint de opgave hem te plagen.... zijn geest wordt werkelijk wakker;
hij zoekt iets waaraan hij zich stooten kan, hij wil zich kwaad maken, en hij
vindt niets dan deze bijna heilige, dolle, dierlijke blijdschap van het heerlijke wezen,
dat deze mensch is, die nu de muren om hem heen ziet vallen. In puin zijn ze
gestort, deze muren, en het helle licht van de vrijheid, tot de daad, die hem als
een kleed zal passen, wenkt hem. Angel staat stil. Hij rekt zich uit .... hij ziet
niets van de anderen, die daar bij hem staan ; zoo onbevangen alsof hij alleen staat,
en, pas ontwaakt, zich met nieuwe vreugde over een nieuwe dag, zich het bloed
door de vaten lokt. En hij kijkt juist zooals een bezwijmde de lucht terug ontvangt
in de borst. Een ontzaglijk geluid ; het is van de ziel ; het is het vaarwel aan
honderd zwarte droomen ; het is het zegel op een afgrond, op een graf ; en het
is ook van het lichaam ; het is niet meer dan een dierlijk geluid, en het is toch
ook bevleugd van een lichttoets van de deugd der ziel, iets van nood en van weelde
leeft er in. De jonge Homan staat sprakeloos.
Dus niet, denkt hij. Het is dus niet waar, dat de misdaad een vlek laat. Ze smet
niet de vreugde, ze rooft oneindig minder van het sap der daad, dan een in eerlijke
inspanning volbrachte plicht.
-- Hoe komt het toch, dat ik kniel voor wat ik moet haten ? - Is de daad niet meer dan een voetstap, die de mensch op het zand achterlaat ? - Ik vergis me. Er loopt een zwarte ader door deze vreugde. Maar waarom
antwoordt hij zichzelf. Anton Homan gaat op
zie ik die dan niet ? Ndg niet
een middag naar de kamer, waar de communist verblijft. Frans Angel naait zich
een paar pantoffels uit een oude soldatenbroek.
....

Hij zit, een stijve knak in de nek, rechtop op zijn leuninglooze stoel en hanteert
de naald. Het dikke laken ligt met een paar weerbarstige vouwen over zijn knie.
Zijn vingers bewegen zich langzaam en tegelijk met een zekere handige gelijkmatigheid ; telkens wanneer hij de draad door de grove stof trekt, schuurt het garen met
een droog, nukkig raspen langs de vezels van de stof.
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Hij haast zich niet, en er zit toch in dat gelijk blijvend manuaal een onrustig ge
dreven zijn, een verdikte, amper bedwongen oproerigheid.
Elke steek, waarmee hij een lus maakt om de zelfkant van de stof, komt zoo
precies op afstand, alsof die er door een machine in geslagen was .... zoo harteloos
en zoo nauwkeurig komen die steken daar om de rand van de zool te liggen. De
lus trekt zich toe .... men zou de duivelsche sloome geladen evenmaat van die
vingers willen verbreken ; men wenscht, dat de vingertoppen, die daar de naald
vinnig en scherp in het goed zetten, en met gespitste vingers de punt er aan de
andere kant weer doortrekken, zich deze eene keer mogen vergissen ... .
Maar reeds ligt de ring om den rand van het goed geslagen.
Zooals hij daar met dat goed omgaat,
een aandacht, die tegelijk een afwijzen
is .... Opeens begrijpt Homan, dat het de haat is, die zijn natuur samenbindt.
Alleen in zijn haat is hij groot.
Ja, wel werkelijk is hij dat ; de haat is even sterke samenbindende macht als de
liefde.
— Wanneer ik nu hier weer vrij kom — zegt Angel — ontzie ik geen mensch
meer. Ik ben tot nu toe een onnoozel schaap geweest. — (Hij, een onnoozel schaap!).
— Maar wanneer ik nu vrij kom ... .
Heeft een mensch een voorstelling van zijn uiterlijk, en beheerscht die voorstelling
zijn daden ? Heel vaak is dat zoo waarschijnlijk. Maar, in elk geval nooit is het innerlijk van een mensch scherper beleden dan Angels ziel door deze fijne, en tegelijk
beenige schedel, door deze dunne, brokkelige lippen, door dit heele gezicht, waarin
tot in de neusspits toe het vleesch van weggeschrapt lijkt, ook zonder dat men kan
zeggen, dat het mager is. Het is, of men bij een hard, onverzettelijk blok metaal
staat, wanneer men bij hem is.
Een enkel woord kan de drift, die steeds in hem op de loer ligt, doen losbreken.
En men huivert, als men hem dat zoo hoort zeggen
— Wanneer ik nu vrij kom.... -- Ik kende de menschen niet. Ik vertrouwde ze nog te veel. (Men vraagt
zich af, in welk opzicht deze mensch een ander kan vertrouwd hebben). Maar
nu ga ik voor niets meer terug, zelfs al weet ik, dat ik er een ander aan waag.
— Ik heb nu deze brieven ontvangen. Je kunt ze lezen. (Hij houdt ze omhoog,
alsof ze een bundel reclamebiljetten voorstelden).
Maar er is niemand, die me vangt. Ik weet, wat de menschen waard zijn.
Zie eens. Ik kan tegen iemand zeggen : We nemen steenen op, en we gooien
samen die ruit in. Maar .... dan kan ik die steen in de hand houden, en als dan
de ruit kapot is, en k heb de steen nog in de hand .... dan kan ik zeggen : — ik
ben de schuldige niet .... want ik heb hier in deze hand de steen nog. Dan kan
ik zeggen : ik heb willen werpen, maar ik heb me bedacht. —
Als hij dat gezegd heeft, zet hij de kaken zoo vast opeen, dat het been in de
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wang uitspringt ; en allerhande vermoedens en gedachten wentelen zijn woorden
na. En met een zwaar hart verlaat Homan hem.

De veldprediker komt, en vertelt op de zaal het verhaal van de zieke, die door
het dak neergelaten werd, en door Christus werd genezen.... Hij luistert naar
deze geschiedenis, die hem boeit, en vertelt haar aan ieder, die binnenkomt .... Hij
begrijpt er niet alles van, maar het geeft hem voldoening, dat alles in eigen woorden
weer te geven.
Toen ze dan met die gekraakte naar Christus wilden..... Dat deden dan
de discipelen, dat waren zoogenaamde geloovigen, zal ik dan maar zeggen ; want
die had je toen ook al, menschen die geloofden en anderen, die d'r niet aan
meeeen ... .
— Ze maakten dan zoo'n berrie, waar ze hem op konden leggen, zoo een matras
draaiden ze in elkaar, en zoo gingen ze met die jongen naar Jezus Christus toe.
— En toen ze daar kwamen .... toen liep het net tegen kerktijd .... en, zegt
de dominee, het was daar ook al net als hier .... als er wat is, staat er zoo een
troep menschen omheen .... en geen een wil z'n plaats missen.
— Ze vroegen : laat me nu d'r assieblieft effe door.... Maar die menschen
zeiden : Ga maar door met die halve lamme.
— Ja, was dat wat .... konden ze door het dak naar binnen .... Ze maken een
gat in het dak, en laten ze nou net boven die plek komen, waar die Jezus Christus
stond te preeken. Ja, dat is gebeurd, vraagt u maar aan die domenee of ik het
u goed oververtel.... Ja doet u dat nu eens . . of durft u dat niet ? Neen, daar
ben ik vast niet abuis mee, ze liete die gekraakte zakken vlak voor het gestoelte,
waar Jezus stond, die wou aan z'n predikatie beginnen.
— En Jezus houdt op .... Die kijkt em an .... toe komt er zoo een glimlach op
z'n gezicht ... .
Het is een heele tijd stil .... Hij, Angel, is als een kind, die een verhaal vertelt,
en midden in ophoudt, omdat hij het een of ander vindt, waar hij nog over na
moet denken.... Ja, zoo open en zoo onbevangen als een kind staat hij tegenover
deze dingen .... tegen zijn leven. Hij is in meer dan een opzicht te benijden. Hij
denkt, dat de ander het verhaal niet kent. Homan doet zoo.
En wat denk je dat Jezus zegt ? — Je zonden zijn je vergeven. -Nou denkt die man... , ik heb het geschoten. ...
— Kijk, zegt de domenee, dat is nou net, als dat ze tegen jou zeggen : Wat je
gedaan heb is je vergeven .... Dan zou ik ook grinneken .... Ja, ik zou niet weten
wat ik nou moest zeggen, als ik zou willen bidden, maar als me dat toch overkwam dat ik vrij was ... .
— Daar in dat boek staat het .... als ik wil, ken ik het er in opzoeken . , .. het
begint met Kenezius .... er staan allerlei fragmenten in.

12

DIENSTWEIGERAARS

Maar ik begin bij de eerste bladzij .... ik lees het heele boek door ; je begrijpt
daar wil ik het mijne van weten.
--

De nachten, in het wachtlokaal doorwaakt, duren lang.
Homan trekt het gordijn voor het raam weg. Het is nog nacht ; de lindekronen,
een van blauw doorweven zwart staan daar, één lijken ze met de hemel, waar de
grauwe nachtrook van weg trekt. Naar het Oosten toe slaat het zeeblauw van de
dag daarover open.
Een eindelooze lichtbeek slaat achter den jongen Homan neer, tipt met ijle vinger
de droombleeke Campanula's uit het tuintje van de majoor aan, dan speelt haar
schimmige gloor om de klimpalen, en in de verte, over het heele voorterrein heen,
is haar licht nog te zien, dat daar ineen vloeit ; zich samentrekt op het witte zand
van een springkuil. En ach de boomen die daar achter staan wachten
stil.
Het is nu toch niet heelemaal nacht meer ; op de oostelijke kim zijn alle kleuren
van de prachtige goedkoope prentbriefkaarten gestreken. Wie kind is gebleven,
kan daar te gast gaan aan rood, paars en het doorschijnendste blauw dat oogen
gezien hebben. De sterren klimmen dieper de winterachtig grauwe nachthemel
in, waar het licht vlug op wint.
En er is ook een vogel wakker geworden. Onwillig en zwaar van een moeilijk,
nog niet geheel ontwaakt verwachten klokt een merel en gaat zigzag op een paar
rollers. Het is zoo lang stil na elke roep. Nu zwijgt hij weer. Nu trekt de nacht. van
de aarde af. Haar vlies is van de dingen weggeschoven. Het wit van de bloemen
is witter en van het zwart is het donker weg.
Een bleek maanachtig lichtschijnsel vangt de kazernegevel van het oosten ; het
licht is het witst op de voegen tusschen de steenen.
En dan is het volop dag. Alleen de koude van de nacht hangt nog op het voor terrein, maar het licht is al tot de aarde teruggekeerd.
Men verwondert zich, dat hetzelfde stof, dat de schoenen van het opleidingsdetachement gister opjaagde, nog daar ligt. De aarde is oud ; ze is niet ouder
dan gisteren ; als de hitte van de rijzende zon straks de nevel verjaagd zal hebben,
is het of niet de dag vergleden is ... .
Een man loopt het terrein op. Hij kijkt links noch rechts, hij rent, zijn voeten
raken nauwelijks het aschdroge zand van het exercitieveld .... kleiner wordt de
gestalte, nu hij verder van de kazerne en bij het hek komt .... Hij lijkt een vluchteling
.... Het lijkt of Angel daar gaat....
Homan's oogen confronteeren die rennende man die in de richting van de weg
holt met dat vermoeden .... en hij wéét .... Het is Frans Angel, die daar gaat ... .
Angel, voor wiens bewaking hij borg staat.
Een oogenblik aarzelt i• Dan klikt er buiten de geweer-grendel van de
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schildwacht .... En hij roept alarm. De post voor het geweer zal toch niet schieten ... .
maar Homan weet, dat het consigne dat voorschrijft....
Angel loopt daar, en tart het gevaar. Hij weet, dat hij de kans loopt, dat er op
hem geschoten zal worden. Maar dat is niet meer dan een verbleekt besef. De
onredelijke verzekerdheid, dat hij het hek, de heide halen zal, spant hem de borst
onder het gaan. Er knalt geen schot, er is geen kogel, die hem inhaalt.
Het is eigenlijk een vergeten hoek van de wereld, die plek daar bij die schutting.
Er groeit lang, sprietig gras, de halmen van het vorig jaar staan er nog tusschen
de nieuwe groene ; er moet hier vroeger met veldkookpiaatsen geoefend zijn ; de
keukengreppels zijn tot gooten ingevallen, die het gras overwoekert.
Op het alarm dat Homan roept, volgen hem slaapdronken de recruten, die noode
van hun brits los komen .... Ze staan tegelijk voor de poort, de beide korporaals.
Snijd hem de weg af naar de hei — roept Homan.
Maar er knalt een schot, het ploft als een holle bom hier tusschen de muren ;
de echo zingt na in de oorvliezen ... .
Een zwakke wasem hangt er aan de loop van de recruut, die bij het wapenmagazijn op schildwacht gestaan heeft. Hij blijft staan met het geweer in de aanleg,
alsof hij verwacht, dat men hem zal kunnen aanvallen .... Hij heeft dom zijn voor
gevolgd.
-schrift
Waar is Angel nu —. Hij was zoo even toch bij de schutting .... Hij ligt
daar ; er ligt een kleine zwarte heuvel tusschen het gras.... Dat is Angel.

Als het snelle lood de vluchteling heeft ingehaald, begrijpt Angel niet, wat er
gebeurd is. Hij is voorovergevallen ; hij voelt geen pijn ; als hij zou willen, zou
hij kunnen opstaan, en verder loopen. Maar als hij het probeert, als hij opstaat,
valt hij terug. Hij zoekt vaag in zich zelf naar de reden. Zijn blik glijdt langs zijn
lichaam, langs zijn leden als over die van een vreemde.... De dag trekt al weer
van zijn wereld weg ; er ligt weer een vlies over ; de dingen schuiven in het donker
op elkaar toe en weer weg. Dan trekt een zwakke pijn zijn blik naar zijn borst ... .
er sijpelt bloed door zijn tuniek.
Als Homan bij hem komt, plaagt hem ademnood.
— Je hebt me geraakt, geloof ik --..., steunt hij, tusschen twee gierig geroofde
teugen adem. ...
En in de brancard, die hem brengt, sterft hij.
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DE HENGELAAR
DOOR

E. R. VAN BUUREN.

De mensch is een geduldig hengelaar
in 't troebel water van de snelle tij d -Maar soms trekt God zijn aandacht even naar
het peilloos raadsel van Zijn eeuwigheid.
Dan is hij plotsling zelf de zonderling
die wegdroomt van zijn dobber en zijn lot....
en voelt hij bang hoe zijn verwondering
ten hemel vaart naar het mysterie .... God!
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WACHTEND OP DE WEIDE, GOD!
DOOR

JAN ROSELAAR.

Wachtend op de weide, God,
in een donkeren nacht,
wachtend op de weide, God,
tot het was volbracht 1
en de sterren bleekten,
de sterren verzonken,
en de nacht werd tot purper,
van morgengoud dronken ... ,
toen het kruis ter aarde neeg
bij morgenschijn,
was het of de aarde zweeg
om biddend te zijn ;
wacht niet tot de zon genaakt,
wacht niet tot de wereld waakt,
gaat van den berg Golgotha,
Maria, Magdalena!
Wikkel in lijngewaad,
wentel den steen,
wasch zijn bebloed gelaat,
laat hem dan alleen ... ,
laat hem dan eenzaam zijn,
laat hem gemeenzaam zijn
met den Vader, die hem toebereidt
voor nu en voor alle eeuwigheid ... .
1931.
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JAN H. EEKHOUT,
POEZIE.

Terwijl, welhaast tegelijkertijd met de litteraire rebel Paul van Ostayen, de
katholieke „pantheïst" en poëet Wies Moens het jonge, na -oorlogsche Vlaanderen
in hartstochtelijke bewoordingen de boodschap bracht van het expressionisme,
de vernieuwing, die, in wezen, beteekenen zou een absolute geboorte eener waarlijk
Vlaamsch-Europeesche litteratuur, een litteratuur dus gansch los van de vorige
„Van Nu en Straks"-generaties, poogde het quattuorviraat van ,,Het (Brusselsch)
Fonteintje" de modernistische strooming te remmen door zich solidair te verklaren
aan de traditie en het contact te stellen op de groote classicus Karel van de Woestijne.
Dit viermanschap werd gevormd door de dichters Reimond Herreman, Karel
Leroux, Richard Minne en Maurice Roelants.
Of „Het Fonteintje", het door hen geredigeerd en, op de zeer sporadische medewerking van Urbain van de Voorde na, uitsluitend met eigen bijdragen gevuld drie
tijdschriftje inderdaad invloed heeft uitgeoefend op de weldra, ook-mandelijksch
in Holland, verwarring aanrichtende humanitair -getinte „,Moensiade" — wij gelooven
het niet. Eerst lang nadat de. „expressionistische" storm uitgewoed heeft en „Het
Fonteintje" de korte doodsgang aller prille Vlaamsche letterkundige periodieken
gegaan is, valt van een invloed der Fonteiniers iets te bespeuren (in het werk der
zich wederom tot de gebonden vorm en tot het rijm wendende jongeren).
Wanneer nu de mannen van „Het Fonteintje" trouw bleven aan de door hunne
tijdgenooten doodverklaarde traditie, wil zulks allerminst beduiden dat zij vervielen
in het gevreesde epigonisme. Het omgekeerde is het geval. Alle vier toonden zich
onmiskenbaar dichters met een eigen stem. Alleen Maurice Roelants heeft het aan
moeite gekost zich los te worstelen uit de ban van de machtige Vlaamsche-vankelij
Florentijn.
Zoo viel een hunner een bekroning ten deel : Reimond Herreman ontving in
1928 de jaarlijksche prijs van Brabant voor het manuscript van zijn verzen -cyclus
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„Tusschen Wolken en Aarde". Deze gedichtenreeks werd door Herreman thans
eerst gepubliceerd in zijn lijvige bundel „De roos van Jericho" *).
De levenshouding van Reimond Herreman is, evenals de levenshouding zijner drie
confraters en hun voorbeeld van de Woestijne, pessimistisch te heeten. Doch in tegenstelling met van de Woestijne, die zijn wrange melancholie onmiddellijk en naakt
uitsprak in gedi`hten van onovertroffen hooge schoonheid, en in overeenstemming
met zijn mede-Fonteiniers, verbergt Herreman zijn zwaarmoedigheid, en hij slaagt
daarin al te volkomen, onder een beminnelijke, soms speelsche ironie, de ironie
eener soort Hafische levensaanvaarding.
Bijna zou hij zich tot een Hafisvolgeling bekennen willen
Wij zijn de kleinen, Hafis,
om zonde en deugd begaan ;
een glazeken tot laafnis
en dan maar verder gaan.
Gij liet het leven draven,
gezeten in de kroeg ;
uw dorst was niet te laven,
genoeg was nooit genoeg.

Ach, wij, wij zijn naar 't leven,
wij zijn naar God op zoek,
en gooien wat ze ons geven,
wij dwazen, in den hoek.
Maar zoo waart gij doorstrengeld
van zwijmelend aroom,
dat iedre wind nog bengelt
zat van uw aardschen droom.
Dit is ongetwijfeld geen sterke poëzie. Herreman's poëzie is dit trouwens nergens.
Het geciteerd gedicht kan men vrijwel beschouwen als een specimen voor de geheele
bundel.
Hetgeen de dichter te zeer mist, is, behalve zijn tekort aan vermogen om zijn
rhytme aan te drijven tot een magische stroom en stuwkracht : menschelijke ernst.
Het vers van Herreman wordt menigmaal uitsluitend gedragen door de te weinig
bittere ironie van zijn maker. Die ironie is uiterst licht (en clownesk), in zulk een
mate zelfs, dat zij van het leven vervreemd schijnt. Ironie dus bedreven om de
ironie-zelf. Spot, niet geboren uit levenspijn. Louter spel. Steriel.
Hetzelfde schijnt mij, bij tij den, het geval met Richard Minne, die als dichter
*) A. A. M. Stols, Brussel en Maastricht.
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verreweg de meerdere is van zijn vriend Herreman (zie Minne's „In den zoeten
inval"). Doch Minne kent momenten, dat zijn ironie direct ontspringt aan zijn
smart : te leven, en dan bereikt hij poëzie, welke tot het beste behoort te worden
gerekend ons door de dichters van na de oorlog geschonken.
Enkel waar een zacht glanzende weemoed doorbreekt bij Herreman keert het
leven weer in waarachtigheid, geestelijk tastbaar, terug
Soms gaat de dag toe als het slot
op een verloren leven ;
soms klaren nachten of zich God
nu eindelijk zal geven.
Maar keert op duisternis de dag
ook weer met lieve zorgen,
of wordt der lichte nachten lach
verstard tegen den morgen
wij komen, God, en wie U zocht
zal, als wie niet zocht, vinden ;
ontbonden steeds in 't groot gewrocht,
zich steeds tot leven binden.
Ik denk verder hier nog aan, o.a, de strofen van „Onrust" en „Bezoek".
De bundel van Reimond Herreman bevat plus minus een honderdtal gedichten.
De criticus Herreman had uit dit honderdtal een keuze van ongeveer vijf en dertig
verzen kunnen doen en dan zou hij de Vlaamsche litteratuur ontegenzeggelijk
verrijkt hebben met een bundel goede verzen. Zooals het boek thans voor me ligt,
stelt het mij teleur.
De door du Perron uit Maurice Roelants' dichterlijk oeuvre onder de titel „Het
Verzaken" *) bijeengebrachte keur onderscheidt zich, ondanks Roelants' geringere
oorspronkelijkheid, van „De roos van Jericho" in de allereerste plaats door het
hooger poëtisch gehalte (intusschen niet tot Minne reikend). Voorts beschikt hij over
meer macht tot vormgeving (de vorm is bij Herreman bepaald zwak), een dieper
spiritueele inhoud, een grootere muzikaliteit en lijdt hij niet aan Herreman's gemak
opzichte van het rijm.
-zuchten
Hier domineert de ironie niet langer. (en , schaadt de poëzye", o Edgard du Perron!),
maar zij gaat bijna geheel schuil onder de weemoedstoon, de toon, kenmerkend
voor gansch „Het Verzaken". Roelants' vers ontstaat nagenoeg altijd uit een innige
levensweemoed. Wanneer hij een enkele maal meedoen wil met Herreman en Minne,
mislukt zijn vers volslagen.
Tracht Reimond Herreman door soberheid van zegging zijn vers strak te houden,
(

*) Uitg. A. A. M. Stols, Maastricht en Brussel.
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de minder moderne Roelants is nog een verliefde op het mooie woord. Gelukkig
echter toont hij zich niet onbeheerscht verliefd. En zoo verkreeg zijn gedicht veelal
een zekere gaafheid.
Wij betrappen Maurice Roelants op hetzelfde euvel als waarvan wij de dichter
van „Jericho" beschuldigden. Ook „Het Verzaken" bevat werk over een flink aantal
jaren. In de aan du Perron gerichte brief, die bij wijze van inleiding aan de verzen
voorafgaat, deelt Roelants mede, dat hij de cycli „Eros" en „De kom der loutering"
schreef respectievelijk op zijn zestiende en twintigste jaar. Wij weten nu wel dat
wij „Het Verzaken" moeten opvatten als een bundel „verzamelde" poëzie, doch,
met het publiceeren van de slechte Eros-gedichten heeft du Perron noch Roelants,
noch de Vlaamsche letterkunde een dienst bewezen. Eveneens geldt dit bezwaar
voor „De kom der loutering". Wel achten wij deze, van de Woestijniaansche,
gedichten stukken beter, maar was één uitgave ervan in boekformaat, gelijk zij geschiedde in 1918, niet genoeg ? Kortom : Roelants had alleen de uitstekende cyclus
„Hier en daar" moeten publiceeren met weglating daaruit van het sonnet „Haha
die liefde" en het voor Herreman en Leroux bestemde „Eigenhandig testament",
die ternauwernood tijdschrift -publicatie verdienen.
Maurice Roelants is in „Hier en daar" de moede teruggekeerde van vele zwerftochten naar de heilige stilte der Leiestreek. Alle begeerten zijn gedoofd, alle wanen
geleden, meent hij. Wat rest nog dan het gaan en keeren der seizoenen ga te slaan
en een zachte pijn te voelen aan 't hart ? .... Doch zweeg in hem de weerklank
van menige lokroep, Gods lokroep blijft, onstilbaar. Hij, die dacht Hem overwonnen
te hebben, van Hem niets te hebben overgehouden als de herinnering, moet aldoor,
verontrust ontdekken, Gods ondoorkenbare aanwezigheid. En hij wendt zich tot
de vrouw, die hem met God en mensch verbindt en vraagt haar hem opnieuw te
leeren bidden en gelooven. Immer is daar : de vergankelijkheid der dingen, de
vergankelijkheid, die hij niet te dragen vermag en die, spijts de stilte, het Ver
houdt en pijnt. Tenslotte puurt hij uit het vreemde leven één-langeiwk
wijsheid, de wijsheid van het Verzaken, dat de ziel weliswaar eenzaam zijn doet,
maar bevrijdend eenzaam ;
Gij roert niet meer, nu eerst begint het leven,
de ziel heeft zich van mensch en aarde ontdaan
en zich geheel de ruimte en God gegeven :
lang is in u het licht van traan op traan.
Gij kunt aan dezen stond uw heimwee meten
wanneer gij vreemde onder de menschen zijt,
Elke omgang is uw eenzaamheid vergeten,
uw eenzaamheid de zielsnood die bevrijdt.
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CRITIEK.
Gedurende de korte periode, dat, na schijnbaar een radicale omwenteling te hebben
bewerkstelligd, het expressionisme (plus uitloopers) hoogtij vierde binnen het
domein der Vlaamsche letteren, was daar slechts één jongere in Vlaanderen, die,
bezield met een genadelooze liefde voor de litteratuur van zijn land, de kop koel
en klaar hield en de moed bezat, zonder daarom een uitgesproken agressieve houding
aan te nemen tegenover zijn vijanden, de verbitterde en verblinde ultra-modernen,
in een reeks heldere en diep indringende betoogen, waarvan ik noem de essays ,,Eeuwige
Lyriek ", „Rhytme en Beeld ", „De kunst als spiegel der ziel", opnieuw en nadrukkelijk
te verdedigen als niet uit te schakelen waarden (en voorwaarden) der absolute lyrische
schoonheid : inhoud en vorm.
Die man was Urbain van de Voorde.
Voor wat inhoud en vorm betreft was zijn pleidooi voornamelijk gericht tegen
het nihilisme van Dada (Brunclair e.c.), voor hetgeen de vorm alleen belangt, stelde
hij zich schrap tegen Wies Moens en diens roekelooze discipelen. Het eenig resultaat,
dat hij oogstte was, dat het krijgsgehuil over zijn hoofd nog verhevigde. Voorloopig
gold voor hem het parool : afwachten ; afwachten tot het getij der ontreddering
uit zichzelf verliep. En dit gebeurde spoediger als het zich liet aanzien. Moens
b.v. zweeg plotseling als dichter en lyrisch- profetisch woordvoerder. Brunclair
bromde nog wat na. Van Ostayen stierf.
Toch zou van de Voorde nog lang een eenzame blijven. Het is eerst sedert de
laatste jaren, dat zijn superieur critisch gezag erkend wordt door de nog ten deele
in de grillige slingergewassen van het Moensiaansch expressionisme verstrikte jongste
jongeren. Wel had hij de Fonteinmannen als broeders na2st zich gehad, maar hun
mentaliteit was in aanleg luttel strijdvaardig gebleken, hun eensgezindheid met
van de Voorde uitte zich hoofdzakelijk door middel van hun creatieve arbeid.
Toen het ultra- modernisme aan het stuiptrekken ging ving van de Voorde, thans
met meer succes, zijn (crLische) zuiverende taak aan in de letterkundige rubrieken
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Een groot aantal zijner critieken, met,
naar ik meen enkele elders verschenene, verzamelde hij, eind vorig jaar, in een bundel :
„Modern, al te modern", een „Critiek der Vlaamsche poëzie ". *)
Uit deze bladzijden constateeren wij, dat Vlaanderen in Urbain van de Voorde
een criticus bezit, die wij dat Vlaanderen gerust benijden mogen.
Hij is niet extreem eenzijdig. Hij is enkel: eerlijk.
Ik wil natuurlijk allerminst beweren, dat Urbain van de Voorde puur - objectieve
critiek voeren zou ! Zoodanige critiek behoort, gelukkig, tot de onmogelijkheden.
Hij heeft echter juist die noodzakelijke mate van objectiviteit, welke vereischt wordt,
wil de beoordeelaar binnen de perken der redelijkheid blijven. Zoo kon „Modern,

*) Uitg. C. A. Mees, Santpoort.
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al te modern" worden een zeldzaam waardevol document omtrent de Vlaamsche
litterair-geestelijke cultuur in haar ontwikkeling over het achter ons liggend decennium.
De auteur opent zijn boek met een beginselverklaring (bij wijze van
voorwoord), waarin hij een onderzoek instelt naar het, ongrijpbaar, wezen der poëzie.
Nadat hij geconcludeerd heeft, en wij met hem, dat, afgezien van het feit dat ook
het wezen der muziek nimmer te bepalen bleek, poëzie onmogelijk muziek zijn kan,
omdat, al liggen aan beide kunsten (muziek en poëzie) maat en rhytme ten basis,
het oneindig aantal nuances waarover de muziek beschikt speciaal gelegen is in de
klank, terwijl de poëzie op haar beurt weer over een oneindig aantal andere nuances
beschikt, gelegen in de beteekenis der woorden -- dat zij evenmin wezen kan vorm
zonder meer, besluit hij, dat zij is : ,,iets oneindig subtielers, iets dat onmiddel--kracht
lijk verband houdt met het WOORD zelf, dat het materiaal is der poëzie — iets van
dien aard dat het voldoende kan zijn een enkel woord in een poëtisch vers door een
ander (een synoniem zelfs, zoodat aan de redelijke beteekenis niet getornd wordt),
te vervangen, opdat alle poëzie dadelijk verdwijne. Als men dus, tastend naar het
wezen der poëzie, spreekt van alchemie van het woord, van den orphischen toover,
van een mystisch fluidum, als men met een woord de poëzie wil omschrijven als
een soort zwarte kunst, een kabbalistisch hermetisme, dan is men, naar mijn meening
en niettegenstaande de vaagheid van al deze termen, de waarheid op het spoor.
Want al deze op geheimzinnigheid wijzende uitdrukkingen zijn feitelijk de erkenning
van de rationeele onbepaalbaarheid der poëzie. Zij is altijd mysterie ".
Men zou uit het bovenstaande de gevolgtrekking kunnen maken, dat van de Voorde
in laatste instantie geenerlei waarde hecht aan de redelijke verstaanbaarheid van
een gedicht. Integendeel echter. Het gedicht moet redelijk verstaanbaar zijn, zegt
hij, „opdat het poëtisch zou geheimzinnig worden. Daarom zijn onverstaanbare
gedichten of gedichten zonder onderwerp niet poëtisch". En dan poneert hij
„Waar niets duidelijk is kan er ook niets geheimzinnigs voorhanden zijn ".
De eigenlijke „Critiek der Vlaamsche poëzie" wordt gevormd door een veertigtal
naar chronologische volgorde gerangschikte poëzie -recensies.
Uit de zooeven medegedeelde uitkomsten distilleert hij nu met verbijsterende
intelligentie zijn scherpe, doch rake normen.
Het werk dat deze normen aangelegd wordt verdraagt zulks nauwelijks (behoudens
een enkele uitzondering). De toestand, waarin de contemporaine Vlaamsche poëzie
verkeert blijkt dan ook, zonder hopeloos te zijn, zeer zorgwekkend. Onophoudelijk
vernemen wij de klacht, dat er geen jongeren zijn in Vlaanderen, waarmede van
de Voorde doelt op de onoorspronkelijkheid der na Moens, Mussche, Gijsen, etc.
aan het woord gekomenen. Zij allen schijnen te laboreeren aan een creatieve (en
geestelijke) malaise. Wel zingen zij, doch als radelooze epigonen. Zelden breekt
het persoonlijk accent door.
Dat van de Voorde's critiek louterend werken zal, en wellicht reeds gewerkt heeft
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toen zij recensiegewijs verscheen, niemand die het betwijfelen zal. Vooral omdat
zij zoo tegelijk mild en meedoogenloos oprecht is.
Het werd tijd, dat aan b.v. de fascinatie Wies Moens de preciese plaats toegewezen
werd, welke haar toekomt. Het spreekt vanzelf, dat deze plaats de meegesleepten
ontnuchteren zal.
Van de Voorde bestrijdt Moens gedeeltelijk met diens eigen wapenen.
Het verbaast hem, dat een ultra-modernist als Moens, die de traditie verloochende,
weigerde de invloeden van het verleden, en voorgangers, te erkennen, in zijn scheppend werk zich zoozeer blootgeeft, dat het gemakkelijk valt daarin onmiskenbare
influencies aan de duiden, met name van de Noor Sigbjörn Obstfelder, Vildrac
en Else Lasker Schüler.
Verder verwijt hij Moens' poëzie zoo goed als geen inhoud te bezitten en de leegte
te dekken door een abondantie van dikwijls absurde metaforen. Wel aanvaardt hij
Moens' kunstenaarschap, doch teekent dit als jong.
Wanneer hij de vorm van Moens' poëzie niet zoo geweldadig aanvalt gelijk sommigen
wel verwachten zouden, dan is dit, wijl hij eenvoudig niets op deze tegen heeft,
zoolang zij niet ontaardt in, n.h.w. van Karel van den Oever, gesneden stroo. (Moens
tracteerde op bijna stroo).
Doch het gevaar voor een dergelijke ontaarding acht hij groot. Slechts bijzondere
talenten kunnen met succes de vrijvorm, als inderdaad vorm, de dus aan tucht onderworpene, hanteeren. Bij een zwak talent leidt zij, onherroepelijk, tot vormeloosheid.
Het expressionisme bracht Vlaanderen slechts twee waarachtige winsten. De eerste
winst is, dat er in de Vlaamsche letterkunde ruimte-gevoel ontwaakte, zij verlost
werd van de cultus der casselkoeien •—, het tweede profijt : Marnix Gijsen.
Urbain van de Voorde kwalificeert Gijsens kunst in een van intense bewondering
getuigend stuk als : gotisch. Gijsen behoort tot de kleine groep onder de expres
„gevoelden dat het niet noodig was zijn toevlucht tot primitieve menschen--sionte,d
rassen en beschavingen te nemen om de materialen voor een nieuwen bouw der
geestelijke wereld te vinden, maar dat het oer-eigen cultureel patrimonium van
het oude Europa een voldoende reserve aan geestelijke en zedelijke waarden opleverde
om de ontwrichte menschheid weer op het goede spoor te brengen.
Deze dichters „grepen naar dezelfde moreele krachten van geloof, askeze en stof
waarmee inzonderheid de gothische mensch zijn levensharmonie-ontwrselig,
had weten te bevestigen".
Als dus van de Voorde daarom het expressionisme qua (poëtische) richting verwerpt,
dan geschiedt zulks op grond hiervan, dat z.i. dit „isme" niet genoegzaam elementen
voor duurzame vitaliteit bevat, mogelijkheden tot evolueering uitgesloten zijn.
Van de Voorde's inzicht is, gelijk wij reeds zagen, volkomen gerechtvaardigd
gebleken. Het expressionisme was in kern een wilde kreet om licht ontsprongen

VLAAMSCHE KRONIEIK

23

aan de zielsnood eener menschheid op de vooravond van de dreigende ondergang.
Zijn ars poëtica moest falen.
De totaalindruk welke wij, na van de Voorde aandachtig gevolgd te hebben op
zijn minutieuse ontdekkingstocht door de huidige wildernis der Vlaamsche letteren,
van „Modern, al te modern" ontvangen, is ; dat de toekomstige chroniqeur, waar
deze de definitieve geschiedenis dier letteren over het tijdvak 1923-1930 vastleggen
wil, allereerst ernstig rekening zal hebben te houden met de uitspraken in dit boek.

**
ROMANKUNST.
Wanneer wij scherp het onderscheid zouden willen vaststellen tusschen de romans
van Gerard Walschap (de twee verschenen deelen zijner romantriptiek „Adelaide"),
en de romans van Maurice Roelants, merken wij op, dat de eerste zich uitsluitend
beweegt op het terrein der (litteraire) psycho-analyse, de tweede zuiver op het gebied
der (litteraire) psychologie.
Walschap verdiept zich in het geval der afwijking, hier erfelijke belastheid (pathologie), hij is de „psychiater ", die zich voor een probleem ziet gesteld, waarin hij
experimenteel doordringen wil tot de uiterste diepte en hij gaat met niets ontziende
hartstocht te werk. Roelants wendt zich alleen tot het leven der ziel, hij schrijft,
meer dan hij ze beschrijft, zielen, hoe zij, instinctief schier en karakteristiek evolueeren
naai een bepaald punt of doel.
Bij Walschap : drift, zich dadelijk reeds naakt openbarend in de stijl ; bij Roelants
kalmte, een merkwaardige beheerschtheid, die tevens zijn voornaamste stijlkenmerk
is. Beiden modern ; Walschap de modernste, doch Roelants daarom niet de minste
der twee.
Naar ik meen hebben wij met „Het leven dat wij droomden" *) Roelants' vierde
roman voor ons. Hij zette zijn romanoeuvre in met het voortreffelijke „Komen en
gaan ", bezorgde algemeene teleurstelling met „De Jazzspeler" en „Twee helden"
en publiceerde thans bovengenoemd boek, waarmede hij zich op sublieme wijze
heeft gerehabiliteerd. Zelfs heeft hij zijn, bekroond, debuut ver overtroffen.
Met uitwendige zichtbaarheden heeft dit boek, evenals Walschap's triptiek, afgedaan,
het toont ons alleen de temperamenten, waardoor zijn personagieën gedreven worden.
Spiritueele gestalten. Menschen in hun innerlijk mensch -zijn.
Het is de oude driehoeksverhouding : een meisje, nog een meisje en een man,
geplaatst als het ware tegen enkel het mystieke stoffelooze, de Ruimte, het Goddelijke,
zoo ge wilt, als achtergrond. Wij weten de dingen met de aarde verbonden, maar
zien slechts hun aardschheid.
*) Uitg. Nijgh en Van Ditmar N.V., Rotterdam.
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Roelants droeg zijn werk op aan Reimond Herreman. Titel en grondgedachte
vinden wij uitgedrukt in 's dichters verzen, die als motto voorafgaan :
„Van het leven dat wij droomden.
Is 't leven de weerglans niet."
Sterker is het leven dan de droom.
Roelants vangt droog noteerend aan. Dit duurt anderhalve bladzijde lang. Het is
de even ontgoochelende aanloop.
Dan,- plots, trilt de spanning en rhytmeert evenwichtig snel het boek door.
Maria Danneels, doktersdochter, en Irène Masure, dochter van een koffiehuishouder
studeeren medicijnen aan de Gentsche Universiteit.
Maria : trotsch eenzelvig, ernstig ; Irène : dartel en zonder diepte. Aan elkander
tegenovergestelde naturen, die zich tot elkaar voelen aangetrokken.
Irène verloofd zich met Richard van Meenen. Richard staat bekend als een Don
Juan, doch hij is dit niet. Eerder heeft hij iets van Maria's geestesgesteltenis.
Irène deelt Maria haar geluk mede en deze ziet zich thans op het achterplan geschoven. Er rijst verzet in haar, meer wijl haar krachtige persoonlijkheid geen vernedering duldt, dan wel uit jaloezie. Zij ondergaat het feit als een uitdaging. En zij
neemt die uitdaging aan.
Van nu af aan is zij zich bewust van haar macht tot lotsbeslissing over Irène en
Richard en zichzelf. Zij aarzelt, weigert te handelen, maar toch drijft iets, diep in
haar, haar tot de on-sociale daad. Zij wordt sluw thans, bijkans jaloersch sluw. Zij
wendt alle mogelijke pogingen aan, Richard's aandacht op haar te doen vallen. Zij
hemelt haar vriendin in zijn bijzijn overdreven op, biedt hem een staaltje van haar
schutterskunst en eenmaal laat zij de verloofden alleen samen op haar kamer achter,
(een experiment dat naar haar tevredenheid afloopt).
Zij veracht de dwaze Irène, doch verbergt haar verachting.
Er komen vlagen van berouw. Zij biecht en bidt vanuit een katholiciteit, welke
ook het eigendom der massa is.
Zij brengt een bezoek aan de vader van Irene en hoort van hem, dat Irène en Richard
ergens een lichtzinnige samenkomst gehad hebben. Maria schrikt. Heeft zij, Maria,
niet getracht hen definitief bijeen te voeren ? Zij hebben haar offer verguisd, haar
diepste wezen aangerand 1 Zij haat hen, en zij haat de stad die hen herbergt. Zij
vlucht naar huis, vol smart.
Het was de droom van haar kinderjaren, dat zij eens haar vader terzijde staan zou
in zijn dokterspraktijk. Heerlijk zou het wezen hem te kunnen vergezellen op zijn
ambtstochten door de polder van haar dorp !, . . . Er is echter een breuk in het
huwelijk van vader en moeder. Feller als ooit ervaart zij dit nu. De werkelijkheid
verbrijzelt de droom.
Onverwacht ontvangt zij een brief van Irène : de verloving is verbroken. Het

VLAAMSCHE KRONIEK

25

maakt Maria waanzinnig gelukkig. Zij keert naar Gent terug en verovert Richard,
heerschzuchtig, bruut.
Roelants' roman is een verbazend knap werkstuk, bijna voor honderd procent
gaaf (twee regels lang verschrijft hij zich ietwat mal : het zijn de laatste regel
van blz. 115 en de eerste van blz. 116).
Indien ik een grief heb tegen zijn boek, dan ontstaat deze uit overwegingen, welke
volgens Roelants buiten de kunstbeoordeeling behooren te vallen. Roelants lanceert
n.l, hier een levenspessimisme, waaraan ik niet ten volle geloof hechten kan. De
droom sterft, zegt hij, en wat overblijft is het harde leven, waarvan men maar iets
maken moet. Zeker, zou ik hem willen antwoorden, de droom sterft, althans een
droom kan sterven — maar wordt niet haast altijd weer na de dood van een
droom -- hetzij vroeg, hetzij laat, een nieuwe droom geboren ? En is daar ook niet,
gij, Roelants, weet het toch, voor de van alles beroofde, uiteindelijk, het Andere
God ?
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HET AFSCHEID
DOOR

H. DE BRUIN.

Zóo was dit afscheid — deze laatste acte :
De zin van ons verbond was reeds teloor
voor wij, stemloos geworden, als verzwakte
spelers 't slot acteerden tusschen het décor
van dezen rond ons hart gestremden avond.
Waarin het water stilstond, en het blad
der zwarte boomenhorden, dood, gehavend,
omschemerde den bouwval van de stad :
Want nimmer was de droom zoo diep verloren.
Nooit hield een feller wacht in onzen blik
de wegen zóo versperd voor het bekoren,
de poort zóo afgegrendeld op het Ik.
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PROLETARIËR
DOOR

J. HAANTJES

Frans Herwig, De heilige proletariër.
N.V. Het Ned, Boekhuis, Tilburg.
Het wil ons soms toelijken alsof het Christendom in onze tijd is komen te staan
voor een krachtproef. Het is niet alleen meer de geestelike, maar ook de natuurlike
nood, de maatschappelike en sexuele ontwrichting, die een beroep doen op zijn
genezende hulp. Het is niet alleen meer de ziel, maar ook het lichaam, dat aan
maakt op zijn reddende kracht. Vandaar dat steeds sterker de vraag ons-sprak
gaat dringen : kan het Christendom óók helpen, wanneer het er om gaat de nood
te lenigen die zich in het natuurlike leven gelden doet?
Wanneer we eerlik zijn tegenover onszelf, dan moeten we erkennen dat juist
op dit punt ons geloof vaak tekort schiet, dat we nog maar al te dikwels ons Christendom aanprijzen als het redmiddel in geestelike ellende, maar dat we aarzelen het
ten volle te laten gelden waar het gaat om de nood van het natuurlike leven.
Toch is het nog altijd de vraag, wat groter wonder is : hongerigen te spijzigen,
zieken gezond te maken, ja zelfs doden weer op te wekken of één mens van zijn
zonde en schuld te bevrijden. Maar Christus is Zelf zo ver gegaan in Zijn mens omvattend erbarmen, dat hij ook aan deze al te menselike opvatting van de moge
er in het Christendom gelegen zijn, ten volle tegemoet gekomen is —-likhedn
ik denk hier aan de geschiedenis van de geraakte -- en ofschoon dit onze zienswijze
nog niet rechtvaardigt, toch verontschuldigt het deze wel zozeer, dat we ze, in al
zijn betrekkelikheid, ook voor onze tijd nog mogen handhaven.
Voor ons gevoel staat dus ons Christendom voor een krachtproef. Zullen wij deze
krachtproef wagen, of zullen we hem ontwijken?
De krachtproef wagen, dat betekent : de ellende die de wereld teistert, zien,
durven zien, ons zelf mede schuldig stellen aan deze ellende en als we dat een
gedaan hebben, dan zullen we niet meer ontkomen kunnen aan de plicht om te-mal
helpen waar we helpen en te troosten waar we troosten kunnen. Dan zal deze
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plicht ons dwingen uit onze schuilhoeken te treden, en de meest verborgen schuil
zijn misschien nog wel die, waarvoor we in stichtelikheid dekking zochten.-hoekn
Dan zullen we ons dus niet meer trachten te verbergen achter het argument dat
eerst 't hart moet veranderd worden en dan pas de uiterlike omstandigheden ;
de kostbare waarheid die dit argument bevat, wordt tot een afschuwelike onbarmhartigheid, als ze dienen moet tot bemanteling van Christelike lauwheid en lafheid.
Dan zullen we er ons ook voor hoeden om deze eis van een practies Christendom
te maken tot een dierbaarheid waar we des Zondags over preken of waar we ons
des Zondags geestelik aan opbouwen, zonder hem des Maandags ook practies te
verwerkeliken.
Wie eenmaal de nood van deze tijd aan zijn eigen ziel heeft doorleden, die zal
kerkelike twisten en concurrentiezucht, die zal misschien ook theologiese bezinning,
die zal zelfs een enkele maal de religieuze contemplatie laten voor wat ze is, en
uitgaan op de velden en wegen, meer nog op de straten der grote steden, om daar
te zoeken en vinden wat verloren was.
Zo deed ook de monnik Sebastiaan. Hij verliet zijn klooster, trok naar Berlijn, waar
hij armer werd dan de armste, behoeftiger dan de meest behoeftige. Maar waar
hij door de goedheid en de zuiverheid van zijn hart troost kon brengen en licht,
waar hij de hoop kon doen herleven in de harten van hen die in lange jaren van
ontbering tot doffe wanhoop waren vervallen.
En dat alles in de naam van Hem, die zelf hongerigen spijzigde, zieken gezond
maakte, ja doden weer opwekte.
Deze Sebastiaan is de hoofdpersoon in Frans Herwig's legende van de heilige
proletariër.
Wie was Frans Herwig ? Cor Hesseling vertelt in een zeer lezenswaarde inleiding
bij de Nederlandse vertaling van deze legende ons iets over hem. Hij was tot
voor kort een van de voornaamste Katholieke Schrijvers die Duitschland bezat ;
we moeten hier helaas wel in de verleden tijd spreken omdat Herwig juist het vorige
jaar overleden is.
Tot na de wereldoorlog schreef Herwig voornamelik historiese romans ; nog in
1919 publiceerde hij de zonnige Rococo-idylle „Das Sextett im Himmelreich ",
opgedragen „meinem Deutschland zu gutem Trost". Een eigenaardige levenshouding
die hij met vele Duitse en ook een enkele Nederlandse schrijver in de oorlogstijd
gemeen had ; zij schreven nog wel boeken, maar deze hielden al zeer weinig verband
met de werkelikheid om hen heen ; ze waren eerder bedoeld als een poging om
deze werkelikheid voor korte tijd te ontvluchten.
Maar dan grijpt Herwig toch de ellende van zijn land, meer in het biezonder
de nood die er heerst in de achterbuurten van Berlijn. En zijn kunst vernieuwt
zich ; ze is voortaan zo onmiddellik mogelik op het leven -- en welk een leven ! —
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gericht. Zo sterk is de aandacht voor dit leven dat het aan de grotere romans
schade doet ; deze zijn nooit tot een hecht, harmonies geheel volgroeid. Alléén de
legende van de heilige proletariër, „Sankt Sebastian von Wedding", werd een volkomen gaaf kunstwerk.
Een legende, over de nood van een wereldstad ! Is deze combinatie mogelik?
Moest de schrijver van zulk een verhaal niet haast onvermijdelik vervallen in dezelfde
fout die wij hierboven in het algemeen reeds aanduidden, moest hij niet dierbaar
gaan doen over de nieuwe taak die het Christendom in onze tijd heeft te volbrengen, en moest hij zich zo niet juist de mogelikheid scheppen, deze taak zelf
te ontwijken ?
Want -- en daarom juist lijkt het ons zulk een gevaarlike onderneming -- Herwig
was zelf niet als Sebastiaan, die alles verliet om enkel mede-proletariër te kunnen
worden. Herwig bestudeerde wel het armzalige leven in de achterbuurten der
grote steden, maar daarnaast hield hij toch ook vast aan zijn kunst, zijn schrijvers1 oopbaan !
En toch -- werd Herwig óók -- de heilige proletariër. Of dachten we dan dat een
kunstenaar, die uit werkelike aandrang schrijft, de gebeurtenissen waar hij over
schrijft, minder fel zou mogen beleven als de personen die ze werkelik ondergingen?
Als hij ze niet even fel doorleefde, dan zou zijn verhaal nooit tot een echt verhaal,
tot een levend verhaal worden, dan bleef het een aftreksel van het leven, maar
werd het nooit het leven zelf.
En dat -- het leven zelf — dat geeft Herwig in zijn legende. Deze legende is
een eenheid. Heel de ellende van de wereldstad is er in, al wordt deze uiteraard
ook slechts in enkele trekken geschetst, en ook héél dat andere, de verlossende
kracht van het Christendom.
Dat was alleen mogelik omdat Herwig zelf, toen hij zijn legende schreef, beide
was : omdat hij proletariër was met de proletariërs en Christen met Christus.
En toch, ondanks de prachtige eenheid van heerlik idealisme en harde werkelikheid
een eenheid die de vrucht is van een grote barmhartigheid -- wil deze legende
ons niet geheel bevredigen. Maar dit ligt meer aan de wijze waarop Herwig zijn
gegeven uitwerkte, da.n wel aan dit gegeven zelf.
Sebastiaan vergadert een groep gelovigen om zich heen, hij voert hen naar de
Mis en wordt, kort daarop, door het gepeupel, dat in opstand komt, vermoord.
Ons bezwaar tegen deze uitwerking is dat Sebastiaan zo hoe langer hoe méér
gaat lijken op Christus. Want hoe dichter het einde nadert, des te duideliker wordt
juist deze parallel. Terwijl Sebastiaan toch niet meer kon wezen, voor ons gevoel,
en ook niet meer mocht wezen, dan een discipel, dan een dienstknecht van zijn Heer.
Ons bezwaar tegen deze legende is, dat het een verhaal is over de heilige proletariër, en niet alleen over de Christelike proletariër. Sebastiaan zegt eens, als hem
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op zijn naderende dood gewezen wordt : nu word ik geremd, maar dan, als ik
dood ben, dan zal ik veel gevaarliker worden. Deze zelfde woorden zou ook een
Protestants martelaar hebben kunnen bezigen ; alleen zou hij er dan iets anders
mee hebben willen zeggen dan Sebastiaan er mee bedoelde. Want ook de Protestantse martelaren waren immers het zaad der kerk. Met hun dood sterkten zij
de twijfelmoedigen, overtuigden zij de ongelovigen. Ze waren zelf een levende en
stervende prediking.
Maar dat waren toch slechts bijkomstigheden. Hun eigenlike marteldood was
tenslotte alleen en uitsluitend een zaak tussen God en hun ziel. Bij Sebastiaan is het
méér ; vandaar dan ook dat onmiddellik na zijn verscheiden het gebed der gelovigen
opklimt uit de kelderwoningen : „Heilige Sebastiaan, bid voor ons."
Dit verschil in opvatting van de marteldood werd voor de legende, en voor de
uitwerking van het gegeven in die legende, van de grootste betekenis. Want, op
Katholieke wijze opgevat, was het mogelik dat èn het deelnemen aan de Mis èn de
dood van Sebastiaan een laatste stijging vormden in dit verhaal -- zoals ook het
avondmaal en de kruisiging in zekere zin een stijging vormen in het verhaal van
Christus' level. Protestants verstaan, zou echter vooral Sebastiaans dood niet meer
kunnen betekenen dan een ondergang, het afbreken van het werk van een van
Christus' zeer trouwe discipelen.
En doordat, op Katholieke wijze bezien, Sebastiaans einde geen daling behoefde
te zijn, eerder een stijging — immers, nu worden de krachten die in hem werken,
eerst recht vrij — daarom k àn ook de dood van deze heilige proletariër samenvallen
met het eerste licht dat er ook in de duisternis van de Berlijnse achterbuurten schijnen
gaat ; het gebed der gelovigen weergalmt uit de kelderwoningen, zwak nog, maar
vurig, en het zal nooit meer geheel verstommen, tot in der eeuwigheid niet.
Wij Protestanten echter zijn geneigd, meer dan onze Katholieke mede-Christenen,
om Gods werk en het persoonlik aandeel van ieder mens daaraan, gescheiden te
beschouwen. Wij zeggen het griffer de Wesleys na dat God Zijn dienaren wegneemt, maar Zijn werk blijven laat.
Daarin ligt onze zwakheid, èn onze kracht, Onze zwakheid, want wie zou in
deze tijd, waarin de ellende meer dan ooit de wereld teistert, niet eens een enkel
ogenblik twijfelen of het wel mogelik is dat Christus ook in deze nood helpen,
redden kan ? Maar dan grijpen we weer met des te heviger verlangen de laatste
zekerheid aan die we bezitten — en daarin ligt onze kracht 1 — dat Gods
Koninkrijk éénmaal zeker komen gaat. Misschien valt ons de grote genade te beurt
dat wij, elk voor zich, de komst van dit Koninkrijk een heel weinig bevorderen
mogen, misschien ook niet ; maar hoe dit zij, dit Koninkrijk komt, Het komt
gewis, want Zijn komst is niet van onze zwakke, gebroken wil, maar van Gods
machtige wet afhankelik.
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BIBLIOGRAFIE.
De vragers naar bibliografische gegevens zouden mij zeer verplichten, indien ze hun correspondentie
steeds wilden adresseeren aan mijn privé-adres : G. J., Mulderstraat 62 te Rotterdam. Brieven
met verzoeken om materiaal etc., gezonden aan de U.M. Holland, aan van Ham of aan de
Rotterdamsche Bijenkorf ondervinden — in het laatste geval vooral — vertraging. Ook preciseere
men altijd hetgeen men wenscht nauwkeurig. Iemand, die inlichtingen vraagt betreffende auteur
D of E diene op te geven of hij omtrent 't bibliografische gedeelte A of B materiaal wil en
in 't geval men naar B vraagt diene er bij gezegd te worden B I of B II. Zooals men zien kan
aan de in vorige jaargangen gepubliceerde bibliografieën, wordt onder A alles van en onder B
alles óver een schrijver genoteerd. B I is alles over den auteur in 't algemeen ; B II is over elk
zijner werken afzonderlijk.
In (en ten behoeve van) de Leesbibliotheek van de Rotterdamsche Bijenkorf werk ik aan een
archief van krantenknipsels betreffende de literatuur. Dit archief omvat thans reeds 25 deelen
(boeken met elk 100 bldz.) knipsels en heeft het belangrijkste betreffende de Ned. literatuur
sinds October 1930. Wie dus gegevens vraagt van na dien datum heeft veel kans, dat ik hem
of haar de stukken zelf geven kan. Dank zij de massa zeer belangrijke knipsels van vóór 1930,
welke de heer A. J. v. Huffel mij eerder gaf en die ik anderdeels zelf bijeenbracht is het óók
mogelijk, uit vroegere jaren iets te kunnen aanbieden.
Maar men wachte vooral niet met het vragen van inlichtingen en gegevens tot 14 dagen voor
den dag, waarop de lezing of het essay gereed moet zijn !
P. H. MULLER.
DE KRUISBOOM IN DE PERS.
Het doorzien van een dossier met recensies van „De Kruisboom" is een werk dat tegelijk
vrolik en droevig stemt. Vrolik, om de vele onzin die er over dit boek beweerd wordt ; droevig,

omdat dit boek door zo velen wordt misverstaan.
Het droevige gevoel behoudt tenslotte de overhand. Vooral, als men nagaat, dat in het misverstaan de Christelike pers voor de neutrale zeker niet onderdoet !
Zeker, er zijn er onder de recensenten in de neutrale bladen die blijk geven, van Wilma's
laatste roman niets begrepen te hebben. Ze hebben niet verstaan hoe in dit boek een zeer, zeer
zware zielenstrijd uitloopt op een overwinning — en kan men een betere, want meer innerlike
conceptie wensen ? -- en oordelen dan zoals de Haagsche Courant : „ Er moest een „happy
end" aan dit verhaal gedraaid worden, en het kwam er aan. Tot 25 blz. voor het einde wist
de schrijfster er blijkbaar zelf nog geen raad mee", etc. etc.
Maar ook ds. P. de Haas in het Utrechtsch Predikbeurtenblad vermag de schone, innerlike
stijging in dit verhaal niet te ontdekken ; ook zijn indruk is : „meer een constructie dan een
conceptie". En wat te zeggen van het Chr. Hist. Weekblad De Zuid-Hollander, dat verkondigt
dat Wilma de echtscheiding wil goedpraten en dan vindt dat de mensen die zij tekent, maar
liever „samen het kruis moesten dragen, om samen te komen tot het licht" ! De recensent
die dit schreef, heeft het boek zó goed gelezen dat hij — er juist het omgekeerde uit haalt
van wat de schrijfster er in werkelikheid in zegt !
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Natuurlik vinden we ook het bezwaar weer terug dat Wilma in haar boeken niet voldoende
aandacht geeft aan de werkelikheid. Met deze werkelikheid wordt dan bedoeld : realisme. Maar
P. J. Meertens heeft er in het laatste nummer van de Lectuurgids zeer terecht op gewezen dat
zeer velen die aan Wilma's boeken gebrek aan realisme verwijten, zonder dit bezwaar te
voelen -- met zeer veel genoegen Scandinaviese romans verslinden die al even weinig van
dit soort werkelikheid bezitten !
Henri Borel, de recensent van Het Vaderland, vindt „De Kruisboom" verder een boek met
een moraal en een tendens, en ook dat is niet juist. Wilma's boeken zijn geschreven vanuit
een zeer bepaalde, Christelike levenshouding en zijn dus, zoals Houwink dit uitdrukte in zijn
bespreking in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, „een levensverbeelding die geheel en al gedragen
wordt door het geloof". Maar nergens in Wilma's romans spitst dit Christelike geloof zich
toe tot de opzettelikheid van tendens of moraal ; daarvoor wortelt het te diep, heeft het ook
te zeer haar gehele werk als doortrokken.
Zullen we nu Henri Borel er een verwijt van maken dat hij dit niet heeft gevoeld ? We zien
weer naar de Christelike bladen — en zwijgen. Want daar vinden we juist het omgekeerde,
wordt maar al te vaak het ontbreken van een Christelike conventie als een gemis gezien. Zo
vindt De Kralingsche Kerkbode het blijkbaar niet voldoende dat de personen in „De Kruisboom"
„in hun gedachten gedurig tot den Gekruisigde opzien". Hoeveel rijker zou het boek geworden
zijn als de schrijfster „dieper doorvoelde de beginselen van onze belijdenis" ! En in de overigens
degelike recensie in de (Chr.) Rotterdammer staat deze zin : „Aanhaling van Schriftwoorden,
psalmverzen, geestelike liederen, kerkdiensten, radiopreeken enz. moet men bij haar (Wilma)
niet zoeken. Het is eenigszins alsof zij leeft en denkt en handelt en schrijft buiten het
Christelike leven van onze tijd om." Zo. Dus het Christelike leven van onze tijd bestaat
uit Schriftwoorden, psalmverzen, geestelike liederen, kerkdiensten en radio-preken. Natuurlik is
dit niet aldus bedoeld. De recensent wilde vermoedelik zeggen dat wat hij opsomt, kenmerken zijn van het doorsnee Protestants-Christelik geloof en dat die bij Wilma ontbreken.
Maar ook dit is niet waar. Van de twee laatste verhalen die Wilma publiceerde — in het
achtste Kerstboek van Callenbach en in Opwaartsche Wegen — speelt er in één een oud
stichtelik versje en een kerkgang een belangrike rol, terwijl het andere geheel opgebouwd
werd op de grondslag van één tekst.
Tenslotte Luijkenaar Franken in De Standaard. Heel diens artikel blijft slechts aan de
periferie ; het dringt nergens door tot de kern van het boek. Dit wekt de indruk van oppervlakkigheid en deze indruk wordt wel zeer versterkt wanneer we een opmerking lezen als:
met de sexualiteit in engere zin weet Wilma geen weg. Een van de voornaamste verdiensten van
een boek als „De Kruisboom" ligt immers juist hierin dat daarin het gehele huweliksleven,
en dus ook de sexuele kant daarvan, geplaatst wordt onder de wet van Christus. J. H.
JAN DE GROOT MET ZICHZELF IN DISCUSSIE.
„Zooals onze verzen thans de weerspiegeling zijn van onze worsteling, ons zoeken, twijfelen
en bidden, zoo zal ook eens na een uiteindelijke overwinning ons vers, gelouterd in Christus,
vol zijn van een totale jubeling tot God.
Dat ook eens mijn kunst zuiver moge zijn ter eere Gods.
Dit was als kind reeds mijn gebed" (1931).
„het niet beantwoorden van deze bundel aan zijn titel ; des dichters tekort aan begrip van
het groote leven en zijn nooden en het zwak getuigen van een Christelijk geloof..... we vragen
ons af : wat hebben deze punten met poëzie te maken ?" (1932). v. H.
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Menschen in 't Huwelijk, door Anna van Gogh- Kaulbach. Meulenhoff, A'dam.
Ondanks het bestaan van een recente, uitgebreide literatuur, die zich bijna uitsluitend met
deze, naar men zegt „brandende kwestie" bezig houdt, heeft Anna v. Gogh-Kaulbach het blijkbaar
noodig gevonden, opnieuw, in romanvorm, een demonstratieve verhandeling te schrijven over
hedendaagsche huwelijkstoestanden.
In haar boek ontmoeten we een vriendenkring van Amsterdamsche menschen, gegoede middenstanders en artisten, en maken kennis met de welgezinde en kwade neigingen, die hen in 't
onderling verkeer, maar vooral in 't huwelijk jegens elkander bezielen.
Het is over 't algerrmeen een alledaagsch en weinig verkwikkend levensrelaas, hetgeen de
schrijfster ons in den breede omtrent deze hunkerende en verliefde menschen vertelt :
Het in den sleur verstikte huwelijk van het echtpaar Leendert en Louize Terbrink, die op aan
zakelijk-wijze dochter, tot scheiding besluiten.
-dringevaMlo,
Leenderts tweede huwelijk met de banale Willy, een weerzinwekkend samenleven, dat eveneens ontbonden wordt ; waarna Leendert in vredesnaam maar weer met Louize trouwt.
Daartegenover het harmonieuze grootoudersleventj e van Marius en Elsa van Roeten, dat
door den dood verbroken en in de mystieke omgang der zielen, vertroostend, hersteld wordt.
Verder het tweede huwelijk van Mia van Roeten met Barend, den meedoogeloozen paedagoog,
wiens opvoeding echter niet voorkomt, dat zijn stiefdochter Elsie zich door een Engelschen aviateur
laat schaken.
Vervolgens het vrije verkeer tusschen den egoistischen bohémien Wout Delaar en de jonge
ras-tooneelspeelster Nel Koelens, die het, nadat Wout is gaan zwerven, maar weer met een acteur
houdt en niet met hem trouwen wil, omdat ze Wout niet vergeten kan.
Natuurlijk óok een huwelijk van vrouwszijde enkel uit welstandsoverwegingen : dat van Lies
Terbrink met Herbert Tellenberg. Lies heeft een verhouding met een buurman, wacht van dezen

een kind, en rijdt zich in doodsangst in haar two-seater te pletter.
Tenslotte de pikante verlovingstijd en het dan toch wel gelukkige huwelijk van Madelon
Terbrink en Kees van Roeten.
Een paar bijfiguren : o.a. Jan, Madelons vrind, tegenover wien ze bij alle vrijmoedigheid juist
weet hoever ze gaan moet. (Mag komt eigenlijk niet in aanmerking, dat is hier uitsluitend een kwestie
van zelfbeschikking, natuurrecht.) En Rie, Jans zuster, die bijna te gronde gaat aan haar hunkering
als pianiste iets te praesteeren, tenslotte maar in 't huwelijk stapt om althans zooiets als een houvast
te hebben.
Dat is in 't kort de levenswerklijkheid van dezen roman. Temidden van de herkenbare stadsomgeving. Met genoegens en avontuurtjes van moderne jongem,enschen ; een beetje onmachtige
tegenkanting van conservatievere ouderen.
Anna van Gogh-Kaulbach heeft deze „menschen in 't huwelijk" zonder twijfel naar het leven
geteekend, zóo, dat ze in onze verbeelding duidelijke gestalte aannemen.
Maar meer inzicht dan de in doorsnee-wel-meelevende mensch-van-heden reeds heeft in het
bestaan van zoo veel, naar hun diepste wezen, onbevredigde gehuwden heeft ze kwalijk geschonken. En uitzicht in geen geval. Wat deze menschen ongeluk en wel eens wat geluk bezorgt
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is : Noodlot. Ze blijven opgesloten binnen de mogelijkheden en moeilijkheden van hun eigen
psychische existentie.
Madelon, die het best dénkt en het nuchterst redeneert (als de schrijfster zelf wellicht) antwoordt op de vragen, die op haar aanstormen : „Wij weten niets. Maar wij probeeren te gelooven
(in 't leven dan) of te begrijpen en zoo te groeien ".
Die, vergeleken bij de onbevredigden van dit boek, zich gelukkig voelen, zijn dat door hun kunst,
hun werkkring, in 't algemeen door een praestatie dus, waar bijkomt, dat ze hun zinnenlust van
tijd tot tijd zonder tegenzin kunnen bevredigen.
Kees en Madelons geluk is tenslotte hun onophoudelijke verliefdheid op elkaar, en dat is dan
meteen eigenlijk de liefde, waaraan bij hen alle belevingen ten goede komen.
Ze zingen het oude lied des huwelijks op een nieuwe wijs, meenen ze. Mocht die te eeniger tijd
onzuiver worden, dan weg er mee.
De waarde van het zinlijke voor het huwelijk valt niet te ontkennen. Maar -- het is een vervloekte leugen, dat dit de noodzakelijkste voorwaarde is voor een gelukkig (echtelijk) leven. En
de allervoornaamste bedenking tegen dezen roman is dan ook, dat zijn inhoud deze leugen als
waarachtig middel wil blijven suggereeren, verder dat de schrijfster met al haar blijkbare waar
voor het moederschap en deszelfs heilzame werking op het zieleleven, zoo platweg de-dering
God- en ook mensch-onteerende zelfbeschikking ten aanzien van het ouderschap als een nood
voor ongestoorde levensvreugd propageert.
-zakelijhd
Aan den Dood kunnen haar „menschen" niet ontkomen, maar met het Leven schijnen ze eigen
te kunnen (mogen) omspringen. Als ze 't niet kunnen is dat gebrek aan tact, ambitie-machtig
of zoo iets.
De Heer van Dood en Leven, de Wetgever, en de Genadige, is in gedachten en daden volstrekt
afwezig. Daarom weet, Lon en weten al deze menschen ook, eerlijk, niets. Om dezelfde reden
is het boek zelfs voor de „brandende kwestie" per saldo waardeloos.
En hierbij doet het er verder weinig toe, of deze roman literaire kwaliteiten heeft. Voor wie 't
interesseert : De stijl is vlot, maar overladen met precisieuse aanduidingen : een niet meer gewild
D. B.
naturalisme.

Die saga van Grettir, die sterke. Uit die Oud-Noors vertaal deur Dr. G. Dekker.
Firma J. H. de Bussy, Pretoria. H. A. U. M. v.h. J. Dusseau & Co. Kaapstad 1931.
De Noorse saga onderscheidt zich door haar sterk psychologies vermogen en een meesterlike
vertelkunst. Met zeer eenvoudige middelen bereikt ze haar doel : de beproefde, nooit falende
stijl van sprookje en volksvertelling, waarvan een belangrijk onderdeel uitmaakt een levendige,
zeer gekoncentreerde dialoog.
Dit zuiver doorschouwen van mensen en deze vertelkracht bezit geen ander Westeuropees
gedicht of prozawerk in de jaren rondom 1200, waarin we de beste saga's stellen mogen. Als
zodanig zijn deze verhalen buiten de vakkringen veel te weinig bekend. En elke goede vertaling
begroeten we daarom dankbaar.
Enige jaren geleden leverde Prof. de Vries een uitstekende vertaling van de Gislisaga. Dr.
Dekker biedt nu een vertaling in het Afrikaans aan van de Grettirsaga. Deze twee Saga's bieden
een grote overeenkomst ; beide vertellen de geschiedenis van een held, die om doodslag wordt
verbannen en als hij blijft, vogelvrij verklaard. Na een moeilik leven van ontbering en onrust gaat
de held tenslotte onder in een ongelijke strijd. De geschiedenis is nog zoveel te tragieser, omdat
de vervolgde alle recht heeft op onze sympatie, meer dan degenen om wier dood hij wordt vervolgd en meer dan degenen, die hem zoeken te doden.
Het is hier niet de bedoeling de inhoud der Saga na te vertellen : in zo'n saga staat zelden een
woord te veel, alle samenvatting schaadt.
Wat de vertaling betreft, deze is nauwkeurig en goed ; er is echter niet naar gestreefd de
emphase, waarmee sommige woorden uit het zinsverband worden geheven, ook in de vertaling
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te doen voelen. De verzen worden als proza behandeld. De eigennamen worden op tal van
plaatsen, waar ze enigszins gemist kunnen worden, weggelaten, waarschijnlik om het verhaal zo
min mogelik door de vreemde namen te storen.
Een enkel bezwaar is er nog, dat ik nauweliks durf te noemen, daar ik me zelf afvraag, of de
schuld hier misschien bij mij ligt. De hele stijl van de vertaling lijkt me te gemeenzaam ; er is
nl. in de Sagastijl een grote waardigheid ; zonder in het pathos van de heldenpoëzie te vervallen,
wordt er toch een zekere afstand bewaard. Dat mis ik in de vertaling. Maar is het misschien,
omdat ik als Nederlander het Afrikaans niet goed aanvoel ? Is de gemoedelikheid, die voor mij
door Dr. Dekker's vertaling klinkt, een gevolg van syntaktiese eigenaardigheden in het Afrikaans,
die voor een Afrikaner wel het gedragene kunnen bezitten, wat de wezenstoon van de saga
uitmaakt ?
In alle geval is voor mij, voor ons Nederlanders, enige schade toegebracht door het missen
van deze sagatoon.
Toch aarzel ik niet, ook na deze overwegingen, nogmaals mijn ingenomenheid met deze uitgave te betuigen. v. H.

Achtergrond, door C. M. van Hille -Gaerthé. Nijgh & van Ditmar N.V.
Rotterdam.
Voor een meisje dat niet trouwt, biedt het leven gelukkig tegenwoordig vele mogelikheden,
om een nuttig en ook een mooi leven te leiden. Toch zijn de mensen, ook de beste vrienden en
verwanten, dikwijls wreed tegen haar en vergen als vanzelfsprekend van haar steeds weer nieuwe
opoffering. Dat neefjes en nichtjes op haar rekenen als een royale tante, dat ze als hulp in de
huishouding wordt opgekommandeerd, als de getrouwde broers en zusters „ook wel eens" er uit
willen, is niet zo erg. Maar dat ze bij al wat ze geeft, vaak zo weinig terug ontvangt, dat ze altijd
blijft een figuur van het tweede plan, in wie men het offer soms wel uit een pijnlike glimlach
raadt, maar wie men nooit helpt dragen, dat is het verdrietige in haar positie. En ook dat is het
ergste nog niet. Dat door al deze zelfzucht der ouderen haar de mogelikheid belet wordt geheel
haar eigen weg te gaan, kan tot verbittering en vereenzaming voeren, tenzij als in het boek van
Mevr. Hille-Gaerthé het offer in liefde wordt gebracht. Maar zelfs dan nog, als dit leven van
offer als een roeping wordt gezien en we ervaren, hoeveel zegen zulke Christelike dienende liefde
in zich draagt, komt nog de vraag, of haar leven niet rijker had kunnen zijn, als het in een zelf
weg tot volle ontplooiïng had kunnen komen. Toch brengt het offer een winst die rijker-gekozn
maakt dan harmoniese ontwikkeling en succes. Het voert haar op het plan van de moeder, wier
leven ook een dageliks offer is, als ze er de hoge opvatting van heeft, die Ella, de moeder van
Jet kenmerkte.
Mevr. Hille-Gaerthé heeft deze gedachten gestalte gegeven in een misschien wat al te zeer
geïdealiseerde vorm, in de figuur van de notarisdochter Henriët van Weede. De sfeer van
idealiseren ligt haar door de vele meisjesboeken, die zij heeft geschreven, die wel het werkelike
leven geven, maar toch gezien door de hoopvolle verwachting en de reinheid van jongemeisjesdromen. Dit boek vraagt wel een grotere rijpheid dan vroegere werken van deze schrijfster, maar
ligt toch nog in dezelfde sfeer. Ik hoop, dat vele meisjes en ouderen het een plaatsje zullen geven
naast Moeder Stieneke van Wilma, waarvan het in vele opzichten een pendant is. v. H.

Rembrandt, door Theun de Vries. Van Loghem Slaterus' Uitgeversmaatschappij
N.V. Arnhem. In 't jaar MCMXXXI.
Het is een te vaak herhaalde en een door de burger slecht vertrouwde waarheid, als men beweert, dat het leven meer afwisseling biedt dan een romancier zijn figuren kan laten doormaken.
Een waarachtig groot geleefd leven is van deze waarheid steeds de bevestiging. Het is geen
wonder, dat reeds meer dan een eeuw de belangstelling der romanschrijvers telkens weer terug-
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gaat naar de door de historie overgeleverde karakters en facta, om daaruit een levensverhaal op te
bouwen, dat tegelijk boeiend is en waar.
Eerst gold de belangstelling de historiese waardij zelf : de kunstenaar zou ons de historie
doen beleven. Hij toonde zich evenzeer historicus als auteur. Vaak kiest hij willekeurige personen, of een historiese figuur over wie we weinig gegevens bezitten, als hoofdpersonen. Dit
gebrek aan historiciteit vergoedt hij spoedig door rijkelik aan historiese milieuschildering te doen.
Sommige hoofdstukken konden zo in een geschiedwerk staan.
Later vervaagt het geheel der voorstellingen, van Schendel, Ary Prins geven ons geen jaartal
of herkenbare plaatsbeschrijving, maar trachten des te ijveriger de psychologiese gesteldheid die
aan het verleden eigen is, tastbaar te maken.
Nu de impressionistiese vaagheid verdwenen is, zijn de vies litéraires in trek gekomen, die
toch te zeer een tussending tussen roman en biografie zijn om volkomen te bevredigen.
Anthonie Donker riep, meen ik, het eerst om romans over de Ruyter, Jan Pieterszoon Coen
en Theun de Vries is de eerste die een volkomen geslaagde roman schreef die aan een dergelik
verlangen beantwoordde, de roman Rembrandt.
Zonder op ouderwetse wijze te zeer wetenschappelike ballast met zich te dragen, is het toch
een nauw aan kontroleerbare historie vastgeknoopt verhaal, een stuk 17de eeuws leven, waarin
Rembrandt en zijn zoon Titus de hoofdrol spelen. Dat ik twee hoofdpersonen noem is misschien
de ernstigste grief die tegen de roman in te brengen is. Doordat Theun de Vries midden in
Rembrandt's leven zijn verhaal begint, als Titus reeds een kleine jongen is, is van het begin af
onze aandacht over deze beide personen verdeeld, die ieder een eigen, zeer onderscheiden leven
leiden. Dat voert soms tijden onze aandacht van Rembrandt af. ,
Zo zou men het ook kunnen betreuren, dat van het religieuse leven der 17e eeuws ons slechts
de benepen kant getoond wordt, dat al wat hierop betrekking heeft van de 20ste eeuw uit gezien
wordt en dan nog maar zeer oppervlakkig. Aan de andere kant kan men slechts blij zijn, als dit
de auteur niet ligt, dat hij er zo weinig aandacht aan heeft geschonken. Zo blijft ons alleen over ons
te verheugen over wat hij wèl heeft gedaan : een roman over Rembrandt te schrijven vol begrip en
liefde voor zijn persoon en werk, en een leven van Titus van zo grote bekoring, als waarop het
schone hoofd van Rembrandt's zoon recht had. Donker kan tevreden zijn. v. H.

De zonden van Laurian Ostor, door Willy Corsari 1931, Den Haag. N.V.
Leopold's U. M+
Deze roman vertelt van een vrouw, die om haar man te redden zich verkoopt aan een ander.
Deze zelfvernietiging om een ander te verlossen is als gegeven zo groot, dat als de schrijfster slaagde
dit van een adembeklemmende tragiek zou zijn. Willy Corsari brengt ons niet verder dan tot
geboeid lezen. Dat geeft de grenzen van haar talent aan. Ze is vlot en boeiend, maar au fond
oppervlakkig en sentimenteel. Het hindert me niet, dat Laurian alleen in de opoffering van haar
eer, de enige weg tot behoud van Eric ziet ; wel dat de schrijfster deze eis niet meer dwingend
gemaakt heeft ; nu zien we haar meer als slachtoffer van omstandigheden en haar eigen halfheid
dan als de offerende vrouw. De schrijfster is tenslotte zelf zo verward in de situatie, dat ze niet
meer weet, of Laurian werkelik van Eric gehouden heeft, waarom ze niet aanvaarden kan de ondergang van haar heldin en de mogelikheid van een nieuw liefdehuwelik met Alders voor haar open
V.
H.
laat.

Het leger achter prikkeldraad. Vertaling naar het Duitsch, van Edwin Erich
Dwinger door W. J. A. Roldanus Jr. Uitgeversbedrijf „De Pauw ", Culemborg.
Dit oorlogsdagboek vertelt van het lijden der Duitse gevangenen in Siberië. Het vertelt van
ongelofelike barbaarsheden zonder dat men behoefte gevoelt ze in twijfel te trekken. Dit ver
waar. Het enige wat men betwijfelt aan het eind van het boek is, dat de auteur-schrikel
op de laatste bladzij nog vol vertrouwen op een nieuw leven over nieuwe ontvluchtingsplannen
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denkt. Het abrupte slot van Im Westen nichts Neues gaf een organiese afsluiting. Toch was
een telkens hernieuwde opleving van de energie het geheim van alle overlevenden der Siberiese
gevangenschap en zo hoeft eindelijk toch ook het slot van Dwingers boek ons niet te verwonderen.
De schrijver van dit luguber relaas van menselike ellende verstaat de kunst personen te tekenen
en weet herhalingen te vermijden, zodat dit dagboek niet alleen een oorlogsdokument is, maar
ook een goedgeslaagde kompositie. v. H.

Ritme en metrum, door Albert Verwey 1931. Uitgeverij C. A. Mees, Santpoort.
„Ritme is alles, metrum is niets". Deze eerste opwelling na een vraag naar de verhouding van
ritme en maat wordt eerst door Verweij „fraglich" gesteld, daarna toch weer bevestigd onder
erkenning van de grote betekenis van het metrum in de onderbewuste werkzaamheid.
Na de strijd die er gevoerd wordt tussen de traditionele en de persoonlike golf beweging in
het vers, gekarakteriseerd en toegelicht te hebben, volgt een merkwaardig hoofdstuk over de
traditionele elementen in het vrije vers. Zo gaat het betoog langzaam over in een pleidooi
voor het metrum en een waarschuwing om het klankgeheel van een gedicht nooit los te willen
maken van een daarachter te zoeken inhoud, omdat vorm en inhoud één zijn. Enige afgetrokken
gedachte moge als middel van verstandhouding waarde hebben, maar is niet het gedicht. We mogen
niet abstraheren, maar moeten karakteriseren.
In dit karakteriseren nu gaat Verweij in dit boekje meesterlik voor. Misschien zijn daarom de
bladzijden 48 tot 58, 64 tot 76, 95 tot 100 de leerzaamste van deze studie. v. H.

Gesprekken met Bubo, door Anton Smit. Baarn, N.V. Hollandia Drukkerij. 1931.
Dit boekje had nooit moeten verschijnen. Het is vervelend, en schoolmeesterachtig. En veel
er in is dom, wat te minder te pas komt, daar de gesprekken met Bubo werden opgezet, om
domheden aan de kaak te stellen.
v. H.

Asahel, de Geroepene, door M. v. B. H. J. Paris. Amsterdam (z.j.).
Dit is een sympatiek boek. Geen belangrijke literatuur, maar een eenvoudige, vaak gevoelige tekening van het leven der Nestorianen, de Christenen in de bergen van Koerdistan.
v. H.

Verzet. Gedichten van Bertus Meyer, Freek van Leeuwen. Geert v. Oorschot,
Jef Last, Jo Gros, Lou Tieman en Willem van Iependaal.
Uitverkoop, door Freek van Leeuwen.
Links Richten, Sekretaris Henk Bruyntjes, Bajonetstraat 20a., Rotterdam.
Twee bundeltjes van Links Richten, bond van revolutionaire arbeiders, schrijvers en dichters,
die goedkoope bundels revolutionair proletariese literatuur onder de massa wil brengen.
Er zou in veel opzichten een paralel te trekken zijn met onze Geuzenliederen, als het in
deze verzen niet altijd zo verschrikkelik laag bij de grond bleef. Zoals ze zelf zeggen, dat hun
kunst slechts één wet kent : verzet. Deze wet kende de Geuzenpoëzie ook, maar kende daar
-nast
ootmoed en Godsvertrouwen.
De inventaris van deze gedichten : armoede, fabrieksslavernij, deernen, dronkenschap, politiek,
haat aan vroomheid. Hoe goed we begrijpen, dat iemand in de ellende tot verbittering kont,
en dat ook degeen, die niet getroffen is, de vuist balt over zijn machteloosheid, — de ongeestelike
organisatie van deze verbittering tot revolutionaire daad, hoeft geen literaire appreciatie, maar
een bondige qualifikatie als :misdaad !
v.
H.
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Ontvangen :
Tekst en Uitleg, I, Oude Testament, Ezechiël, II, door Dr. A. Troelstra.
Bloemlezing uit de Nederl. letteren,. door Dr. E. Rijpma. 4de druk.
Ons nieuwe leesboek. Voor de Chr, school verzameld door P. J. Risseeuw en
G. K. de Wilde. Eerste, vierde, vijfde en zesde deeltje.
Alle uitgaven van J. B. Wolters Uitgevers - Maatschappij N.V., Groningen, Den
Haag, Batavia,

Bij de Bron. De Bijoelsche Geschiedenis, gegeven in voorbereiding en vertelling,
in aansluiting bij Neerbosch' rooster voor Zondagsschool en Kinderkerk, onder
redactie van Ds. P. ten Have. Aflevering 1. Uitgave van Neerbosch' Boekhandel
en Uitgeverij te Neerbosch. v. H.
De Vriend des Huizes, 49e jaargang. Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij te
Neerbosch.
Bij het ingaan van de 5oste jaargang een enkel woord. We hebben enige malen op dit tijd
aandacht gevestigd en de vernieuwing die er in plaats had, aangemoedigd. Het moge-schriftde
ons ditmaal geoorloofd zijn er op te wijzen, dat konsekwentie in deze vernieuwing ontbreekt
en er wel zeer wonderlike kombinaties in één nummer vaak zijn op te merken. Het is wel iets,
waar alle tijdschriften mee te worstelen hebben : het is moeilik steeds op peil te blijven, maar
naar een zekere eenheid moet toch gestreefd worden. v. H.

Uw land is mijn land, door Nel Engelkamp-Caesar. Rotterdam. Nijgh & v.
Ditmar's U.M.
Van deze auteur lazen wij vroeger de uitgebreide novelle „En wanneer het volmaakte zal
gekomen zijn," een boekje dat, hoewel technisch nog zoo kwaad niet, toch een en ander te
vragen overliet naar den inhoud. Het dubbel zoo omvangrijke verhaal, waarvan de titel hierboven staat is in vele opzichten een verbetering, hoewel de eindindruk na de lectuur er een
is van ondefinieerde matheid. Je zou de schrijfster wel eens wat minder gewoon willen zien
doen' in haar boek. Jammer is het, dat ze geen twee woorden zeggen kan, of ze moeten verduidelijkt worden met een „beeld". B.v. op de eerste bladzijde : „De zee is.... vlak als.... ";
„.... waarvan het zeil opsteekt als .... ". „Het sterkst is het als .... " ; „krijgt een smaak in
zijn mond als .... " ; „een wanhopig gevoel of. . . . " Daarbij komt, dat al die beeldspraak in
den regel niet oorspronkelijk is óf nog al bedacht. B.v. „De zon keert haar hoorn van overvloed
gevuld met blinkende guldens om." Of ; „Sampans, waarvan het zeil opsteekt als de felle rugvin
van een enorme stekelbaars."
Dit verhaal vormt een vrij aardig boek, maar 't belangrijkste, dat ertegen pleit is.... dat men
P. H. M.
't zoo gauw en gemakkelijk totaal kan vergeten.

De Golfslag der eeuwigheid. Inleiding tot een levensopvatting, door R. W.
Broekman. Bij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande N.V. Boekverkoopers
te Arnhem. MCMXXXI.
De gedachte van de eeuwige ritmiek der dingen voert de schrijver tot het beeld van de
golfslag. Deze golfbeweging is een voortgaande en loopt uit in de eeuwigheid. Daarom is de
opvatting van de schrijver een evolutionistiese. Het hoogtepunt is voorlopig bereikt in de levensopvatting die Goethe zijn Faust deed dichten. v. H.
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De mensch en de techniek. Bijdrage tot een levensphilosophie door Oswald
Spengler. Vertaald door Dr. K. F. Proost. A. W. Sijthoff's Uitgevers Mij, N.V.
Leiden 1931.
Na de Untergang des Abendlandes geeft dit boekje geen nieuws. Het is een onderdeel van
een groter werk waaraan Spengler bezig is en dat ook het praehistoriese deel van de ontwikkeling
der mensen zal beschrijven. Hier wordt nu voornamelik het menselik lot in verband met de techniek
behandeld. Het is niet onbegrijpelik, als iemand in onze verwarde en weinig moedgevende tijd,
gevoelig blijkt voor de pessimistiese toekomstverwachtingen van Spengler. Toch zal het ieder
nuchter denkend mens treffen, hoe enkelvoudig het ingewikkelde leven wordt bij alle evolutionistieshistoriese beschouwingen, waar steeds weer opnieuw in tijdsorde wordt gesteld, wat tot in verre
historiese tijden naast elkaar bestond. Evenzeer voor wie histories denkt, houdt een vastlopen
van een produktiesysteem niet een katastrophe in : alleen het komen van een nieuwe werkwijze.
Dat het voor de nu levenden katastrophale betekenis zou kunnen krijgen, als er geen tegenkrachten waren, geeft nog niet recht voor wie een ganse geschiedenis der mensheid schrijft om
voor ons slechts een, zij het eervolle, ondergang te zien, inplaats van te zoeken naar de nieuwe
ontwikkelingsvormen, die bij het afsterven der oude geboren worden. Er is nog nooit iets
ouds weggeruimd, zonder dat het nieuwe reeds in belangrijke mate aanwezig was, zelfs in revolutiedagen niet, ook in dekadente tijden niet, juist dan niet.
Dat voor een Christen de Geschiedenis nog weer anders geschreven wordt, en dat deze vragen
een meer geestelike bespreking en oplossing vragen, zal bij de lektuur de lezer vanzelf opvallen.
v. H.

Het Godsdienstig verlangen in de nieuwere. dichtkunst, door J. Petri.
Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland. MCMXXXI.
Als orientering in de religieuse achtergrond van het moderne vers is dit boekje uitstekend
geslaagd. Uiterlik niet meer dan een lezing in de causerietoon weet het desniettemin belangrijke
en diepe dingen te
zeggen.
v. H.

Oude en nieuwe verzen, door C. J. Kelk, A. A. M. Stols, Brussel.
Kelk zou zijn hele leven lang het liefst niets anders doen dan spelemeien met een paar niet al
te degelike meisjes en een paar flessen wijn in zijn boot. Maar zelfs dat verveelt op de

duur en bovendien, eens moet er onverbiddelijk een einde komen, ook aan dit spelemeien, en
wat dan ? Nu kan Kelk twee dingen. doen : hij kan er zich op bezinnen dat een leven, dat uit
enkel spelemeien bestaat, toch eigenlik een waardeloos leven is, óf hij kan alle teleurstelling
en vrees trachten weg te duwen door met nog meer élan als voorheen zich over te geven aan
zijn gezelschap en zijn wijn. Kelk doet het laatste ; hij legt met zijn boot aan bij een - plaats
waar het kermis is, en dolt mee met de uitgelaten bevolking. Maar de teleurstelling en de vrees
zijn hardnekkiger dan Kelks wil om zich te vermaken, en zo wordt deze dichter dan ondanks
al zijn uitbundigheid niet meer dan een ridder van een zeer droevig figuur. Er is een melancholiese onderstroom in zijn verzen die meer treft en ontroert dan al de gedurfde overmoed die
er soms zo dik, zo heel dik boven op ligt. Het doet er niet toe of Kelk de Carnavalist is die
zijn laatste driften uitviert, of de Pierrot wie Pierrette de benen heeft lamgeslagen, of de
troubadour, die met een dapper hart „bravour" zingt aan al zijn nederlagen, de eindindruk is
overal : zielig, zielig. En onder die eindindruk vergaat dan de moed om Kelks verzen ook aestheties nog nader te bezien, om er de vrijheid, de losheid van beeldspraak in te bewonderen en nog
andere eigenschappen, die zo treffend passen bij de sfeer die in deze gedichten ligt uitgedrukt.
Welk een armoede, welk een verlorenheid 1
J.
H.
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BOEKBESPREKING

Christliche Wissenschaft und Urreligion, door Ant, Basso, Oscar Coblents,
Berlin 1931.
Wat hier „Christliche Wissenschaft" heet, zouden wij met de Engelse term eerder Christian
Science noemen. De schrijver van dit boekje, een Nederlands dokter, geeft in een 70 bladzijden
een grondige kritiek op de Christian Science- beweging, die hij in zeker opzicht als een terugkeer
naar primitieve religieuze begrippen beschouwt. Aan het einde van zijn geschrift richt hij aich
tot de Protestantse kerk, uit wier tekortkomingen z.i. het succes van de Christian Sciencebeweging voor een belangrik deel te verklaren valt.
Er zouden naar aanleiding van dit interessante boekje heel wat opmerkingen te maken zijn,
maar deze zouden ons al te ver voeren van ons eigenlike terrein ; we volstaan daarom met
enkel een hartelike aanbeveling. J. H.

Fré's meisjesjaren, door N. v. d. Vlis. Kampen, J. H. Kok N.V. 1931.
Dit fleurige, gezond-Christelijke meisjesboek steekt den recensent een riem onder het hart
als hij tientallen der dit jaar nieuw-verschenen verhalen voor jonge menschen heeft gelezen, die
door ijverige uitgevers van Zondagsschoolboekjes door de persen zijn gejaagd.
Nel van der Vlis debuteert zoo wij ons niet vergissen met dit boek en 't mag gezegd worden,
dat we haar zoowel als haar lezeressen van harte gelukwenschen kunnen.
Nu ja, het spreekt vanzelf, dat 't b.v. aan de stijl best te zien is, dat dit boek een eersteling
is, maar wie levert met zijn eerste werk nu maar dadelijk een meesterstuk ? Er gaat ook nog
te weinig suggestieve kracht uit van de prettig vertelde gebeurtenissen uit Fré's meisjesjaren.
Het is ons b.v. niet geheel mogen gelukken, de Sneeksche vriendinnen goed duidelijk
voor den geest te halen. En wij worden — wat ons wel spijt — ook wat oppervlakkig ingelicht
over „tante" Constance. Al begrijpen we deze dame beter dan oom Albert, die in een wel zéér
zwarte schaduw gehouden blijft. Het atmosfeer beschrijven gaat Greeth Smitskamp b.v. zeer
veel beter af dan Nel van der Vlis, waar tegenover staat, dat de laatste de meerdere is van de
eerste met een voortdurende en vlotte dialoog. Na al de moeite om toch vooral goed te preeken,
als iets ergerends te hebben ervaren in de Zondagsschoollectuur voor onze jongens en meisjes,
is het zoo prettig, ja, we zouden willen zeggen : verblijdend, om in „Fré's meisjesjaren" op te

merken, hoe een jonge, beginnende schrijfster het geloof de natuurlijke plaats laat behouden, welke
het in het leven van een christelijk jongmeisje bezit. Geen overvloed van woorden, geen valsche
stichtelijkheid, geen vroomdoenerij — we zijn er dankbaar voor, evenals we het bijzonder op prijs
stellen, dat Fré niet is een „voorbeeld" naar wie de lezeresjes zich maar gelieven te richten....
Bij de technische gebreken van dit meisjesboek zullen we ons niet lang ophouden. Als de schrijfster werken blijft zal ze het onvolkomene van haar eerste werk zelf spoedig genoeg beseffen,
Haar boek is voor ons een belofte voor beter. P. H. M.

Bootsirenen, door Joan Kat. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg.
Een royaal uitgevoerd boek met goede verhalen.
In de eerste paar vertellingen is het motief nog wel wat traditioneel, al doet de taal waarin
het verhaal geschreven is, modern aan :een meisje in een circustent dat zich op dramatiese wijze
wreekt op een ander meisje dat evenals zij zelf, genegenheid heeft opgevat voor de biezonder
geestige clown ; een stoere schipper die verdrinkt en een aardige verloofde die treurend achter
blijft. Maar allengs wordt dit beter en meer achter in het boek staan verhalen die ook wat het
motief betreft, er werkelik zijn mogen : „Het gedeelde bloed", „De goede moordenaar". Vooral
„De goede moordenaar" is uitstekend, voornamelik omdat de spanning waar deze vertelling
van doortrild staat, zeer onmiddellik aansluit bij het geestelik proces dat erin beschreven wordt.
Deze verhalen ademen een Katholieke geest.
J. H.
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GEDICHTEN VAN WILLEM DE M2RODE,
HET SEIN.
Niemand hoeft meer in 't donker gaan,
Wijl overal Uw lichten staan.
Een hart, door U ontstoken, zal
Naar Uw bevel zeer helder vlammen,
In stegen, aan het eind van dammen,
En voor paleizen in verval.
Wanneer de schaduwen de banken
Verhullen en wat sluipt en slaapt ;
Als dood zich uit het vooze en kranke
Leven zijn buit tezamen raapt ;
In bars en kerken en op feesten
Rampzaalgen en beschaafde beesten
Als helper en als gast belaagt ;
Dan vlamt het roode sein : onveilig 1
Ook voor wie zorgeloos en ijlig
En lachend ten verderve jaagt.
Niemand hoeft meer in 't donker dolen,

Als wij maar zeker en gerust
Doen wat de Heer ons heeft bevolen.
Maar vele lampen zijn gebluscht.
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GEDICHTEN VAN WILLEM TSE MÉRODE

DE BEKEERING,
Hij zoekt U (en 't is Uw bestieren)
Die onverschillig U verliet,
Over Uw voetspoor traden vele dieren.
Hij vraagt Uw gids, maar die verraadt U niet.
Dan komt een nacht, dat Uwe rozen
Geuren tot aan zijn legerstee.
En weerloos overmand, geeft de godlooze
Zich snikkend over aan Uw wel en wee.
Bij 't grauwen van den morgen schallen
De hanen zijn verwonnen nood ;
Hij is aan Gods gerecht vervallen
En vrijgesproken van den dood.
Nu gaat het leven nieuw gebeuren.
Gij ziet hem aan uit elk gelaat.
En alle dingen zijn geheime deuren,
Waarachter Gij op hem te wachten staat.
Misschien (geduld en trouw moet blijken)
Plant Gij hem als een populier.
Voor and'ren staat hij in de zon te prijken.
Uw armen gaan zich met zijn hout verrijken,
Maar uit zijn blaadren wil Uw Wind niet wijken,
Zelfs in de stilte zucht Hij : Ik ben hier !

GEDICHTEN VAN WILLEM DE MPRODE

DE ESCHDOORN.
Hij heeft zijn plaats genomen
Terzijde van den gaard,
Waar alle winden hem doorstroomen
En alle zonlicht hem bezwaart.
Zoo, in dit grimmig streelen,
Onder dien warmen last,
Houdt hij met wortelen en stelen
Rustig aan aarde en hemel vast.
In 't voorjaar, met snel blozen,
Een groot verlegen kind,
Kweekt hij zijn knoppen op tot rozen,
Stil dringend en ontroerend blind.
Maar om hen te genezen
En sterk te maken, stoot
Hij met de kracht van heel zijn wezen
Hen in de zon ; en zij zijn groot.
En is 't seizoen genoten,
Zwelt hij van krachtgewin,
Dan als piraten en piloten
Zeilt zaad en loof den hemel in.
Elk meent zijn deel te rooven
En vindt 't beschikte lot.
En met een stil geweld naar boven
En vast gegrond groeit hij naar God.
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GEDICHTEN VAN WILLEN! DE 1VIÉRODE

DE PLAS.
Van de rivieren afgesneden,
Eenzelvig, maar onaangetast,
Handhaaft de plas zich in 't gemeden
Moeras, waar 't riet haar eng omwast.
Er trekken stalen helderheden
En zware schaduwen door haar.
Wat in den hemel wordt geleden,
Geschiedt hier even grootsch en waar.
Uit ondergrondsche bronnen stegen
De versche waatren in haar kom.
Haar damp woei langs de maan als regen
En trok ruischend de sterren om.
Wanneer zij komt omhoog gehuiverd,
Gods stille schepslen, dier en bloem,
Weten het wel, dat Hij haar zuivert,
En liefheeft ; en dat is haar roem.

GEDICHTEN VAN WILLEM DE MÉRODE

DE PROFEET EN ZIJN OPVOLGER.
Wij moeten worden als de boomen,
Die luistren in den diepen Grond.
Dan zal een ruischen door ons stroomen,
En alle blaadren worden mond.
De nederigen en de vrouwen
Gelooven 't open woord gezwind ;
Zij overreden het mistrouwen
Der mannen ; en een eenzaam kind
Glipt 's avonds heimlijk in ons loover,
En heeft zijn nest zoo diep gebouwd,
En geeft zich zoo gewillig over,
Alsof hij één werd met ons hout.
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GEDIC HTEN VAN WILLEM DE MPRODE

DE DOM.
Terwijl ze aan 't fundament nog wroetten,
Keken, met oogen van de mortel blind,
De bouwers op in zonneschijn en wind,
Of zij den torentop reeds groetten.
Hij werd hun als een zoon, veel ranker
En edeler dan 't voorgeslacht ; o vrees
En vadertrots die sterven doet ; hij rees
Al ongeduldiger en slanker.
Hij sterkte zich met mannenbloed
En werd volwassen door jong leven,
Dat in hem bloeien wou te Gode.
Toen ging er door de stad een beven,
Want als een onweer borst zijn groet
Uit over levenden en dooden.
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FAMILIEDAG.
Van heinde en verre komt de sippe saam,
Een dag per jaar, om met elkander te eten,
En op te rakelen wat moet vergeten :
Der vaadren veeten en hun eigen faam.
Zij smullen lang van 't hartig nagerecht
En lasteren met argloos om zich schouwen.
Bij veel betuigingen van vol vertrouwen
Wordt ieder op zijn beurt verklaard voor slecht.
In de gemeene geur van eau de cologne,
Achter den zwaren rook van baaitabak,
Tast men naar 't oude zeer en 't nieuwe zwak,
En onvoorziens voelt men zichzelf geschonden.
Dan schrikt misschien uit heur gezelligheid
Van geestlijk keuren bij geestrijke dranken,
Een vrouw, en zegt kordaat we moesten danken!
En zoekt al naar een kwartje voor de meid.
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'T GEUZENWIJVEKE
VLAAMSCHE SCHETS
DOOR

JAN H. EEKHOUT.

Nelleken Swet woonde in 't Heilig-Sleutelstraatje bachten het bagijnhof. Zij
had er bijkans heel z'n leven gewoond, vanaf heur trouw met Sus Swet, den
stadsparkenier, tot twee jaar na den oorlog — want Nelleken Swet rust thans op
den doodenhof van de protestantsche kerk aan den weg van Sint- Andries. Den
tijd echter dat het oorlog gaf zat zij in Holland gevlucht, in Lamminsvliet, een
geestig stedeke op de grens.
Nelleken had veel verdriet gekend.
Efkes voor de Duiten heur land binnenvielen was Sus, heur vent, gestorven.
De dood van Sus Swet greep diep en fel in heur herte, maar toch had zij zich
een kloek wyveke getoond, en dat zij heur eigen zoo danig fier houden kon, 't
kwam zuiver door Ons-Heer, door de woorden van Zijnen dikken bijbelboek, een
pronkstuk van het geslacht der Swetten, dat getooid was met een band van ivoorgeel
verkensvel en sloten van oud zilver, en waarin Nelleken zoo zielsgeerne las door
haar vergrootglas 's navonds onder den goudachtigen lampeschijn.
Nauwelijks twee maanden nadat Sus naar het schoon paradijs van Ons-Heer
getogen was sloeg 't schietgeweld over Vlaanderen.
Gansch veraltereerd was Wies, Nelleken heur zoon, die den stiel van steenhouwer
bedreef op 't fabriek van Van Laerbeke in Donck, waarheen hij elken uchtend,
heel in de vroegte, op weg trok met zijn velo, op een zomeravond thuisgekomen.
— Moeder -- zegde hij, -- ge moet gij weg van Brugge .... ge moet gij naar
Holland.... de Duiten gaan afkomen en de stad in brand steken ! 't Is oorlog !
En ik moet bij den troep om te vechten tegen de Duiten I. . . . -Eerst peinsde Nelleken nog dat Wies een farce miek met haar en ze plooide
een monkellach om heuren mond. Maar almeteen bespeurde zij aan Wies z'n wezen,
dat hij dees maal heelegaar niet dacht aan zotteklap en ze wierd zoo aardig in
den kop, dat ze rap moest gaan zitten.
-- Wies .... !, Wies .... ! — mummelde zij alleen. En Wies gaf haar te drinken
en stak dan een lange redenatie af. En den anderen dag laadde Wies al den
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huishoud op een karreke — zij bezaten niet zoo erg vele --, hief Nelleken boven
op 't onderbedde, zoodat zij zachte zat en weinig botste, en zette met haar uit,
langs het kanaal, naar Lamminsvliet.
Nelleken zweeg maar ; ze vatte eigenlijk niet wat met haar gebeurde.
In Lamminsvliet spiedde Wies naar den doomnee van 't plaatske en verkreeg
van dien, schoon op z'n Hollandsch klappenden, heer, dat Nelleken in het „Rozenoord" gerocht, een huis voor arme menschkes, die grijs van jaren waren.
En zoo beidde Nelleken dan in een proper kamerke, ingericht met heur eigen
have, het einde van den oorlog.
Dat einde kwam, na eeuwen, docht het haar. Nu zou ook Wies weerkeeren i
Weken sleepten voorbij ... .
Wies bleef weg.
Ze sprak er met de andere menschkes over : Waar zou Wies toch ergens steken ?
't Was zoo'n treffelijke jongen, die Wies van haar, 't kost algelijk niet lang meer
duren nu ... .
De menschkes schudden hun hoofden, Zij gaven Nelleken geen antwoord, ze
peinsden er het hunne van . + + . Maar ge kunt zoo'n Nelleken toch niet zeggen
wat ge peinst ? .. , .
Toen meneer-de-doomnee den wekelijkschen rondgang maakte door 't huis,
klampte Nelleken Swet hem aan en vroeg hem : wat zijn gedacht was omtrent
Wies2....
— Ja, vrouwke -- zegde deze op z'n schoon Hollandsch, en z'n oogen zagen
vol compassie op Nelleken neer, — ge moet op den hemelschen Vader vertrouwen
hebben .... uw zoon kan komen, eiken dag, elk uur .... God alleen weet het ... .
ge zult uwen Wies voorzeker eenmaal wederzien . , .. -De laatste woorden had de doomnee op zulk een vreemden toon uitgesproken,
net alsof hij in de kerk stond, dat Nelleken er van ontroerde.
Des nachts prevelde zij die woorden in bedde.... het was lijk of er een
mysterie achter stak .... Zij wierd ongerust en toch brandde er iets weldadigs
in heur hert .... Nelleken verstond niet wat dat was.
Een morgen kwam er konde van den doomnee, dat zij in de pastory moest komen.
Nelleken ging.
Zij zou van Wies hooren, meende zij.
En het was alzoo. Nelleken hoorde van Wies. Doomnee hield eenen grooten,
bruinen brief in de hand, bont van rare stempels en in dien brief stond te lezen,
dat Wies Swet, op den dag voor de wapenstilstand, aan 't front gevallen was voor
't vaderland.
Nelleken schreide niet. Het was heur almeteens of zij altoos wel geweten had,
dat Wies nimmer zou weerkeeren uit de loopgrachten.
Had doomnee 't haar vroeger airee niet kond gedaan ? ... .
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Doomnee preste allebei Nelleken heur handen in zijn groote witte handen :
— Nelleken .... --- begost hij.
-- Meneer-de-doomnee, zwijg maar -- viel Nelleken Swet hem in de rede,
'k zal ik algelijk sterk zijn. Nelleken Swet kan dragen. Nelleken Swet heeft
al zoo vele gedragen. Het is de wil van Ons-Heer. Hoe zou een schamel wijfke
lijk ik verzet plegen tegen Hem ? 'k Hebbe nog niet vergeten, dat gij zegde aan
mij, dat ik Wies eenmaal weer zal gemoeten. 'k Betrouw daar op in 't putteke
van mijn herte ! ....
Nelleken stokte een wijle. Dan ging zij voort
--- Ge moogt mij thans nog één pleizierke doen, meneer -de-doomnee, een luttel
pleizierke. 'k Ben niet van Holland ik, 'k wille naar de Vlaanderens weeromme,
mijn woningske in 't Heilig-Sleutelstraatje weer binnentrekken en daar mijnen
dood wachten .... Ge zijt hier brave voor mij geweest en ik danke u daarvoor en
'k ga d'r nog menig keer op zinnen .... maar 'k wensche 't huizeke van van -ouds .... —
En de doomnee van Lamminsvliet had Nelleken Swet van her ondergebracht
in het Heilig-Sleutelstraatje bachten 't bagijnhof, waar het, wanneer de musschen
te slapen gingen, stil wierd van heiligheid, en nu zat Nelleken in het huizeke-vanheur-leven en haalde wekelijks heur pensioentje af, van 't postkantoor op de breede
marktplaats met het hoog, rank Belfort en 't forsche statue van Jan Breydel en
Pieter de Coninck --- acht en twintig franken en centiemen, waar zij recht op had
gebeurd na den dood van heuren vent Sus, den stadsparkenier.
't Huiske van Nelleken Swet was voorzeker het schoonste van heel de dubbel
eigenaar, meneer Sarel van de Memlinclaan, had het pront in de verve-rek.D
doen borstelen en de blaffeturen blonken, dat ge d'r van oogknipperen moest !
Nelleken deelde haar eenzaamheid met den kater Pieter, die op eenen goeden
dag, vervolgd door een boos beest van een hond bij Nelleken in 't kamerke z'n
heil komen zoeken en er sindsdien zoete gebleven was.
Pieter zat wreed -geerne op Nelleken heur smallen schoot en zeurde dan zalig
een eenzelvig wijske, uit ievers zijnen buik, docht het Nelleken. Hij was een
prachtige, struische kater en hij glansde van blauwe zwartheid.
En zoo beidde Nelleken de stonde dat Ons-Heer, naar Zijn believen, haar Zijnen
knecht, de dood, zenden zou ... .
't Volk in het straatje hield niet van Nelleken.
In vroeger tijden was dat wel het geval.
Het kwam, doordat Nelleken bijkans den ganschen dag-van-God voor heur raam
in het Boek-van-Ons-Heer zat te lezen, en Nelleken was de eenige protestantsche
uit het steegske .... Dat lezen in een boek, hetwelk de paus van Rome verboden
had op poene van onvruchtbaarheid van penitentie, belgde de geburen op 't hoogste
en ze fluisterden ondereen, dat Nelleken Swet een kettersche was en vol kwade
gezindheid tegen het roomsche geloof. Misschien had Nelleken Swet heur ziel wel
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aan den duivel verkocht, want dat met dien zwarten kater, 't was meer als bedenkelij k ... .
Doch Nelleken vermoedde niemandal van 't gene over haar gekaveld wierd en
voor gesprakigheid met de geburen lijk als voor den oorlog, had ze geen goeste meer.
Toch ondervond Nelleken op een dag, hoe leelijk men haar in 't Sleutelstraatje
misachtte.
Een bijtende winter had eindeling de maand van Mei gebracht. De foor
roezelde in de stad en de processie van 't Heilig-Bloed zou uitgaan.... voor het
eerst na den aftocht der Duiten. Op de vischmarkt, onder de hallen, waar Nelleken
een panneke schardijntjes kocht voor twee frank en een kwart, vernam zij, dat de
processie dees jaar vanwege de overwinning zou uitgaan op haar allerheiligst. De
processie zou een stoet vormen van anderhalf uur lang en de biskoppen van
Mechelen en van Brugge zouden er tegenwoordig bij zijn. Andere jaren beevaartte
slechts eene biskop mede, die van Brugge -zelf.
't Ging wonderbaar worden ! De kostbaarste costuums zou men aanschouwen,
costuums van wel vijfduizend frank op z'n minst !
De dag, dat de processie op haren ommegang door de Langestraat, waar Nelleken
heur straatje op uit liep, passeeren zou, kost Nelleken zich bijkans niet stilhouden
van nerveusiteit.... Ze wilde de stoet bezien, en toch niet bezien. Stond in de
Schrift niet ievers :Gij zult geene gesneden beelden voor Mijn Aangezicht stellen?
En wat deden de roomschen anders als dat verbod vertreden, met hunne heiligen
van plaaster of hout, en zoo meer. Niet dat Nelleken wrok daarover gevoelde
tegen de roomschen ! Heelegaar niet ! Maar 't kost toch niet goed zijn, dat ze zoo
handelden ... .
Nelleken Swet nam zich voor verstandig te wezen : zij zou in heur huizeke blijven
als de processie langs schreed... .
Doch als het drie zong van 't Belfort dwars door de gestage donkere gonzingen
van de verveerlijke stormklokke, die thans luidde omdat het legendarische bloed
van Ons-Heer door Brugge's straten gedragen wierd en al het volk uit het straatje
heur raam langs repte, kost Nelleken heur niet langer bedwingen. Zij vergat plots
alle voornemens, liep gejaagd naar buiten en drumde heur eigen met haar mager
lijveke naar voren tusschendoor de andere toeschouwers.
Nelleken wist een schoon plekske te veroveren bij 't raam van den bakker
Liers-van-den-hoek,
Neven haar stond de dikke Stans -van-Peer Hamme, die schuins tegenover haar
woonde.
Stans sloeg van af haar hoogte eenen misprijzenden blik op het verneutelde
Nelleken Swet. Nelleken bemerkte zulks niet en Stans had heuren vetten nek al
wederom naar voren gerekt, waar de garden te peerde reeds over- ent-weer reden
en het volk op zij joegen voor de naderende processie.
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De stoet, beschermend voorafgegaan door zeven onverbiddelijk gestreng in 't
rond schouwende gardes eveneens te peerde, en op reke, schoof traag aan. ...
Nelleken verschoot van de bonte praal zich voor haar oogen ontplooiend en heur
mond gaapte open van danige verbijstering.... Zoo had zij 't nooit nog gekend ! . .
Een- haastig, eerbiedig gemompel was rondom haar aangevangen :
Ze zijn daar ! .... 't Bloed van Ons-Heere ! .... --Al wat menscheziel bezat zonk in de knieën en bad teere de gebeden ... .
Onder een baldakijn glinsterend van gouden bestiksels deinde de gouden reliqui
met het Bloed.... Daar achter stapten, zeegnend en in blinkend ornaat, de twee
biskoppen : die . van Mechelen en die van Brugge ... .
Dieper nog kromden zich de ruggen der ter aarde gebogenen....
Alleen Nelleken Swet was overeind blijven staan.
Almeteen voelde zij een kwaadaardige hand rukken aan heur rok, de hand van
Stans .... Stans' mond siste iets giftigs naar omhoog... .
Nelleken hield zich vast aan het raamkozijn met beide handen.... Het schoot
door haar henen, dat Stans-van-Peer Hamme wilde dat zij knielde, gelijk de andere
menschen 1 Maar dat mocht Nelleken toch niet ! Een protestantsche ! ... .
Feller hield zij zich staande ... .
En Stans snokte lijk razend....
Bloed en biskoppen waren voorbij gegaan.
Allen richtten zich recht.
Ook Stans.
Groot rees zij neven Nelleken : een berm, een berg, die haar ieder moment
vermorzelen kost .....
Er schreeuwde angst in Nelleken en berouw, dat zij niet in 't huizeke gebleven
was, ver van dat heidensche festijn, veilig voor Stans, die zij kende als het ruwste
wijf uit 't gebuurte ... .
Ze wilde weg.
Als een in het nauw gedreven dierke zocht ze naar uitkomst ... .
Een duistere muur, omstonden haar de menschen.
Daar blekte een opening !. . . . Ze ritste er op toe, terwijl Stans naar heur
klauwde met de dikke vingers ... .
--- Vuil geuzenwijf ! ! .... --- hoorde zij Stans grouwende stem bachten haar.
Vuil wijf van den duivel ! ! ....
Nelleken rocht heelhuids in heur huizeke.
Voortaan dierf Nelleken Swet haast niet meer buiten komen. Enkel als het
dicht muizegrauwde en 't dag gerucht zweeg, schimde zij in heuren groenverschoten
kapmantel gedoken 't . steegske uit voor boodschappen .... Vischkens at zij niet
meer, omdat die op vollen dag slechts te koop waren, en de winkels vraagden
teveel ervoor.
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Heel in de vroegte stond zij nadien op om haar blaffeturen te openen, welke
zij 's navonds laat pas gesloten had. Zij waagde het ook niet bij het venster te
zitten : dan zagen de steegrekels haar, dreigden met de vuisten, spuugden tegen
de propere ruitekens en kreten van : Geuzenwijveke ! !, Geuzenwijveke t ! , , , ,
En Nelleken Swet heur leven, dat dumsterig was, al jaren, wierd nog verdrietiger.
Zij was altijd blijde als het donker avond geworden was , dan weerden haar de
blaffeturen tegen de booze wereld en poogde zij troost te vinden in den ouden
bijbel met den ivoorgelen band en pronkende zilveren sluitsels. Het liefst spelde
Nelleken de verhalen van de geboorte van Ons-Heer, dat gaf zulk een zalvende
vreugde, en de Bergrede, waarvan zij weinig begreep, maar toch iets plechtigs
tot haar bloeide ... .
Op een uchtend sloot Nelleken Swet de blaffeturen niet open.
't Wierd middag, avond, nacht, en weer morgen en zij bleven nog dicht.
Stans-van-Peer Hamme was de eerste die er aandacht aan schonk.
-- De duivel zal haar gehaald hebben ! — constateerde zij.
Zij hield het nog uit tot middag en deelde toen haar vermoedens mede aan de
andere wijven uit het Heilig-Sleutelstraatje. De wijven vergaderden ijlings voor Stans
haar deur en besloten Nelleken heur huizeken binnen te dringen.
Met een breekijzer braken zij de couleurige luiken los en schoven het raam op.
De magerste klom over het kozijn en deed de ijzers van Nellekens voordeur. Dan
duwden zij malkander Nellekens kamer in.
Het dapper geuzenwijveke lag roerloos en koud te bedde. Zij was naar Sus en
Wies afgereisd in 't paradijs van Ons-Heer.
De kater Pieter lag op 't voeteneind een wijzeke te ronken....
Stans-van-Peer Hamme kreeg tranen in de oogen als zij Nelleken daar zoo zag.
— Zie algelijk, haperde zij tot de andere wijven van 't straatje, -- ze ligt lijk te
monkelen zoo schoone .... net een echt Christenwijveke, welheere ....
Zij zwegen.
Er was nu nog enkel het liedeken uit Pieter zijnen buik.
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Over Menno ter Braak en zijn werk te gaan spreken, is zonder twijfel een eenigszins hachelijke onderneming. Hij behoort nu eenmaal niet tot de literatoren, wier
werk zonder veel moeite voor ieder verstaanbaar en daarom ook in eenvoudige
woorden te behandelen is. Daarvoor is hij te veel, bijna zou ik zeggen : te uitsluitend, theoreticus, en ook zijn roman „Hampton Court" is opgebouwd op een
theorie en eerst vanuit dit gezichtspunt te verstaan. Maar juist daarom heeft een
dergelijk werk een inleiding noodig, die een boek als „De klop op de deur" tenslotte
ook wel zou kunnen ontberen. Dit is een der redenen, waarom ik meende, mij
door het hachelijke dezer onderneming niet te moeten laten afschrikken. Daar komt
nog bij, dat Menno ter Braak ~ hij moge uit den aard der zaak dan ook in geen
enkel opzicht een „populair" auteur zijn — momenteel in het centrum van de
Nederlandsche literaire belangstelling staat. Een beschouwing van hem en zijn
werk verplaatst ons daarom midden in het Hollandsche literatuurleven van vandaag,
waar heftige aanvallen zich concentreeren op zijn laatste boek. Afgezien nog van
de waarde daarvan, waarover wij later zullen spreken, is het dus alleszins de moeite
waard onze aandacht vanavond juist bij dezen schrijver te bepalen.
Mijn eerste kennismaking met Ter Braak dateert van onze gemeenschappelijke
gymnasiumjaren in Tiel omstreeks 1920. Hij was iets ouder dan ik, zat een klas
hooger, terwijl nog allerlei andere omstandigheden ons ver uit elkaar deden staan.
Ik heb dan ook slechts de herinnering aan een wat hooghartig- ironische figuur,
die in de vergaderingen van onze Gymnasiastenclub scherpe, zeer positieve denkbeelden en inzichten verdedigde. Zoo hadden wij ook verder langs elkaar heen
kunnen leven, wanneer ik niet door uiterlijke omstandigheden nader met hem in
aanraking was gekomen. We kwamen samen in het bestuur van de Gymnasiastenclub, en toen kort daarop een gymnasiastenblaadje werd uitgegeven, werden wij
1

) Voordracht, gehouden voor de Bandoengsche Volksuniversiteit op 11 Januari 1932.
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samen daarvan de eerste redacteuren. Hier begon dus de literaire werkzaamheid
van Menno ter Braak.
Het was maar een heel bescheiden blaadje, dat nooit veel meer dan een kwijnend
bestaan heeft geleid en het nooit verder heeft kunnen brengen dan zijn eersten
jaargang. Maar toen ik onlangs dien eenen pooveren jaargang nog eens doorlas,
viel het me op, hoe Ter Braak eigenlijk toen al in wezen geheel dezelfde was
als nu. In zijn eenvoudige bijdragen herkennen we stijl, woordkeus, de liefde
voor paradoxen, de voorkeur voor theoretiseeren die kenmerkend zijn voor
den schrijver van „Het carnaval der burgers" en „Hampton Court". Ter Braak
is gegroeid, maar niet veranderd. En daarom is het de moeite waard deze beschouwingen te beginnen met even stil te staan bij dit vroegste werk uit den tijd,
toen hij geen kind meer was en toch geen volkomen man.
Zijn eerste daad was het vinden van een gepasten naam voor het „orgaan van
de Tielsche gymnasiastenclub". Die naam moest natuurlijk klassiek zijn, maar
tevens karakteristiek voor den inhoud, die niet al te belangrijk zou kunnen wezen.
Half-ironisch, half in ernst gaf Ter Braak de oplossing : „Nugae". Dit Latijnsche
woord was in onzen zin aan Horatius ontleend en beteekende daar : „letterkundige kleinigheden", maar het kan ook de beteekenis hebben van : beuzelingen,
grapjes, onzin. De naam was een vondst, en als zoodanig de voorlooper van andere
karakteristieke namen :.,Afscheid van domineesland", „Het Carnaval der burgers".
Zijn eigenlijke bijdragen zijn niet talrijk, maar wijzen op belezenheid en een
zelfstandig oordeel. Zoo schreef hij over „De wijzangen van Tagore", over
„Multatuli en het opgroeiend geslacht" : de titels verraden in welke richting zijn
belangstelling zich toen bewoog. Maar het meest merkwaardige stuk vormen toch
wel de „Gesprekken met de maan", verschenen in het nummer van Juli 1920 ;
Ter Braak was toen 19 jaar. Ik kan niet beter doen dan U dit even in zijn geheel
voorlezen.
GESPREKKEN MET DE MAAN.
Het fantastische, het mysterische, is geschied ... .
Ik heb met de maan gesproken.... Het was zeer interessant, lezer, en
de moeite waard om nog eens te herhalen. Er is inderdaad veel te leeren
van hemellichamen.... maar men moet zich eerst behoorlijk voorstellen,
niet te ruw te werk gaan en in dit geval nooit spreken van „Luna" of
„Selene". Toen ik die onvergeeflijke fout beging, was ik m'n nieuwe kennis
bijna weer kwijt geweest.
Laat ik u dat alles geregeld vertellen.
.... In een lichte maannacht, lezer, wordt een mensch met een kleine
of groote portie romantisch gevoel, allicht sentimenteel en, als de dichters
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waarheid spreken, worden er zelfs tranen geschreid. Misschien is het
waar. Hoe het ook zij, toen ik 's nachts van mijn balcon contempleerde
over het Wezen der dingen en tot een dusdanigen graad van mystieken
waanzin was gekomen, dat ik er over dacht, m'n bed op te zoeken.... toen,
rees m'n vriend de maan en omspon mij met ztn stralenweefsel, dichter
en dichter tot ik mij weerloos liet omvatten ... .
Mijn vriend de maan heeft in sommige standen een erg bête gezicht. ...
Maar ditmaal ging het nogal. En vreemd, het verwonderde me niet, toen
ik z'n hangmond zag opengaan, terwijl ik duidelijk hoorde : „Bonsoir".
Ik voelde nu even het eigenaardige van m'n situatie en begon wat verward : „Madame" ... .
De trekken van mijn vriend verstrakten en ernstig zei hij, nu in 't
Hollandsch : „Omdat je nog jong bent, zal ik je deze zonde tegen de etiquette
maar vergeven ; maar noem me nooit meer „Madame" of „Luna" of
dergelijke onzin van de Grieken en de Vries en te Winkel.... De eenige
man die me begreep, is Gorter..., hij noemt me een admiraal. Dat is
in den haak. Ik ben een man en daar ben ik trotsch op. Je had dat heel
goed kunnen weten, want als ik een vrouw was geweest, zou ik niet zoo
prachtig geregeld op- en ondergaan.... dan zou ik met alle planeten
coquetteeren".
Ik stond verstomd over z'n logica. „Mag ik u eens iets vragen," zei
ik, „die geschiedenis van Endymion is dan zeker ook verzonnen ?" „Die
ken ik niet eens," antwoordde hij, „ik ken niet al die prullectuur van jullie.
Jij maakt toch zeker geen gedichten op me, als je verliefd bent ?" Ik kon
oprecht antwoorden : „Nee, mijnheer de admiraal ! Maar als ik niet onbescheiden ben, wonen er menschen op uw opperhuid ?"
Hij glimlachte loos. „Als ik je dat vertelde, was je een heele beroemdheid," zei hij, „Als je 't weten wilt, moet je maar zoo handig zijn het
zelf uit te vinden. Wanneer je 't gevonden hebt, zeg ik je bij gelegenheid
wel eens of je gelijk hebt .... O ja, j moet ook eens aan je medemenschen
verzoeken, niet weer van die Jules-Verneplannen uit te denken, om projectielen op me af te schieten. Ik ril nog als ik er aan denk."
Met genoegen beloofde ik hem, dat te zullen doen. Toen wilde ik nog
één vraag doen, een heel diepzinnige.
„Weet u, waar wij menschen heen gaan na den dood ?"
Het gezicht van mijn vriend werd heel droef.
„Ach", hoorde ik hem nog zeggen, „ach, m'n arm menschenkind, je
bent al net als de anderen. Haast allen hebben ze me dat gevraagd, en
ik mag het hun niet onthullen. Geloof heb je noodig, sterk, levend geloof...."
Toen ik weer opzag, stond m'n vriend heerlijk in z'n koele onbereikbaarheid.
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Het slot verraadt nog even den jongen, die wat sentimenteel staat tegenover
de uiterste vraagstukken van het leven en zich verschuilt achter traditioneele
uitspraken, die voor hem geen veroverd bezit zijn. „Geloof heb je noodig, sterk,
levend geloof" .... (waarbij de 4 puntjes aan het einde essentiëel zijn !) is
geen overtuiging, maar een cliché. Het valt dan ook uit den toon van het geheel.
Verder vindt ge hier echter reeds vrijwel den heelen Ter Braak. Allereerst is
er zijn verzet tegen de traditioneele voorstellingen, waaraan hij zich niet, zooals
de groote massa der menschen, wenscht over te geven. Hij doorziet de betrekkelijkheid daarvan en verslaat ze door een stouten paradox. Maar daaruit spreekt tevens
de hooghartigheid, die als het ware spelend in twijfel stelt en op zij schuift, wat
voor zeer velen ontwijfelbaar vaststaat. Hij is niet een van de zeer velen, maar
durft zich stellen naast, boven hen. Tenslotte valt hier de cynisch-gekleurde ironie
reeds op, wanneer hij spot met de sentimentaliteit der maannachten, met zijn eigen
„contempleeren over het Wezen der dingen", die leidt „tot een dusdanigen graad
van mystieken waanzin" (en dan het onverwachte !) „dat ik er over dacht, m'n bed,
op te zoeken". Hieronder valt ook de eenigszins flauwe en onoorspronkelijke
maar in het verband toch wel degelijk verrassende opmerking van de maan : „Je
had heel goed kunnen weten (dat ik geen vrouw ben), want als ik een vrouw
was geweest, zou ik niet zoo prachtig geregeld op- en ondergaan.... dan zou
ik met alle planeten coquetteeren".
Het spreekt vanzelf, dat in 1920 niemand de moeite nam dit eenvoudige stukje
zoozeer te ontleden : op zichelf is het die moeite inderdaad ook niet waard.
Maar achteraf, gewapend met de kennis van Ter Braaks latere werken, herkennen
we duidelijk ook hierin de verschillende elementen, die onze aandacht zullen vragen.
Hier echter nog in hun allereenvoudigsten vorm, in kiem. In zoover is de eerste
en eenige jaargang van „Nugae" voor de kennis van Ter Braaks ontwikkeling
dan ook wel degelijk van beteekenis.
In 1921 deed Ter Braak eindexamen en ging in Amsterdam geschiedenis en
letteren studeeren. Persoonlijk had ik door mijn overgang naar het gymnasium
in Nijmegen reeds een jaar eerder het contact met hem verloren ; op een enkele
vluchtige ontmoeting in de Koninklijke Bibliotheek na, ben ik na mijn Tielschen
tijd ook niet meer met hem in aanraking geweest. Den auteur Ter Braak heb ik
dus niet persoonlijk gekend, maar mijn omgang met den gymnasiast Ter Braak
heeft mijn belangstelling levendig gehouden voor zijn verdere ontwikkeling en stelt
mij misschien in staat hem iets beter te begrijpen, dan wanneer hij voor mij slechts
een naam zou zijn geweest.
De keuze van de Amsterdamsche universiteit voor zijn verdere studie is voor
Ter Braak zonder twijfel van de grootste beteekenis geweest. Niet zoozeer om de
Universiteit zelf, als wel om den kring, waarin hij zich al aanstonds een plaats
wist te veroveren. In Amsterdam werd het tijdschrift van de jonge, na-oorlogsche
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dichters uitgegeven : „Het Getij ". Verschillende van de medewerkers woonden
daar en hielden contact met elkaar. Tegelijk met Ter Braak kwamen andere
jonge literatoren als student aan : Scholte, Binnendijk ; hun leeftijdgenoot Jan
Campert woonde er toen nog. Al heel spoedig werd de kring der jonge Amsterdammers officieel en institueerde zich als een letterlievende broederschap onder
den naam „De distelvinck". Hun vergaderingen en genoegelijke samenkomsten
in het American-Hotel verwierven al heel gauw een zekere vermaardheid. In
1923 werd, in de plaats van „Het Getij ", een nieuw tijdschrift opgericht : „De
Vrije Bladen", dat nog altijd bestaat en nog steeds het tijdschrift is van de jongere,
niet-confessioneele literatoren in Nederland.
Het is onvermijdelijk de geest van deze „Vrije Bladengroep" eenigszins nader
te typeeren, omdat daaruit zal blijken, hoe volkomen Ter Braak daarbij paste en
hoe juist in dezen kring de bij hem in kiem reeds aanwezige hooghartigheid,
ironie en traditie-haat zich tot het uiterste moesten ontwikkelen. Deze typeering kan
ik niet beter geven dan met de woorden uit een elders gehouden voordracht over
de groepeeringen in onze moderne poëzie :
„De dichters, die hiertoe behooren, zijn het sterkst onder den invloed geweest
van den oorlog en zijn literaire gevolgen in het buitenland. Het eerst en het zuiverst
is hun streven gekarakteriseerd door Dirk Coster in een lateren druk van zijn
bekende bloemlezing „Nieuwe Geluiden ". Voor de jaren van „Het Getij" en den
allereersten tijd van de „Vrije Bladen" geldt deze karakteristiek zoo volkomen,
dat ik niet beter kan doen dan een gedeelte van dit al haast klassiek geworden
fragment voorlezen : „(Dit streven) was een bewust gewilde proefneming, of niet
de virtuose schittering van het oogenblik het gevoel-van-te-leven zou kunnen
verhoogen, zij was dus een symptoom van dezen drang tot verharding en tot
weerbaar- worden, die een der vormen is, waarin het verlangen naar volledige
communie met den levensgloed zich thans verhult. — Het dilettantische spel
was lang voor den oorlog bekend. Maar er leefde een andere drang achter en er
zijn twee wijzen om het leven te spelen. Men kan in dit spel het leven ontwijken
en van een dieper leven afstand doen, dit was de modus van voor 1914. — Men
kan het ook in bewustelooze wildheid opdrijven, om misschien eindelijk in deze
wildheid den elementairen smaak van het leven te smaken, dit is het trachten van
1918 ".... „(Deze mentaliteit) is a-moreel en a-humaan. Strijd of vrede, doel
of richting is haar onverschillig. Zij tracht alleen het leven als oergloed en blindheid te ondergaan."
En in zijn inleiding voor de in 1930 verschenen bloemlezing „Prisma" drukt
een der redacteuren van de „Vrije Bladen", Ter Braaks tijdgenoot Dick Binnendijk, zich als volgt uit : „Tot de, onmiddellijk aan haar voorafgaande, poëzie,
verhoudt zich de z.g.n. moderne als : kracht en vurige spanning tot innigheid en
verheven vlucht".... „Hun dichtkunst kenmerkt zich a-- als gemeenschappelijk
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verschijnsel ~ door een oer - intensiteit van gevoel en visie, en een daarmee corres
-ponderhytmisc
gelatenheid."
Men ziet het : leven, levenskracht, levensdrift, tot de uiterste intensiteit. Bij
de minder grooten brengt deze intensiteit het niet verder dan een vaak kramp
maar bij de voornaamsten, vooral bij Marsman, wordt-achtigeford,
het een veroveringstocht door het heelal. „De meest verborgen, de meest wildfantastische of geheimzinnigste gebieden van wereld en ziel" (Binnendijk) worden
de objecten dezer poëzie ; nacht, vrouw, sterren, droom, bloed, tijd, ruimte,
vormen haar slagwoorden. Vele van deze verzen kunnen onmogelijk logisch verstaan worden : alleen met het gevoel kan men hun wezen benaderen, hoewel
het te zeer experimenteele ook daarvoor wel eens een belemmering is. Al gauw
echter wordt de spanning minder. Omstreeks 1923 is de stormloop beëindigd en
het gaat er dan om, orde te scheppen in het veroverd gebied. De verschijning van
„De Vrije Bladen" in plaats van „Het Getij" is daarvan als het ware het uiterlijke teeken. Steeds meer gaat daarmee het karakteristieke van de eerste na-oorlogsjaren verloren, totdat ten slotte een individualisme over blijft, dat nog slechts
kenmerkend is door eenige overblijfsels uit de eerste jaren. In de eerste plaats
behooren daartoe de trots van de veroveraars ; hun drang naar het nieuwe, naar
het ongekende, niet-traditioneele, bizarre ; hun nieuwe poëtische jargon, waarin
sterren en bloed en nacht nog altijd de hoofdmomenten zijn. Maar ook hun opvatting van wat het wezen der poëzie is, hangt ten nauwste samen met de „verhoogde levensdrift" van 1918-1923 . poëzie is een scheppende, creatieve kracht.

In dezen kring ontplooide Ter Braak zichzelf en maakte den overgang mee van
de eerste hartstochtelijkheid tot de rustiger werkzaamheid van later. Langzaam,
maar zeker treedt hij steeds meer op den voorgrond. Niet als dichter : om in
deze omgeving dichter te zijn was hij te weinig gevoelsmensch en te veel de
theoreticus. Maar als essayist liet hij voortdurend van zich hooren. In 1925 schreef
hij zijn bekend geworden studie over den veel te weinig gekenden dichter Adwaita,
pseudoniem van dr. J. A. dèr Mouw. Prachtig geeft hij daarin de tegenstelling
tusschen den streng-logischen denker Dèr Mouw en den mystischen dichter
Adwaita ; tusschen den betoogenden wijsgeer en den zijn mystische verrukkingen
belijdenden profeet. Maar tevens laat hij zien, hoe de laatste een aanvulling en
zelfs een tragische aanvulling is van den eerste. De diepste waarheden kon de
wijsgeer logisch niet benaderen en verwerven -- die kon alleen de dichter als een
kind ervaren. En zoo werd Adwaita geboren uit de mislukking van Dèr Mouw.
Dit mooie essay, herdrukt in den bundel „Afscheid van domineesland" en thans
dus gemakkelijk voor ieder toegankelijk, is de vervulling van de beloften, die
spraken uit de bijdragen over Tagore en Multatuli in „Nugae", slechts 5 jaar vroeger!
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Ter Braak beperkte zich echter niet tot de literatuur, Ook aan de film wijdde
hij zijn volle aandacht, streed, schreef en ijverde voor de kunstfilm tegenover de
amusementsfilm ; voor binnen- en buitenlandsche avant- gardisten onder de cineasten,
voor een beter begrip van deze dingen bij het groote publiek. Als redacteur van
de Filmliga trad hij op den voorgrond ; in 1928 vatte hij zijn werkzaamheid op
dit gebied samen in een boekje „Cinema militans". In hetzelfde jaar beëindigde
hij tevens zijn academische studies door de promoveeren op een historisch proef
und Praxis im fruehen Mittelalter ". Intusschen-schrift:„KaeOoIdl
verschenen tamelijk regelmatig allerlei essayistische bijdragen in De Stem, De
Vrije Bladen, De Groene Amsterdammer, Den Gulden Winckel, Iets van de koorts
activiteit der eerste na-oorlogsjaren was in den kring der jonge Amsterdam--achtige
mers behouden gebleven en dreef ook hem aan tot voortdurend werken. In de vele
meer of minder belangrijke polemieken, die in De Vrije Bladen of elders door de
jongeren werden uitgegeven, was hij vaak de geduchte aanvaller, origineel, vlijm
onbarmhartig.
-scherp,
Tenslotte veroverde hij zich in 1930 definitief zijn plaats onder de belangrijkste
jonge literatoren door zijn boek „Het carnaval der burgers", dat plotseling alle
aandacht op hem vestigde. Ter Braak blijft daarmee volkomen op het hem eigen
gebied. Zijn boek is eigenlijk niets anders dan een zeer uitvoerig, soms zelfs wat
al te lang gerekt essay. De zorgvuldige stileering, de rijke en veelvuldige beeldspraak, de kunstzinnige opzet en uitwerking van het geheel zijn even zoovele
elementen van het moderne essay, het essay als kunstvorm. Daarom kon het gebeuren,
dat dit boek, -- hoewel het de toonzetting is van een levensbeschouwing en daarom niet tot de literatuur -in-engeren-zin behoort — toch als literatuur werd beschouwd en vooral in literaire kringen opgang maakte, Anthonie Donker aarzelde
niet het onder de vijf of zes belangrijkste boeken van 1930 te rangschikken.
Niet op wetenschappelijke wijze dus, maar in den vorm van het essay, formuleert
Ter Braak hier de levensbeschouwing, die de vrucht is geweest van zijn leven
en denken. Dat die levensbeschouwing niet volkomen oorspronkelijk en zelfstandig werk is, spreekt vanzelf, en het schijnt, dat vooral de lectuur van Carry
van Bruggen voor hem van beteekenis is geweest. Er is hem wel eens verweten,
dat hij in zijn „Carnaval" haar naam en werk (Prometheus, Hedendaagsch fetichisme) nergens noemt en dus ten onrechte den schijn aanneemt, of hij geheel
zelfstandig dit werk had tot stand gebracht. Naar mijn meening is dit verwijt niet
heelemaal juist. De aard van het essay brengt nu eenmaal mee, dat de nadruk valt
op de hoofdzaak, op datgene, wat men aan zijn lezers uiteen wil zetten -- en op
de wijze (het essay is immers een kunstvorm 1), waarop men zijn gedachten daarbij
formuleert. Naar volledigheid wordt daarbij niet gestreefd ; het blijft beknopt,
overzichtelijk. En nu komt het volkomen met den aard van Ter Braak overeen,
dat hij juist de wordingsgeschiedenis van zijn levensbeschouwing als onbelangrijk
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uit zijn verhandeling weg liet. Het ging immers om het volgroeide, niet om het
wordende. Hij wil voor de lezers zijn opvattingen over het leven formuleeren,
hooghartig houdt hij daarbij den langzamen groei daarvan, de invloeden, den
twijfel, den strijd, voor zich. Men kan natuurlijk hierover met hem van meening
verschillen, maar gegeven den essay-vorm van „Het Carnaval der burgers" geloof
ik, dat een verwijt hier toch te ver gaat.
En wat is nu de levensbeschouwing, die in dit buitengewoon goed geschreven
boek onder onze aandacht wordt gebracht ? Op den omslag wordt zij als steun
voor den lezer waarschijnlijk door Ter Braak zelf, kort als volgt samengevat : „een
„levensbeschouwing.... die haar uitgangspunt heeft in de termen „burger",
„dichter en „carnaval ". Met deze termen worden niet de gewone begripsinhouden,
„maar resp, de these der verstarring, de antithese der verbeelding en de synthese
„van het leven bedoeld. Achtereenvolgens wordt deze beteekenisverruiming be„proefd in het gebied der kinderen, der minnaars, der geloovigen, der gemeenschaps„menschen en der kunstenaars, om aldus in het laatste hoofdstuk („Carnavals„m te kunnen geraken tot de erkenning, dat alle benaming wst naar het
„naamlooze, dat alle onderscheiding slechts waarde heeft als het symbool van het
„onoplosbare, onbegrensde Eene.”
Ik ben er mij van bewust, dat deze samenvatting zonder meer nog niet bijzonder
duidelijk is. Maar ze geeft ons in ieder geval de uitgangspunten, de twee
woorden „burger" en „dichter". Om over het leven te kunnen spreken, is het
namelijk noodzakelijk om eerst te onderscheiden de twee polen, waartusschen
dat leven ligt. De namen, die wij aan die polen geven, zijn niet meer dan namen,
symbolen, beelden. Er zijn er vele : ziel en stof, licht en donker, goed en kwaad.
Maar Ter Braak wil als modern mensch zich vrij maken van deze tegenstellingen,
waarin een traditie en dus al bij voorbaat een standpunt ligt opgesloten. „Noemen
wij de levenspolen „burger" en „dichter", dan ontleenen wij de stof der gelijkenis
ditmaal aan een groepeering der moderne menschen". De eene levenspool, die
van den dichter, is daarbij dan de pool der persoonlijkheid, der fantasie, der
onbegrensdheid, naamloosheid, oneindigheid. De pool van den „burger" is die
der onpersoonlijkheid, der verstarde normen, van het bezit, van het vastgelegde,
de traditie, de conventie. De spanning tusschen deze twee polen, het eigenlijke
leven, noemt hij het carnaval. Want tijdens het carnaval breekt in den traditioneelen mensch het andere naar buiten : het fantastische, bandelooze, niet aan
normen onderworpene. Of zooals Ter Braak het zelf zegt : „Het carnaval is het
bewijs, dat in iederen burger de fantast schuilt, die spot met de massieve muren,
die hij zelf optrekt. Al is het in het voorbijgaan, als stuip, als gril : even richt
zich de vitaliteit der burgers op het spel, het doellooze, het grenslooze". Daarom
is ook het leven een carnaval, omdat het zich beweegt tusschen de twee polen
en de beide uitersten zich doen gelden. „Kort en goed : in het levende individu
0.
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zijn burger en dichter één.... Wij zijn allen burger-dichters of dichter-burgers".
We hebben „de burgers te zien als de onvolkomen dichters, de dichters als de
nooit uit conventies verloste burgers".
De dichter in ons is de levenwekkende, maar tevens de zichzelf vernietigende
impuls. Hij is immers niet scheppend met een bepaald doel, maar doelloos en
fantastisch zichzelf als scheppend openbarend. De dichter in den minnaar b.v.
is scheppend werkzaam, tot de liefde zich openbaart in het kind. Maar tevens
bedreigt hij het leven door zijn al te groote heftigheid : in de passie schuilt ondergang, verlamming der werkkracht, hartstochtsmoord, zelfmoord. Tegenover den
dichter in den mensch is daarom de burger in hem werkzaam. Hij onderscheidt
het levenwekkende van het vernietigende element in de liefde. Hij ordent, regelt,
perkt in, gebiedt en verbiedt, bindt aan tradities en conventies om zichzelf tegen
den demonischen kant van den dichter in, veilig te stellen. Deze demonische
kant openbaart zich juist in het doellooze, vage, van de dichterlijke werkzaamheid. Daarom bant hij dit doellooze en vage uit door de zekerheid en den regel
van het bezit. Tegenover de onbegrensdheid en onzekerheid van „liefde" stelt
hij den norm van „het huwelijk" : het algemeen-geldende tegenover het uitsluitendpersoonlijke. Maar uitbannen kan ten slotte de burger den dichter nooit : hij
breekt telkens weer door ! En we kunnen hem ook niet missen, omdat alleen
hij scheppend, levenwekkend is : het leven is een carnaval 1 Zelfs de dichter in
den gewonen zin van het woord heeft de beide levenspolen in zich. Hij is slechts
„dichter", zoolang hij fantast is en zijn fantasie doelloos en grensloos zwerven
laat. Maar hij wordt „burger", zoodra hij zichzelf wil gaan uitdrukken in woorden.
Want daarmee gaat hij de fantasie ordenen, binden, vastleggen als bezit. En bovendien, wat zijn onze woorden anders dan de algemeen-geldende conventies voor
bepaalde, algemeen begrippen, traditioneele symbolen ? Dick Binnendijk heeft het
eens zoo geformuleerd : „(Ter Braak) erkent als poëzie alleen het vage, dichterlijke, dat, zoodra het vorm aanneemt, verstart en in teekens verburgerlijkt".
Hiermee heb ik natuurlijk nog maar een zeer onvolledig overzicht van den inhoud
gegeven : veel meer problemen worden aangeroerd, veel meer levensgebieden behandeld. Maar dit weinige is misschien juist voldoende om tot enkele conclusies
te komen. Volgens Ter Braak dus ligt het leven gespannen tusschen de polen
van de ongebreidelde, persoonlijke fantasie en van de verstarde, traditioneele onpersoonlijkheid. Hij formuleert deze tenslotte niet zoo bijzondere waarheid op
een heel eigen, boeiende en meesleepende manier : zijn zin voor oorspronkelijkheid, versterkt door de jong-Amsterdamsche voorliefde voor het eenigszins bizarre,
doet zich hier opnieuw gelden. Verder blijkt zijn voorkeur sterk uit te gaan naar
de levenspool van den dichter. Den burger in ons en in zichzelf haat hij en
minacht hij om zijn dommen eerbied voor doode vormen en tradities. Ook die
afkeer van het traditioneele konden we in de „Gesprekken met de maan" reeds
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opmerken. Hooghartig bespreekt en ontleedt hij dan al die tradities, waaraan
hij iedere absolute waarde ontzegt. Ze zijn niets anders dan verdedigingsmiddelen,
schansen tegen den demonischen kant van den dichter-in-ons. Hun waarde is
daarom slechts zeer relatief : het zijn namen, tooverwoorden, bezweringen van
den demonischen dichter. Maar -- ze zijn onmisbaar, omdat het leven nu een
zelfhandhaving eischt en geen levend mensch als volstrekt „dichter" zou-mal
kunnen bestaan. Zelfs de relativiteit der tradities en conventies is dus ten slotte
relatief : het leven zou zonder deze niet kunnen bestaan, het leven is een carnaval!
Voelt ge den glimlachenden trots van dit standpunt, dat zich hoog stelt boven
de groote massa der onbewusten ? De menschen hebben het leven niet doorzien,
ze gelooven heilig in de absolute waarde van hun tradities, ze houden vast aan
hun conventies als aan iets essentiëels. Ze spreken van God, liefde, moraal,
gemeenschap, zonder de eigenlijke, relatieve beteekenis daarvan te beseffen. Maar
de Carnavalsmoralist is de ingewijde. Hij ziet onder de maskers, achter de ver
Hij beseft de relativiteit, zelfs van de relativiteit. Hij beschouwt-moinge.
daarom vanuit de hoogte het carnaval van dit leven, waaraan hij zelf ook wel deel
moet nemen, maar dat hem niet bedriegt. Hij ziet zichzelf carnaval vieren, zooals hij het anderen ziet doen. Hij observeert zichzelven, hij is overbewust geworden, bang om zichzelf te zijn, omdat hem daarin misschien de dwaze conventie
weer bedreigt. -- Deze laatste conclusies zullen van de grootste beteekenis
blijken bij onze beschouwing van „Hampton Court".
Het spreekt vanzelf, dat deze levensbeschouwing in zijn uitwerking alleen denkbaar is als de conclusie van een modern mensch, die zich los heeft gemaakt
van alle openbaringsgeloof, dat immers het geloof is van het meest volstrekte
Absolute. De Carnavalsmoralist is een overtuigd individualist, die vanuit zichzelf
het leven zoekt te begrijpen en buiten zichzelf daartoe geen sleutels aanvaardt
of erkent. De mensch is bij hem den mensch de maat van alle dingen. Zijn levens
verwant met de poëzie der eerste na-oorlogsjaren volgens de definitie-beschouwing
van Dirk Coster : „a-moreél en a- humaan". Men vergisse zich niet : a-moreel
is iets volstrekt anders dan immoreel ! Het immoreele is de negatie, het omgekeerde van het moreele ; het a-moreele heeft ten slotte voor de moraal geen plaats:
een taboe -woord, een bezweringsformule !
Maar tegelijkertijd is deze levensbeschouwing toch ook weer leerzaam. Omdat
het uitgangspunt, afgezien van de uitwerking, een van die al te eenvoudige waar
vanzelf sprekend zijn, dat we er aan voorbij leven. Zóó vanzelf-hednis,zó
sprekend, dat het eigenlijk dwaasheid is er een uitvoerig boek aan te wijden. Maar
ook zóó vergeten, dat we nu en dan eens wakker geschud moeten worden. Ons
leven ligt immers tusschen de twee polen van leven en dood, goed en kwaad,
hemel en hel. In hoeverre voelen we die spanning nog ? Of zijn we misschien
al zoo verstard, „verburgerlijkt ", dat we die spanning vergeten waren ? Zijn onze
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tradities en conventies inderdaad niet meer dan een doode vorm ? Of leeft er
nog in het absolute, dat Ter Braak weigerde te erkennen ? De beteekenis van het
„Carnaval der burgers" lijkt mij te liggen in dergelijke vragen ; het schudt
wakker, dwingt tot zelfonderzoek, tot nadenken over de allereerste grondwaarheden.
Ter Braaks uitwerking is voor mij verder niet meer dan een interessante,
boeiende uiteenzetting van een niet-geloovige. Voor geen enkel openbaringsgeloovige
zal zij meer kunnen zijn.

Eerst na deze uitvoerige bespreking van „Het carnaval der burgers" is het
mogelijk, over te gaan tot Ter Braaks roman „Hampton Court". Want zelden
zal er een boek verschenen zijn, dat zoo weinig los is te maken van de persoonlijkheid en de opvattingen van zijn auteur ; dat op zichzelf zoo weinig te begrijpen is. Wie het leest zonder iets van Ter Braak te weten, moet wel in een
toenemende en wellicht geïrriteerde verbijstering bladzijde na bladzijde omslaan.
Hier waagt zich dus Ter Braak buiten zijn eigenlijk terrein : hij wil nu meer
geven dan enkel een essay, een uiteenzetting ; hij wil een roman schrijven, d.w.z.
niet meer theoretiseeren, maar fantaseeren en deze fantasie ordenen en bezielen
tot een zelfstandig leven buiten hem. Tot nu toe had Ter Braak zich nog nooit
geopenbaard als scheppend kunstenaar in dezen zin : het experiment is dus in hooge
mate belangwekkend. Zal de meesterlijke, scherpe essayist werkelijk in staat blijken
een roman te scheppen ? Zal de theoreticus over leven en poëzie zelf, creatief,
leven en poëzie kunnen voortbrengen?
„Hampton Court" heeft daarop een ontkennend antwoord gebracht ; als roman
is het in alle opzichten een teleurstelling geweest. In critiek op critiek wordt
het boek, soms met heel felle woorden, verworpen. Er wordt gesproken van een
„reputatie die aan scherven gevallen is", van „een ellendig debuut", een volkomen mislukking. In het eerste schuilt natuurlijk een overdrijving : Ter Braaks
reputatie als essayist wordt door zijn mislukten roman niet aangetast, wel echter
zijn hooghartige trots.
In „Hampton Court" openbaart zich nogmaals de wijsheid van het oude
spreekwoord, dat een schoenmaker zich bij zijn leest moet houden. Ter Braaks
leest was het essay ; op het gebied der poëzie werd hij in een polemiek door
Binnendijk tenslotte toch niet meer dan een buitenstaander genoemd ; hetzelfde
geldt dan ook voor het proza. De feiten hebben achteraf bewezen, dat Binnen
oordeel in wezen juist was.
-dijks
De groote fout van „Hampton Court" is dat het de pose aanneemt van een
roman te zijn -- terwijl het eigenlijk geen roman is. Het is -- tenslotte weer
niets anders dan een essay, in romanvorm ditmaal : het carnaval van den essayist,
die zich verhult achter het masker van den romancier. Maar achter dit masker
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raden we al te gemakkelijk het eigenlijke gelaat : het bloed kruipt, waar het
niet gaan kan en de essayist dringt zich in „Hampton Court" telkens weer naar
voren. We kunnen het ook anders zeggen : in dit boek wordt ons niet in de eerste
plaats een brok leven gegeven, maar een betoog met demonstratie. In zoover
zouden we mogen spreken van een tendensroman in de slechte, opzettelijke beteekenis van dit woord.
Wanneer we dit eenmaal hebben vooropgesteld, kunnen we zonder bezwaar dit
romantisch essay of dezen essayistischen roman (zooals men wil) nader bezien.
Zooals alle werk van Menno ter Braak blijft ook dit, zelfs in zijn mislukking,
deze moeite alleszins waard, Over de fouten, die alle terug te brengen zijn tot
de eene grondfout, spreek ik dus verder niet meer dan voor mijn betoog volstrekt
noodzakelijk is. Ter Braak is (dit moet ons uitgangspunt zijn en daarom nogmaals herhaald worden) essayist, theoreticus, scherp opmerker, fijn ontleder van
het waargenomene. Maar zijn dichterlijke fantasie is te zwak en te vaag om hem
romancier of poëet te doen zijn. Wanneer hij dan ook in „Hampton Court" personen moet uitbeelden, is er voor hem maar één uitweg : de auto-biografie, de
beschrijving van zichzelf. Als dichter andere personen in zichzelf tot eigen leven
brengen kan hij niet ; evenmin hun uiterlijke levensomstandigheden aannemelijk
maken. Het gevolg is dan ook, dat er in „Hampton Court" maar zeer weinig
personen voorkomen, tenslotte slechts 2 mannen en 2 vrouwen. De overigen zijn
niets anders dan wat vage schaduwen op den achtergrond.
Maar ook de twee vrouwenfiguren, Eline en het scharreltje Maffie, dreigen
ieder oogenblik weer zich in dien achtergrond op te lossen. We begrijpen van
haar doen en laten eigenlijk niet veel ; we komen nooit met haarzelf in aanraking, maar alleen met de gedachten over haar van den hoofdpersoon Andreas
Laan. Deze laatste is in vele opzichten identiek te stellen met Menno ter Braak.
Allerlei autobiografische bijzonderheden vallen ons op. Ter Braak is in Eibergen
geboren : Andreas Laans geboortedorp ligt ergens diep in de provincie : we
lezen telkens : in den Achterhoek. Evenals Ter Braak studeert Laan te Amsterdam,
alleen niet in de letteren, maar in de rechten. Over deze studie, die immers
buiten Ter Braaks persoonlijke ervaring ligt, wordt verder niet gesproken. In
het voetspoor van Ter Braak ontwikkelt Andreas Laan zich in de richting van
„Afscheid van domineesland" en eindigt hij als een beginnend Carnavalsmoralist,
al wordt deze naam ook nergens genoemd. Het eenige verschil is, dat Ter Braak
zelf oneindig veel belangrijker is dan Andreas Laan, omdat Ter Braak een levend
mensch is, terwijl Andreas ten slotte een marionet blijft -- een afschaduwing
van den levenden mensch, die alle bewegingen getrouw nabootst, maar toch geen
eigen leven bezit. Andreas is een abstractie, geen conceptie.
Deze Andreas Laan nu bevindt zich aan het begin van het boek in den boottrein, die vanuit Vlissingen de reizigers naar de binnenlanden van Nederland
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en Europa voert. Na een kort verblijf in Engeland gedurende zijn groote vacantie
is hij van daar weggevlucht voor zichzelf. Want in de vreemde omgeving heeft
hem ineens alle zekerheid verlaten : de tradities, conventies, normen van zijn
jeugd, die even zoovele veiligheden waren, zijn plotseling geen veiligheden meer,
omdat hij aan hen is gaan twijfelen. En met den twijfel zijn ze volkomen weggevallen ; er blijft niets anders meer over dan een groote leegte en de angstaanjagende vraag naar den zin en het waarom van alle dingen. „Alleen was het
hem plotseling geheel en al een raadsel geworden, waarom hij daar stond, op
een binnenplaats van het slot Hampton Court, waarmee hij niets te maken had.
Had hij eigenlijk wel met iets te maken van wat er om hem heen gebeurde?
Waarom was hij op reis ? Had dat eenig belang ? En onderwijl stroomde alles
maar leeg op de melodie van de fontein, hem achterlatend zonder hulp, die
daar in een willekeurige wereld ruw was neergekwakt en niet meer denken kon
over dat zotte waarom, dat zich zonder aflaten aan hem bleef opdringen."
Volkomen onverwacht was dit over hem gekomen, zooals al bleek uit het
fragment, dat ik u juist voorlas. Hij was op een touristenuitstapje naar het kasteel
Hampton Court, hij had het slot bezichtigd en wilde juist aan het park beginnen,
toen het hem ineens overrompelde -- op een binnenplaats, bij een ruischende
fontein. En die woorden zijn nu voor hem symbolen geworden : Hampton Court,
de fontein : d.w.z. de leegte, de onzekerheid, het dreigende waarom, waarvoor
hij op de vlucht is. Op alle mogelijke manieren probeert hij zijn gedachten van
dat Bene weg te houden, maar onverbiddelijk wentelen ze weer terug naar hun
constante uitgangspunt. Zoo vlucht Andreas Laan voor Hampton Court, voor
zichzelf, naar de veiligheid van zijn geboortedorp. Daar is alles vertrouwd, ge
veilig gehuld in de verloren traditie en conventies ; daar zal misschien-won,
verlossing zijn voor de leegte van het waarom van alle dingen, en voor den angst
om die leegte, die een krankzinnige obsessie geworden is.
Wat Andreas Laan hier beleeft, is een bewustzijnsvernieuwing, zoo hevig en
zoo volkomen, dat zij daardoor onwaarschijnlijk wordt. Onmogelijk is zij echter
niet ; het principe daarvan maken wij immers allen in meer of minder hevige
mate door. Als kind beginnen wij met onbewust onszelf te zijn, totdat wij eensklaps tot de ontstellende ontdekking komen, dat ik „ik" is en dat wij daardoor
onderscheiden zijn van anderen. Van onbewuste worden wij bewuste persoonlijkheid.
Intusschen blijven wij nog steeds de dingen om ons heen maar aanvaarden, zooals
ze zich aan ons voordoen, zooals we geleerd hebben ze een plaats in ons leven
te geven als iets vanzelfsprekends. Totdat wij ook deze dingen eensklaps ontdekken en staan voor hun geheim. We hadden ze zoo netjes en ordelijk hun
plaats gegeven in het leven, nu stellen ze zich daar ineens niet meer mee tevreden.
We moeten de wereld opnieuw veroveren, maar nu als bewust bezit. Het onbewuste is van ons afgevallen. En het worden de groote vragen naar den zin
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van het leven, van de normen, van de tradities, naar het waarom van alle dingen
de strijd om het eigen standpunt.
Deze ontwikkeling kan zeer geleidelijk verloopen, maar ze kan zich ook plotseling
met een schok manifesteeren zooals bij Andreas Laan. Als illustratie kan ik niet
beter doen dan iets van mijn persoonlijke ervaringen in dat opzicht vertellen.
De eerste bewustzijnsvernieuwing van onbewust tot bewust levend kind heeft
zich bij mij als een heftige schok, een plotselinge omzetting voorgedaan. Het
oogenblik staat daardoor onuitwischbaar in mijn herinnering gegrift. 's Morgens
werd ik wakker met de klare zekerheid, dat ik inderdaad „ik" was en dat mijn
leven werkelijkheid was. Nog hoor ik het koekoeksklokje tikken, dat boven mijn
hoofdeind hing ; ook het getik was anders, reëeler geworden. Ik besefte opeens,
dat ik mezelf nu niet meer voor den gek kon houden zooals vroeger. Toen kon
ik in onaangename omstandigheden me altijd redden door de gedachte, dat het
alles maar een droom was, dat ik straks wakker zou worden en ontdekken, dat
ik niet „ik", maar „een ander" was. Vaak genoeg heb ik in den eersten tijd die
veilige vlucht nog zoeken te forceeren, maar altijd tevergeefs. Ik was nu eenmaal
„ik", onherroepelijk. — De tweede bewustzijnsvernieuwing is geleidelijker gegaan.
Alleen mijn eerste vluchtige verwondering over het wezen der dingen buiten
me is me bijgebleven. Bij het verstoppertje spelen was ik weggekropen achter een
zelden gebruikt poortje. Het was er vreemd stil, alleen vlak bij ruischte een
verwilderde struik in den wind. En even flitste het toen door me heen, dat met
dat woord „struik" alles nog niet gezegd was. Want wat was eigenlijk dat ding
hier vlak bij me, dat we met dat woord aanduidden, maar dat ook buiten het
woord een zelfstandig bestaan had ? Straks zou ik weg zijn, maar het vreemde
ding zou blijven en zijn bladeren bewegen : waarvoor ? waarom?
Wellicht hebt ook gij de herinnering aan enkele van die oogenblikken in uw
leven. Ze zullen u Andreas Laan beter doen verstaan. Bij hem was de schok,
misschien juist omdat hij betrekkelijk laat kwam, zoo hevig, dat hij er volkomen
door uit zijn evenwicht geslagen werd. En hij was -- als dubbelganger van Ter
Braak ! — hyper-intellectueel, zoodat hij deze dingen niet maar eenvoudig kon
aanvaarden, zooals de mensch, wanneer hij nog kind is, tenslotte wel genoodzaakt
is te doen. De student Laan gaat zichzelf ontleden, zijn gedachten controleeren,
zijn associaties naspeuren : waardoor de obsessie steeds meer macht over hem krijgt.
Buitengewoon scherp en nauwgezet teekent Ter Braak al deze elkaar vervolgende
en verdringende gedachtenreeksen op : herinneringen aan den kindertijd, den
gymnasiumtijd, brokken van vergeten liederen, ironische critiek, dwaze invallen,
moeizaam gezoek naar den vergeten naam, die past bij een plotseling in de herinnering teruggevonden gezicht. Anthonie Donker drukt dit in het „Critisch
Bulletin" van November zoo uit : „De sensatie van het woelen der gedachten
keert in dit boek telkens terug ; de sensatie, dat de dingen in het pijnlijke,
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eindeloos indrukken verwerkende menschenhoofd ten slotte ondraaglijk worden,
omdat ze de gedachten eindeloos vermenigvuldigen, de sensatie van het denken,
dat eigenlijk geen denken is, maar een prikkeling, een óverprikkeling der hersens
als een overgevoelige huid, het denken, dat als een dolgeworden kompas niet
meer tot staan komt, het razende vliegwiel in ons hoofd, dat niet ophouden wil,
de razende, rennende demon van het ongeremde denken". Inderdaad -- en
Andreas Laan kan zich daardoor niet van den schok herstellen. Zijn leven valt
uiteen in twee gedeelten : vóór Hampton Court en daarna : de leegte, de zinloosheid.
Zelfs de provincie, het ouderlijk huis kan hem niet verlossen. Hij maakt er
zich los van en gaat naar Amsterdam, waar hij zich ook los maakt van zijn
verloofde Eline. Hij doet dit alles op een volmaakt hartelooze manier, als een automaat van zijn zichzelf waarnemend en ontledend denken. Hij is geen mensch
met een hart, enkel maar intellect. Zijn intellect ziet geen kans meer het oude
met het nieuwe te verbinden en daarom bestaat het oude voor hem ten slotte niet
meer. „Liefde en vriendschap en zulk soort dingen" -- bepeinst hij zelf aan het
einde van het boek — „monden bij mij dadelijk uit in onverschilligheid, wanneer
ik er datgene uitgehaald heb, wat voor mijzelf noodig was".
Als zoo al het oude is afgebroken, wordt Andreas' leven verder bepaald door
twee figuren : de beursman Otto van Haaften en het winkelmeisje en scharreltje
Maffie. Van Haaften maakt aanvankelijk een geweldigen indruk op hem. Want
van Haaften neemt de allures aan van iemand, die ver boven het leven staat
en vanuit „een aparte loge" ironisch-glimlachend neerziet op de verschillende
soorten imbecielen, die er in de wereld zijn. Hooghartig en met een satanisch
plezier vernietigt hij alle tradities en reputaties, volvoert hij den beeldenstorm
van allen eerbied, die er nog in Andreas voor het oude mocht zijn overgebleven,
o.a. den eerbied voor zijn ouders. Ter Braaks haat voor het traditioneele is in
hem opgevoerd tot het uiterste, tot een barbaarsche geestelijke vernielzucht.
„Vlerkachtig", beseft Andreas Laan, maar het fascineert hem daarom niet minder,
hij weet er niets tegen in te brengen. „Nooit ", overlegt hij, „nooit steunde een
argument op een verafliggende, onverdedigbare wetenswaardigheid ; gewoonlijk
was het niet meer dan een felle sneer, een onbarmhartige houw, dikwijls een
bijna beestachtig woord uit een totaal andere gedachtensfeer, dat het object
plotseling neersleurde en onttakelde." Er staan hiervan voorbeelden in het boek,
die ik in dezen kring niet durf aan te halen.
Zoo voltrekt Van Haaften in Andreas Laan, wat Hampton Court begonnen
was. Maar het merkwaardige is, dat Andreas toch alleen geestelijk, intellectueel
door Van Haaften geboeid wordt. Zijn lichamelijke, sexueele leven met Maffie
kan hij daarmee niet vereenigen. Hij schaamt er zich voor tegenover Van Haaften,
die er natuurlijk ironisch en cynisch over zal glimlachen -- niet om het feit --,
maar om de wijze waarop hij zich aan deze sexueele bevrediging overgeeft. Andreas
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is zich namelijk bewust, dat hij in zijn verhouding met Maffie allerminst een
Uebermensch is, maar een doodgewoon mensch, d.w.z. een imbeciel !
Tenslotte geeft hij op de hem eigen manier Maffie op : de spanning was te
sterk. En geestelijk gaat hij dan weer zoeken naar Eline ; hij denkt en droomt
over haar, tot hij er van overtuigd is, dat zij hem zal begrijpen juist in zijn
nieuwe levensinzicht. Hij had immers niet eens geprobeerd haar iets uit te leggen.
In haar hoopt hij de tegenstelling tusschen Van Haaften en Maffie te synthetiseeren.
Maar dan komt het onverwachte en treffende slot. Op de kamer van Eline,
verborgen achter de portières is hij de ongeweten getuige van een liefdesverklaring tusschen haar en Van Haaften. En deze laatste valt ineens van zijn voet
tuk : ondanks al zijn allures van Uebermensch blijkt hij tegenover de vrouw-s
ten slotte een doodgewone imbeciel, zooals - iedereen. Hij was een poseur, anders
niets. En ook Eline verliest in één oogenblik Andreas' belangstelling : ze geeft zich
immers aan een poseur, een groot-doenden imbeciel ! „(Andreas) sloeg de -portières
open, alsof hij een cabaretnummer ging aankondigen voor een onverschillige zaal. ...
Zonder een woord te zeggen, ging (hij) de deur uit, die hij zacht achter zich sloot."
Weer is hij alleen, zooals na Hampton Court. Maar hij is toch iets verder gekomen : hij heeft het bedrog van Van Haaftens houding doorzien. Deze had willen
loochenen, dat ook een Uebermensch tenslotte een mensch en dus een imbeciel
is. Daarom had hij het gewoon-menschelijke in zich angstig verborgen moeten
houden. Hij had sneerend de tradities en normen vernield en de relativiteit van
alles gepredikt. Maar hij had over het hoofd gezien, dat ook de relativiteit
relatief is. Hij had niet begrepen, dat het leven een carnaval is en inligt tusschen
de twee polen Uebermensch en mensch : dichter en burger.
Andreas Laan daarentegen is aan de carnavalsmoraal toegekomen en bepeinst
dit op zijn eigen manier : „.... er is iets verschoven. Ik heb geen verlangen meer
om gewoon te worden. De menschen zullen niets meer aan mij merken, zoo
gewoon zal mijn ongewoonheid zijn. Allerlei dingen zal ik ondernemen .... Weer
met een vrouw ergens een huis binnengaan en zeggen : „zoo, woon je hier ?" ... .
Met verzekeringsagenten spreken over de voordeelen van een polis .... Dit is
de nacht van Hampton Court, immers nu zie ik het helder !"
En daarmee is Ter Braaks essay voltooid. Hij heeft nogmaals zijn levensbeschouwing geformuleerd. Niets meer, maar ook niets minder!
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K. HEEROMA.
In de laatste tijd is ons onder allerlei invloeden steeds meer de kollektivistise
inhoud van het Kristendom bewust geworden : niet alleen als mens, maar vooral
ook als wereld staan wij tegenover God, Zowel op theologies als literair en politiek
gebied is dit te merken. Het is ons weer eens duidelik geworden, dat het Kristendom
op alle terreinen des levens de herscheppende, vormgevende kracht is. En dit
sluit in, dat wij geen Kristenen kunnen zijn, zonder dat tegelijk onze hele kultuur
Kristelik is. Wij, Kristenen van deze tijd, hebben te bouwen aan een Kristelike
kultuur en alles wat niet Kristelik is in kulturele uitingen hebben wij onverbiddelik
af te wijzen. De tijd van het individualisme op elk gebied is voorbij. Wij, literatoren,
hebben ons hierbij af te vragen : welke konsekwenties brengt dit mee voor de literatuur ?
De literatuur heeft aan het individualisme ruimschoots haar deel gehad. Het
resultaat was een geestesverenging bij de kunstenaars en een kunst die verzandde
in een onbeduidende verfijndheid. Alleen wie voortdurend kontakt houdt met de
achtergrond des levens kan een groot en vruchtbaar kunstenaar worden of blijven.
Het resultaat was ook, dat niemand, die zocht naar de diepte van het leven, meer
belang stelde in de literatuur. De literatuur was buiten de „kultuur" komen te staan.
De verarmde literator had twee dingen nodig, verbreding en verdieping. Hij
moest er aan herinnerd worden, dat hij behalve literator ook nog zooiets als een
maatschappelik wezen was en dat maatschappelike instellingen het volste recht
op zijn belangstelling hadden. En dat er behalve zijn armzalig beetje „woordkunst"
ook nog wel iets anders te koop was in het geestelik leven, waarmee hij zijn voordeel
kon doen. Maar niet alleen de gemeenschap met de mensen moest hersteld worden
bij de individualistise kunstenaar, ook en vooral de gemeenschap met God. Hij
moest terugkeren tot de religie.
Men kan, als men wil, deze bevrijding van literator en literatuur uit hun individua
isolement een terugkeer tot de kultuur noemen, omdat de literator opnieuw-liste
voeling had gekregen met andere „kulturele" uitingen als theologie en politiek.
Maar men moet toch wel in het oog houden, dat kultuur niets anders dan een ver-
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zamelbegrip is. Na zich gelaafd te hebben aan theologie en politiek, moest de
literator weer terugkeren tot het gebied, waar zijn eigenlike roeping lag. Hij moest
natuurlik wel, voor zover zijn maatschappelike plichten dat meebrachten, zijn bescheiden deel blijven bijdragen aan andere kulturele uitingen (tegelijk tot zijn eigen
verfrissing), maar als hij werkelik literator was, kon hij alleen in de literatuur de
laatste vormen en de laatste inhouden vinden. Vervaging van vormen kan nooit
geestelike winst opleveren. De mens heeft zich, alleen al uit hoofde van zijn geestelike beperktheid, zijn tijdelike en ruimtelike gebondenheid, te onderwerpen aan een
zinvolle zelftucht. Alleen in deze ommuring kan zijn geest tot volle rijpheid komen.
Dit is geen individualisme, maar een leven in de altijd door gevoelde spanning
tussen individu en gemeenschap. Geen verloren gaan in God is het doel, van ons
aards bestaan, maar ons beperkt, sterfelik leven te leven in gemeenschap met God.
Men kan nationalist zijn, omdat men te beperkt is om het internationalisme te begrijpen, men kan ook van het internationalisme terugkeren tot (hoger) nationalisme,
omdat men weet beperkt te zijn, gebonden door afstamming en grond.
Ik zeg dit alles als een oratio pro domo. Ik heb mij de laatste tijd als arm literator
op veel dingen moeten bezinnen. Er wordt bijwijlen zoveel zelfbezinning van ons
gevraagd, dat wij gevaar lopen van louter bezinning aan het malen te slaan. Een
dichter, die al te veel nadenkt over zijn maatschappelike positie en zijn verhouding
tot het publiek, houdt tenslotte op met dichten. En een Kristelike literatuur, die
zich al te veel bezint, komt er toe haar eigen bestaansrecht te ontkennen en zich
bijv. maar te laten inlijven bij de theologie. Zeker, de Kristelike literatuur heeft
zich te konfronteren met andere kultuuruitingen, zoals de nieuwere theologie. Maar
men houdt daarbij wel eens zijn hart vast en herinnert zich weemoedig uit het oude
Halewijnslied : „Die derwaert gaen en keeren niet". Theologische bezinning kan
voor een literator zeer verfrissend werken. Maar de theologie spreekt voor hem het
laatste woord niet. Hij moet van de wijdheid der „kultuur" terugkeren tot de
beperktheid der literatuur, want daar is hij toe geroepen, daarvoor is zijn geest
aangelegd. De theologie is als vormgeving even beperkt als de literatuur. Maar het
bestaansrecht van de theologie is onbetwistbaar, zolang er theologen of anderen zijn,
die de theologie voor hun ziel en zaligheid nodig hebben. Evenmin valt er aan het
bestaansrecht van de literatuur te twijfelen, zolang er dichters of anderen zijn, aan
wie de laatste waarheden worden geopenbaard in de vormen van de literatuur,
concreet : in het gedicht, en niet in de vormen van de theologie, concreet : in
het dogma. De literatuur is evengoed als de theologie „unmittelbar zu Gott".
God is niet alleen een God van theologen, maar ook van literatoren. Voor een
aantal mensen, laat ik weer concreet zijn : voor mij, is de laatste waarheid een
gedicht en is het dogma op zijn best de stimulans, de prikkel tot zelfbezinning,
waardoor het gedicht in mij wordt opgeroepen, op zijn ongunstigst een eerbiedwekkend, maar zwijgend geheim. Een dichter kan pas met de volle diepte van zijn
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persoonlikheid in God geloven, als God zich aan hem in een gedicht heeft geopenbaard. De dogmaticus verstaat de Bijbel door het dogma, de dichter door het
gedicht.
Uit hoofde van zijn aanleg heeft de literator het recht, neen de plicht, om in
laatste instantie terug te keren tot de literatuur. In laatste instantie, want in de
praktijk van het leven is ieder literator op zijn beurt wel eens een beetje theoloog,
zoals hij, als burger van een parlementair geregeerd land, ook verplicht is op zijn
tijd een beetje aan politiek te doen. In de praktijk van het leven is de dichter
wellicht een veelzijdig, kultureel mens, maar in laatste instantie, voor God, is hij
alleen dichter. Men zal mij tegenvoeren dat er geesten zijn, die tegelijk theologie
en literatuur beoefenen. Tegelijk ? Of om de beurt ? Maar al zijn er misschien
enkele gelukkige geesten, „kultureel" bij uitnemendheid, aan wie de waarheid
theologies en literair presies even diep geopenbaard wordt, dan zijn dat toch
uitzonderingen, begenadigde leiders. Van ieder eenvoudig ambachtsman, die meebouwt
aan Gods kathedraal, kan men zo'n dubbele vakkennis toch niet eischen. Ik hou
geen pleidooi voor specialisatie, ik waarschuw alleen tegen verlochening van eigen
aanleg. Altijd in laatste instantie.
Maar nu de vraag :wat voor konsekwenties brengt dit alles mee voor de organisatie van de Kristelike literatuur ? De sociologise kant van dit probleem zullen
we hier nu buiten beschouwing laten. Het gaat hier om de principiële. Hoe moeten
we het individualisme van de kunstenaars breken en de Kristelike literatuur uit
haar kultureel isolement bevrijden, zonder dat de literatuur haar eigen vormgeving
en haar eigen waarheid geweld aandoet ? In de eerste plaats door de literatuur
niet in de steek te laten. Als wij ons laten meeslepen door het theologise réveil,
zullen wij onszelf vervlakken en de literatuur niet helpen. De literatoren moeten
tot nieuw leven bezield worden vanuit de literatuur, niet vanuit de theologie,
want de theologie laat een dichter tenslotte koud. Maar wel moeten wij het saamhorigheidsgevoel versterken : wij, met ons literaire reveil, dat komende is, zijn
een onderdeel van het grote Kristelike reveil, dat bezig is onze hele Westerse
kultuur te herscheppen en weer tot God te brengen. Wij strijden niet alleen :
ook in de theologie wordt gestreden, ook in de politiek wordt gestreden. Wij moeten
wel degelik kennis nemen van die strijd op andere gebieden dan de onze. Maar
wij hebben onze eigen strijd te strijden, de strijd om de waarheid in de literatuur.
En dit kunnen wij alleen doen door ons literair kunstenaarschap te verdiepen, door
te werken, door te scheppen. Alleen wie volledig zijn eigen dichterschap heeft aanvaard, zal door God geroepen worden tot zijn profeet. Laat niemand de dichter
verachten : hij is geroepen tot het woord en in het woord is de waarheid. Maar
dit staat vast : de weg van de dichter naar zijn dichterschap voor Gods aangezicht
zal leiden over de „kultuur". Hierom heeft, ook voor de literatuur, een Kristelikkultureel tijdschrift veel voor boven een Kristelik- literair. Het brengt de dichter

3RISTELIK- LITERAIR OF KRISTELIK-KULTC.1rREEL

73

tot de „kultuur" en daar doorheen tot zijn volle dichterschap. Maar een omzetting
van „literair" in „kultureel" brengt op zichzelf niet het minste heil. Het komt
op de dichters aan. Die moeten zichzelf onder tucht stellen en zichzelf opvoeden
tot volledige mensen, tot tekendragers van de Absolute. Ik wil hiermee heelemaal
niet zeggen, dat de Kristelike dichtkunst zo doodernstig moet worden. Integendeel,
zij is op 't ogenblik veel te ernstig. Ook het spel is een vorm van de waarheid,
als het 't spel is van de uitverkorenen Gods. Ons dichten is nog veel te weinig
spel, omdat het nog al te zeer een klacht om godverlatenheid is.
De organisatievorm kan iets doen, maar het literaire reveil, dat onze literatuur
voor God zal opeisen, moet bij de dichters beginnen. Wij eisen van hen een kon
andere uitingen van het Kristelik kultuurréveil, niet opdat zij theoloog-frontaiemd
of iets anders worden — laat de zelfbezinning niet tot ontkenning van eigen bestaansrecht voeren 1 maar opdat zij dichter blijven, of misschien beter, opdat zij dichter
worden.
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Komedianten trokken voorbij, door Joh. Fabricius. MCMXXXI 's Gravenhage
N.V. H. P. Leopold's Uitg. Mij.
„Dit boek, dat het eerste van een trilogie is, waarvan de volgende deelen getiteld zullen zijn :
„De Lokkende Verten" en „De Dans om de Galg", speelt in het Italië van den Rococo-tijd,
Casanova's galanten tijd, en heeft als décor het kleine bisschops-stadje Todi, in de Umbrische
bergen. Een troep reizende tooneelspelers, leden van de beroemde „commedia dell'arte", het
tooneel der gilden, houdt op doorreis van Napels naar Venetië, waar ze tijdens het carnaval willen
zijn, kwartier in Todi en geeft er een voorstelling. Den volgenden morgen reizen ze in de vroege
schemering verder. Als ze weg zijn, blijkt, dat deze luchthartige vogels in de herberg van den
gierigen waard Vacca een pasgeboren meisje hebben achtergelaten, dat door hem op het stadhuis
wordt aangegeven en van dit oogenblik af aan de liefdadigheid der gemeente is overgeleverd.
Het boek verhaalt van de soms zeer pijnlijke en droeve jeugd van deze kleine Marietta, die,
evoelig en vol fantasie, onder de botheid der menschen in haar omgeving en onder de sleur
van den Todischen al-dag lijdt. Zij vlucht voor de zondige begeerten van haar pleegvader in een
nabij klooster, komt later bij den bisschop in huis, als hulp voor zijn oude meid-huishoudster.
De bisschop, een ruim denkend en zeer wereldsch geestelijke, zooals wij ze uit den Rococo-tijd
kennen, voelt zich hier in de weinig animeerende sfeer van deze provincie-stad, ver van Rome
en Venetië, weer op een andere wijze even ongelukkig als Marietta, en tusschen hen beiden
groeit onwillekeurig een vertrouwelijkheid, die, wanneer Marietta tot jong meisje ontbloeit, tenslotte
nog slechts moeilijk van liefde te onderscheiden valt. Om het ergste te voorkomen, besluit de
bisschop — in de verwarring van een avond, welke hun beiden de waarheid onthuld heeft —
haar uit te huwelijken. Hem komt daarbij de stille en oppassende kistenmakerszoon Antonio
in den zin, die heimelijk Marietta liefheeft. Door met een gulle hand mee te werken, weet Monsignore dit huwelijk mogelijk te maken.
Het brengt Marietta echter geen geluk. Dit huwelijk, waarin zij uit apathie en blinde gehoorzaamheid aan 's bisschops wil heeft toegestemd, kan haar de liefde voor den Godgewijde, welke
reeds te diep in haar hart wortelt, niet doen vergeten.
Zij voelt zich ook ontzettend vereenzaamd in de omgeving waarin zij thans opnieuw terechtgekomen is. Als de onvermijdelijke crisis nadert, vlucht Marietta naar den bisschop terug, die
in dezen nacht niet meer de kracht heeft haar liefde af te wijzen. Hierna staat haar echter niet
meer te doen dan Todi te verlaten.
In dit vertrek — in den wagen van Cesare, den vrachtrijder op Rome — ligt een onverwachte,
geheimzinnige vreugde, die al haar leed overwint. Het bloed van haar voorouders spreekt. In een
majeur-toon verklinkt het eerste deel van dezen roman-cyclus.
De beide volgende deelen hebben als hoofdpersoon Marietta's zoon Benedetto, die de vergelding
is voor wat zijn moeder door het leven en door de menschen werd aangedaan".
Tot zover citeer ik het prospectus van de uitgever, dat boven vele van zijn soortgenoten
uitsteekt door een goede reportage zonder in beoordeling te vervallen.
De waarde van dit boek zit behalve in een knappe milieutekening en aannemelike psychologie
vooral in de echte vertelkunst, de boeiende stofbehandeling.
De wijze waarop het kleinste détail belangwekkend is gemaakt, is het bewonderenswaardige
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van deze kunst. Daarom hoeft dit boek ook geen andere pretentie te hebben dan als verhaal.
Uit allerlei gewichtige problemen, uit al de vermoeide ernst van onze dagen voert het ons uit,
omdat het er niets mee te maken heeft. Noem deze luchtigheid onverantwoordelik, goed, maar
ze is bekoorlik. Er is bij het bespreken van een boek als dit geen vraag naar de betekenis, geen
afwegen van goed en kwaad, er is slechts een verhaal. Dat het toch niet geheel buiten ons leven
omgaat, komt door de vele levensechte trekjes in omstandigheden en karaktertekening.
v. H.

Het wonder der liefde, door C. en M. Scharten -Antink. Mij, tot verspreiding
van goede en goedkoope lectuur, Amsterdam.
Onlangs is nog eens met nadruk beweerd dat we bij het werk van de Schartens geen onderscheid mogen maken tussen wat Margot Antink schreef en wat Carel Scharten. Hun oeuvre zou
een absolute eenheid zijn, en iedere poging om die eenheid tot een tweeheid te herleiden, zou onvoorwaardelik tot oppervlakkigheid voeren.
Ik weet dat nog zo niet. Natuurlik wil ik niets afdoen aan de betekenis van deze samenwerking
die we, als enig in onze litteratuur, wel zeer op prijs mogen stellen. Ik wil dus nog wel aannemen dat deze samenwerking vruchtdragend heeft gewerkt op beider talent. Maar of die samen
zo nauw, zo eng is, dat er van het ontleden van het werk dat daar de vrucht van is,-werkingu
zij het dan in zeer beperkte mate en op zeer omzichtige wijze, geen sprake meer mag zijn ?
Jarenlang heb ik met Engelse studenten naast het werk van andere moderne schrijvers en
schrijfsters ook dat van de Schartens gelezen en telkens weer trof het me dat daar hele zinnen,
soms hele passages in waren die zich heel gemakkelik in het sobere Engels lieten overzetten, maar
dan opeens kwam er strubbeling, een „fraai" woord, een „fraaie" zin, waar de nuchtere vreemde
taal haast geen equivalent voor had. Door deze herhaalde ervaring ben ik de stijl van de Schartens
wel zéér scherp gaan scheiden in een meer natuurlik en een meer precieus element — als een hand,
rijk met kostbare stenen versierd —, en zou deze scheiding nu ook niet gedeeltelik door te
voeren zijn over de inhoud van hun werk?
Ook daar vinden we immers altijd de twee elementen die, nu weer eens meer, dan weer minder
harmonies, mekaar aanvullen, verzachten aan de ene kant, verstevigen aan de andere : die van
het natuurlike en het meer bewuste, meer be-filosofeerde leven.
En als ik deze twee bestanddelen dan min of meer gescheiden tegenkom, dan kies ik altijd voor
het eerste, voor de natuurlike kant, omdat die andere zijde van hun werk, die van de levens
levensbewustwording, me te gematigd, te bleekjes is.
-filose,vand
Daarin ligt voor mij dan ook de bekoring van „Het wonder der liefde ". Dit is lang niet het
meest harmoniese boek dat de Schartens schreven ; het natuurlike overweegt hier wel zeer tegenover het geestelike.
Maar toch, welk een prachtkerel wordt ons in dit verhaal getekend ; Paolin, de stroper, die
opgesloten wordt, als een wild dier in een kooi, omdat hij geschoten heeft op de minnaar van
zijn vrouw. Hoe zuiver brandt dan ineens, in het duister van de gevangenis, de gouden vlam van
zijn liefde voor die medegevangene, voor Rosa, die hij slechts twee maal eerder in zijn leven heeft
gezien. Welk een kracht geeft hem die liefde ; zij is het die hem staande houdt, die hem in
de afzondering — bewaart voor het leven.
Na drie lange, moordende jaren vinden ze elkaar, mogen ze elkaar toebehoren. En daarmee —
is het ineens of het boek, dat tot hiertoe met zulk een geestdrift geschreven was, inzinkt. Na
een paar jaar van geluk sterft Rosa ; Paolin is wanhopig, maar neemt tenslotte zijn wettige vrouw
weer in genade aan, niet ter wille van haar zelf, maar om hun beider kind.
Nu wil ik niet ontkennen dat er in de geschiedenis, ook na de definitieve ontmoeting tussen
Paolin en Rosa, voldoende stof zit voor een bevredigend slot. Integendeel, ik twijfel er niet
aan of de religieuse bezinning die er bij Paolin komt tijdens de ziekte van zijn vrouw, zijn verzoening met het verleden na haar dood, zouden ook hier harmonies aan de wondere liefde die
deze twee mensen voor elkander voelden, kunnen worden aangepast. Maar dan zouden deze
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toch heviger, feller beleefd en beschreven moeten zijn dan nu het geval is geweest. Tegenover
de sterke, de machtige genegenheid, waarvan ons in de eerste helft van dit boek wordt verhaald,
doen ze nu maar al te vlak aan, als een te mat slot na zulk een prachtige inzet. J. H.

Wij willen niet, door Henriëtte Roland Holst -van der Schalk. W. J. & J. Brusse's
Uitg. Mij., Rotterdam 1931.
De Moeder, door Henriëtte Roland Holst -van der Schalk. W. L. & J. Brusse's
Uitg. Mij., 1932, Rotterdam.
Wanneer wij deze beide spelen, in het bijzonder „De Moeder", vergelijken met „Kinderen
van dezen Tijd" tteft ons het vele, dat zij met elkander gemeen hebben. Hun lectuur is niet vrij
van een zekere eentonigheid, die op den duur beklemmend werkt, omdat in alle drie de werken
een uitzicht ontbreekt.
Men speurt een verlangen, dat nu eens rusteloos ronddoolt door de moderne tijdsproblemen
en dan weer zich in eenig sociaal idealisme verstrikt, om tot zichzelve terug te keeren zonder
de zekerheid gevonden te hebben, waartoe het zich op weg begeven had.
Beter is ongetwijfeld deze eerlijkheid dan een zekerheid, die niet in het eigen leven ontvangen
werd, te adopteeren als de eigene.
Doch in haarlyrische poëzie heeft Henriëtte Roland Holst deze dingen reeds zooveel klemmender
en bewogener gezegd. Heeft zij niet toch in deze spelen op een verkeerde wijze haar persoonlijkheid
aan de gemeenschap ten offer gebracht?
Inmiddels zijn in „De Stem" een tweetal lyrische gedichten (uit later tijd dan „Vernieuwingen ")
van haar hand verschenen, die er op wijzen, dat innerlijk de dichteres gestadig voortgeschreden
is op den weg harer ontwikkeling. In elk geval getuigen deze verzen van een levenshouding,
die veeleer in het verlengde van „Verworvenheden" en „Vernieuwingen" ligt dan in het krampachtig volgehouden sociaal-idealisme, waarmede „De Moeder" besluit. R. H.

Helden der Reformatie door Emanuel Stickelberger. Uit het Duitsch vertaald
door H. Weiland, D. A. Daamen's Uitgevers - Maatschappij N.V. Den Haag (z.j.).
Luther te Worms, Calvijn en Servet, Maria Stuart en John Knox, de Bloedbruiloft, de Ruijter
en de Hongaarse predikanten, enz. Op middelmatige wijze worden al deze bekende verhalen nog
eens naverteld. v. H.

Licht aan de kim. Spreekkoor voor de vrede door Leo van Breen. 2e druk, IIe
v. H.
en IIIe duizendtal. Uitgave : P. J. W. Jongeneel, Gouda (z.).)
De vrouw in de schaduw, door Fannie Hurst. Geautoriseerde bewerking van
Jeanne van Schaik -Willing 1931, Den Haag. N.V. Leopold's U. M.
Dit is het knappe, maar vermoeiende verhaal van een vrouw, die na een leven „in de schaduw"
van een gehuwd man aan wie ze meer liefde gaf dan ze van hem ontving, in armoede en ellende
sterft, als hij haar bij zijn dood onverzorgd blijkt te hebben achtergelaten. Bewonderenswaardig
knap zijn Walter en Rie in hun liefde en in hun kibbelarijen, hij in zijn beperktheid en egoïsme,
zij in haar dagelikse zelfverlochening getekend. Maar deze tot in het geringste détail uitgewerkte
verhouding, waarvan het triest einde door allerlei kleine voorvallen in het verhaal al vroeg wordt
aangekondigd is zo troosteloos en van een droefgeestige eentonigheid, dat ik het boek graag
toen het halfuit was, had weggelegd om het nooit meer ter hand te nemen. v. H.
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Geschiedenis van de Nederlandse taal, in hoofdtrekken geschetst door Dr. C.
G. N. de Vooys. Bij J. B. Wolters' Uitgevers -Maatschappij N.V. Groningen, Den
Haag, Batavia 1931.
Tot een van mijn aangenaamste herinneringen aan de kolleges van Prof. de Vooys behoren
de uren, waarin hij de geschiedenis van de Nederlandse taal behandelde. In enigszins gekonsentreerde vorm zijn deze kolleges nu uitgekomen bij de firma Wolters. Behalve als welkom
leerboek voor studenten en voor hen die werken voor de akte middelbaar Nederlands, is het ook
een stimulerend werk voor ieder, die zich met de bestudering van onze taal bezighoudt, daar het
op tal van plaatsen wijst op de leemten, die er nog in ons taalonderzoek bestaan. Overigens is
het een ontwikkelend boek voor elke belangstellende leek, dat zijn taak naast dat van Verdam
met ere vervullen zal. v. H.

Ibsen in Nederland, Critische en Bibliografische gegevens door B. A. Meuleman.
Den Haag, W. P. van Stockum.
Eigenlijk vind ik dit geschrift wat tweeslachtig. Critisch en Bibliografisch is een heel gevaarlijke combinatie geloof ik. Men bedoelt óf een overzicht te geven van het literair -critische
materiaal en treft dan een soort keuze, óf geeft bibliografisch materiaal en dit laatste zij dan
volledig. Intusschen, nu ik Meulemans werk hier voor mij heb begrijp ik goed het bekorende
van de methode, die door den samensteller is gevolgd. Je hebt het idee, dat je wat méér bijdraagt
dan alleen namen en data. Maar tegelijk bekruipt me de vrees : wat is er nu weggelaten en waar óm ? Samensteller zegt, dat zijn geschrift zich „beperkt tot de mededeeling der meest markante
uitingen en oordeelvellingen over (Ibsen) en zijn werken in den loop der jaren hier te lande
gepubliceerd .... " Daar is 't al : wat is „markant" en wanneer wordt een mededeeling dat?
Het zuiver bibliografisch gedeelte (36-51) heeft m.i. meer waarde. Al moet mij de opmerking
uit de pen, dat ik het niet verdedigbaar vind, ook hier de chronologische volgorde zóó toe te
passen. Hoeveel duidelijker en overzichtelijker zou het materiaal geworden zijn, indien bijeen
gezet waren alle critieken en essays over het zelfde boek of hetzelfde spel. Nu staat in III (4051) alles dooreen en wie wat zoeken wil over „Spoken" b.v. is genoodzaakt alle bladzijden na
te visschen.
De rubriek „Varia" lijkt me nog al anecdotisch en dat er met weinig moeite een 100 bldz.
zou gevuld kunnen worden met gegevens over Ibsen — en dit ; Ibsen — en dat, etc. pleit
tegen deze literaire moppentrommel. P. H. M.

De spelling van de Vries en te Winkel, door C. J. J. Westerman. Met eerie
inleiding van Dr. P. H. van Moerkerken en een beschouwing over school, spelling
en taal van A. Jager. J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia. 1931.
Dit boekje is een erkenning en tegemoetkoming aan de spellingvereenvoudigers uit een hoek,
vanwaar steun zeer gewenst is : de grote pers, de literatoren en de school.
De school is eigenlik reeds gewonnen. In de onderwijskringen, vroeger het hechtste bolwerk
ter konservering van een bepaald systeem, heeft men in de dagelikse praktijk van het omslachtige
spelonderwijs ingezien, met hoeveel onnodige moeilikheden dit onderwijs is belast. En wanneer
de minister op school tussen de oude en de vereenvoudigde spelling vrije mededinging liet,
zou de strijd voor de vereenvoudigde spoedig met een snelle keuze voor de vereenvoudigde
beslist zijn. In de grote pers (op enkele uitzonderingen na) en in de literatorenwereld stuit men
echter nog op veel onkunde en onwil. Zelfs in dit boekje, waarin de samensteller meedeelt jarenlang
met belangstelling de spellingkwestie te hebben gevolgd, is er nog zo'n verwarring, dat het grootste
deel van het betoog gewijd wordt aan het met klem verdedigen van de rechten der literatoren
en andere kunstzinnigen op het gebruik van die uitgangen, die om welluidendheidseisen niet
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kunnen gemist worden. En dat, terwijl binnen de kring der vereenvoudigers en in verschillende
van hun officiele geschriften niet anders wordt betoogd, reeds al die jaren lang. Daar is echter —
en hier schuilt waarschijnlik de oorzaak van de onvoldoende bekendheid — nooit in het biezonder
de nadruk opgelegd, omdat deze opvatting nooit basis van taalonderwijs op de lagere school
kan zijn. Daarvoor is deze regel te veel buiten het bereik van het kinderlik bevattingsvermogen
en te individueel van toetsing.
Overigens mag er tegenover degenen, die zo bang zijn, dat met het invoeren van de vereenvoudigde spelling veel onmisbaar taalschoon zou worden geschrapt, op gewezen worden, dat men
in verzen van Leopold, b.v. niet moet gaan omspellen in een buigingloze taal, evenmin als men
de spelling van Middeleeuwers, 17e eeuwers niet dan bij hoge noodzaak moderniseren moet,
aangezien men altijd daarbij gevaar loopt levende taal te verminken. Maar ten andere moge men
ook bedenken, dat zij die nog volgens De Vries en te Winkel verbuigen vele n's schrijven, die
ze zeker niet bedoelen te zeggen, en die, gelezen, het schoon van hun arbeid wel degelik aan
deze welluidendheids-n, waarover van Moerkerken en Westermann schrijven,-tasen.W—
doet geen dienst als buigings-n, en kan in de nominatief evengoed als in een objektsnaamval
gehoord worden.
Ondertussen, al zou er bij een gedetailleerde bespreking veel zijn in dit boekje, waarover
te diskussieren valt, veel waar in ernst bezwaar moet tegen worden gemaakt, er is nog meer,
dat dankbaar stemt. Laten de heren, in hun krant en in hun literaire arbeid nu nog hun ideën
in praktijk brengen, na nog eens zorgvuldig overwogen te hebben, in hoeverre hun persoonlike
afwijkingen gemotiveerd schijnen, en dan zal hun voorbeeld weer anderen er toe brengen over
de kwestie na te denken. En zal de officiele erkenning van een eenvoudiger systeem dan dat
van de Vries en te Winkel, niet alleen verlichting brengen in de arbeid van de onderwijzers
en van onze kinderen, maar dan dringen mogelik ook gezonder denkbeelden door over de ver
v. H. -houdingva
taal en schrift.

3de Zending Evangelisatiebibliotheek 1931. J. N. Voorhoeve, Den Haag.
Behalve het bekende weekkalendertje van de E. B. en enige traktaatjes bestaat deze zending uit
een verzenbundel van Mevr. van Veenendaal-Keulen Licht en Schaduw, een werkje De Heilstaat
door N. Baas en een Gids voor de Levensreis. Vooral het laatste is voortreffelike Evangelisatie

lektuur. De vele korte stukjes zijn levendig en helder geschreven. Wie met de Evangelisatiemethode
van deze bib!. sympatiseert, vindt in dit boekje een van de beste uitgaven van Voorhoeve. v. H.

Stroomingen en. gestalten, door Dr. K. H. de Raaf en J. J. Griss. Met medewerking van Dr. N. A. Donkersloot voor de literatuur na 1914.
Tweede, herziene en vermeerderde druk. Rotterdam, 1931, W. L. & J. Brusse's
Uitgevers Maatschappij N.V.
Bij het verschijnen van de 2de druk van deze goedgeschreven geschiedenis onzer letteren,
dat voor zijn bestemming als schoolboek misschien te uitvoerig is, maar overigens als beknopt
handboek bij de bestudering der literatuurgeschiedenis zeer te waarderen, valt ditmaal voor
onze aandacht op de arbeid van Dr. Donkersloot. Van de oprichting van Het Getij-namelik
en de figuren van Herman v. d. Bergh en M. Nijhoff komt hij over Dirk Coster en De Stem
tot het expressionisme en vitalisme, met De Vrije Bladen. Afzonderlik wordt daarna gesproken
over de Jonge Katholieken, jonge Protestanten en revolutionaire dichters. Bij het proza vindt
hij pas in 1928 pogingen tot vernieuwing. Met enkele opmerkingen over de Vlaamse literatuur
en de kritiek van onze tijd, en een lofrede op onze vruchtbare literaire jaren, eindigt hij. In de
afdeling Gestalten heeft hij een niet gering getal personen gekarakter- en gekatalogiseerd.
Een enkel woord over wat Donkersloot over de jonge Protestanten zegt : hij vindt bij ons veel
epigonisme en rhetoriek. Geerten Gossaert nog niet ontwassen aan de dreun en niet bij uitstek
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Christelik dichter. Zuiver Christelike dichters de Marode en vooral Jacq. v. d. Waals. Onder
de jongeren is de enige die wat beloofde Dr. W. A. P. Smit, maar deze zwijgt. Wel gaf hij een
uitnemend boek als proefschrift over Jakob Revius, gevolgd door een nieuwe tekstuitgave.
Het is niet veel, waar we het mee doen moeten. Ik wil niet twisten over de vraag, of het niet
meer had mogen zijn. Wel vraag ik me af, of het waar is, dat de Jong- Katholieken „voor de
taak stonden zonder eenige traditie hun weg te zoeken" terwijl de jonge Protestanten „een hardnekkige en fatale traditie te overwinnen hebben." Hadden de Katholieken geen Thijm en
Schaepman, die dichtten in het 19e eeuwse jargon ? En verhindert een 19de eeuwse traditie de
jonge Protestanten het schrijven van een eigen vers ? Ik geloof dat het kritiekloos bewonderen
van Nijhoff, Marsman en de jong- katholieken onze jonge dichters meer kwaad gedaan heeft.
De enige jongere, die teruggreep naar een Protestantse traditie in het religieus renaissancevers (waarvan tenslotte het domineesvers van de 19de eeuw toch ook een voortzetting
was), wordt door Donker terecht gunstig van andere jongeren onderscheiden. Het zou mogelik
zijn deze vlucht naar moderne rhetoriek te verklaren uit angst voor een oude rhetoriek en voor
de stichtelike toon, in werkelikheid geloof ik, dat terwijl in de Protestantse wereld, in de theologie
en in de kerk, een nieuwe geest ontwaakt, onze jonge dichters te weinig daardoor zijn geraakt,
dan dat voor hun werk en persoon dit veel waarde heeft. Het kan echter onmogelik lang duren,
dat onze jonge mensen buiten de nieuwe geestelike oriëntering in het protestantisme zouden
blijven en niet iets van de bezielende kracht van de geestelike arbeid der laatste jaren zouden
ondervinden. Dan zullen ze zich moeten losmaken uit de omwikkelingen der moderne fraaiigheden,
waarmee ze zich nu nog graag tooien, omdat ze dan niet meer bij hen zouden passen. Dan zal
blijken, dat enkele van hen iets meer dan domineesrhetoriek overhouden. Dat er reeds aanwijzingen voor zijn, geloof ik ook.
Donkersloot is, wanneer hij over Protestantse dichtkunst denkt, bang voor de 19e eeuwse
galm en voor het Calvinisme, dat hij met Puritanisme verwart en zich kulturfeindlich denkt.
Als ik aan onze Protestantse dichtkunst denk, ben ik bang voor een te dicht volgen van de
dichters der Vrije Bladen en De Gemeenschap, terwijl ik hun geestelike positie te weinig gevestigd
zie op de bodem van eigen 20ste-eeuwse werkelikheid, godsdienst als een vaag spekulatief begrip,
v. H.
inplaats van als een levende kracht,

De bottende Bongerd, door Dr. A. W. C. Wittop Koning-Rengers Hora Siccama
en Herman Poort. Deel I.
Dit leesboek is bedoeld als voorloper voor De bloeiende bongerd. Ieder die het oudere leesboek
en Herman Poort kent, kan zich voorstellen, wat De bottende bongerd brengt : met smaak gekozen

stukken, kleine inleidingen, nog nauw verwant aan tachtigers -aesthetiek. Al kan men de houding
van de samenstellers tegenover de literatuur eenzijdig noemen, deze bloemlezing heeft op vele
anderen voor -- begrip voor wat bij jonge mensen gewild is, Zonder dat aan de smaak van de
jongeren voor het goedkoop -komiese is toegegeven. Een boek, dat wel gaan zal. v. H.

Nederlandsche Letterkunde, door A. L. J. Wytzes. Derde herziene druk.
Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia 1931.
Het boekje van Wytzes is bij de derde druk opnieuw vrij belangrijk gewijzigd, en is veel
bruikbaarder geworden.
Vele kleine gebreken zijn weggewerkt ; meer dan vroeger is er getracht naar samenvatting,
naar enig perspektief. Het heeft nog wel iets van het bezwaar, dat de le en ook de 2de goeddeels
onbruikbaar maakten : te omslachtig van redenering en te weinig karakter, maar er begint toch
achting bij me te rijzen voor de auteur, die zich zo inspant om dit boekje steeds beter de
taak te doen vervullen, die hij er aan had toegedacht.
De formulering, veel verbeterd, is nog niet overal gelukkig. Een enkel voorbeeld ter illustratie.
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De heer W. vertelt van Potgieter, dat hij een gezond realisme nastreeft. „Realisme, waarbij het
leelijke beschreven werd, komt bij hem niet voor" (toegelicht met zijn kritiek op Beets' De
Leidsche Peueraar). Zo'n zinnetje gaat voor een leerling betekenen, dat altijd wanneer een realist
iets minder smakeliks beschrijft, hij bezig is met ongezond realisme.
Zo lijkt het me, om een andere reden, niet gelukkig de karakteristiek van de Genestet te
besluiten met de woorden van Huet : te nauwernood een Christen. Wat hij van Dirk Coster en
De Stem zegt is onduidelik : waarom hier het woord humanisme, en Dostojewski niet genoemd.
Is het niet wat te dwaas om het werk van Chr, essayisten en geleerden als Wille, v. d. Valk,
Haantjes, van Ham, Tazelaar, v.d. Leek, Eringa, Q. A. de Ridder e.a. te brengen in een rubriek
kunstproza ? We moeten het hierbij laten, maar deze voorbeelden zijn nog met vele te vermeerderen. Mogen die bij de 4de druk verdwijnen. v. H.

De man die den moed had, door Mia Siemer, Het Nederlandsche Boekhuis,
Tilburg.
De titel klinkt wat sensationeel, het verhaal zelf is dit niet. De moed welke in dit boek geprezen wordt, is die van de man die, door een toeval voor zijn hele verdere leven ongelukkig
geworden, zijn liefde voor een aardig meisje zorgvuldig verborgen houdt, zich daar niet over
uitspreekt omdat hij dit meisje nu niet meer aan zich zou willen binden.
Het gegeven is sympatiek ; zo is ook de sfeer in dit boek. Jammer dat het niet beter geschreven is. De personen die in deze roman voorkomen, zijn weinig meer dan schablonen ; ze
missen juist dat wat hen tot mensen zou kunnen maken. Nog eens, dat is jammer ; met meer
talent beschreven, zou de hier behandelde stof zulk een aardige roman hebben kunnen opleveren.
J. H.

Groninger Bijdragen voor Taal- en Letterkunde. Zeventiende -Eeuwsche
Syntaxis (Eerste stuk), door Dr. G. S. Overdiep. Bij J. B. Wolters, Groningen,
Den Haag, Batavia, 1931.
Wat Prof. Overdiep met dit boek begint, zal in de kleine kring van Nederlandse filologen,
voor wie dit boek bestemd is, vol waardering worden ontvangen. De Middelnederl. Syntaxis
van Stoett, ook al voldeed ze niet in alle opzichten, was reeds jarenlang een steun bij de studie
van oudere taal. De methode van Overdiep, die het materiaal statisties ordent uit een duizendtal
regels van een 12-tal 17e eeuwse uitgaven van zeer uiteenlopende aard, ze moge dan al geen
volledigheid kunnen nastreven, ze zal toch zeker in veel opzichten instruktief zijn voor de wijze,
waarop verschillende 17e eeuwers de taal hanteerden. Terecht konstateert Prof. Overdiep, dat
na een reeks van dergelike konstateringen het grote voorbereidende werk zal zijn gedaan, dat
nodig is voor het schrijven van de grammatika, waarnaar we eigenlik verlangen, die meer zal
kunnen verklaren, en o.a. de motieven voor het verschillend taalgebruik bij de verschillende
auteurs zal kunnen naspeuren, waarnaar we nu zo nu en dan wel eens tasten, en waarvoor ook
wel enkele algemene tendenties zijn aan te geven, maar die toch ondanks enkele monografieën
nog in de verste verte niet kunnen benaderd worden. Dankbaar voor het gebodene, verlangend
naar de voortzetting. v. H.

Beknopte Geschiedenis van Het Kerkelijk Lied, door G. J. A. van Hulst.
Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 1931.
Een kort, zakelik overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het kerkelik lied. De
meeste belangstelling is gewijd aan het Protestantse kerklied ; in een laatste hoofdstuk is terecht
een behoorlike plaats ingeruimd aan de pogingen om enige verbetering te brengen in de kerkzang,
zonder dat de schrijver echter van enig resultaat van deze pogingen kan gewagen. Over de
literaire zijde van de kwestie, de erbarmelike poëzie van vele der berijmingen en liederen wordt
in dit boekje zo goed als gezwegen ; de musicologiese zijde had zijn voornaamste belangstelling.
V. H.
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H. DE BRUIN.
Ik heb beslist : nu zij dit Vólk gemeden,
Hem en Zijn volgelingen moordt de Stád -en keer weerom, en loop het óude pad
terug naar den zachten schemer van 't Verleden.
Diep binnen . de Herinnering geschreden,
zoek ik in droomen die ik lang vergat
troost voor het derven van dien afgesneden :
van Jezus Overwinning in de Stad.
Vreemdeling, die mij vraagt en onderricht,
is U de Nood van dezen tijd wellicht
ontgaan ? (mijn God ! zijn kalme woorden wekken
Verwachting tot nieuw Leven uit den dood.)
Zie : jezus handen zegenen het brood, —
en ik, — móet áanstonds naar de Stád vertrekken !
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EEN MERKWAARDIG DEBUUT. *)
Jan Walch vertelt in een inleidend woord tot de roman De Twijfelaar van de
verrassing, die dit boek hem heeft gebracht. Omdat het zo geheel zonder literaire
fraaiigheid was, zo echt, eenvoudig en natuurlik. Ook voor mij was het een aangename verrassing. Omdat hier, na Rijnsdorp, maar volkomen onafhankelik van hem,
het Gereformeerde leven, zoals het onder de kleine burgers in eenvoudigheid leeft,
opnieuw op de daad is betrapt. Ook omdat Limburg de kunst verstaat, zonder in
de gekompliceerdheid van het ontstaansproces van elke handeling zich te verdiepen, dus het leven latende in de vanzelfsprekendheid, waarin het zich aan ons
voordoet, het als ons leven te doen herkennen. Hier ligt ook de zwakke kant
van zijn werk : - schrijvende in argeloosheid, is hij gedwongen de uiterlike omstandigheden een belangrijke rol te doen spelen. Niet altijd is het hem mogelik
bij t de aanwending van deze uiterlike middelen de illusie van vanzelfsprekendheid
zijn opzet, komt door
i
te handhaven. Dat hij toch in belangrijke mate slaagt in
twee dingen : hij kan boeiend vertellen en weet een gesprek tot zijn kernzinnen
terug te brengen, zonder de natuurlikheid van het gesprek te schaden.
. De Twijfelaar is de geschiedenis van een Gereformeerde jonge man, die uit
zijn zekerheid wordt geslagen door de ontnuchterende wijze, waarop hij tekortschiet, als hij met een Roomse vrouw over het geloof komt te praten, en de
moeilikheden, waarin hij komt, als hij gaat houden van een meisje, dat even zeker
weet, dat zij haar Roomse geloof nooit los kan laten, als hij, dat hij tot haar geloof
nooit over kan gaan.
Een roman van de twijfel is zijn boek ondanks titel en gegeven niet geworden;
het verhaal van de liefde van Johan Groener en Lena boeide de auteur te veel om
al zijn aandacht te geven aan de geestelike tobberijen van Groener. Toch, uit
de belangstelling voor de Roomse kerk en tegelijk de scherpe, maar ongemotiveerde, instinctieve afwijzing er van, met tot slot de berustende, een Protestants
publiekniet geheel bevredigende oplossing, wettigen het vermoeden, dat voor de
opzet de twijfel wel het belangrijkste element van zijn roman was.
i
auteur in
Hoe is dit twijfelmotief uitgewerkt ? In de eerste plaats heeft Groener door gebrekkige kennis en door zijn opvoeding gemeend, dat de waarden van het Evangelie
in de Roomse kerk zo goed als geheel waren verloren gegaan, terwijl ze bij onze
orthodoxie zonder enige deformatie zuiver waren opgeborgen. Zijn moeilikheden
zijn daardoor van intellektuele aard. Een theologie als de zijne is zozeer een af gerond geheel, dat ze intellektueel een onbeperkt vertrouwen geeft, maar ook zo,
dat het falen van de argumentatie in één opzicht het vertrouwen in het geheel
schokt. Het drong te laat tot hem door, dat de R.K. theologie even goed als
denkwerk een prachtig sluitend geheel is, waaraan de knapste godgeleerden van
vele eeuwen gebouwd hebben. Tenslotte begrijpt hij intuïtief, dat argumentatie
dwaasheid is, en voor hem als leek bovendien een gevaarlik strijdmiddel, en hij
zegt tegen de pastoor al zijn angst voor en afkeer van de leer der eucharistie op
,

1

) De Twijfelaar door J. Limburg. D. A. Daamen's Uitg. Mij. N. V. 's-Gravenhage (z.j.).

EEN MERKWAARDIG DEBUUT.

83

een wijze, die disputatie buitensluit. Hierdoor sloot hij zich wel voor verdere beinvloeding door de leer der R.K. kerk, maar had hij tevens de intellektualistiese
basis, waarop hij meende, dat zijn geloof rustte, voor zichzelf ondergraven.
Zo houdt hij tenslotte dan ook een zeer negatieve belijdenis over, n.l, dat de
mis „een vervloekte afgoderij" is. Verder komt hij in dit boek dan ook niet.
Wanneer dan ook deze strijd in Johan Groener de hoofdzaak was, dan zou het
gegeven en zijn oplossing, hoewel volstrekt niet ongewoon en ook niet minder
ernstig dan wanneer de oorzaak van de twijfel van andere aard was, toch vrij armzalig zijn en kon men met een hoe-is-het-mogelik- gezicht over kortzichtigheid het
hoofd schudden.
Maar er is hier niet uitsluitend een intellektualistiese beklemming. Juist omdat
het dit niet is, verzet hij zich onberedeneerd in het gesprek met de pastoor.
Intellektualistiese twijfel mag een te sterk lijkende argumentatie met geweld van
zich afduwen, de twijfelaar komt er toch niet van los en tobt er verder mee, tot
hij er zich werkelik van bevrijdt of er aan ten onder gaat.
Bij Groener was het anders. Intellektueel weet hij de weg niet meer, maar
toch blijft hij aan de gegrondheid van wat hem als kind geleerd en als jonge
man vertrouwd geworden is, vasthouden.
Zijn liefde voor Lena bracht hem wel tot een zekere tegemoetkoming tegenover
het katholicisme. Zijn bereidheid om met de pastoor over het geloof te spreken,
was echter niet volkomen gemeend. Hij had veel voor Lena over, en wilde nog
wel meer voor haar doen dan het afleggen van een paar bezoeken bij de pastoor,
maar hij kon er niet heengaan in de hoop, dat de pastoor hem zou overtuigen.
Daarvoor waren katholicisme en afgoderij in zijn voorstelling te nauw verwant.
In zijn bruuske afwijzing is dan ook niet in de eerste plaats afweer tegen wat
hem intellektueel onaannemelik was, maar hij wil zijn verhouding tot God veilig
stellen, hier is een geloofsreaktie. Hier is voor hem een zekerheid, die onaantastbaar moet blijven, van waaruit hij met zekerheid spreken kan. Bij vooropgestelde
zekerheden is geen mogelikheid tot principiële bespreking. Dat is wat alle bespreking van religieuse verschillen zo moeilik maakt ; inzicht en geloof zijn bij velen
zo nauw verbonden, dat vaak op de plaats waar men een argument verwacht, een
geloofsgetuigenis klinkt en dat soms domheid en onwil lijkt, wat niets is dan
een krampachtig vasthouden aan het geloof. Men kan dat zwak noemen, oppervlakkig, toch is daar ook de eerbiedige huivering voor het heilige, waarbij bediskussiëring reeds aantasten van heiligheid is. Hoewel het er op lijkt, in wezen

is dit dus geen intellektueel verzet, maar een intuïtief teruggrijpen naar de grond
van het geloof.
Daarom is in Johan Groener wel het geloof aan zijn theologie geschokt, en wel
leeft hij niet diep genoeg om zich op de waarachtige grond van zijn geloof te bezinnen, maar er is toch in hem gebleven de bereidheid om het leven te aanvaarden,
er van te maken wat hij er van maken kan, in het vertrouwen, dat Gods wegen,
ook met hem, wijsheid zijn.
Jan Walch spreekt van fatalisme, maar er is groot energiebetoon, zowel in de
wijze waarop hij zich maatschappelik zelfstandig weet te maken, als waarop hij
tegen de rede in, aan Lena trouw blijft.
Het verhaal van de liefde tussen Johan en Lena, de oude vraag, of ze elkaar
toch nog zullen krijgen, heeft voor een belangrijk deel het grondthema van het
verhaal overwoekerd. Als kompositie is het daardoor niet onberispelijk, waarbij
nog komen enkele onhandigheden in het verhaalschema, waarvan de hinderlikste
is de grote toevalligheid der gebeurtenis, die de wending in het verhaal brengt :
dat Johan en Lena elkaar zo onverwacht zien en de konsekwenties waartoe dat
bij Lena leidt.
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Toch is de . roman van Johan en . Lena's liefde een eenvoudige, boeiende ge
Dat kan de onbeholpenheid van een enkel détail niet verduisteren.-sehidn.
Daarvoor is er te veel rake opmerkingsgave in het boek : de sobere maar juiste
tekening van _ het bollenbedrijf, de goede uitbeelding van Lena's ouders. Toch
is het goed op te merken, wat voor onheil de onbedrevenheid van de auteur om
de geliefden tot elkaar en het verhaal tot een voorloopig slot te brengen, inhoudt.
Het is hem gelukt om de lezer in de waan te brengen, dat Johan en Lena voor
goed van elkaar verwijderd zijn. Er is bij Lena zelf ook zoveel oprechte gezind
om Johan te vergeten, dat we geloven, dat slechts een wonder Lena nog-heid.
tot hem terug kan brengen. Tot zover is het voortreffelik. Maar nu moet Lena eerst
ziek worden, daarna volgt de zwak gemotiveerde konklusie dat Lena niet voor 't
kloosterleven geschikt is. Vervolgens komt ze als huishoudster in een dorp, dicht bij
Johan in de buurt. Zij zien elkaar nooit, totdat Johan met een knap, rijk meisje
naast zich Lena voorbijrijdt. Lena, die zich zo sterk had weten te houden bij
alle aandringen van Johan, krijgt het nu zo te kwaad, dat ze hem zelf gaat opzoeken. Dan trotseert ze plotseling een breuk met haar familie en de kerk. Verder
is 't vervolg vrij aannemelik, al is er in het laatste gedeelte ook nog wel een en
ander, dat naar het theatrale zweemt.
Ik sprak zoëven van een „voorlopig" slot. Want dit boek vraagt een vervolg.
Niet omdat het voor een „Christelike roman" wat onbevredigend is, dat Johan
toestemt in een voor de pastoor te sluiten huwelik, waardoor hij ook goed moet
vinden, dat hun kinderen in de R.K. kerk zullen worden gedoopt, maar omdat
nu de moeilikheid pas begint. Wat komt er van dit huwelik terecht, wat voor
betekenis heeft het voor Johan's geloof? Met belangstelling zien we uit naar een
antwoord op deze vragen.
VAN HAM.
')

z) Eerst verschijnt er van de Heer Limburg nog een ander werk. De lezing van dit tweede
boek was me inzoverre een nieuwe verrassing, omdat het bij zo snelle werkwijze niet een reprise
is van het eerste gegeven, al is er verwantschap van milieu. De hoofdpersoon is nu een schooljongen, maar daar omheen groeperen zich verschillende personen uit het kerkelik en sociaal leven
van een Zuidhollands dorp. Enkele hoofdstukken uit het nieuwe boek verschijnen in Opw. Wegen.
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jILLES LIMBURG.

FRAGMENT,
Het was kwart over vieren, In het schoollokaal was het muisstil, Aan het tafeltje
voor de klas, zat van Niekerk schriften te corrigeeren. Achter in de klas, op een
bank, die een weinig uit de rij naar achteren geschoven was, als straf, zat Guus
van Dorp te schrijven en een meisje een paar banken verder, zat uit een boekje
te werken. Het gekras van Guus' pen was het eenige geluid dat gehoord werd, Hij
schreef zoo vlug hij maar kon : „Waarom zou ik liegen en bedriegen ?" Bij elke
tien regels een streepje. Eerst schreef hij tienmaal : „Waarom" en dan „zou" enz.
Als hij er tweehonderd af had, kon hij weggaan. Al veertien dagen lang schreef hij
eiken dag na vieren tweehonderd strafregels of honderd dubbele regels. Heel wat
soorten kende hij nu al ; er waren teksten uit den Bijbel en teksten van van Niekerk
bij en hij vond er behagen in, ze in gedachte toe te passen op anderen. Wat zou
hij woedend zijn als hij nu eens schreef : „Waarom zal ik een jongen een vijf
geven, als hij een acht verdient ?" Hij lachte om dien goeden inval en hield even
op met schrijven. En toch lekker geen vergeving vragen want d à àr was 't om begonnen. Toen hij den dag, nadat het was uitgekomen op school kwam, had van
Niekerk hem voor de klas laten komen en gezegd :
„Heb je me niets te zeggen ?"
Guus had de schouders opgehaald.
„Heb je me niets te zeggen ?"
Guus had „nee" geschud. Toen had de meester de deur van de vijfde klas open
gedaan en gezegd :
„Mijnheer de Jong, wilt U even met Uw klas hierkomen ?"
De kinderen, nieuwsgierig naar wat komen ging, hadden zich gauw voor de
zesde klas opgesteld. Toen ze allen stil waren had van Niekerk het woord genomen
en wijzende op Guus had hij gezegd :
„Zien jullie daar dien jongen ? Dat is een gemeene bedrieger, hij heeft iets gedaan,
waarvoor een groot mensch de gevangenis in moest. Op zijn rapport heeft hij de
handteekening van zijn vader nagemaakt en het mij zoo teruggebracht.
Toen zijn vader naar zijn rapport vroeg heeft hij hem voorgelogen door te
zeggen, dat hij het rapport nog niet had gekregen, Het ergste is, dat nu het ontdekt
is, hij net doet, of er niets gebeurd is, Ik verbied jullie allemaal om met hem te
spreken of te spelen, zoolang ik jullie niet gezegd heb, dat het weer mag, en dat
zal zijn, als hij berouw toont. -- Nu kunnen jullie gaan."
„Piet Verhoog en Gerrit Wessel, nemen jullie de achterste bank en zet die een
meter naar achteren, d à àr kan hij dan zitten ".
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In doodsche stilte hadden de kinderen alles aangehoord, de twee jongens hadden
de bank verschoven en de vijfde klas was weer naar haar eigen lokaal gegaan.
Guus had er bij gestaan of hij geen tien kon tellen. Toch had hij niet gehuild,
dat kón hij eenvoudig niet. Toen hij in die weggeschoven bank zat, bedacht hij
wat ze raar gekeken zouden hebben als hij eens gezegd had:
„Zien jullie dien meester daar ? Nou, dat is een gemeene valschaard, die je
valsche cijfers geeft en dan is t-ie nog kwaad, dat je 't thuis niet durft te laten
zien".
Gelukkig, dat de anderen best wisten, dat hij geen slecht rapport verdiende.
Hij was tóch niet bang, wat kon 't hem schelen of ze niet meer met hem mochten
spelen. Later, als hij groot was, dan zou hij hem wel 's spreken. Als hij zelf eens wat
was, burgemeester of advocaat, dan zou hij hem nog wel eens er aan herinneren.
In de gevangenis ! Dat zou-ie wel willen ! Lincoln was ook maar een arme jongen
geweest. Ja dat was een mooi boek : „Van de planken hut naar het Witte huis".
Frans had het meegebracht uit de bibliotheek van de knapenvereeniging en hij
zat er stiekum in te lezen, ach wat kon't hem ook schelen, dat hij niet spelen mocht.
Als de schoolopziener nu eens kwam en zou vragen, waarom hij daar zoo ver af
zat, hè, dat zou fijn wezen, dan zou hij het zeggen.
Hij werd opgeschrikt doordat de meester bij het ophalen van de rekenschriften
had gezegd : „Jij kunt 't in je kastje houden, jouw werk kijk ik niet meer na".
Dacht-ie zeker hem mee te treiteren, ze waren tóch allemaal goed.
's Avonds kreeg hij toen de eerste maal tweehonderd regels :
„Wie niet hooren wil, moet voelen".
't Was óver vijven geweest eer ze klaar waren en nu deed hij er maar hoogstens
drie kwartier over. Het zou den meester ook wel gaan vervelen elken dag zoolang
te moeten blijven.
Gisteren was hij thuis geweest, om met zijn vader te spreken. Guus had gedacht,
dat het toen afgeloopen zou zijn, maar nee hoor, om vier uur had hij den regel
op het bord geschreven. Even waren de tranen weer in zijn oogen gekomen en de
eerste bladzijde was gevlekt, maar hij had 't gelukkig niet gezien. Nee, over een
uurtje was hij thuis en daar kon hij huilen.
Nee, die Niekerk zou er geen pleizier van hebben hè, „waarom zou ik liegen en
bedriegen", 't was toch zelf een bedrieger?
De meester stond op en kwam naar hem toe.
„Waarom lachte je ?"
Geen antwoord.
„Nu, waarom lachte je?"
„'k Weet 't niet".
„Zoo, weet je 't niet. Vind je 't zoo belachelijk, om je familie zoo'n schande
aan te doen ?"
Guus had zijn antwoord wel klaar, maar dorst het niet uit te spreken.
„Heb je er nog geen spijt van, dat je het gedaan hebt ?"
Geen antwoord.
„Heeft je vader niets gezegd ?"
Guus schudde ontkennend.
Hoofdschuddend ging van Niekerk heen. Zijn vingers jeukten, om dien jongen
door elkaar te rammelen. Want hij was gemeen, slecht. Hij wist dat hij hem niet
altijd zoo zou kunnen straffen en dan zou hij nóg geen vergeving gevraagd hebben.
Maar neen, hij zou niet toegeven want dan zou zijn prestige weg zijn, liever stuurde
hij den jongen van school. Maar die Haarman en van Dorp hadden gezegd, dat
dat zóó maar niet ging.
Hij keek naar Guus, als je hem zoo zag zitten met zijn bleek gezicht in dat
,
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zou men nietzeggen,
kieltje,
zoo ijverigte schriven,
ze en dat die jongenzoo intens
l
gri'ze
l
if
verdorven en onverschillig was. Hij kon het niet langer aanzien. Gisteren had hij
het nog met zachtheid geprobeerd, nu weer met hardheid, alles stuitte af, op
dat stereotiepe antwoord : „'k Weet 't niet", en dan dat spottende kijken, die
oogen ... .
Van ergernis liep hij de klas uit en ging in het kantoortje van het schoolhoofd
zitten.
Guus legde zijn pen neer en keek naar het meisje, schuin vóór hem. Het was
Christine Maartens, een meisje van het „gesticht". Ze moest school blijven, omdat
ze al haar sommen fout gemaakt had. Ze had erom gehuild. Haar twee mooie bruine
vlechten hingen over de leuning. Dikwijls onder de les zat Guus naar haar te kijken.
Er waren wel tachtig van die gestichtskinderen. Elken morgen gingen ze in een rij
naar school en werden weer gehaald. Wie school moest blijven, kreeg in 't gesticht
ook nog straf. Ze droegen allen dezelfde kleeren, toch waren het geen weezen,
maar hun ouders konden niet voor hen zorgen, ze kwamen allen uit de stad.
„Ben je nog niet klaar ?", vroeg Guus. Ze keek om. „Nee", schudde ze. „Hier",
zei Guus, „hij zit tóch in het kantoortje, schrijf ze maar over, maar dan moet
je er een van de drie fout maken, anders merkt ie 't".
Hij was de bank uitgegaan en had haar zijn schrift gebracht.
„Gauw, anders komt-ie !"
Ze schreef ze vlug over en gaf het aan hem terug.
„'k Vind zoo moeilijk die enge breuksommen", zei ze.
„Vind je 't niet naar om altijd school te blijven ?"
„Ik niet hoor, 't kan me niks schelen, 'k moet 'm vergeving vragen, maar 'k
doe 't niet. Het is zijn schuld, voor gedrag heeft-ie me 'n vijf gegeven, en geeneen
negen en tóch heb ik alles altijd goed. Maar hij heeft een hekel aan me, maar
'k geef d'r niks om, al moet ik een jaar school blijven".
Vol bewondering zag ze naar hem op. Hij zwol op van trots en zijn oogen
schitterden.
„Krijg je dan thuis geen straf ?"
„Jawel, daar heb ik ook al straf, 'k mag niet buiten spelen, maar dat deed ik
tóch nooit veel, ik lees en teeken haast altijd".
„Ik krijg geen boter op m'n brood en moet tweemaal zooveel naadjes breien als
de anderen ", zei ze.
Hij keek haar aan : „Geen boter op je brood en niks anders ook ?"
„Nee, dat krijgen we enkel maar Zondags en ik krijg ook altijd maar bruinbrood.
Vroeger, toen ik nog bij m'n moeder was, kreeg ik er wel altijd wat op".
„Is je moeder dood ?"
„Nee, maar m'n vader is weggeloopen en nou ken m'n moeder ons niet meer
verzorgen, ze is met een oom mee naar Duitschland".
Hij keek haar nog 's aan, ze had zoo'n zacht gezicht. Als hij rijk was zou hij haar
willen hebben, zulke mooie oogen had ze.
„Lust je chocolade ?"
„Ja, wat dach-ie dan ?"
„Ik ben klaar met m'n regels ; ik ga weg en zal een groote plak voor je koopen
en op je wachten ".
„Heb -ie dan geld ?"
„Ja natuurlijk, dat verdien ik met boodschappen doen en schoenen poetsen voor
m'n broers. 'k Heb een spaarpot, daar zit wel tien gulden in, die gaat naar de
postspaarbank".
„Weet je wat ik zoo graag lust ?", zei ze : „Apenootjes". „Die kreeg ik vroeger
iederen dag en nou heb ik ze in twee jaar niet gehad ".
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„'k Zal ze koopen hoor", zei hij.
Heel zijn treurige, terneer gedrukte gedachten waren weggevaagd. Iets heel
nieuws was in hem gekomen.
„Later ga ik met je trouwen", zei hij.
„Daar komt-ie !
De meester kwam binnen.
Hij keek de sommen van het meisje na, en zei :
„Er is nog één fout, ga nu maar naar huis. Zie je wel, dat je ze wel kent ?"
Het meisje ging de klas uit.
Guus zat op heete kolen, als hij nu maar niet weer begon.
„Ben je klaar ?"
Jameester".Hetklonkopgewekt; de meester bemerkte het tot zijn verwondering.
„Dan kun je gaan".
In een oogwenk was Guus beneden. Toen hij buitenkwam, zag hij Christine
nog een paar honderd meter verder. Op een drafje liep hij naar de drogist winkel
Elzinga.
„Wat blief je ?" vroeg de juffrouw.
„Een doosje Odol, als-je-blieft en opschrijven voor moeder", zei Guus.
„Dank je wel", zei ze en Guus naar buiten.
Ziezoo, dat ging goed, nu kon hij een kwartje uitgeven voor Christine.
Later zou moeder het wel vergeten zijn, dat hij toen geld meegekregen had voor
dat doosje. Vlug liep hij nu naar Roodvoets.
„Een ons apenoten en een plak chocolade ", zei Guus. „Hoeveel is dat ?" „Zestien
cent". — „Asjeblieft". Guus legde zijn kwartje op de toonbank en kreeg nog negen
centen terug.
Christien had gezien, dat hij de winkels inging en had zachtjes geloopen ; nu
haalde hij haar vlug in. „Hier", zei hij gejaagd, „stop weg". „Apenoten en chocola".
Verrukt keek ze hem aan.
„Dank je wel, heerlijk ; die ga ik op de W.C. pellen en in bed opeten, fijn".
Guus stond er bij en genoot van haar blijdschap. Zelf lustte hij het ook wel
en kreeg ook niet dikwijls snoep, maar toch had hij het veel beter, dan zij en
ze was nu toch zijn meisje.
„Daar komt de meester aan, 'k ga effe hard loopen, hou weg hoor, dag !"
Op een draf liep hij naar huis, heerlijk direct naar boven en op bed liggen denken
en wat had hij nu veel om over te denken. Dat was nou zijn meisje en later zou
hij met haar trouwen, ze was de mooiste uit de klas en ze vond hém flink. Ze
was wel erg dom, maar wat gaf dat, een meisje hoefde niet knap te zijn.
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MUUS JACOBSE.
Onder de wolken trekken witte zwanen,
Onder de bomen vallen bloesems af.
De vogels trekken uit dit land vandaan en
De bloesems vallen op Aärons graf.
Aärons stem riep ons bij onze namen,
Aärons staf leidde ons als een wolk,
Witter dan bloesems en dan wilde zwanen
Lokkend de voeten van een zwervend volk.
Aäron, roep ons weer bij onze namen !
Wij moeten verder dan Aärons graf.
Wij moeten voort achter de wilde zwanen,
De witte bloesems van Aärons staf.
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DR, J. HAANTJES,

Nu ik, in navolging van Fokkema met zijn Friese en Eekhout met zijn Vlaamse
kroniek, onze eerste Afrikaanse kroniek ga schrijven, is het misschien wel het
beste dat ik zo dicht mogelik bij huis begin en eerst enkele woorden wijd aan
het werk van de Nederlands Zuid Afrikaanse Vereniging, die in het afgelopen jaar
haar vijftigjarig jubileum vierde. Opgericht onder de indruk van de eerste Boerenoorlog heeft deze vereniging nu een halve eeuw lang gedaan wat ze kon, om
de betrekkingen tussen Zuid- Afrika en het oorspronkelike moederland in stand
te houden, zo mogelik nog te versterken. Dat zij, onder alle lotswisselingen door,
deze taak kon blijven volhouden, is vooral te danken aan de houding die ze
daarbij vanaf het allereerste begin heeft aangenomen. De Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging heeft nooit enige aanspraak willen maken op rechten of voorrechten die ze op historiese gronden misschien zou kunnen laten gelden ; ze heeft
enkel getracht om geheel onzelfzuchtig te helpen waar ze helpen en te dienen
waar ze dienen kon 1 ). Dank zij deze houding, kon ze haar taak ongestoord voortzetten, ook toen na 1910 in Zuid- Afrika het streven naar eigen zelfstandigheid
steeds sterker werd en een enkele maal zelfs tot de waanvoorstelling van absolute
onafhankelikheid leidde. Deze crisis, die nu gelukkig het hoogste punt schijnt
te hebben bereikt, 2) kon de N.Z.A.V. nooit zonder al te veel schade doorstaan
hebben, indien ze niet zelf van de aanvang af de gelijkberechtigdheid van Zuid- Afrika
met het vroegere moederland had voorgestaan, en dit wijs beleid is, nu de vereniging haar vijftigjarig bestaan herdacht, op zichzelf al een gelukwens waard.
Zeer duidelik komt de hier aangegeven houding tot uiting in het Gedenkboek 3
dat de N.Z.A.V. bij gelegenheid van haar jubileum heeft uitgegeven, en dat verschillende belangwekkende bijdragen bevat. Te betreuren valt het dat de voornaamste artikelen in dit boek zonder uitzondering geschiedkundige en staatsrechte like onderwerpen behandelen ; een werk waarin alle belangrike zijden van het
Zuid- Afrikaanse cultuurleven tot haar recht komen, is dit gedenkboek niet geworden.
En dat was toch zo wenselik, waar de voorlichting over Zuid- Afrika in ons land
nog steeds zo gebrekkig is. Ik wil hier niets afdoen aan de betekenis van de artikelen
die de grote dagbladen bij tijd en wijle aan Zuid- Afrika wijden ; ook wil ik niet
de waarde onderschatten van een enkel boek met indrukken, op een reis door
Zuid- Afrika opgedaan. Maar waar is het werk dat ons in onze eigen taal een volledig beeld geeft van heel het Zuid- Afrikaanse land en heel het Zuid- Afrikaanse
leven ? Het blijft een schande dat we, voor het verwerven van zulk een totaal indruk, nog altijd -- Engelse boeken moeten benutten. En dan de aandacht die
-

;

)

1)Zie J. de Louter in het Gedenkboek, pg. 9 : „Drukken wij de broederhand, — met warmte
en zonder aanspraken onzerzijds, ook al schijnen deze door het verleden gerechtvaardigd.
2)Zie dr. M. Bokhorst in het Gedenkboek, pg. 237 vlg. „Een Renaissance van de Nederlandse
Cultuur in Zuid -Afrika."
3 ) Nederland -Zuid- Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid -Afrikaansche
Vereeniging, bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Amsterdam, Keizersgracht 141.
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de Nederlandse bibliotheken aan het Afrikaanse boek wijden ! Die is in de
meeste gevallen ver beneden peil. Een jaar geleden zocht ik b.v, in de Koninklike
Bibliotheek tevergeefs naar de voornaamste Afrikaanse spraakkunst, die van Bouman
en Pienaar, Het is slechts één voorbeeld uit vele !
Een goed overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in Zuid-Afrika krijgt
men door middel van het maandblad dat de N.Z.A.V. uitgeeft en aan al haar leden
toezendt ; dit tijdschrift draagt de naam Zuid-Af rika 1 ). Daarnaast bestaat er sinds
een paar jaar een driemaandeliks tijdschrift voor kunst en letteren : Die nuwe brandwag 2). De kunst is in dit tijdschrift beter vertegenwoordigd dan de letteren ; de
bijdragen aan de schilder- en bouwkunst gewijd en de daarbijhorende illustraties
zijn, dank zij waarschijnlik de goede zorgen van de schilder Pierneef, werkelik
uitstekend. Daarentegen getuigt de litteratuur in dit blad soms meer van goede
wil dan van talent. Maar bij een pasbeginnend tijdschrift behoeft dit geen overwegend bezwaar te zijn ; ook Opwaartsche Wegen leek in zijn eerste jaren wel eens
wat op een jas die op de groei gekocht is. Helaas schijnt bij de redactie nog niet
in voldoende mate het besef aanwezig te zijn dat de Nederlandse litteratuur
krachtens volk- en taalverwantschap voor de Afrikaanse letterkunde ook heden nog
van biezondere betekenis kan zijn. Uit dien hoofde zou in geen enkel nummer
een artikel over een of meer van de belangrikste nieuwe Nederlandse uitgaven mogen
ontbreken. In werkelikheid echter zijn juist deze artikelen over Nederlandse litteratuur een grote zeldzaamheid.
Een van de belangrikste successen die de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging
in de laatste tijd mocht boeken, was de oprichting van een leerstoel voor de Nederlandse beschavingsgeschiedenis aan de Universiteit te Pretoria. De instelling van
dit professoraat ging niet alleen van de N.Z.A.V. uit ; andere verenigingen en
ook particulieren verleenden daartoe eveneens hun steun. Maar de meeste stuwkracht voor dit doel kwam toch wel van de zijde van deze N. Z. A. V. en daarom
is het tegenover de andere helpers geen al te grote onbillikheid, wanneer we de
oprichting van deze leerstoel als een succes op het credit van deze vereniging
schrijven. Dr. M. Bokhorst werd tot hoogleraar benoemd ; hij is reeds begonnen
met de inrichting van een Nederlands cultuurhistories instituut, waarvoor hem
ook uit ons land veler medewerking gewerd.
Ondertussen wees prof. Besselaar op het laatste Dietse Studentencongres, te
Groningen gehouden, er met nadruk op dat met de oprichting van deze leerstoel
nog slechts half werk was verricht. De andere helft moest hier in eigen land
tot stand komen. Ook in ons land was een centrum voor Nederlands- Afrikaanse
studie noodzakelik. De Afrikaanse cultuur (taal, letterkunde, folklore, recht) berustte zozeer op een grondslag van Nederlandse cultuur, had ook tijdens haar
ontwikkeling nog zozeer de invloed van deze Nederlandse beschaving ondergaan,
dat een specifieke bestudering van de Nederlandse cultuurgoederen, in verband
met de ontwikkeling en de tegenwoordige stand der Afrikaanse cultuur, op de
duur onvermijdelik zou blijken, Het verdiende daarom ten zeerste aanbeveling,
ook hier in Nederland een centrum te stichten van waaruit deze Nederlands Afrikaanse studie zou kunnen worden geleid en bevorderd.
Helaas zal er, zolang de economiese omstandigheden zo ongunstig zijn, wel geen
kans zijn dat het plan, door prof, Besselaar op dit congres ontwikkeld, practies
1) Zuid -Afrika. Maandblad voor de cultureele en economische betrekkingen tusschen Neder
Zuid-Afrika. J. H. de Bussy, Amsterdam.
-lande
2) Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. J. H. de Bussy, Pretoria—Amsterdam.
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verwezenlikt wordt. Voorlopig zal zijn ideaal dus nog wel een vrome wens moeten
blijven. Toch was het goed dat prof. Besselaar op deze lacune in de wetenschappelikculturele betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika de aandacht vestigde.
Het jaar 1931 is voor de Afrikaanse letterkunde geen onbelangrik jaar geweest.
Niet minder dan twee nieuwe motieven deden in het afgelopen jaar definitief hun
intree in de litteraire wereld, en waar het aantal motieven in een jonge letterkunde
als de Afrikaanse als van zelf niet groot is, is dit wel een zeer verblijdend en
moedgevend teken.
In de eerste plaats dan kregen we als belangrike aanwinst het klassieke element
te boeken, met de dichtbundel Tria Cord a van T. J. Haarhoff 1). De naam van deze
bundel is ontleend aan een woord van de oude Latijnse dichter Quintus Ennius,
die eens gezegd moet hebben dat hij drie harten (tria corda) bezat ; zijn genegen
verdeelde hij over de provincie waaruit hij stamde, het machtige Rome en-heid
het kunstzinnige Griekenland. Ook Haarhoff's genegenheid is drieledig ; ze geldt
Zuid-Afrika, zijn geboorteland, ze geldt Europa dat zulk een belangrik aandeel
had aan z'n ontwikkeling en geestelike vorming, ze geldt de antieke kunstwereld
waarin zijn verlangen naar schoonheid nog wel het meest en het zuiverst bevrediging vond 2).
De eerste twee sympathieën vinden we ook bij vele andere Afrikaanse schrijvers
terug ; de derde is zeldzamer. Vandaar dat als vanzelf deze derde sympathie,
de liefde voor de klassieken, het meest onze aandacht trekt. Haarhoff verdedigt
in een in vele opzichten interessante inleiding zijn goed recht, deze liefde voor de
klassieken als een afzonderlike grootheid te laten gelden. Maar beter pleidooi
dan deze inleiding leveren nog de gedichten die dan verder zijn bundel vullen en
die als doortrokken zijn van de klassieke geest, zonder dat dit toch aan het nationale, het Afrikaans- eigene afbreuk deed. De hoedanigheden waar in het algemeen
de Afrikaanse poëzie door gekenmerkt wordt -- directheid, eenvoud, ernst afgewisseld met humor -- vinden we ook hier. Maar daarnaast vinden we hier ook
de neiging om abstrakte begrippen te verpersoonliken, om het adjectief achter
het substantief te plaatsen (met een verrassend effect soms) en andere taal- en
stijlformaties, die een sterk klassiek geschoold denkvermogen verraden.
In de inleiding bepleit Haarhoff ook nog de stelling dat het Afrikaans, meer
dan b.v. het Nederlands of het Engels, geschikt is om de klassieke poëzie in vertaling weer te geven. Hij grondt deze veronderstelling op een vergelijking van de
rythmiese functies van deze talen met de rythmiese eisen welke door de Latijnse
en nog meer door de Griekse poëzie worden gesteld. Slechts zijdelings vestigt
hij er daarbij de aandacht op dat dit niet alles is : de vele kleine woordjes die
het Afrikaans bezit zijn bovendien zo uitnemend geschikt, zo zegt hij, om de
plaats in te nemen van de lichte partikels waar het Grieks zo rijk aan is. Met
deze ene opmerking raakt hij een geheel ander onderdeel van het door hem aangesneden vraagstuk. In hoeverre is het Afrikaans, met zijn sterke grammaticale
wijzigingen, met z'n verrassende deflectie bovenal, geschikt om de poëzie van de
aan grammaticale vormen juist zo rijke klassieke talen te vertolken ? Ik kan hier
moeilik meer doen dan de vraag stellen, in de hoop dat Haarhoff daarin aanleiding mag vinden om ook deze, de andere zijde van het door hem aangeroerde
vraagstuk nog eens uitvoerig te bespreken. Zijn eigen gave en gedegen poëzie heeft
in dit opzicht onze belangstelling gaande gemaakt.
..

;

1) T. J. Haarhoff, Tria Corda. J. H. de Bussy, Pretoria Amsterdam.
2)Haarhoff is hoogleraar in de klassieke talen aan de Universiteit te Johannesburg ; hij promo
veerde het vorige jaar aan de Universiteit te Amsterdam op een proefschrift Vergil in the exper:

ience of South-Africa.
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Voor een twede, nieuw element zorgde Jochem van Bruggen toen hij met Booia 1
een poging deed om het leven van enkele kaffers psychologies te doorgronden en
te beschrijven,
Natuurlik ontbrak ook vóór Booia de inlander in de Afrikaanse litteratuur niet
geheel. Maar tot nu toe kreeg hij van de Afrikaanse schrijvers slechts een zijde
belangstelling toebedeeld ; hij was een bijloper in een verhaal dat over-lingse
„witmense" handelde, of de aandacht betrof meer zijn gewoontes en gebruiken,
dan wel zijn persoonlikheid, zijn ziel.
Met Booia echter staat ineens de kaffer in het volle licht. Dat is de verrassing
in het nieuwe boek dat Van Bruggen ons schonk ; het is tevens een belangrike
gebeurtenis in de Afrikaanse letterkundige wereld. Met deze roman werd een
doorgang geforceerd naar een geheel nieuw veld, waar in de toekomst nog rijke
oogsten op te behalen vallen.
Maar laat ik eerst even een kort overzicht geven van Van Bruggen's boek ;
eerst daarna kunnen we nog wat dieper op de verdiensten en tekortkomingen van
deze roman ingaan.
Booia, naar wie het boek genoemd werd, is een kafferjongen, de zoon van OuRooi en Salina. Hij trekt met zijn ouders van Putfontein naar Kromloop. Hier,
op Kromloop, moet Booia als knechtje deel nemen aan het boerenwerk, om zo
voor zijn ouders de huur van hun huisje te verdienen. Want zijn vader en moeder
werken zelf slechts sporadies. Ou-Rooi „het 'n knie" (heeft een gebrek aan een
van zijn knieën), Salina is te trots. Is er geldgebrek, dan organiseren Booia's ouders
maar een drinkgelag, een „tea-meeting" ; zij kunnen daarbij rekenen op de hulp
van hun kostganger Ou-Basket, die als „winkeljong" het nodige bier weet te
verschaffen.
Op de boerderij komt Booia in aanraking met ou-Sagrys, een filosofiese natuur
onder de kaffers. Sagrys heeft geen aangenaam huiselik leven. Ou-Anna, zijn
vrouw, en Salome, het onwettige kind dat Anna reeds had voor zij met Sagrys
trouwde, die beiden koeieneren hem. Sagrys háát zijn vrouw en nog meer haar
dochter, maar hij ontloopt alle twist. Het is niet uit lafheid dat hij de strijd vermijdt. Sagrijs weet dat, als de haat hem eenmaal overmeestert, hij iets vreseliks
zou kunnen doen, dat hij dan een moord zou kunnen begaan.
Ou-Rooi zal diaken worden bij Jan Ballantoe, de negerpredikant. Op dezelfde
dag dat hij als zodanig bevestigd zal worden, zal ou-Basket trouwen met zijn
dochter Lisa, met wie deze een onwettige verbintenis heeft aangegaan.
Maar ou-Basket, die er niets voor voelt om zich door een huwelik te binden,
ook al omdat zijn hart in de laatste tijd meer naar Salome trekt dan naar Lisa,
stuurt alle plannen in de war. Hij weet te bewerken dat ou-Rooi zich bedrinkt,
en is dan, als de tijd waarop het huwelik zal plaats vinden, nadert, zelf nergens
te vin en.
Sagrys helpt Ou-Rooi's vrouw om haar man teverzorgen en wordt daarop
aangevallen door zijn eigen vrouw die hem verdenkt tot Salina in een liefdes
te staan. Er dreigt een vechtpartij. Dan komt plotseling ou-Basket-betrking
uit de struiken te voorschijn, met — Salome ! De woede keert zich naar hem.
Sagrys stormt op hem af, maar voor deze hem kan bereiken, wordt ou-Basket getroffen door een steen, door Lisa geworpen. Sagrys is dus onschuldig ; toch wordt
hij weggeleid, verdacht van moord.
Dit alles geschiedt buiten Booia om en toch bepaalt het zijn leven. Het contract
waarbij zijn vader hem voor een jaar aan het boerebedrijf afstond, was bijna afgelopen, en dan zou hij bij Ballantoe op school komen, dan zou hij mogen leren.
)

11

) Jochem van Bruggen, Booia. J. H. de Bussy, Pretoria.
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Zijn liefste wens zou daarmee in vervulling gaan ! Op het laatste ogenblik vallen
al zijn schone toekomstverwachtingen weer in elkaar. Zijn ouders trekken met
hem weer naar Putfontein terug. Daar moet Booia weer meehelpen om de kost
te verdienen, deze keer als „beeswagtertjie".
Wij Nederlanders, die enkel onder blanken geboren en getogen zijn, kunnen
ons niet gemakkelik voorstellen voor welk een ontzaggelike moeilikheden Van
Bruggen kwam te staan bij het samenstellen van dit boek. Hij moest schrijven
over mensen die van hem verschilden, in sociale positie, in milieu niet alleen,
maar ook in ras. Vooral een neger past zich gemakkelik aan bij de beschaving
der blanken. Maar deze aanpassing is toch maar een zeer oppervlakkige, en wat
leeft er dan verder in hem, onder die oppervlakkige nabootsing van een leven
dat hem innerlik toch vreemd moet zijn ? Wat gaat er om in zijn hart, in zijn ziel ?
Hoe reageert hij op wat hij hoort, ziet, ondervindt ? Waarom reageert hij zoals
hij reageert?
Wat moet Van Bruggen zich deze vragen vaak gesteld hebben 1 Hoe moet hij
gespeurd hebben naar het geringste symptoom dat hem iets van het innerlik
van de kaffer openbaren zou ! Welk een behoedzaam gissen en tasten, welk een
teer en liefdevol benaderen van levens, zo geheel anders dan het eigen leven, ging
aan het schrijven van dit verhaal vooraf. Waarlik, we zeggen niets te veel, wanneer
we dit boek een wonder van waarneming noemen.
En dan was er ook die andere moeilikheid nog : hoe moest Van Bruggen zijn
kaffermensen laten spreken ? In hun eigen taal, zoals ze die in werkelikheid ook
gebruikten ? Maar hoevelen van de lezers zouden die kunnen verstaan ? In het
gebroken Afrikaans dan, waarvan ze zich bedienden in hun omgang met blanken?
Maar had dit gebroken Afrikaans nog wel zin, waar verbeeld werd het verkeer niet
van kaffers met „witmense", maar van kaffers onderling ? Het zuivere Afrikaans
dus ? Maar was dit zuivere Afrikaans wel geschikt — volgens woordenschat en
zinsbouw — om de gedachte van een groep kaffers uit te drukken ?
Kritzinger, die in Die nuwe brandwag 1 ) deze moeillikheid uitvoerig besprak,
heeft aangetoond dat Van Bruggen hier vooral niet altijd raak gegrepen heeft.
Maar toen ik zijn opmerkingen las, kwam ik toch méér onder de indruk van wat
Van Bruggen hier wel wist te bereiken dan van dat waarin hij tekort schoot, en
ik geloof dat het bijna iedereen zo zou gaan. Trouwens, ook bij Kritzinger overtreft de waardering zeer ver de kritiek.
Of ik tegen Van Bruggen's nieuwste boek dan helemaal niets heb in te brengen ?
Toch wel. Vooral tegen de compositie van zijn roman zijn gewichtige bezwaren
aan te voeren.
Het verhaal heet naar Booia, het kafferjongetje, maar deze Booia wordt wel
eens wat al te zeer op de achtergrond gedrongen door het gebeuren dat er om
hem heen geschiedt en waarvan hij alleen maar de toeschouwer en het slachtoffer is.
En dit gebeuren zelf ? Sagrys gaat gebukt onder de vrees dat hij nog eens een
moord zal begaan, en laten wij 't er dadelik even bij zeggen : tijdens het laatste
gevecht in het boek was hij daar ook zeer na aan toe. Toch is hij het niet die
doodt, maar Lisa -- Dorst de schrijver hier de volledige uitwerking van het haat motief in Sagrys niet aan ? Of heeft hij, door Lisa te laten doen waar Sagrys zich
toe in staat achtte en nu ook van verdacht wordt, nog een twede tragfies accent
willen aanbrengen, dat echter niet voldoende tot zijn recht komt ? In beide
gevallen is er een tekort.
Te lang reeds hebben wij stilgestaan bij dit nieuwe boek van Van Bruggen.
Er zijn nog twee andere romans die voor enkele ogenblikken onze aandacht op1

) Die nuwe brandwag, III 157 vlg.
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eisen : Frans van P. J. Groenewald 1) en Loutervure van D. F. Malherbe 2).
Frans is het verhaal van een boerenzoon die zich onder ongunstige omstandigheden ontwikkelt tot kunstenaar, tot schilder.
Dit motief is nu absoluut niet nieuw in de Afrikaanse litteratuur. Ook J. R. L.
van Bruggen en C. M. van den Heever gebruikten het reeds. Dat is ook heel
begrijpelik ; de meeste moderne Afrikaanse kunstenaars en geleerden legden de
lange afstand af (veel langer dan in ons eigen land !) van boereplaats naar atelier of
studeerkamer. Allicht komt dan ook bij meer dan een onder hen het verlangen
op, deze ontwikkeling als onderwerp voor een van hun boeken te benutten.
Frans is geen verhaal dat psychologies de diepste gronden peilt, maar toch doet
het weldadig aan. De geest die uit dit boek spreekt, is die van een kleine groep
jonge Afrikaners die deel hebben aan het beste dat de wereldcultuur te bieden
heeft, die met Eppstein leven en Tschaichowski, en hoe oppervlakkig dan ook
soms deze aanraking zijn mag, de verering is er, en deze geestdrift voor het
alleredelste kan Zuid-Afrika niet missen, vooral een jong land als Zuid-Afrika niet.
Een Nederlander, die dit boek leest, die zichzelf mee opgeheven voelt in dit
jeugdig enthousiasme, kan dan soms pijnlik getroffen worden door cliché-uitdrukkingen die hem zo weinig doorvoeld lijken dat hij zegt : hoe is het toch
mogelik dat een schrijver, die zulk een kunstzinnige sfeer weet te scheppen, zúlke
uitdrukkingen nog gebruiken kan. Groenewald spreekt van 'n „donderende gewoel"
en van „'n stem wat nie onder stoele en banke gesteek mag word nie" 1
Maar laten we hier vooral niet onbillik worden. Wij Nederlanders hebben de
beweging van tachtig gekend en die heeft ons van veel valse beeldspraak bevrijd,
die heeft ons geleerd, zuiverder, zorgvuldiger te zijn bij ons woordgebruik.
Zuid-Afrika bleef buiten deze beweging. Wel onderging ook de litteratuur van
dit land de invloed van enkele schrijvers uit deze tachtiger periode (van Querido o.a.),
maar als beweging en juist een beweging heeft kracht tot zuivering ging de
tachtiger revolutie toch Zuid-Afrika en het Afrikaanse taaleigen voorbij. Vandaar
dat in het Afrikaans het woordgebruik en de beeldspraak veel traditioneler zijn
dan in het Nederlands 3 ).
Loutervure van D. F. Malherbe interesseert ons vooral om twee redenen. In de
eerste plaats is dit een roman waar Christelike motieven aan ten grondslag liggen.
In de twede plaats heeft Malherbe er blijkbaar naar gestreefd, een boek te schrijven
dat ook voor de eenvoudigsten nog te genieten zou zijn. Zodoende kreeg hij te
worstelen met dezelfde moeilikheden die ook aan meer dan een schrijver uit onze
eigen kring niet onbekend zijn.
Hoofdpersoon in Malherbe's verhaal is Hendrik, de zoon van de boer van
Vaalplaas, een jong advokaat die wel sterk nationaal voelt, maar die tijdens een
verblijf in Europa de godsdienst van zijn vaderen, een der stevigste pijlers van
het Zuid-Afrikaanse volksleven, ontrouw geworden is. Aan het eind van het boek
heeft hij dan het oude geloof weer teruggevonden, maar wat is daar niet voor
1)P. J. Groenewald, Frans. Roman van fantasie en lewe. J. H. de Bussy, Pretoria.
2)D. F. Malherbe, Loutervure. Nasionale Pers Beperk. Bloemfontein, Kaapstad en Stellenbosch.
3 ) Waarom zou het Afrikaans in dit opzicht eigenlik nog niet bij het Nederlands in de leer
gaan ? Tot voor enkele jaren waren op de meeste middelbare scholen waar nog Nederlands
gelezen werd, de Genestet en consorten nog overheersend ; deze indruk krijgt men altans, wanneer
men als buitenstaander een verzameling eindexamenopgaven doorkijkt. Het gevolg was zeer
vaak dat de scholieren voor het Nederlands meer tegenzin dan genegenheid opdeden. Waarom
voor het onderwijs in het Nederlands geen boekje samengesteld met de beste kritieken van
Kloos, Van Deyssel, van Eeden, Verwey, Scharten ? Laat het dan maar niandarijnenkritiek
zijn die het merendeel van deze besprekingen biedt ; juist deze mandarijnenkritiek kan op zijn
tijd zeer heilzaam werken.
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nodig I De weldadige invloed van een vriend die predikant is, van een lieftallige
vrouw, zijn daar op zichzelf niet voldoende voor, al zullen zij wel meer daartoe
hebben bijgedragen dan oppervlakkig blijkt. Er moeten machtiger middelen worden
aangewend. Hendriks vader sterft, uit wroeging over het feit dat hij, om aan de
noodzaak schulden te moeten maken, te ontkomen, door een van zijn bijwoners
zijn boerderij in brand liet steken, en de zoon heeft geen enkel woord van troost.
Hendriks kind sterft, mede door zijn onbedachtzaamheid — maar dan breekt
ook zijn verzet en de dag van smart wordt een dag van overgave, van overwinning.
Hoe sympathiek dit gegeven ons overigens ook is, toch kan dit verhaal ons niet
bevredigen. De conflicten in dit boek zijn zeer eenvoudig voorgesteld en verbeeld,
en dat is ook heel wel te billiken waar deze roman zo duidelik de indruk maakt #
geschreven te zijn voor het gehele Zuid-Afrikaanse volk en niet alleen voor een
groep meer ontwikkelden. Maar deze eenvoud moet, wil het goed zijn, het werk zijn
van een gave boven het gewone schrijverstalent ; hij moet het filtraat zijn van een
gecompliceerdheid van waarnemingen en ervaringen en hij mag niet het omgekeerde wezen : het gevolg van gebrek aan inzicht, van onvolkomenheid in de
uitbeelding.
In Loutervure is de eenvoud, volgens mijn persoonlik gevoel althans, vaker
het resultaat van het laatste dan van het eerste. De personen, en dan vooral de
meer ontwikkelden onder hen, bezitten te weinig achtergrond, te weinig fond.
De schrijver deelt ons heel wat over hen mee, maar daarnaast blijft er voor ons
te weinig te veronderstellen over. Dat geldt voor de advokaat zogoed als voor
zijn vrouw en zijn vriend de dominee. Even een paar voorbeelden.
Hendrik verzekert zijn vader dat hij het brandende geheim van diens misdaad
verborgen zal houden, en ik kan me begrijpen dat hij dit belooft. Maar zou dit voor
hem, die toch advokaat is, dan niet de strijd mee moeten brengen dat hij, wiens
levendoel het is, het recht zijn juiste loop te wijzen, daarmee het onrecht helpt
bestendigen ? En de dominee -- hoe zelfbewust is niet diens optreden ! Hij zegt
wel ergens in het boek, dat hij blij is als iemand hem zijn feilen toont, maar wij,
de lezers, voelen nergens dat het bezef dat hij als mens ook in zijn ambtswerk ieder
ogenblik kan misgrijpen, hem tot een levende onrust is. Zo is er meer.
Tenslotte vermeld ik hier nog even de serie Kortverhale, die de Bussy samen met
de H.A.U.M. gaat uitgeven. Deze reeks, die onder redactie staat van dr. M. L. du
Toit, zal uit twaalf deeltjes bestaan ; elk dezer boekjes zal een keur bevatten uit
de „short stories" van één bepaalde litteratuur. De boekjes, aan Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika zelf gewijd, zullen verhalen bevatten in de oorspronkelike
taal ; de verhalen uit andere landen zullen in het Afrikaans vertaald worden. In
het afgelopen jaar verschenen reeds twee deeltjes van deze serie 1 ). Onder de
rubriek Boekbespreking in ditzelfde nummer kan men een enigszins uitvoeriger
aankondiging vinden van deze twee boekjes, alsook een korte bespreking van een
paar minder belangrike Afrikaanse uitgaven.
1

) C. G. S. de Villiers, Die Kortverhaal in Skandinawië. Dr. F. E. J. Maiherbe, Moderne

Hollandse Kortverhale.
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BOERE -SMIT
DOOR

JAN H, DE GROOT.
Nu ben je dood old man, 't was niervergiftiging.
't Ging snel, ik had geen tijd meer om je nog te zeggen
hoe dom het is geweest die stomme kloof te leggen
tusschen een vriendschap kort en een verbittering.
Je was wat grof en bruut, je was de boere -Smit.
Ter onderscheiding van een vent die ook zoo heette.
Maar dat je goed van hart was, was ik toen vergeten.
Je ging fijn op de bon, je hing, ik had mijn schik.
En dra kreeg ik mijn beurt, je weet wel, och zoo gaat
het immer toe bij ons, onder de kleine menschen.
Ons zelfrespect nietwaar, och kom, de grofste wenschen
van mij en jou stonden te pronk op ons gelaat.
Nu ben je dood old man, maar heb je nog misschien
(mijn naam stond er ook bij, maar 'k wil er niet op roemen.)
Op 't kaartje „van collega's ", 'n vruchtenmand en bloemen,
ik zeg, heb je mijn naam daar ook nog bij gezien?
En heb je toen gevoeld, dit was mijn stille bee
» geef mij je hand, merci, en 't beste met je leven,"
En wat j e mij misdeed had ik j' allang vergeven.
Vergeef ook mij, old man, je ziel ruste in vrêe.
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H. VAN DER LEEK.

Deze zes -en- twintig verzen zijn gegroeid en gerijpt over een tijd van vier jaar.
Ongeveer zes verzen per jaar. Dit tempo is karakteristiek juist voor den dichter
van lyriek als deze. Het dichten gaat hem niet gemakkelijk af. Hij is geen licht
geen impressionistisch stemmingsmensch. Een gedicht-bewognvlsatur,
is bij hem een geboorte van iets dat langdurig en met voortdurende inwendige
spanning is meegedragen, tot het zijn vorm vindt. Van groote spanning getuigt
ook deze vorm zelf. Strak, tot springens toe samengetrokken, omsluit meestal een
sonnet een golf van ontroerd-zijn, die niet enkelvoudig te karakteriseeren is. Nog
eens : de Bruin is geen gevoelsmensch van oppervlakkig - zinnelijk allooi. Hij beleeft
de wereld der groote en kleine dingen vanuit een diepe, langzame, maar lang
zijn heele wezen doorstralende en emoveerende ontroering. Een-anhoude
ontroering, die (zijn vers verraadt het zijns ondanks) niet zelden een inwendige
crisis nabijkomt. Hij wil dit niet weten, hij houdt niet van dit ontroerd-zijn om
het lichte genot, dat een klein verdriet en een kleine vreugde even door zijn ziel
jagen. Hij is niet verliefd op zijn eigen gevoeligheid. Integendeel, hij wantrouwt
dit gevoel, schrikt van zijn meezuigende onderstroom, zet zich schrap, grijpt het,
balt het en klemt het in bijna harde, bijna verstandelijk aandoende vormen. Hij
kan alleen lyrisch zich laten gaan, als een stalen raam van compressen vorm zijn
innerlijke bewogenheid opvangt en tot evenwichtig staan brengt. Voor veler smaak
zal deze vorm vaak te hard en te strak zijn, hij brengt het tot laconiciteiten als :
betast de toetsen van je instrument:
..

dan dit vaarwel deun zachter iets nog droevers,

opdat ik bidden kan en slapen gaan.
De Bruin worstelt niet zelden met de gedrongenheid van zijn gedachten. Daarom
komt hij zelden tot echte muzikaliteit. Dat wil niet zeggen, dat zijn vers ónmuzikaal is. Integendeel, wie de moeite neemt, den gang van zijn rythme na te speuren,
bemerkt, hoe natuurlijk dit uitvloeit ; wie zijn klanktoets beluistert, hoort zonder
moeite, hoe zuiver daarin de fijnste stemmingsovergangen resonneeren. Maar
het geheel der muziek beweegt zich binnen rustig - gemiddelden maatgang en niet
al te groote intervallen. Het wekt bij den hoorder geen wereld van stemmen. Het
klinkt niet orkestraal-rijk, maar hoort aan als een helder recitatief met zachte
begeleiding. Want de Bruin is geen woordmusicus. Zijn lamento klinkt ingehouden, zijn jubilante gedempt. Het is alweer de strakheid van zijn persoonlijke
structuur, die hem beheersching oplegt. Maar vooral is het zijn in wezen andere
dan muzikale aanleg, die er toe leidt, dat het muzikale in zijn vers niet overheerscht. Want in de Bruins lyriek zijn sterkere elementen, die zijn wezen duide*) H. de Bruin „Het Ingekimde Land", U.—M. Holland, 1932.
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lijker karakteriseeren. Terwijl voor den impressionistischen, overwegend muzikalen
dichter de wereld zich voornamelijk ontsluit in momenten, waarin al het concrete
der dingen vloeiend geworden is en als geur en kleur en klank door zijn ziel
wordt in- en uitgeademd, zoodat hij zichzelf niet van de omringende wereld en
deze niet meer van zichzelf onderscheiden kan, totdat deze grenzeloosheid plotseling samenspringt en zich tot vers verdicht, — bewaart een dichter als de Bruin
ten allen tijde zijn distantie van de dingen. Zijn vers wordt geboren uit de
spanning tusschen de dingen en hem. Zij vloeien niet in hem binnen. Zij blijven
wat zij zijn : dingen van de „buiten" -wereld, met hun eigen verborgen wezen,
met hun onpeilbaar geheim, met hun eigen gelaatstrekken.
Maar deze dingen zijn meer dan ding, dan „phaenomeen". Zij zijn de „werkelijkheid"; die zich oneindig ver en diep uitstrekt buiten en boven de begrensdheid
van het engomsloten „ik", een werkelijkheid, die totaliteit en zin beteekent. Een
werkelijkheid, die (dat voelt een dichter nog het diepst en oorspronkelijkst) in
wezen niet altijd „tegenover" het „ik" heeft gestaan als een vreemde, onherkenbare
en in eeuwig zwijgen verzonken macht, die alle vragen als leege echo terugkaatst
en den menschengeest, waar hij in haar wezen tracht in te dringen, zwijgend,
maar onverbiddelijk terugwerpt in zijn eigen diepe eenzaamheid, — maar die eens
de eigenlijke „wereld" van den mensch was, voor en aleer deze mensch boven
zijn wereld uit greep naar Godgelijkheid, voor deze mensch toen uitviel uit het
geheel, waarin God hem had ingeschapen en zijn wereld verloor en God niet
greep. De val in het luchtledige van het eenzame „ik". Een werkelijkheid, die
eens God openbaarde in haar transparantie en heerlijkheid, die nu is geworden
het incognito Gods, Zijn verborgenheid. En die nu niets méér kan zijn dan
symbool, teeken van het onvatbare, in wezen ongekende en onkenbare, onbenaamde
en onnoembare. Symbool, waarin het „ik" zichzelf als in een spiegel herkent als
eindig, onvrij, beëngd, toevallig, schuldig en geoordeeld. In deze zwijgende,
raadselachtige werkelijkheid, die haar zin niet openbaart, maar slechts raden laat,
omdat haar zin : God is, God, tot Wien de menschengeest uit eigen verkiezing
niet meer kan komen, voelt het „ik" zich aan alle zijden ingemetseld, tot stikkens toe beklemd. Zóó beklemd, dat dit „ik" telkens wordt uitgedreven tot het
overschrijden van de grens, waarin het zichzelf heeft gebannen, maar ook telkens
onmachtig achter die grens wordt teruggeworpen. Op deze grens tusschen het
„ik" en de „werkelijkheid" Gods in de wereld, in dit „ingekimde land" leeft,
evenals wij allen, in een voortdurende worsteling om deze horizon der eindigheid
te doorbreken, een dichter als de Bruin. Uit de spanning tusschen zijn „ik" en
het „andere", uit de tragiek van zijn vergeefsche worsteling met dat „andere"
wordt zijn poëzie geboren. Elk vers is een oogenblik van rust, een adempauze
in deze worsteling, een momenteele afronding een seconde van bevrijding,
maar geen uiteindelijk verlost-zijn. Want de benauwing keert terug, valt opnieuw
over hem heen, drijft hem opnieuw uit. Dit leven op en streven naar overschrijding van de ik-grens keert onder allerlei vormen in de Bruins poëzie terug.
De quintessence van zijn werk ligt in het verlangen naar ruimte, naar uitbreking,
verlost-zijn van zichzelf, naar uiteindelijke rust in God. Dit verlangen is voortdurende onrust, verontrust-zijn, het is een „hebben" en tegelijk „niet-hebben" —
een „hebben" omdat hij die niets „heeft", ook niets mist, — een „niet-hebben",
omdat het werkelijke bezit niets van doen heeft met het verlangen en de worsteling. Dit verlangen is dus een bewust en kwellend niet-hebben. Dat tot zoeken
uitdrijft. Maar niet tot zoeken van een, die als in een nachtzwart bosch alle richting
verloren heeft en hopeloos doolt, maar een gericht zoeken. Een zoeken, dat eigen
verlorenheid erkent en belijdt, omdat het van buiten en boven zichzelf uit ge
Een twijfelen aan zichzelf, geen twijfelen aan God, een radeloosheid,-normedis.
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maar geen cynisme. Want deze twijfel aan zichzelf, deze radeloosheid om eigen
onmacht kent zijn norm en twijfelt aan dezen norm niet.
Dit leven en worstelen op de grens tusschen het „ik" en het „andere", dat
het incognito van God is en symbool van Zijn wezen, en tegelijk spiegel voor het
„ik" in zijn verlorenheid en ontworteldheid en dat voor dezen dichter dus tegelij k
weer altijd de oordeelende, maar ook richtende norm is, vindt in dezen bundel
allerlei ver -beelding.
Zoo begint deze bundel met een „Ingang ". Christus, voor Wien op den berg
slechts één stap lag tusschen Hem en de heerlijkheid Gods, keert terug, de
donkere wereld in en Zijn lijden en dood tegen. De discipelen dachten reeds aan
blijven in deze „heilige wijkplaats van volmaakten vrede" als in een „wee- ontwenden
woon ". Dat is menschelijk, dit vooruitgrijpen naar wat binnen het menschenleven
niet mogelijk is en het is dichteraard, op de „volmaakte vrede" in de sfeer van
het aesthetische, in de harmonie der schoonheid op zijn werkelijke verlossing vooruit te grijpen. De Bruin echter weet zich geoordeeld in dit streven tot grens

-overschijdng:
Heer ! — die wil noode met U dalwaarts gaan,
die wenschte, diep de pinnen van zijn tent
tot vredig bergbewonen in te slaan,
dwing Gij hem zachtkens, dat hij volgen zal.
.. Niet op den bergtop der aesthetische harmonie, maar in het dal der bittere werkei deze werkelijkheid, omdat zij ons niet Gods
lijkheid ligt Gods taak voor ons. Bitter is
nabijheid, maar Zijn ver àf -zijn, Zijn raadselachtige verborgenheid, Zijn incognito
doet voelen, en dat des te sterker, naarmate wij dieper in onszelf gevangen zijn.
Zoo staat de Bruin in „Nachtvaart" en ,,Nocturne" tegenover dit raadsel der wer
tegenover het niet-herkende en hij voelt zich angstig en alleen, nu deze-kelijhd,
werkelijkheid haar vertrouwde dagelijkschheid verloren heeft. Even is - de grens
opengegaan en heeft het „andere" zich vertoond in zijn diepte. Maar juist die
onpeilbare diepte verschrikt :

Toen leefde opeens om ons in cirkelingen
het meer, dat deinend in den nacht vervloot ;
wij rieden het geheim van 't angstig groot
en donker wezen der gestorven dingen

want zij maakt de diepe vereenzaming van het zwijgende „tegenover-zijn" bewust.
En zoo vlucht het even- uitgetreden verlangen weer terug in het welvertrouwde
kleine leven
de kettingrammel van den zwaren boom,
om ons de veiligheid der hooge sluis,
en 't welkom thuis des wachters : Welterusten !
Dit is uittocht uit de engte van het dagelijksche, maar het door angst in het
dagelijksche teruggeworpen worden. Dat toch geen werkelijke geborgenheid beteekent, maar weer tot de obsessie van gevangen-zijn wordt in „De Visschers" en
„Schaatsenrijders ". De visschers, die zich de „in 't grauw getij geknechten" voelen
in den tijd van hun werkeloos wachten op 't beginnen van het seizoen. Zij zijn
gevangenen op het land, „gedoemden tot den dadenloozen tocht langs 't lokkend
water der bazalten bocht ". Tot zij op een nacht „de vlucht der vrije winden" zoeken
en:
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eiken wazen uchtend, trekt hun zwerm
voorbij den dommel der verdoken steden
naar 't overzeesche schimmenrijk der zon.
Als wij, geklommen langs den luwen berm,
't omzwalpt terras der wijde zee betreden,
slaan zij hun vlerken op den horizon.
Zoo hunkeren ook de schaatsenrijders ongeduldig naar de daad, zoolang zij nog
het lokkende ijs niet kunnen vertrouwen en engte van de buurt hen gevangen houdt.
Tot ze tenslotte wagend uitbreken naar het avontuur van ruimte en gevleugelde
beweging :
Luchthartig in de openheid van veld
en hooggestolpt' opalen hemel vieren
z' hun eindelijke vreugden van het ijs.
Ook hier is telkens de werkelijkheid weer symbool voor een ééndere gerichtheid
het uit zichzelf bevrijd worden, losgemaakt worden uit de gebondenheid, uitbreken uit de engte naar de ruimte, naar de beweging, naar de daad. Dit is alles
oppervlakteprojectie en psychologisch begrijpen van het heen en terug over de
grens in anderer leven, dat misschien toch symbolisch op den dichter zelf betrokken
is. De Bruin is daarin moeilijk te peilen. Hij is van nature geen „ik- dichter", hij
verbergt zich graag. Ook achter symbolen uit het kleine leven. Maar onmiskenbaarder spreekt hij zijn mede-zijn in de engte en zijn mede-hijgen naar ruimte
uit in „Dimensies", waar het menschenleven gespannen is tusschen aarde en hemel
het vers met zijn fijn-ironische typeering van wat beklemdheid in het menschelijke
zijn kan : de gelapte huisjes, de stal en de schuur, die voldoende zijn voor het „bergen
van den baat der liefde, samenleving en natuur", volmaakte doelmatigheid van het
materieele, waarin het ijle gebed verdwaalt, maar dat voor het kwaad nog lang
niet ruim genoe
............deschandepraat
barst door de vensterluiken en de muur.
Wiens levensuiting eng wordt en versmoort,
wie uit een leeg vermoeden wordt gehoond,
om een betwisten zegen wordt benijd,
een z66 door menschen in de engte gejaagde, die bijna stikt, wordt de ruimte

van Gods natuur ingedreven, om deze ondragelijke grenzen te doorbreken, hij :
roept in de winden totdat God hem hoort,
en hembij bliksemlicht de ruimte toont,
waarover Hij Zijn hemel opensplijt.
Zoo omgrenst en omklemt de werkelijkheid overal den mensch : als incognito
Gods werpt zij hem huiverend in het alledaagsche terug, als menschelijke zonde
drijft zij hem weer tot God uit. Maar het ergst omklemt den mensch de opgeslotenheid in eigen „ik", vanwaaruit de ander, het „gij" niet bereikbaar is. In
„Agrarisch" is een schijnbare verbondenheid van den landbouwer en zijn predikant :
hun beider werk is zaaien en oogsten. Maar tusschen de materieele en de geestelijke
sfeer is geen brug te slaan :
Elk moeide zaai en oogst een bange week;
in een vereenzaamd naast elkander strijden
werd trouw het land bearbeid en -- de preek.
„Vincent van Gogh" is voor de Bruin de belichaming van dit „zoeken" naar
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een „gij ", een zoeken van den zijnszin, van den levenszin door den „ander" heen
en dit zoeken is de wanhopige poging, om uit zichzelf los te komen. Maar bij
Van Gogh is het zoeken niet gebonden aan het weten van een vaste, geopenbaarde
norm, zijn zoeken laat in zijn stukken :
de wolken en de wegen ongericht
in het ontzaggelijk Oneindig stroomen
Daarna de zelfvernieling : het ontkomen
aan deze zielekwelling -- naar dat Licht?
Nog duidelijker belijdt de Bruin, aan deze ingeslotenheid in zichzelf deel te hebben
in „Vegetatie". Een plant in het venster voelt hij zich, plots getroffen door het
gebaar van een andere plant in de een of andere vensternis : de snelle groei van
ranken naar elkaar. En dit gebaar van zoeken doet in hem de erkenning opflitsen :
Ik ben een bloeisellooze wildernis.
Een dichterbelijdenis, die reeds aan de overzijde van de ik-grens is aangekomeni
aan de zijde van den norm : ik blijf wildernis, tenzij God mij tot bloei uitdrijft
maar dan alleen in het zoeken van den „ander", in het telkens zoeken van den
naaste.
De laatste consequenties der vereenzaming zijn in „Het Afscheid" uitgezegd met
een onbarmhartige scherpte, die ik nog nooit eerder heb aangetroffen. Hier is de
innerlijke vereenzaming zoo volkomen, dat wat liefde was, in kilheid omslaat, kilheid
die de heele omringende natuur doet verstarren tot een dood en onherkenbaar
tooneeldécor, waarbinnen twee vereenzaamden zichzelf zien „spelen" het doode
spel van een afscheid, spel, omdat de „zin van het verbond reeds teloor" was en
het afscheid dus een frase. Maar gemeenschapsbesef is weer gewonnen in „Uur
van vertrouwen", een belijdenis van vriendschap en eveneens in „Thomas", waar
deze wanhopige twijfelaar nadat hij zijn Heer opnieuw had beleden en zijn ongeloof
berouwd, zwijgend in den zich sluitenden kring wordt opgenomen, zooals dat in
een gemeenschap der heiligen in Christus noodzakelijk moet zijn :
Tóen hij het Licht ontroerend had beleden,
verhieven ze zich, vroom van wil en wezen,
den Meester en hun broeder tegemoet.
Zoo zou vers na vers uit dezen bundel kunnen bewijzen, hoe de Bruin op de
grenzen leeft, nu eens een oogenblik aan de overzijde, maar dan weer erachter
teruggeworpen. Hoe al zijn poëzie is gerijpt uit deze spanning van het incommensurabele. Dit is alles in wezen nog door en door aesthetisch. Dat weet de Bruin
zelf. Zijn verzen bekennen dat vrijuit. Hij weet en wil het ook erkennen, dat zijn
levensvisie nog bepaald wordt door het accent van het verbijzonderde en op zichzelf
gestelde „ik". Hij weet ook, dat veel van zijn poëzie niets dan poëzie der radeloosheid is. En bij hem leeft de bewuste wil, zich vanuit zijn beschermd domein
in de dagelijksche werkelijkheid te begeven. Het in dit nummer opgenomen
„Emmausganger" aanvaardt deze last en plicht welbewust : niet meer in het
aesthetische te vluchten voor den nood van dezen tijd, maar in opvlammend geloof
aan de opstanding, aan „nieuw leven uit den dood" de harde werkelijkheid in te
gaan :
en ik — móet aanstonds naar de Stad vertrekken.
Dat is de belijdenis van een beslissende keus, waarvoor deze tijd ons allen stelt :
de keus tusschen den Aichter-alleen" en den gehéélen mensch, wiens levenstaak
en levenslast méér en grooter en dieper is dan dichterlijke roeping alleen : namelijk
het zijn van Gods door het geloof bezielde getuige.
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HEREN 'IN 'T ZUUR.
Vier nummers van ,,Forum" zijn er nu verschenen. De avant-garde der Nederlandse letteren
is er niet interessanter op geworden, sinds De Vrije Bladen ophielden een tijdschrift te zijn. Het
is er kort en goed gezegd een stomvervelende boel. De niet meer jonge heren Du Perron en
Ter Braak volgen het voorbeeld van zoveel niet meer jonge juffrouwen : zij worden hoe langer
hoe zuurder. Wie gedacht mocht hebben dat er een beetje frissere wind zou gaan waaien, nadat
alle grootheden van de dag door het vernietigende woord „epigoon" afgeslacht waren, vindt
zich bedrogen. Afbreken bleek ook hier gemakkeliker dan opbouwen en het roepen om een
„kerel" gemakkeliker dan zelf een kerel te zijn. Nee, dan was Marsman toch nog wat anders dan
deze schrale mannetjes van '30. Je zou je bepaald gaan schamen tegenover het buitenland over
zo'n „leidend" tijdschrift (om ook eens het stijlmiddeltje te gebruiken waarmee sinds Busken Huet
alle critici hebben getracht hun provinciaal publiek te overdonderen).
Het enige lichtpunt in de lusteloze tragedie, die op dit Forum wordt vertoond, is dat ook Maurice
Roelants in de redaktie zit. Hoe deze fijne geest in dat wonderlike gezelschap is terechtgekomen,
is een raadsel. Maar Roelants is in ieder geval een figuur, waar vernieuwende kracht van uit kan
gaan. Voor „Het leven dat wij droomden" geef je de hele zuurkraam van de heren Du Perron
en Ter Braak graag kado. K. H.
W. A. P. SMIT IN STEMMEN DES TIJDS.
Dr. W. A. P. Smit heeft op zich genomen in Stemmen des Tijds een poëziekroniek te verzorgen.
In zijn eerste kroniek in het Aprilnummer bespreekt hij de houding van onze redaktie tegenover
de jonge Chr. poëzie, waarbij hij naast de redaktie van Opwaartsche Wegen gaat staan.
V. H.

OFFICIELE VOORLICHTING.
Wat in het „Handbook" namens onze regering aan het buitenland wordt meegedeeld over
onze literatuur en kunst, is zo buitengewoon krankzinnig, dat het niet te verwonderen is, dat
Greshoff stof vindt voor meer dan vier kolommen ergernis en spot. Niemand is beter dan Greshoff
geschikt om het kriebelige gevoel, dat bij ons allen opkomt bij een dergelike officiele behandeling
onder woorden te brengen. Greshoff hanteert met virtuositeit het pathos der verontwaardiging
en de geestvolle spottoon. We willen er daarom slechts een enkel woord bij voegen, nl. dat ook
wij het ongepermitteerd vinden in een beknopt overzicht, waar voor Arthur van Schendel en
Aart v. d. Leeuw geen plaats is, een plaats te forceren voor Q. A. de Ridder, Johanna Breevoort,
Nellie van Kol. Er zijn in het handboek nog veel meer onbelangrijke schrijvers genoemd. Ik noem
deze, omdat het me toeschijnt dat deze aan het ministerie bekend waren „vanwege de christelikheid"
van hun werk. En ik wil er even op wijzen, dat de betekenis of de ontwikkeling van onze eigen
kunst er helemaal niet mee gebaat wordt, wanneer kunstmatig onbelangrijk werk naar voren geschoven wordt. Dr. Baeke is (gelukkig !) ook in onze kringen volslagen onbekend. V. H.
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AFRIKAANSE KRONIEK.
Onze lezers vinden in dit nummer de eerste Afrikaanse kroniek afgedrukt. Al de uitgevers
van Afrikaanse boeken verleenden voor dit artikel hun medewerking -- op één na. De firma
van Schaik te Pretoria weigerde voor dit doel present- exemplaren te zenden.
Nu heeft genoemde firma het volste recht om strict zakelik te blijven en te zeggen : wat ik
van mijn uitgaven in Nederland verkoop, is zo miniem, dat ik er geen recensie - exemplaren voor
over heb. Maar daarmee steekt zijn houding toch wel zeer af bij die van al de andere Afrikaanse
uitgevers, die vermoedelik ook het idëele motief van de bevordering van het contact tussen
Nederland en Zuid-Afrika even lieten meespreken, van Nederlandse uitgevers als de Wereld bibliotheek en Meulenhoff, die bij de inrichting van het Nederlands Cultuurhistories Instituut te
Pretoria een flinke verzameling van hun uitgaven — eenvoudig cadeau deden ! De tegenstelling
spreekt nog duideliker, wanneer we weten, dat er onder de aangeschreven uitgevers die wel hun
medewerking verleenden, een was van Engels- Afrikaanse oorsprong, terwijl het hoofd van de firma
van . Schaik -- Nederlander van geboorte is !
Ondertussen heeft de onwil van genoemde firma tot gevolg, dat onze kroniek niet geheel volledig
is. Tenzij het een biezonder belangrik boek geldt, worden de uitgaven van de firma van Schaik
er voorlopig niet in besproken. We twijfelen niet, of onze lezers zullen, nu ze de feiten kennen,
deze houding onzerzijds kunnen billiken.
J. H.
Vrijdag 19 April promoveerde te Leiden tot doctor in de letteren onze eindredacteur, de heer
J. van Ham. Wij wenschen hem met het bereiken van het einddoel zijner universitaire studiën
van harte geluk. We mogen zeker nog veel van zijn wetenschappelijke werkzaamheid verwachten,
als we ons realiseeren, dat hij zijn proefschrift heeft geschreven tusschen zijn werk als leeraar

en zijn functie van eindredacteur van ons blad door. Floreat !

RED.
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BOEKBESPREKING.
Heldesages uit die Griekse Mitologie, door F. J. Eybers, Nasionale Pers
Beperk, Bloemfontein, Kaapstad en Stellenbosch. 1931.
Verspotte gediggies vir verspotte kinders, door A. D. Keet, Nasionale Pers
Beperk, Bloemfontein, Kaapstad en Stellenbosch. 1931.
Nuwe lewe, door H. v. d. M. Scholtz, Nasionale Pers Beperk, Bloemfontein,
Kaapstad en Stellenbosch. 1931.
Die Kortverhaal in Skandinawië, door C. G. S. de Villiers. Firma J. H. de
Bussy, Pretoria en H. A. U. M. v/h Jacques Dusseau en Co., Kaapstad. 1931,
Moderne Hollandse Kortverhale, door Dr. F. E. J. Malherbe, Firma J. H.
de Bussy, Pretoria en H.A.U.M. v/h Jacques Dusseau en Co., Kaapstad. 1931.
Het eerste van de hier aangekondigde boekjes bevat enkele van de mooiste verhalen uit- de
Griekse Mythologie (Herakles, Daidalos en Ikaros, Demeter en Persephone, Ioon, Bellerophoon
en Pegasos, Oinone), weergegeven in een vorm die ook voor jonge mensen geschikt is. Ik twijfel
niet of deze vertellingen zullen bij de Zuid-Afrikaanse jeugd zeer in de smaak vallen.
Verspotte gediggies vir verspotte kinders noemde A. D. Keet, de bekende dokter en dichter,
zijn kinderversjes. Verspot betekent hier zoveel als : door het dolle heen. De schrijver waarschuwt ons om geen letterkundige maatstaf aan te leggen ; dat zou even „verspot" zijn als de
versjes zelf wezen willen. Wij doen dit dus ook niet, halen zelfs geen enkel voorbeeldje aan
omdat deze gedichtjes alleen naar waarde te genieten zijn in ogenblikken dat men zich even „verspot" voelt als de dichter toen hij deze rijmpjes neerschreef. De tekeningen bij de gedichtjes —
door B. Laubscher — zijn zeker zo goed als de versjes zelf.
Nuwe Lewe is een toneelspel waar niet veel goeds van te zeggen valt. Het mist nagenoeg alle
psychologiese diepgang, moet enkel boeien door een komies type, zoals die ook in onze nooit
volprezen samenspraken nog opgeld doen, en door een intrigue waarvan het nog de vraag is
of hij wel door de morele beugel kan. Als ik me niet vergis, heeft van de Merwe Scholz nog meer
van dit soort werk in portefeuille. Laat hij het dan zorgvuldig daarin bewaren ; met het uitgeven
ervan doet hij noch zichzelf, noch de Afrikaanse litteratuur een dienst.
Tenslotte de twee deeltjes van de serie Die Kortverhaal ; in mijn kroniek vestigde ik terloops
reeds even de aandacht op deze reeks.
Die Kortverhaal in Skandinawië, bewerkt door C. G. S. de Villiers, is een aardig boekje, dat
ons wint door zijn bescheiden opzet en degelik verzorgde inhoud. Het bevat stukken van Björnson,
Lie, Keilland, Hamsun, Andersen, Jacobsen, Pontoppidan, Strindberg en Lagerlöf.
Moderne Hollandse Kortverhale, bijeengebracht door F. E. J. Malherbe, vormt in zeker opzicht een tegenstelling met het vorige deeltje. Malherbe is juist verre van bescheiden ; hij gebruikt
te veel grote woorden, zowel bij de kenschetsing van het werk van de verschillende schrijvers
alsook in het „oorsig", dat hij aan zijn verzameling toevoegde. Zo deelt hij b.v. mee dat er nog
meer „ewe groot" schrijvers zijn van wie hij wegens gebrek aan ruimte helaas geen werk kon
opnemen, maar wat is zulk een waardebepaling als „ewe groot" anders dan een zinloze fraze ?
Malherbe doet trouwens echt zijn best om „up to date" te lijken. Bij een fragment uit het
werk van van Genderen Stort vermeldt hij uitdrukkelik dat deze bladzijden ontleend zijn aan
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de bundel „Het Avontuur", die in 1930 verscheen. Afgezien van het feit dat deze bundel werk
bevat van 1907 af tot 1930 toen, doet het er weinig toe of een bepaalde schets precies in het jaar
voor het uitgeven van Malherbes bloemlezing gedrukt werd. Er verschenen verscheidene verhalen
vóór 1930, die litterair zeker even goed zijn als deze, en veel moderner. Malherbe is dan ook niet
zo „up to date" als hij graag zou willen lijken ; hij verwaarloost b.v. het werk van de Man,
Kuyle, Houwink, en andere, jongere schrijvers, en juist dit werk bevat tendenzen (expressionisme,
regionalisme, nieuwe zakelikheid) die voor het toekomstige Nederlandse proza van grote betekenis zullen blijken. J. H.

Wat wijkt noch wankelt, een bundel Overdenkingen bijeengebracht door J. C. van
Dijk. Medewerkers : Ds. J. C. van Dijk, Dr, M . M. de Hertog, Dr. F. W. A.
Korff, Ds. P. J. Molenaar, Ds, J. Petri, Ds, J. J. Stam, Ds, A. K. Straatsma.
U.M. Holland, Amsterdam 1932.
Uitkomst. Zeven Jeugdpreeken van K. H. Miskotte. De Droom, De Crisis,
De kennis van God, De Vermoeienis, De Vrijheid, Het Uitzicht, De Uitkomst.
U.M. Holland, Amsterdam 1932.
De lectuur van overdenkingen, preeken is in verreweg de meeste gevallen aan te bevelen. Echter
jonge menschen en zij, die des Zondags van de gelegenheid tot kerkgang gebruik maken grijpen
niet allereerst naar boeken met uitsluitend zoogenaamd stichtelijken inhoud. Wij veronderstellen
wellicht dat ze onze nieuwsgierigheid naar het nieuwe niet genoegzaam bevredigen zullen.
Om nu eens overtuigd te worden van de zoo goed geweten waarheid, dat Gods Woord altijd
nieuw is moet ge een van de overdenkingen of jeugdpreken uit deze bundels lezen. Ik wed dat
ook indien gij 't meent te weten, ze stuk voor stuk voor u een openbaring zullen zijn. Niet van
de bekwaamheid der auteurs in de eerste plaats, maar van den rijkdom der vertroosting en bemoediging, die van een Godswoord, dat met het hart overdacht is, uitgaat.
Ik kan u niet zeggen, welke van deze overdenkingen of preeken de schoonste is. Het zijn even
zoovele parels, die glanzen van blij, verkwikkend licht. Tot alle jongelieden, die meenen dat het
Christendom van heden toch wel aftands, mat is geworden, zou ik willen roepen : Lees dit !
Indien de droom van heerlijkheid en uitzicht nog in u kan opstaan, hier zult ge ontdekken, dat
uw laatste hoop niet ijdel is. Ge zult misschien een oude opvatting moeten prijsgeven, maar ik
verzeker u, het is uitstekend. Christus zal er stralender door openbaar worden. Gods Woord zal
een dieper zin verkrijgen. Ge zult allicht ontdekken, dat de helft u niet aangezegd is, al dacht
ge er alles van vernomen te hebben.
Twijfelmoedige menschen van dezen tijd, vertroost u met de woorden van deze gezondenen,
die u het Woord van den Eeuwige bedienen. Een citaat ? Men zou de boeken moeten overschrijven.
Nergens franje of fraze, alles, bondig, raak. Schoon. Geen tijdsreden in engeren zin, en toch
juist voor onzen tijd.
Voor zulk werk een lichtbak met zonneletters : Wat wijkt noch wankelt ! Uitkomst ! Duizenden
hebben dit noodiger dan brood. De Uitgeefster heeft de boeken met zorg, op stevig papier met
rustige, duidelijke letter doen drukken.
d. B.
Zingende Stemmen, door C. S. Adama van Scheltema. Vijfde druk. MCMXXXI.
Rotterdam. W. L. & J. Brusse's Uitgevers Mij. N.V.
Wat blijheid en wat - weemoed in de eenvoudige melodie van Adama van Scheltema, het is
geen wonder, dat het 13e tot het 15e duizendtal van deze verzen ter perse is gegaan. Het is
dwaasheid hierbij op de valse smaak van een publiek te wijzen, dat voor deze verzen Boutens,
Verwey of Marsman laat liggen. Men moet wel aan de alleenheerschappij van een „beschermd"
genre hechten, om deze verzen de waardering te misgunnen, die ze blijkens hun plaats op de
boekenmarkt nog steeds genieten. v. H.
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Niemandsland, door Oskar van der Hallen. A. A. M. Stols, Maastricht z.j.
Hoeveel jonge menschen van om en bij de dertig, die van huis uit een behoefte aan stilte
en eenvoudig geluk hebben meegekregen probeeren zich in deze tijden aan te passen aan de
na-oorlogsche mentaliteit?
Wie het telkens teleurgesteld verlangen en den strijd dier jongeren niet kennen, moeten dit
boekje van Oskar van der Hallen eens rustig lezen.
De hoofdpersoon is een jonge wees die in de groote stad vrij eenzaam en onbegrepen tusschen
de ingewikkelde levensverschijnselen ronddwaalt, wankelt tusschen oprechtheid en amoraliteit.
Jammer is het dat er in deze vertelling zoo veel en zoo overwogen-bespiegelend door de ver schillende menschen over leven, en letteren niet te vergeten, geredeneerd wordt. Het boek is
dunkt me niet geschreven na de overwinning, maar nog te midden van de conflicten. Vandaar
dat de, uittocht uit het „Niemandsland" — de streek die door God en den duivel bestookt wordt
-- niet al te zeer van de bevrijding overtuigt.
Als verhaal is dit romannetje dan ook niet bijster aantrekkelijk, maar als symptoom van een
opmerkenswaardige geestesgesteldheid heeft het zijn waarde. d. B.

Jong geloof, door Dr. F. W. A. Korf, N.V. Bredée's Uitg. Mij., Rotterdam.
Allen, die zich bewust zijn van de krisis, waarin het Christendom zich in deze dagen bevindt,
zij dit boek met klem ter lezing en ter overdenking aanbevolen. De volstrekte eerlijkheid, waarmede de schrijver de positie der Christelijke gemeente peilt en waarbij hij geen enkele consequentie quasi-stichtelijk bemantelt, maken het uitermate geschikte lectuur om tot uitgangspunt te
dienen voor onderlinge besprekingen. Want als iets duidelijk wordt uit des schrijvers beschouwingen
dan is het wel dit, dat er iets gedaan zal moeten worden ; immers : „Wij zijn niet in de wereld
om het komen Gods te begrijpen maar om aan het komen Gods op onze wijze mee te werken"
(blz. 203). Wie de geest kent, waaruit deze woorden geschreven zijn, weet, dat hier van een
eigengerechtigd „Christelijk" aktivisme geen sprake is. Maar dat, om met Paulus te spreken,
de nood ons opgelegd is in deze dingen.
Bezinning vraagt dit boek, doch daarnaast een uitwerking dezer bezinning op alle terreinen des
levens, door ieder op de plaats waar hij gesteld is en naarmate van de krachten, die hem gegeven
zijn. Daarom blijve deze bundel overdenkingen niet vruchteloos liggen op studeerkamers en
boekentafeltjes !
R.
H.
Christendom en Historie. Lustrumbundel 1930, uitgegeven vanwege het
gezelschap van Christelijke historici in Nederland. J. H. Kok, N.V., Kampen 1931.
Toen het gezelschap van Christelike historici vijf jaar bestaan had, gaf het bij Holland onder
de titel „Christendom en Historie" een lustrumbundel uit. Reeds toen bestond, meen ik, het
plan om, bij gelegenheid van het tienjarig bestaan, een twede bundel te laten volgen. Maar
de uitgave van dit twede deel ondervond nogal stagnatie. De eerste bundel werd slecht verkocht,
en daarom viel het niet gemakkelik, een uitgever te vinden die de publicatie van een vervolg
aan - dorst. Tenslotte ontfermde de firma Kok er zich over, en zo is het twede deel van „Christendom en Historie" dus toch nog verschenen, zij het een paar jaar later en in kleiner omvang dan
het eerste deel.
Ook dit twede deel is een belangwekkend boek. Toch vrees ik dat ook deze bundel wel niet
zo heel veel kopers vinden zal ; daarvoor is het aantal belangstellenden in deze materie te gering,
en, wat nog belangriker factor is, de prijs van het boek te hoog (f 5.50). Ik krijg de indruk
dat het gezelschap van Christelike historici met deze uitgave te zeer in het dode slop is geraakt :
de prijs van het boek moet wel hoog gesteld worden omdat er weinig kopers zijn, en er zijn
weinig kopers omdat de prijs te hoog is. De enige mogelikheid om uit dit slop te geraken, is
finantiële steun van buiten af, en het plan van het gezelschap verdient die ook ten volle. Maar
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waar die van-daan te halen ? Ik vermoed dat een gift van tien of vijftien mille reeds voldoende
zou zijn om het voortbestaan van deze waardevolle uitgave te verzekeren, en dat tegen een veel
geringere prijs dan er nu voor betaald moet worden, maar giften en legaten voor andere
dan strict sociale doeleinden worden in de ongunstige tijden die we thans beleven, helaas hoe
langer hoe schaarser.
Een gedeelte van de inhoud van de bundel is zuiver histories ; deze bijdragen behoef ik hier
dus niet nader te bespreken. Het zijn : „Het voortbestaan der parochies na de Reformatie",
door van Apeldoorn, „Het einde der Classis Amsterdam", door Goslinga, „Nederland en Hongarije
in 1681 ", door de Pater en „Mr. Aeneas Baron Mackay van Ophemert", door de Gaay Fortman.
Maar daarnaast staan dan drie studies die ook voor de litteratuurgeschiedenis niet zonder belang
zijn en daar mag ik hier wel even nader de aandacht op vestigen.
Van der Laan schreef over twee „Marones Christiani", waarmee hij epiese dichters bedoelt
die echter niet, als hun illustere voorganger P. Vergilius Maro, wereldse, maar bijbelse stof tot
hun onderwerp kozen. Het zijn Sannazaro en Vida. Ogenschijnlik een kunstsoort die wel heel
ver van ons en onze litteratuur afstaat. Maar dat is toch niet zo. Want in de eerste plaats vonden
deze twee dichters ook in Nederland navolging, en in de twede plaats stonden zij, hoewel een
Christelike stof behandelend, toch zeer sterk onder klassieke invloed, zodat bij hen hetzelfde
conflict waar te nemen valt tussen heidense en Christelike motieven, dat we ook bij vele van
onze Beigen Renaissancedichters terugvinden.
De twede studie in dit boek die een litteraire zijde heeft, is die van Wille over „De Gereformeerden en het tooneel tot 1620 ". Dit artikel wekt onze eerbied door het uitgebreide feitenmateriaal dat er in verwerkt is ; ook door het inzicht dat de schrijver op vele plaatsen, als b.v.
waar hij het heeft over de houding van Calvijn tegenover het toneel te Genève, aan de dag legt.
Hier en daar overdrijft Wille, volgens mijn persoonlike overtuiging, naar de kant van de Gereformeerden, zo b.v, waar hij de mening van Junius, ons door Brandt overgeleverd, gaat analyseren. Heel
veel kwaad kan dit echter niet ; waar we zo lang reeds op dit gebied ons overdrijving naar de
andere zijde hebben moeten laten welgevallen, is het wel goed dat we ook het tegenovergestelde standpunt eens zo krachtig mogelik geponeerd zien.
Wille vestigt er verder meer dan eens de aandacht op, dat de Gereformeerden zich in hun
houding tegenover het toneel lieten leiden door wat zij zelf in de praktijk van dit toneel zagen.
Het zal wel zo zijn, maar toch kan ik me maar niet van het vermoeden ontdoen dat er, onder
de meer theoreties aangelegden van de Calvinistiese leiders, in ieder geval een tendens zal hebben
bestaan tot een scheiding tussen het toneel zoals dat in hun dagen was, en het toneel als ab
kunstvorm. Misschien dat het openlik erkennen en bespreken van zulk een tendens-strace
op Wille's studie in een enkel opzicht verhelderend zou hebben gewerkt.
Tenslotte het derde artikel, dat van van Schelven, getiteld : „Historisch onderzoek naar den
levensstijl van het Calvinisme". Daar heb ik me zeer over verblijd. Over dit onderwerp hebben
we meerdere studies dringend nodig.
Uitgaande van de onderzoekingen van Weber en Troeltsch onderscheidt van Schelven in het
Calvinisme twee tendenzen, een minachting voor deze wereld tegenover de hemelse zaligheid,
en een strijdend staan en werken in deze wereld. Geen van deze twee tendenzen mag ten koste
van de andere verwaarloosd worden, want ze zijn er allebei, en staan tegen elkaar op als de
twee zijden van één boogvenster. De predestinatie is, in verhouding tot deze twee stromingen,
slechts een zeer klein en bescheiden onderdeel van Calvijns leer.
Na deze algemene kenschets van het Calvinisme gaat van Schelven dan de ontwikkeling na
in Frankrijk en in Engeland. De sterke Puriteinse inslag die in het Engelse Calvinisme valt
waar te nemen, schrijft hij daarbij voornamelik aan het Engelse volkskarakter toe.
Dit laatste gedeelte van van Schelven's studie is te vluchtig. De eigenschappen die hij als
de componenten van het Engelse volkskarakter beschouwt, zijn slechts zeer oppervlakkig ; een
populair geschreven boek als „Are the English human ?" van onze landgenoot G. J. Renier, zou
de schrijver hier omtrent reeds een dieper inzicht hebben kunnen schenken. Iedere karaktertrek
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die van Schelven opsomt, wordt voorts geïllustreerd door slechts één citaat of typiese gebeurtenis ;
bovendien is van een van deze illustraties de waarde nog zeer twijfelachtig.
Natuurlik ben ik, wanneer ik dit zo zeg, schandelik onbillik ; de ruimte die van Schelven ter
beschikking had, liet hier geen uitgebreider behandeling toe. Maar dan had ik, als ik hem was,
dit twede deel van zijn studie toch maar liever voorlopig ongeschreven gelaten en door wat
anders, b.v. door een schets van de ontwikkeling van het Calvinisme in onze eigen landstreek
vervangen.
Verder viel het me op, dat van Schelven bij de bespreking van de houding die de Calvinist
tegenover deze wereld inneemt, nergens de kunst noemt. Het gaat bij hem steeds . maar over het
beroep, de dagelikse arbeid. Die en de kunst staan volgens het Calvinisme toch niet op één
lijn ? En de verhouding tot de kunst behoort toch ook tot de Calvinistiese levensstijl ?
Nu hoop ik maar niet dat ik met mijn opmerkingen de indruk gewekt heb alsof aan van
Schelven's werk nog zeer veel zou ontbreken. Want ik heb voor de wijze, waarop hij zijn onderwerp aanvatte en uitwerkte, niet anders dan de grootste waardering. Zo groot is deze waardering,
dat ik maar hoop dat hij ook nog eens het Calvinisme zal schetsen, zoals zich dit in onze
eigen provinciën openbaarde. Het is waar, bij zulk een studie zal het maar al te gauw blijken
dat er nog veel, zeer veel materiaal ontbreekt, en dat we vooral nog zeer, zeer veel monografieën
zullen moeten bezitten over Calvinisties denkende theologen en predikanten, litteratoren en staatslieden, zal het beeld dat er van het Nederlandse Calvinisme ontworpen kan worden, enigszins
volledig zijn. Maar ook een voorlopige samenvatting kan op dit gebied zijn nut hebben ; ik
twijfel niet of die zou zeer instigerend werken op verdere studie in deze richting. En voor zulk
een voorlopige samenvatting lijkt van Schelven, die theoloog èn historicus beide is, me wel dè man.
J. H.

Tusschen spel en ernst, door Phe Wijnbeek. Kampen. N.V. J. H. Kok. 1931.
Het meisjesboek, waarmee deze schrijfster debuteert, heeft goede kwaliteiten, maar ik ben
desniettegenstaande bang, dat ze -- tenzij ze goed oplet -- bezig is zich te trainen tot auteur
voor Christelijke leesbibliotheken. Voornamelijk mis ik bij haar de ernst om van een bepaald
gegeven onder de hoogste krachtsinspanning een boek te willen maken, dat nog wat méér wil,
dan eenmaal gelezen worden. En er zit in deze geschiedenis te veel gemoraliseer om haar frisch
en argeloos geschreven te doen zijn (wat b.v. Nel v. d. Vlis' boek wèl was).
Blijkbaar is deze Phé Wijnbeek nog niet lang genoeg ontgroeid aan de mentaliteit van de Joke,
die ze teekent, om van de belevenissen harer heldin een objectief verslag te schrijven. Ook heeft
ze zich nog niet verdiept in ernstiger en belangrijker dingen dan waarvan „Tusschen spel en ernst"
vertelt, om te kunnen profiteeren van een distantie. Daarbij komt, dat menige bladzijde van
dit boek nog al verliteratuurd van stijl en taal is. En we kennen die quasie- ernstige schrijf
uit een massa christelijke verhalen, zoodat we begrijpen, welk een uitnemende kracht Phé-manier
Wijnbeek kan worden, als ze op deze wijze door-oefent. (Wat niet te hopen is !) Men leze
dit korte citaat :
„Joke zag even rond. Hoe ontzettend veel verschil was er toch in al die menschen, die hier
gekomen waren met eenzelfde doel 1 Daar was Leo, die nog leed onder de pas-geslagen wonde;
daar was Henk en Thea, zorgeloos-gelukkig — daar was .... Hans, o, hoe zou hij het Kerstwonder voelen ?" Dit is echt meisjes-taal, geïnfecteerd door moraliseerzucht. Zooals deze zinnen
is veel in het boek : er zijn backfish-uitdrukkingen („ontzettend veel verschil "), er is slordigheid van taal („in al die menschen) er zijn aangeleerde en goed onthouden boeken-zinnen
(„nog leed onder de pas-geslagen wonde) er is een te kort aan begrip van den eigenlijken ernst
van 't Christelijk leven („hoe zou hij 't Kerstwonder voelen ?"). Toch geef ik de hoop niet op
en blijf uitzien naar het nieuwe boek van deze auteur, waarvan ik dan echter van harte hoop,
dat ze het aan ernstiger taal- en stijlcritiek zal onderworpen hebben en waarmee ze pas voor
den dag mag komen, wanneer ze beter te onderscheiden weet tusschen spel en ernst.
Want de „moeilijkheden", waarmee die Joke uit dit boek alsmaar te kampen heeft, zijn voor
robuster typen als Nel v. d. Vlis dikwijls „malligheden".
P. H. M.
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Wie is uw Naaste ? door P. M. Legene, Zendingsboekhandel, Den Haag, 2.j.
Dit boekje bedoelt Protestants Nederland in te lichten over de toestanden onder de BritsIndise kontrakt-arbeiders in Suriname en het zendingswerk aldaar.
K. H.

Pijn en Gijn, door Fr, van de Vrande. Andries Blitz, Amsterdam. Z..j
Mobilisatie-herinneringen met een zekere documentaire, maar zonder literaire waarde. Gemoedelike lektuur, waar niemand aanstoot aan zal nemen.
K. H.

De Gehoornde Reisgezel enz., naar H. Federer. Vert, van J. M. Roelofsen.
Van Gorcum, Assen, 2.j
Humanistise zondagschoollektuur.

K. H.

Vertrapten, door P. H. Ritter Jr., Andries Blitz, Amsterdam z.j.
„Paradoxale verdedigingen van den spitsboef en zijn trawanten".
Waarlijk, de toomelooze passie, de volstrekte overgave aan de zondige neiging, lijden en leedvermaak van den boef, liefde en haat van de lichtekooi ; de droomenroes, het goedmoedige broeder
dronkaard hebbes iets van verdiensten, van beminlijke eigenschappen-schapverlng d
tegenover de weloverwogen braafheid, het halfslachtige medelijden, het zeer ingetogen liefdebetoon
en de pietjepeuterige goedwilligheid der smet schuwende burgers.
Ritter is zich zijn burgerlijkheid bewust geworden en vindt zich zelf de Spitsburger bij
uitnemendheid. Nu verheerlijkt hij de zoogenaamde ondeugden der onmaatschappelijken en heeft
als romanticus lak aan de bittere werklijkheid.
In geenen deele zijn de spitsboeven zoo rhetorisch en romantisch als ze hier worden voorgesteld.
De auteur geeft het grif toe. Maar enkel op deze wijze worden deze schetsen mede één apologie
van den huichelaar — die wij allen zijn. Lezers hoort !
Is het beslist noodig een critische opmerking te maken bij de uitspraak in de inleiding, dat
enkel onze instincten van zelfbehoud en uniformeering ons buiten de kamer van den rechter
van instructie houden — ons afschrikken van de verkeerde daad ? Het verweer hiertegen zou
inderdaad het summum van spitsburgerlijkheid kunnen zijn.
Want Ritter trekt niet te velde tegen het strijdbaar, innerlijk verzet tegen den wandaad, maar
tegen de verfraaide uiterlijkheid van de maskerade, die het hedendaagsche leven is. Waaraan
de ernst ontbreekt.
Deze oogenschijnlijk speelsche en geestige schetsen zijn tenslotte voortgekomen uit een ernstige
bezinning, die tot zelfgericht en tijdscritiek heeft geleid. Literatuur om aan te bevelen, en de
D. B.
lectuur dito met een
!

Het woord Gods in de moderne cultuur, door Dr. Th. L. Haitjema.
Bij J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen, Den Haag, Batavia 1931.
Het Woord en de Wereld, door Emil Brunner. N.V. Boekhandel W. ten Have.
Amsterdam. (z.i.).
In de 9e jaarg., pag. 237-239 gaf ik een enigszins uitvoerig resumee van het boek van Dr. Korff
Op weg naar een nieuwe levenseenheid. Al is er verschil in theologies uitgangspunt, toch gaan ook

de werken wier titels hierboven vermeld staan uit van de hoop op een nieuwe toekomst voor
de Christelike kerk'in de kultuur en zijn als zodanig bijdragen tot de verwerkeliking van die hoop,
De geschriften van Brunner en Haitjema zijn tegelijk bedoeld ter verbreiding van een beter
inzicht in het wezen van de „dialektiese" theologie. Deze theologie is voor een deel vrucht van
de algemene wereldcrisis en is een in vele opzichten gerechtvaardigde kritiese terugslag op 19de
eeuwse theologie. Of nu het centrum weer niet te veel naar een andere zijde verlegd is, is een
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kwestie die hier niet ter zake doet. Wel dient erkend, dat de gedachten van de Zwitsers-Duitse
theologie voor de herziening van allerlei problemen der moderne kultuur van de allergrootste
betekenis is.
Aangezien deze theologie in vele opzichten een teruggrijpen naar de Hervormers is, ligt het
voor de hand, dat zij een grote belangstelling hebben voor het Woord, een belangstelling die
reeds blijkt uit de titels der hier aan te kondigen werken. Beide boeken bestrijken ongeveer dezelfde gebieden. Brunner richt zich echter tot een groter publiek dan Haitjema ; de laatste voor
meer theologiese kennis. Kennismaking met beide boeken wordt in ruime kring-onderstl
v. H.
aanbevolen.

Prof. Freud en het Perverse Gevaar, door E, van Dieren. Hollandia- Drukkerij,

Baarn. Z.j
Waarom dit boek aan een literair tijdschrift werd toegezonden is mij niet duidelik. Het voegt
aan het beeld, dat wij van Dr. van Dieren hadden geen nieuwe trekken toe. Dat beeld is:
iemand, die naast zijn vele stokpaardjes en personele ruzietjes ook een flinke dosis gezond verstand heeft. Het spreekt vanzelf, dat er bij Van Dieren van de hele Freud geen spaan heel blijft.
K. H.

De zilveren spiegel, door Bernard Verhoeven. De gemeenschap, Utrecht. 1931.
De letterkundige essays die Bernard Verhoeven onder de titel „De zilveren spiegel" verzamelde,
beslaan ruim 160 bladzijden klein formaat. Ze zijn verdeeld over drie afdelingen : I. Oriënteeringen, II Nederlandsche Letteren, III. Vlaamsche Letteren, en aan deze drie afdelingen gaan
dan nog een Dialoog en een Inleiding vooraf.
Het lijkt zo op het eerste gezicht of we hier met een teveel aan indeling te doen hebben. Toch
is dit niet het geval. Men heeft, wanneer men dit boekje van een 160 bladzijden heeft doorgewerkt, het gevoel, alsof men een werk van minstens twee maal zoveel pagina's had doorgelezen,
zó beknopt en concreet weet deze essayist zich uit te drukken. Deze beknoptheid heeft naar
twee zijden verdienste. In de eerste plaats grenst ze af ; wat Verhoeven zegt, heeft steeds
duidelik-belijnde contouren. In de twede plaats werkt ze perspectief-vormend ; met één enkele,
korte zin kan Verhoeven soms een vergezicht voor ons oproepen, zij het dan ook een vergezicht
in één bepaalde, scherp afgebakende richting. Zo zijn deze kritieken niet alléén opstellen over
moderne litteratuur, maar worden ze zelf ook tot kunst, tot uitdrukkingsvorm in zijn hoogste
potentie.
Bernard Verhoeven is Katholiek ; zijn kunstbeschouwing draagt de kenmerken van zijn overtuiging. Naar twee zijden neemt hij positie. Hij kiest partij tegen hen die het aesthetiese te zeer
of uitsluitend zoeken in de vorm. „De vorm, de zinnelijke gestalte van de schoonheid, is allernst verachtelijk, maar hij is niet meer dan middel, hoogstens „conditio sine qua non", en als
hij dát niet is, een hinderpaal". Maar even afwijzend als tegenover de vormvergoders, staat hij
tegenover de vitaliteit-aanbidders. „De innerlijke waarde van de kunst is niet haar richting,
maar haar intensieit, haar gehalte van doorleving. Maar ook : er is geen intensiteit denkbaar zonder
doel, geen liefde zonder ideaal, behalve in den opsprong der jeugd".
Met deze dubbele oppositie ziet Verhoeven zich dan gedwongen tot een in wezen twee-zijdig
standpunt. Er zijn, zo begint zijn Inleiding „twee antipoden in de critiek : God de Vader op
den Dag dat de windstreken zullen verwaaien op den adem der bazuin-engelen, en Narcissus
gebogen over zijn eigen spiegelbeeld." Het zijn twee polen, en ergens tussen deze twee polen
ligt voor deze kritikus de evenaar, waarlangs bij zich tracht te bewegen, waarop bij zich tracht
te handhaven. „Ergens tusschen God den Vader en Narcissus is het evenwicht tusschen vrijheid
en gebondenheid". Maar dit evenwicht is toch maar een zeer labiel evenwicht. Verhoeven staat
midden in de spanning, tussen individualisme en anti-individualisme, tussen vrijheid en gebondenheid, tussen zinnen en geest.
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Staan wij in zekere zin niet allen zó ? Het hangt er alléén maar van af, hoe wij ons onder
deze spanning gedragen. Pogen wij angstvallig op onze evenaar te blijven ? Of wijken we, roekeloos
naar het lijkt, nu eens ter eenre, dan weer ter andre zijde uit ?
Ik moet eerlik bekennen dat de schijnbare onbeheerstheid die Verhoevens jong gestorven geloofsgenoot en medekritikus Gerard Bruning aan de dag legde, me nog altijd weldadig aan doet.
Gerard Bruning kon zo radikaal de ene keer de kunst en de andere keer het Leven het een en
het alles laten zijn, zonder daarbij zijn meest innerlike overtuigingen ontrouw te worden.
Het standpunt dat Bernard Verhoeven daartegenover inneemt, en dat via de begrippen Leven
en Persoonlikheid aanstuurt op een compromis (de evenaar !) is echter rijper, en misschien ook
billiker. Het woord compromis heeft dikwels een ongunstige klank, maar wanneer een compromis
de uitkomst is en blijft van strijd en overgave, m.a.w. wanneer het een levend compromis is, bevat
het een spankracht, die ook op litterair-krities werk bezielend kan inwerken. Bij de essays die
Verhoeven schreef, was dit ongetwijfeld het geval. Vooral zijn opstellen over van Deyssel, Verwey,
Jacqueline van der Waals en Timmermans zijn zeer de moeite van het lezen waard. J. H.

Duvel, door G. Vollewens-Zeylmaker. G. B, van Goor Zonen, Den Haag, 1931.
Het heeft mij altijd wat kriegel gemaakt, dat vooral de meisjesboeken, (die n.l., welke geschreven worden voor „bakvisschen") bijna zonder uitzondering verhalen van vacantiepret,
schoolplezier en flirtation. Nu ja, vader wordt eens 'n tijd ziek, of moeder moet geholpen worden
in de huishouding, maar voor de rest schijnt het leven toch, buiten die nare school met haar
„enge" of „leuke" leeraars te bestaan uit een aaneenschakeling van partijtjes, fuifjes, feestjes,
etc. etc. Bijna even veelvuldig stammen de diverse jeugdige heldinnen uit al die boeken uit families,
die 't nogal „doen" kunnen. Er schijnt niet veel animo te bestaan voor een meisjesboek, waarin
de dochter van een boer of een handarbeider de hoofdrol speelt. Wellicht schort het aan kennis
der milieu's en mogelijk is hetgeen dan den inhoud van 't boek zou uitmaken niet romantiekerig
genoeg. Hoe 't zij, ik kan niet zeggen, dat 'k het type meisj esboeken, zooals dat nu op de boeken markt komt over 't algemeen zoo bijzonder apprecieeren kan.
Daar is nu dit „Duvel ". Buiten twijfel een aardig verhaal ; niet al te zorgvuldig geschreven,
niet al te belangrijk van inhoud, wat leeg. Naar 't mij voorkomt heeft de schrijfster als
lezeresjes vooral H.B.S.-ers en Gymnasiasten gedacht. Maar is nu de tijd niet voorbij, waarin
deze jongemenschen belang stellen konden in een zoo óndiep relaasje als hier wordt geboden?
Pedant zou men vragen willen : is dit nu voor een meisje van achttien wel „gewenschte" lektuur ? Een beetje pret, een beetje muziek, een paar gedichtjes, een klein weinigje moraal, zie
een meisjesboek. Nee, ik hou t óch meer van Helène Willfuer of van Gilgi. Die weten-dar,wé
P. H. M.
tenminste wat het is, te leven.

De Werken van Vondel. Vijfde deel (1645-1656). Uitgegeven in 1931 door
de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam.
Het halve werk volbracht ! Het loffelike, eerbiedwaardige werk aan deze uitgave verbonden,
is voor de helft verricht.
Behalve de voortzetting van Sterck's biografie van Vondel (vermeerderd met een genealogie
van de dichter over 7 generaties) en het vervolg van de Cultuurbeschouwende inleiding van de
Klerk, vinden we in dit deel de tekst van Maria Stuart, de Leeuwendalers, Salomon, Lucifer,
Salmoneus, Inwijdinge van tStadhuis t'Amsterdam, benevens vele kleinere gedichten, alle tussen
1645 en 1656 verschenen. Alleen Salmoneus is van '57, maar werd in dit deel opgenomen,
omdat we weten, dat Vondel het dadelik na de Lucifer heeft geschreven, om de dure requisieten
voor de Luciferopvoering (waarvan de vertoning verboden was) nog te kunnen gebruiken. Vondels
prozavertalingen van Vergilius en Horatius (wel binnen deze jaren vallende) zullen later met de
dichterlike bewerking in Deel VI en VII verschijnen.
Prof. de Vooys, die de taalkundige verzorging van dit deel volbracht, werd in deze arbeid
v. H.
bijgestaan door Dr. Cath. A. v. d. Graft en Lr. Molkenboer.
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SCHEMERING?
DOOR

ALDERT JONGEDORPER,
Vrouw, die ik aandoe op mijn vreemde gangen
door tijd en tijden n óg niet uitgeboet van smart
en pijnen die als trieste vlaggen hangen
de veege teekens van het woonhuis van mijn hart;
Vrouw, die mij rust'loos maakt en mijn verlangen
schroeiend naar een lang begeerde rust,
uw diepe blik peilt al mijn angst en bangen;
ziet gij de weerslag van het vuur dat ongebluscht
nag oplaait uit het barnen van den krater
die in mijn vleesch en bloed zijn zetel heeft?
Vrouw ! ! reik mij met uw koele handen water
voordat mijn hijgend hart den slag begeeft !
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DE TUINPOORT
DOOR

MUUS JACOBSE.
Hier rijpt de tijd in schaduwing van muren
Onder de kruinen van zeer oude bomen.
Wis, de ommuurde stilte doet het rode
Vlammen der najaarsbladen eeuwen duren.
Want deze tuin is als een herfstig klooster
Waar alle driften in de stilte stranden
En zacht ontgloeien tot zij niets meer dan de
Vurige teeknen zijn des Allerhoogsten.
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DOOR

DIET KRAMER,

Zij, die deze onrust in zich voelen, verwachten het vreemde, het ontstellende
in het licht van de nieuwe morgen, in het stiller worden van de avond. En voor
Ruth, die een onzekerheid in zich niet te verwerken wist, was iedere morgen en
iedere avond, vreemd en moeilijk van gespannenheid. Na de werkdrift waarmee
ze het laatste tentoonstellingsstuk in weinige hevige dagen en nachten voltooid had,
was er leegte gekomen, die gelijkertijd stilheid en ongekende bevangenheid beteekende.
Toen ze voor het eerst hieruit los kwam en voor nieuwe arbeid het andere vergat,
was het middag.
Een klare, wat luidruchtige middag.
Buiten begon het lente te worden.
Maar het atelier lag met afgewend venster op het Noorden, waar de havens waren.
Wanneer je niet keek naar de wolkloos- lichtblauwe lucht, kon je de lente makkelijk
vergeten. En Ruth's rug was naar het venster gekeerd.
Een nieuw blok stond op de schraag. Daarnaast op de hoek van de lange werktafel het model, haastig gekneed uit klei.... een man die hout zaagt onder de
gebogen knie. De vaste lijn van rug en achterhoofd ; de spanning der armen;
weerstand die overwonnen zal worden,
Onafgebroken klonk het geklik van hamer op beitel.
Splinters vlogen ver en maakten gruis op de plankenvloer.
Ruth, hoekig en manlijk in haar blauwe werkjas, het donkere en zeer magere
gezicht, in aandacht strak, zuchtte onder het voortwerken. Zuchtte diep en gelukkig
zonder het zelf te weten.
Dit werken was bevrijding.
De dagen werden weer goed.
En een oogenblik-lang hing de hamer omlaag in de vast-gesloten hand. De rug
strekte zich en de oogen keken op.
In de haven toeterden de kleine sleepbooten luidruchtig. Dichterbij waren heiers
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bezig. Regelmatig kwam de dompe plof van het zware blok. En nuchter stond
het licht aan de witte muur-vlakken.
In dit droomlooze uur gebeurde het wonderlijke.
André kwam langs het groezelige daghitje heen de voordeur in en stormde haastig
de drie steile, smalle trappen op. Zonder groeten stapte hij binnen, gooide zijn
hoed op een stoel, liep met groote passen de tafel rond, keurde met één blik het
klei-model en ging toen zitten.
Op de hoed.
„Nou, da's me ook wat, Ruthje. Van harte hoor, van harte !"
Ruth liet hamer en beitel zakken en trok de wenkbrauwen hoog.
„Ik zou toch ergens anders gaan zitten", zei ze. „Daarvoor is je hoed werkelijk
nog te goed".
Maar het was alsof ergens een kleine, lichte plek kwam. Ze wist : dit was waarop
ze gewacht had. En haar oogen keken naar hem. Strak. Gespannen.
André duwde de hoed in fatsoen en zat dan op de punt van de tafel.
„Ik kom regelrecht van de zaal. Joostink wou je opbellen, maar ik zei dat ik
zelf wel even gaan zou. Je groote stuk is vanmorgen weggegaan. Die kop uit hout .. , .
Stel je voor, één dag voor de sluiting. Alles bij elkaar genomen is het dan tóch
een succes geworden. Oostveen en van der Berghe en jij ! Enorm gewoonweg !
Maar dat dit verkocht zou worden ... , d at verwachtte toch eigenlijk niemand".
Ruth stak de handen diep weg in de jaszakken.
Het was dus toch gebeurd. Dit was dus tóch gebeurd !
„Zoo ? Nee, dat had ik niet verwacht. Verkocht ! Ik had het hoog geprijsd".
„Krankzinnig hoog .... Joostink en ik hadden 't er nog over. Drie honderd is
een macht geld. En de lui wou'en er niet aan, dachten we, al is er dan ook nóg
zoo veel over geschreven en geboomd. Enfin, je had de verslagen mee. Van Ulfhout
in de Blauwe Bode met z'n enthousiasme.... tja, tóch een beetje voorzichtig ook.
Je klein plastiek moest gaan, dat kon je op je vingers narekenen. Daar is altijd
geld voor in de wereld. Maar nou dit tóch ineens weg ! Een chèque .... drie honderd
pop.... Asst.... weg ! Na de sluiting wordt het gehaald, 'n Deftige mijnheer
zei Joostink.... een mijnheer met 'n auto. Nou Ruthje, is het de felicitatie waard
of niet ?
Ruth knipte gruisjes weg van haar mouw en keek nadenkend.
„Italië. Nu zou het gaan met een maand of wat. En toch nog sneller dan ze
gedacht had. In September, na de vacantie .... als de kinderen weer naar school
gingen. Jaap kon ook wel wat meer op z'n drieschaar letten .... en moeder .... Nou
ja, m àmska .... Enfin, ze kon zich om het kindergedoe hier toch niet alles ontzeggen. Met Rekeltje zou het moeilijk gaan. Maar het moest dit keer".
Ze hoorde André informeeren
„En nou kom je toch zeker vanavond ? Je bent toch niet zóó van je werk bezeten,
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Ruth, dat je er niet eindelijk eens uit kunt breken voor een beetje gezelligheid.
Hallo Ruth, sta niet zoo onmenschelijk suf te soezen".
Ruth lachte en gaf hem een joviaal klapje op z'n schouder.
„Vanavond ben ik er weer eens bij. En ik apprecieer het buitengewoon, dat je
me zoo hals over kop 't nieuws komt vertellen. Maar hang je heel de dag op de
tentoonstelling om ? Laatst had je zulke geweldige plannen ? Werk je dan heelemaal
niet ?"
„Werken ? In een voorjaar zooals dit ? Nee, ik kan niet werken".
André's vingers trommelden op het tafelblad en heel scherp zag Ruth de kleine,
blauwe aartjes bij zijn slapen, waarop ze vroeger nooit gelet had. In dit witte
licht was zijn gezicht oud en moe.
Ruth opende wijder het raam en keek naar omlaag.
Een man stond aan de wallekant en zag uit over het bewegelijke water, dat blauw
en licht de lucht weerspiegelde.
Een orgel speelde een opera-deun, om de hoek in een zijstraat.
Zoelte alsof ergens nat gras was. En de musschen zoo lawaaierig in de knoppende boomtakken. Voorjaar .... ja, het was voorjaar.
Nog een paar dagen en Steven was weer binnen. Half Mei had hij geschreven
in zijn laatste brief.
Steven thuis. De zomermaanden weer met een kameraad .... en wie kon vriend
zijn zooals Steven ?
Dan ... , daarna .... het buitenland.
Warm bonsde het in haar. Dat je dan toch maar leefde. Lééfde ! Dat je mensch
was, werken kon. Dat je zoo rijk mocht zijn, mét je heftigheid. Heftige vreugd.
Heftige smart.
Die nacht, die verre, donkere nacht, toen ze ervaren had hoe ze werken kon als
ze in bijna martelende bewogenheid zichzelf ontstegen was. De terugkeer van zulke
uren, d à àr verlangde ze naar. Vreesde ze ook. Omdat het daarvóór zoo zwaar,
zoo smartelijk geweest was.
Ze keek om. En André zat er nog precies zoo op de tafelpunt. Zijn bleek gezicht.
Z'n vingers, die weerloos op het blad lagen.
Hij zei, alsof hij een lang gesprek op een effen en gelaten toon beëindigde
„Ja en nou geloof ik dat ik maar hier of daar een baantje ga zoeken. Met dit ... .
met het andere, bereik ik toch nooit iets, dat ook maar een beetje volkomen is.
Da's me duidelijk genoeg. Als briefopenmaker of kwitantieschrijver zal ik dan de
maatschappij heusch nog van dienst kunnen zijn".
Over de nerveus-bewegende vingers heen, legde Ruth een enkel oogenblik haar
hand. Een groote hand, té breed, té krachtig bijna. En ze zei wat ze al zooveel
malen tegen hem gezegd had
„Kom vooruit jong, blijf voet bij stuk houden ! Het was immers altijd zoo voor
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je beste werk ? Vandaag of morgen krijgt het je op de goede manier te pakken en dan
g à at het. . . , dan lap je 't hem".
„Ik weet niet. Dit keer weet ik 't niet. Het is zoo'n rare boel.... niet alleen
in mij .... Overal. En dat voorjaar. Zoo miserabel-mooi als alles tóch weer wordt".
Hij stond op, trok voor de kleine spiegel zijn das wat rechter en praatte door:
„Nou maar, ik ben toch ontzaggelijk blij met je succes. Joostink zal je vanavond
wel meer vertellen".
„Weet je de naam van den kooper ?"
„Ravenstein of Ravengraaf. .... geen bekende van ons in ieder geval. Hij vroeg
of je bij de groep van jong~religieuzen hoorde. Joostink heeft gezegd dat hij het
niet wist".
Ruth, geërgerd, schokte even met haar schouders. En ineens keerde alles weer
van de vorige dagen .... Het diep-onrustige, onzekere gevoel.
„Wat is dat nou voor onzin ? Joostink weet toch dat ik bij geen enkele groep
boor ? Het is de eenige stilzwijgende overeenkomst tusschen ons onderling, dat we
ons vrij houden van opschriften. Echt Joostink, zoo'n antwoord".
„Ja, maar hoor eens .... dit werk van je is voor ons allemaal een beetje merk
dan al het vorige .... het is, ja, hoe zal ik het zeggen .... zoo-wardig.Anes
los van al 't andere. Voor jou natuurlijk niet, maar wij kunnen het verband zoo
gauw niet volgen. Je houdt het me ten goede, hè ? Als die man hier nu graag een
religieus verschijnsel in ziet .... wat doet het ie ? Hij heeft het gekocht .... soit !
Etiketjes krijg je tóch, of je wil of niet. Da's vechten tegen windmolens ! je ontkomt er niet aan ... .
Ruth zweeg en greep naar het gereedschap.
Er was een groote verwondering in haar omdat ze grenzeloos oppervlakkig vond,
wat ze kort geleden ook wel gezegd had.
Klik, zei de hamer op de beitel.
Jk begrijp niet hoe je zoo in één adem door kunt werken. We zien je nooit
meer ergens .... en dan nú, na zoo'n emotie. Ga mee thee drinken in de stad.
Ik fuif je op je geslaagde verkoop ".
„Nee merci. Ik ben er te goed in .... met zoo'n eerste vorm moet ik altijd
even doorzetten. Schiet maar op .... vanavond zie ik je nog wel".
„O, all right dan ! Rekeltje was beneden op straat. Wil ik hem naar boven sturen?'
„Spaar me ! Neem hem maar mee tot de hoek. Maar geef hem alsjeblieft geen
geld voor zoetigheid, André. Hij gaat er zoo op rekenen".
André lachte, zette z'n hoed scheef op zijn hoofd, verdween fluitend.
Klik, zei de hamer... , klik.... klik.
De sleepbooten schoven langs elkaar heen en gilden kwajongensachtig. Het water
was overal in beweging.
En het licht tusschen de muren werd reeds matter.
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Dit was het dus geweest .... dit .... de Christuskop verkocht.
Het was nog maar zoo kort geleden dat ze het blok sneed. Het was wel haar liefste
werk, het houtsnij den. Soms dacht ze : haar handen waren d à àr het meest geschikt
voor.
Het lijdensverhaal, lang geleden in haar kinderjaren gehoord, dan na een Bachoratorium herlezen in een Testamentje aan een boekenstal gekocht. Dagen van
nerveuse dofheid, willoosheid. Twijfel of ze het kon, of ze 't mocht ... .
Verlangen. Hevig verlangen .... waarnaar wist ze niet !
Het oude brok hout had klaar gelegen, verweerd en doorwerkt. De eerste keer
mislukte het. Maar toen was ook de zekerheid in haar gekomen .... Ze kón het.
De jacht ; een wilde drang om het klaar te zien. Dagen. Nachten. Waren er ooit
zulke dagen en zulke nachten geweest ? Had ze ooit zoo gewerkt?
O, het hout tusschen je vingers. Het mes dat je-zelf geslepen had. Scherp. Het
willen, het machtige willen. Iets dat gromde binnen in je lichaam : het moet kunnen
.... het moet kunnen.
Was het dan geworden zooals ze bedoeld had?
ja.+*. o ja, zeker was het goed geworden.
Achterover gewrongen het hoofd. De oogen gesloten, maar alsof het verkrampte
trillen der oogschellen in het hout gevangen was. De mond aan de grens, aan
de uiterste grens van menschelij k -lij den.
Pijn, pijn, alleen maar d àt. Pijn, die je zelf onwezenlijk na-voelde onder het
werken. Pijn, die dan overal was, in je en óm je. Het heftig, worgend gevoel in
j e keel .... je moest het mes neerleggen .... telkens. Bezetenheid. Ja, bezetenheid.
Zonder de wel goede, de wel teere aandacht waarmee je kinderen en jonge
diertjes vorm gaf.
Toen was het naar de tentoonstelling gegaan.
Wég.
Klik. De hamer op de beitel. Klik. Klik.
Ja, dat was nu eenmaal zoo. Daar moest je toch aan wennen zoo langzamerhand.
Toen ze Rekeltje verkocht had.... de ronde babykop met het malle kuifje, toen
had ze bijna gehuild en een wrok gevoeld tegenover de wat weeë, kunstminnende
dame, die 't kocht en meenam naar huis.
Tóch.... wat zou ze moeten beginnen als ze niet verkocht zoo nu en dan?
Je mocht blij zijn.
Maar dit was anders. Héél anders. Hierna was de bevangenheid gekomen. Bevreemding tegenover zichzelf. Tegenover alles.
Het oordeel van de vrienden. Enthousiasme over de hout-behandeling, over de
lijn. Verder voorzichtig zwijgen en sfinx-gezichten. Toen de critiek van buiten.
„Stellig de meest-imponeerende onder de jonge kunstenaars, die hier exposeeren" . .
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Wat schreef Ulf hout ? „Het begin van een terugkeer" .. Nou ja, 't liet je koud.
Er zat te veel voorzichtigheid in 't oordeel over 't laatste, over 't andere.
Je zocht, je speurde jachtig naar zinnen, woorden, die daar-over iets zeiden.
Wist niemand dan wat hij er mee aan moest ?
Voor het eerst had ze geen moeite gehad met de materie. Voor het eerst had
ze van binnen-uit kunnen werken. Van binnen-uit ? ja, maar toch .... hoe vreemd
was het geweest dat daar, waar haar hand rustig en zeker de lijn kerfde, de vorm
sneed, een verzet kwam. Waar vandaan wist ze niet. Soms vergat ze het in 't
intense arbeiden van heel haar ziel en heel haar lichaam. Ze vergat het. Ze vergat alles.
En dan ... , dan was het er weer ineens. Een onwil, een stugheid, alsof dat
wat in de donkere vorm leven kreeg, zich verzette. Had ze zich dan verbeeld dat
ze het beheerschte ?
Ze had vaak lang stil gestaan en gekeken, alleen maar gekeken. Daarna hadden
veel andere stil gestaan voor de kop uit hout en diepzinnig gestaard en diepzinnig
gezwegen.
Wat had ze verwacht ? Wat wilde ze?
Ruth stond een oogenblik roerloos, de armen zwaar omlaag langs haar lichaam.
Een frons tusschen de wenkbrauwen.
Het heiblok buiten ratelde met ketting-geluid omhoog, gleed zoevend neer. Bonsde.
Ze glimlachte. Een lach; die haar gezicht veel jonger en meisjesachtiger maakte
ineens.
Ze had dan van anderen willen hooren, wat ze zelf niet begreep. Hoe ze er
toe gekomen was, waar het de reactie op was, hoe het verloopen zou. Zoo deden ze
immers ? Hoe vaak had ze met de anderen mee geschimpt en gespot om de criticikliek, die iedere nieuwe richting handig opving en voorspellend uitgeleide deed
tot de dood.
Nu had ze er op gewacht. Waarom ?
Om de vreemde leegte en de onrust, die ze met zich om bleef dragen na de vol
lange, verre nacht.
-toiïngde
Ze had het hoog, té hoog geprijsd, omdat ze het eigenlijk, misschien onbewust,
niet kwijt wilde wezen. Nóg niet. Was ze er dan niet mee klaar gekomen ? Ze
werkte altijd onder hevige spanning en als ze iets uit handen gaf, was het
gedaan .... kon ze het voor deze periode „af" noemen. Ze gaf wat ze geven kon.
Het uiterste. Niemand kon zeggen dat er ooit „halfheid" in haar werk was.
Maar dit ! Als ze maar wist wat het te beteekenen had.
Toen ze het zag staan, voor het eerst, in de kleine zaal tusschen veel wit marmer
en warm-getint brons, tusschen de kleuren der schilderijen ! Het was zoo onzegbaar
verlaten en onbegrepen geweest in zijn kleine, donker-gesloten strakheid. Een pijn
was er geweest, diep in haar.
Pijn.... bijna schaamte.
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Och nee .... dwaasheid toch. Dwaasheid. Dwaasheid.
Het was verkocht. André had 't gezegd : een chèque .... drie honderd pop ... .
wég. En Italië in het najaar. Ze zou weg blijven zoo lang ze het uit kon zingen.
Rome, Florence, Napels .... later Parijs. Maanden wég. Het was ook alweer vier
jaar geleden dat ze in het buitenland was geweest. Misschien ging ze gelijk met
Steven tot Genua. Als het zoo uitkwam.... En met Steven zou ze stellig over
dit alles spreken. Steven, sinds de kinderjaren de eenige aan wien ze vertellen
kon wat ze voor anderen verzweeg.
Ze verlangde naar de rust van zijn groot, gebruind gezicht. Naar het donker
geluid van zijn stem. Het was voor het eerst in jaren dat ze naar zijn terugkomst
uitzag.
De hamer klikte.
De splinters spatten weg.
En hoog tegen de achtermuur kwam een smalle streep zonlicht.
Toen bommelde Rekeltje de trap op. Zijn rond zitvlakje met een kleine bons
op iedere tree, zooals dat zijn gewoonte was.
De deur piepte.
„Ja", zei Ruth zonder omzien.
„Daar bent ikke".
En Rekeltje duwde de deur achter zich toe, stak z'n handen onder de roode
schort, diep in z'n broekzakken en kwam bij Ruth staan.
Ze monsterde hem zwijgend. Zijn gezicht was smoezelig en zijn neus behoefde
dringend een zakdoek. Maar met het kwartje dat ze hem gegeven had, was hij
dan toch heusch naar den kapper gegaan.
„Neem maar een stuk klei of papier en potlood", zei ze. „En ga daar zitten
spelen. In de vensterbank. Je haar is dus geknipt. — Mooi !"
Rekeltje aaide met z'n kleine, vuile hand over zijn rond, gemilimeterd hoofd.
,-,Ja en de kapper is boos geweest. D'r was een mevrouw d'r hond .... die wou
zoo-maar in m'n teenen happen.... in ééns.... Toen heeft ik hem getrapt, een
klein-beetje -hard maar en toen heeft ik een klap gekrijgt van den kapper. Maar
ik heeft hem tóch het kwartje gegeven ".
„Je moet stil zijn", bromde Ruth half-luid, met het klei-model in haar handen.
„Je moet stil zijn .... dan mag je blijven. Is er niemand thuis beneden ? Niet
zoo ver uit 't raam hangen".
,,hamska is weg. En Sientje is nou ook weg. En ik heeft gevecht".
Jk heb gevochten, Rekeltje. Niet ik heeft gevecht ".
„Ik heeft gevochten. Met Mia van hiernaast. Nét goed. Ik heeft 'r geslagen".
„Je moet geen meisjes slaan. Dat is leelijk".
„En als ze nou precies net even ondeugend zijn als jongens ?"
„Dan sla je tóch niet. Jongens slaan geen meisjes ".
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„Ik wel", zei Rekeltje.
Ruth zette het model neer en keek misprijzend naar 't half-broertje.
„Heb je geen zakdoek ?"
„Jáá", rekte Rekeltje.
„nuit je neus dan eens".
„Eevies wachten, Ruthie .... éévies maar. Zoo, nou zit z'n poot er ook aan.
Zie je Ruth.... het hondje van de mevrouw van den kapper. Zie je wel ? 'n Echte
valscherd, hoor. Boeh".
Rekeltje snoot met veel misbaar zijn neus.
Het bleef even stil.
Ruth zat op de rand van de tafel. Haar oogen keken nadenkend voor zich op
de grond. Ze beet in haar onderlip.... floot dan even zacht, of ze een liedje
beginnen wou.
Rekeltje keek aandachtig toe.
Hij zat lekker makkelijk in de breede vensterbank. Onder de roode schort met
de wit-blauwe biesjes kwamen vuil -bruin z'n geschramde knieën uitkijken. Het
eenige dat werkelijk schóón was aan heel het mannetje waren zijn oogen, dacht
Ruth. Die waren tenminste goed blauw en helder. Maar tja, je kon hem toch
niet drie maal op een dag met warm water en groene zeep afschrobben ? En hij
moest immers wel op straat spelen.
Het was goed dat hij in September naar school ging.
„Ik bent toch zoo boos geworden op Mia" .... begon Rekeltje, toen hij zag
dat Ruth heusch naar hem keek. „Ik bent zóó boos geworden".
„Waarom, Rekeltje ? Anders spelen jullie toch altijd samen ?"
„Ja, maar ze zei dat h à àr moeder had gezegd dat mamska een rare was. En
dat haar moeder altijd thuis was en mijn moeder nooit. En dat haar moeder altijd
kleeren maakte en de mijne nooit .... en. . . . enne .... dat ik een gat in mijn
kous had.... en toen hebben we gevochten en toen heeft ik gezegd, dat mamska
mijn moeder lekker niet is .... maar jij. En toen zei ze : o, snietes .... en toen
zei ik : o, swelles .... en toen heb ik haar geslagen en toen geloofde ze het. Maar
ze zei dat ze het toch aan haar moeder zou zeggen".
„Wat zou zeggen ?"
„Van dat ik haar geslagen had. Nou en toen bent ik maar naar boven gegaan.
Mia is een suf kind .... he bah .... maar je vindt 't wel goed dat je nou m'n
moeder bent, he Ruthie ?"
Ruth keek hem eenigszins verslagen aan. Haar verrukking over de oplossing
van zijn probleem was niet groot. Morgen wist heel de havenkant secuur dat zij
Rekeltje's moeder was. Ze wreef zich even achter 't oor en trok één wenkbrauw op.
„Rekeltje, waarom zeg je van die zotte dingen ? Het is immers niet w à àr. Mamska
is je moeder. Ik ben alleen maar Ruth".
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„Ja maar, die je wascht en die je neus snuit en je 's avonds toedekt, dat is
toch je moeder, Ruthie ? En ikke hou niet van mamska .... nee, vast nie'. Mamska
ruikt precies net zoo als de kapper".
Ruth liet zich van de tafel glijden en zuchtte.
Met Rekeltje viel immers toch niet te onderhandelen !
Ach en wat kon 't haar ook schelen. Die je waschte en je neus snoot en je
's avonds toedekte was je moeder. Daarmee uit ! De oplossing was eenvoudig genoeg.
Ze rekte even wijd de armen, ademde diep .... geeuwde.
Dan liep ze naar het wandrek om ander gereedschap te halen en in het langs
ze met een hooge zwaai heel het Rekeltje op en schudde hem door-lopentid
elkaar als een jong hondje.
„Je bent een beste kerel-van-me, Rekeltje !"
ja".... zei het ventje tevreden. „En kijk Ruth, nou heeft ik een huis geteekend
en een molen en een man".
„Geweldig ! Je wordt nog een tweede Rembrandt .... zal je wat van beleven".
„Nee, ik wil liever net als die man op de Dam. Je weet wel, Ruth .... hoeplahoepla, effies maar dames en heeren .... en dan staat er zoo maar een molen met
wieken .... en een blauwe lucht met zoo'n dikke, vette wolk. En d àn centjes ophalen. Mag d àt ook, Ruthie ?"
„Natuurlijk. Dat mag óók. Alles mag".
Ze werkten door. Zwijgend maar eensgezind.
En de smalle zonnestreep zakte lager en lager. Tot op de tafel. Tot op het
blok zandsteen. Tot op de twee groote handen met de korte, ovale nagels en de
rechte, sterke vingers.
Handen die werkten.
Werkten !
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MUUS JACOBSE.
Rondom mij hoor ik lachen en gesol
Van kleine Filistijnen, mij tot spoed
Aanmanend en bespottend, wijl ik moet
Malen, voortmalen, wroetend als een mol,
Gevangen in een eeuwig donker hol,
Waarin ik staag de grote molen drijf.
Zeeën en winden worstlen in mijn lijf
Een uitweg naar het licht en worden dol.
Maar eenmaal, God, wanneer uw bliksemschicht
Wrekend het voorhangsel des hemels scheurt,
Dat mijn twee ogen vast omspannen houdt,
Dan weet ik, dat Gij mij hebt opgericht
Een graf, een teken, waar de nazaat treurt
En zich herinnert, wien het werd gebouwd.
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JAN ROSELAAR.
Ik heb den diepen zin verstaan,
Nelly, van 't groote leven
der menschen ; bij 't stille gaan
der avonden zal ik het gedenken.
Ik heb de droom tot werklijkheid
gebracht, kind, en den strijd
bezegeld, ik ben opgegaan
in 't groote licht en heb daar stil gestaan.
Het is een groot licht,
Nelly, en een droom hoe klein
toch voert er heen, daar zijn
avonden en nachten en daartusschen
komen de morgens omhoog, lussen
van zonneglans boven den einder.
Het is een groot licht, kind, en
gij en ik kunnen het vinden
diep in ons zelf, buiten de wereld,
die dwaas is en onzinnig,
bloeiende tuin, doch gekken
razen er.
Het is een groot licht, kind, en het brandt
in ieder hart, in den minsten
van ons, den pauper, glinstert
het evenals in U, vorstin.
der droomen, en mij, dichter.
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NELLY
Zijn naam is God, Zijn naam is
liefde, Zijn naam is verlossing
uit den waan te zijn nemers
op deze wereld, binnenhalers
van oogst, voldragers van eigen
schuur.
Zijn naam is God, Zijn faam is
grooter dan den Hemel, kleiner
dan de aarde, Zijn naam is
alles en in alles; Geest en Wezen,
Droom en Kracht, Wereld, .... God !
Zijn naam is wegbreken uit
eigen leven al wat beduidt
iets te zijn, hij beduidt te leven
in liefhebben en liefde geven.

Tusschen donker en dood,
vraag en vertwijfeling,
zingt daar de roep om voleinding
dit eerie, Liefde te geven,
niet ontvangen te hopen ... .
niet ontvangen !
Liefde geven is God!
Liefde ontvangen .... leed,
angst, ijdelheid .... schijn ... .
Nelly, droome- vrouw, kom, ... .
..., t is avond ... .
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DILLES LIMBURG.
Toen hij thuis kwam, zei hij zijn moeder goedendag en legde het doosje Odol
op tafel.
„Wat ga je doen ?" vroeg ze, toen Guus aanstalten maakte, om naar boven te
gaan.
„'k Ga naar boven."
„Neem maar eerst een kopje thee."
„Nee, 'k heb geen trek," antwoordde hij.
„Geen trek ? Toe, wat zijn dat nu weer voor kunsten, hier, je mag er een beschuit bij."
Ze schonk voor hem in. Guus voelde zich week worden ; zouden ze het nu merken,
dat ze hem slecht behandelden ? Onder het theedrinken vielen de tranen in zijn
kopje. Zijn moeder zag het en zei :
„Ja, dat komt er nu van, waarom ben je ook zoo dom geweest ? Vraag dan om
vergeving en zeg tegen den meester, dat je er spijt van hebt, dan is 't voorbij en
de menschen vergeten het."
„'t Is niet waar, 't helpt toch niks. Hij had al een hekel an me, vóór 't gebeurd
was, daarom heeft-ie mij een vijf gegeven en nou heeft-ie reden om mij te pesten
en jullie hier ook, o, 'k wou, dat ik maar dood was, 'k wil niet meer naar school,"
hij barstte weer in zenuwachtig snikken uit. Hij lag met zijn hoofd op tafel, het
schokte in zijn schouders, die mager door zijn kiel staken. Zijn stem sloeg over in
de hoogte :
,,,Met z'n allen tegen één, dat kennen ze."
Juffrouw van Dorp keek naar haar kind. - Haar man was streng en wijs en ze dorst
niets aan zijn besluit te veranderen, maar dat snikken, dat zelfs een steen zou ver
-murwen,
sneed haar door de ziel.
„Je doet 't allemaal jezelf aan. Als je niet verandert, zul je j nog gek maken."
Guus was opgestaan en liep naar boven. Daar ging hij weer op zijn bed liggen en
liet zijn tranen den vrijen loop. Langzaam aan werd het schokken minder en
droogden de tranen op. Allerlei fantasieën zochten zijn verbeelding. Als hij nu 's
gek werd, zooals zijn moeder zei, dan zouden ze wel spijt hebben, of als hij zich
eens ophing ? Wat zouden ze d àn raar kijken. Dan zouden ze allemaal wel schrikken
en op school den meester wel wegjagen, omdat het dan uitgezocht zou worden en
later, thuis, zou het leven gewoon doorgaan, maar verdriet zouden ze hebben, Frans,
omdat die hem altijd getreiterd had en die anderen, omdat ze hem altijd uitgescholden hadden voor suffert ; en vader en moeder ? Moeder zou vader altijd de
schuld geven, ze zou het niet durven zeggen, maar denken .... o, nee, vreeslijk
zou dat zijn, maar voor den meester wèl, voor hem zou het goed zijn. O, wat een
gemeene vent was dat toch, daarvoor zou geen straf te zwaar zijn. En als hij nou
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's een scheermes meenam en den meester na schooltijd, als hij weer 's zoo dicht
bij hem stond, in zijn keel sneed, dan was -t -ie dood.... wat zou er dan gebeuren ?
Dan zou hij gepakt worden door de politie en in de gevangenis gegooid worden,
dan was hij een moordenaar, vrééslijk, brr. Nee, niet meer aan denken. Nou en
Christien zou het ook afschuwelijk van hem vinden en dan zou hij nooit meer een
meisje kunnen krijgen. Nee, dat was het vreeselijkste wat je kon overkomen. Nooit
iemand te hebben, die voor jou alleen was, ook al waren ze állemaal tégen je en
Christien vond 't niet eens erg van dien naam invullen, waarover de anderen allemaal zoo zaten te schimpen, zooals b.v. die jongens van Goedhart, die gezegd hadden:
„Al mogen we weer van den meester met hem spelen, dan mogen we nog niet
van vader, nóóit meer mogen we met 'm spelen."
't Kon hem wat schelen, die stommerikken. Spelen niet meer, maar van vechten
was niet gesproken, d àt zouden ze nog wel 's moeten doen en dan zouden ze er
eens van lusten.... maar dat gingen ze dan natuurlijk thuis weer vertellen en hun
brave vader zou dan weer naar den meester gaan en naar zijn vader ; dan konden
ze hem weer laten school blijven, hè wat een ellendige boel was het toch ; de tranen
kwamen weer voor den dag. Guus liet ze vloeien met het hoofd in zijn kussen gedrukt.
Hij merkte niet, dat de deur van de zolderkamer was opengegaan en zijn vader
binnengekomen was en naar hem keek.
Zoodra vader thuis kwam, had hij als altijd met 'n „Is hij boven ?" naar Guus
gevraagd. Geen uur van den dag was de jongen uit zijn gedachten. Het rood van
schaamte was hem naar het hoofd gestegen, toen hij hoorde, op hóe vernederende
wijze de meester hem voor de klas had tentoongesteld en 's avonds had hij den
onderwijzer opgezocht en hem niet verheeld, dat hij niet in alles hem gelijk gaf.
Van Niekerk had gezegd :
„Wanneer hij vergeving had gevraagd, dan had ik het niet gedaan", en de eerlijke
Van Dorp kon hem niet ter verantwoording roepen, omdat hij in zijn hart precies
hetzelfde van Guus verwachtte. Den anderen dag had hij nog geprobeerd Guus
te bewegen tenminste aan den meester vergeving te vragen, maar 't had niet
gebaat ; hij had alleen maar gehuild en niets anders geuit, dan beschuldigingen ;
geen zweem van berouw. „Hij heeft 't tóch liever zóó, dan ken ie me school laten
blijven en treiteren", was de eenige gedachtengang van den jongen. En al die
veertien dagen had van Dorp een strijd gevoerd met zichzelf, of hij er wel goed
aan deed hem zóó te behandelen en elken dag hoopte hij, dat de jongen tot inkeer
zou zijn gekomen en vele uren bad hij in stilte tot God om uitkomst.
Toen hij nu als naar gewoonte naar Guus vroeg, had zijn vrouw hem aangezien
met een paar oogen, waarin wel de onderdanigheid, maar niet het vertrouwen lag,
dat hij anders daarin zag. Plotseling was hem toen een sprekende gelijkenis met
haar zoon Guus opgevallen. Vreemd, dacht hij, dat hij dit nooit eerder had opgemerkt. Die jongen leek in veel dingen op zijn moeder.
Ze zei :
„Ik weet 't niet, maar die jongen prakkezeert zich gek daar op zolder en dat
huilen is niet om aan te hooren. Laat 'm dan maar, als het nou eenmaal zoo'n
stuipskop is, je kan ze t ach niet overbakken."
Ze had hem getroffen op een plaats, waar hij voor zich zelf ook zwak stond.
Onweerstaanbaar was vooral de laatste dagen de zekerheid in hem gedrongen, dat
hij onmachtig was, iets tegen het kwaad in den jongen te doen, op déze wijze
en daarom was hij dadelijk naar boven gegaan en daar stond hij nu en keek naar
den snikkenden jongen, wiens zacht gekreun deed denken aan een gewond dier.
„Waarom huil je weer ?" vroeg vader. Als antwoord begon Guus nag harder
te snikken. Dit maakte Van Dorp weer in de war. Je k ón eenvoudig met dien
jongen niet praten, hij gaf nooit 's antwoord.
..
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„Zeg op, wat scheelt je ? Is er weer wat ?"
„Niks", klonk het tusschen het snikken door.
Jongen, wat zul je een moeilijk leven hebben, als je zoo doorgaat. Denk je,
dat het voor áns zoo pleizierig is, om je te straffen ; dat we niet liever hadden,
dat je zoo was als je andere broers en zusters ? Neem daar liever een voorbeeld
aan. En dan kun je naar beneden komen en zullen we het weer vergeven. Je mag
morgen bij mijnheer Haarman komen, die zal je dan teekenen en graveeren leeren,
dat doet hij voor niets, doe dan tenminste goed je best, dat de menschen later zeggen
moeten .
„Hij heeft toen wel gefraudeerd, maar nu doet hij toch goed zijn best." Bid,
dat de Heere je moge leeren inzien, dat je verkeerd gedaan hebt en vergeving te
vragen, want jij vooral hebt Zijn hulp noodig, anders kom je niet goed terecht.
Zóó dom ben je niet, dat je niet weet, wat ik bedoel. Het is ook héél leelijk van
je, om tegen moeder te zeggen ; ik wou, dat ik dood was. Wees blij, dat de Heere
je nog laat leven, opdat je vergeving kunt vragen, nu het nog tijd is. Verder is het
afgeloopen en wordt er verder niet meer over gepraat."
Toen ging hij heen. Vóórdat Guus beneden kwam had Van Dorp tegen allen
gezegd .
„Ik laat Guus weer beneden komen en ik wil niet hebben, dat één van jullie
er óóit met één woord over praat. Het moet nu voorbij zijn, hij heeft zijn straf gehad".
Zoo kwam het, dat er gewoon over alles en nog wat gesproken werd en Guus
zelf na een kwartiertje niet meer dacht aan de veertien dagen, dat hij buiten dezen
kring was gesloten geweest. Hij gevoelde zich weer behaaglijk en at zooveel, als
hij in al dien tijd niet gedaan had. Hij luisterde met pleizier naar de verhalen van
de bewaarschool en van den tuin van Frans en de gesprekken tusschen vader en
Daan over de fabriek. Daan vroeg .
„Wat is er toch gaande op de goudfabriek ?"
„De balans klopt niet," zei vader.
„Zeker weer fout gewogen," schamperde Daan, „als ze eens een dag moeten
werken die kantoorheeren, slapen ze nog, net als verleden jaar, toen hadden ze
opeens tien kilo goud over 1, om , je slap te lachen."
„Nee," zei vader, „'t is heel wat ernstiger, ik heb vandaag met mijnheer Lubach
alles over gewogen, ze hebben den heelen boel stopgezet, maar er is tekort. Ik
ben blij, dat het niet op onze afdeeling is en 't is werkelijk wèg, morgen zul je
er wel meer van hooren. Ze moeten het aan mijnheer zeggen en nu zijn ze bang
dat hij zal zeggen : „het moet opgelost worden." Enfin, 't beste maar hopen,
't zou de eerste maal zijn, dat er gestolen is, zoolang de fabriek bestaat."
Dit onderwerp werd dien avond in alle huisgezinnen besproken in het dorp.
Na het eten kregen ze allen een appel. Vader deelde ze uit van de schaal en
Guus kreeg een groote. Begeerig keek hij ernaar en wilde reeds zijn tanden erin
zetten.
Karel poetste zijn appel op zijn broek.
„Ik bewaar hem, tot ik naar bed ga", zei hij.
Guus poetste nu de zijne ook op en stak hem toen in zijn zak. Ik bewaar 'm
voor Christien en hij dacht, hoe ze nu misschien al naar bed zou verlangen, om de
olienootjes op te eten. Morgen zou hij haar den appel geven.
Vader ging uit den Bijbel lezen, gewoon op volgorde, de psalmen altijd
s avonds ; 's morgens het Oude en 's middags het Nieuwe Testament. Daarom
wist Guus altijd alles zoo goed van de Bijbelsche geschiedenis. Vader las zoo duidelijk
en zoo mooi, dat het soms leek, of hij wilde huilen. Sommige stukken las hij graag,
dat kon je merken, dan was het altijd zoo stil. Nergens was dat zoo. Bij De jong
zaten ze nooit te luisteren als hun vader las en wel eens gewoon door te eten. Dat
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wilde vader nooit hebben. Na het danken ging Guus lezen in het boek, dat Frans
van de knapenvereenigingsbibliotheek had, tot hij naar bed ging toe. In bed
dacht hij totdat hij in slaap viel aan Christien, hoe ze nu misschien nog lag te
smullen en dat ze vast aan hem dacht. Heerlijk, om een meisje te hebben en dacht
met verrukking aan den tijd, dat hij groot zou zijn en naast haar zou mogen
loopen. Wat zou ze later mooi zijn, wel net zoo mooi als mevrouw Niekerk. Wat
zaten ze altijd dicht bij elkaar in de kerk en ze stond altijd haar man op te wachten
voor het raam, als hij van school kwam en ze zaten altijd hand in hand en dan
hield hij het psalmenboekje voor haar vast. De menschen hadden gezegd, dat
het eigenlijk geen pas gaf zoo in de kerk te zitten, maar het was toch fijn, dat zou
hij later 66k doen. Ja, voor zijn vrouw was hij toch wel aardig die meester. Wat
zou ze huilen, als hij hem eens doodgestoken had. Nee, dat zou ook te vreeslijk
geweest zijn voor haar, niet meer aan denken nu, over een half jaar ging hij t óch
van school af gelukkig. Teekenen en graveeren zou mijnheer Haarman hem leeren,
dan mocht hij vast op de fabriek komen. Graveeren daarvoor moest je goed kunnen
teekenen, maar vooral letters en dat kon hij goed en mijnheer Haarman zou het
hem wel goed leeren, die was zoo knap. Dan zou hij later veel verdienen en
trouwen kunnen, heerlijk. Met die hoopvolle gedachte sliep hij in.
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DOOR

H. DE BRUIN.
's Namiddags zwervend onder drukken pret
— schooljongens die liefst rond de haven dolen
ontdekten wij hem soms : ietwat verscholen,
gedoken op zijn lage tabouret.
Wij waagden stappen op getipte zolen
als door een stilte tijdens het gebed.
Zacht-bevend om de kleuren op 't palet
waren de vingeren den droom bevolen ... .
Gestorven. -- In de middagstille zalen,
oplichtend even in wat voorjaarszon,
neurt wat hij van mijn stadje heeft gedicht.
o, Weemoed dezer scheemrende verhalen
het leven herbegint, waar het begon :
binnen de klaarte van het Havenlicht.
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JOZEF IS NOG JONG
DOOR

MUUS JACOBSE,
Als zon, maan, sterren buigen voor mij neer en
Wuivend groeten de rijpe korenschoven,
Weet ik met trots in mijn verliefde ogen
Mij van dit al onaangerande heerser,

En denk ik wel eens : zou ik ná de dood geen
Verkoren buit zijn, nu nog geen ontberen
Met aardse droefheid mij heeft kunnen deren,
Omwikkeld door de mantel van mijn dromen?
Maar als ik oud moet sterven, zal van tranen
En van veel rouwen schamel en gescheurd
De dromenmantel, die mijn ogen kleurt,
Hun tot een teken zijn, en niet beschamen,
Van veel verloren en van veel getreurd
Te hebben, omdat zij zo veel bezaten.
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DE DICHTER EN DE CRISIS
DOOR

H. A. MULDER.
„Ik zeg dit alles als een oratio
pro domo ". K. Heeroma.
(Opw. Wegen 10e jg. afl. 2).
De jongere dichters worden tegenwoordig van verschillende zijden overladen
met verwijten, waarvan de voornaamste zijn : ze zijn individualisten, ze trekken
zich niets aan van de groote vragen en gebeurtenissen van onzen tijd, ze sluiten
zich hermetisch af van de wereld precies als de 80ers, ze hebben het publiek niets
te zeggen.
Het resultaat van dit alles is tweeërlei
Het publiek dat nooit verzen leest dan alleen 'n enkele maal om „bij" te zijn,
ziet zich bevestigd in zijn natuurlijke levensovertuiging, dat dichten een onschuldig
soort waanzin (waarin 't gelijk heeft), en poëzie van geen enkel belang is (waarin
't ongelijk heeft), en het keert terug tot de orde van den dag, d.i. eten, drinken
en slapen, beursberichten, kerkgang, krant, beroep.
Het tweede resultaat is : de dichters, die zich genoodzaakt zien iets anders te zijn
dan ze zijn -- wat ze niet kunnen en wat ook niet de bedoeling kan zijn die God
met Zijn schepping heeft gehad -- volgen hun aanleg in stilte, 'n beetje verbitterder
alleen, 'n beetje eenzamer, en 'n beetje pessimistischer gestemd ten opzichte van
de mentaliteit der massa.
Is 't dus waar dat ze zich niets van „de wereld" aantrekken ?
Dit is waar, wanneer óók waar is, dat een schoenmaker die schoenen maakt,
een meubelmaker die meubels maakt, een cellist die cello speelt, nuttelooze parasieten
in de wereld zijn, dmdat ze met hun schoenen, hun meubels, hun muziek, geen
antwoord weten te geven op de vraag, wat de oorzaak der crisis is, en hoe we die
weer te boven moeten komen.
Maar zoolang dit niet waar is, zoolang behoeft ook 'n dichter in zijn gedichten
op deze vraag geen antwoord te geven.
De ontwikkeling der poëzie (der kunst in 't algemeen) en de ontwikkeling der
cultuur (techniek, maatschappij, politiek) vallen niet samen en loopen niet parallel.
Toen in 1839 -de eerste trein in Nederland, puffend uit zijn lange schoorsteen,
voortkroop over de eerste rails, stond er nog geen dichter klaar, om deze trein in
de poëzie op te nemen, d.w.z. hem tot poëtisch symbool óm te scheppen. De
functie der poëzie is een leven- dmscheppende functie. Van dit geweldig werk is
het lederen dichter slechts gegeven een klein deel te volbrengen, naar de mate
van zijn creatief talent. Gevoelens, gedachten, die reeds eeuwenlang aanwezig waren
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in 't onuitputtelijk reservoir der menschelijke ziel, worden soms plotseling in één
mensch wakker, bewust, woord. Men vergelijke ook wat een Middeleeuwsch schilder
van het menschelijk gelaat in beeld wist te brengen, met b.v. een portret van
Rembrandt.
De gang der kunst is een andere en minder snelle dan de gang van het leven.
Ongeduldigen, die voor elk verschijnsel in de moderne maatschappij, voor elke gebeurtenis, voor elk probleem, terstond uw dichter wenscht (en waarom ? Omdat
gij er werkelijk behoefte aan hebt ? Onderzoekt uzelven !), weest geduldig, en wacht.
Ook de dichter wacht, totdat het leven in hem — en soms maar 'n zeer klein
deel van dat leven in hem ! -- rijpt tot de vrucht der poëzie. Bedenkt, dat 'tin
haar niet gaat om de dingen zelf, om de vragen zelf -- daar gaat het om in het
leven, maar niet in de poëzie. In haar gaat 't er om de dingen op 'n bijzondere
wijze te zien, niet meer als dingen op of om zichzelf, maar als symbolen. Het gaat
in haar niet om het wat, maar om het hoe. Een gedicht over een auto of een
telefoonpaal kan daarom belangrijker zijn dan een over de sterren.
Tenslotte zijn 't echter niet de vluchtige modeverschijnselen die den dichter
het diepste van het leven openbaren — al k àn dit 'n enkele maal het geval zijn !
maar het zijn de oerelementen van het leven — kind, liefde, geloof, droom
die hem inspireeren, al draagt hij een moderne uilebril, en al is hij even hard
en bitter bij de werkelijkheid van dezen tijd betrokken als ieder ander mensch.
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DON JUAN'S EINDGEBED
DOOR

J

EEKHOUT.

Heer, satan sterft en telt zijn duizend zonden,
Verslagen door Uw stilte, een armlijk mensch.
Heer, satan danst doods koord, de vlijme grens
Van hel en paradijs -- en stort ten onder.
Heer, ik verga. Zij zoen U dit gebed
Voor veertig jaren zwarte schuld en schande.
Heer, satan valt, valt, valt. Reik hem Uw handen,
Heer, spreek Golgotha's woord : Gij zijt gered.
Gij zwijgt. -- o gij wier mond mijn mond begeerd heeft.
Wier ziel mijn vuur tot bittre asch verteerd heeft,
Vergeef. Een helscher hel is mij nabij.
Wee mij. Geen dier, geen ding bleef mij gemeenzaam.
Heer, Heer, Uw satan sterft zoo maatloos eenzaam.
Ik heb verloren. Vrouwen, bidt voor mij.
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SANKT PETER HILLE
DOOR

JAN H. EEKHOUT.

Pelgrim op doortocht naar Gods helder land
Over den weg van sterren en planeten,
Schreed hij de aarde in glimlachend weten
Of schreiend, door veel heimwee overmand.
Men zag hem dwalend door den schrillen nacht,
Stil en eenzelvig, aller westersteden,
Achter de hoop der oogen d' eenzaamheden
Van een die afzwierf van een hoog geslacht.
Toen hij zich voor het laatst op weg begeven
Heeft naar het rijk waar men hem zorgend wachtte,
Liet hij zijn lichaam wonderlijk verheven,
Als van een stil wit vuur doorschenen, achter
Opdat wij hoede' in 't hart 't geheimenis
Dat er geen dood maar enkel leven is.
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Ten opzichte van mijn eigen arbeid in Opwaartsche Wegen vind ik niets zo
afschuwelik als te worden misverstaan. Een van de eerste voorwaarden, die ik
mezelf bij het schrijven stel, is dat ook de eenvoudigste lezer over mijn bedoelingen
niet in twijfel mag verkeren. En het is een zekere naleviteit van me om telkens
weer te geloven, dat ik in mijn pogingen ben geslaagd. Even later wordt me
meestal deze illusie weer ontnomen; als ik verneem, dat zelfs degenen op wie
ik als goede verstaanders vast rekende, mij allerlei meningen in de schoenen
schuiven, die ik ontkennen moet te bezitten.
Zo is het me nog pas op een vergadering overkomen, dat (naar ik dacht) een
van de beste lezers van Opwaartsche Wegen een uitlegging gaf aan mijn woorden
over zekerheid als basis voor Chr, literatuur, die ik in Opw. Wegen zelf reeds
had bestreden ; deze weerlegging bleek dus zijn doel volkomen te hebben gemist.
Maar in biezondere mate is er wanbegrip naar aanleiding van mijn artikel over
Hessels. Ik zeg dit niet, omdat sommigen me mijn meningen in dat art. uitgesproken heftig kwalik nemen ; ik schrijf niet om gunst en kan velerlei reaktie waarderen, mits ik goed verstaan word.
Maar als Jan de Groot de konklusie trekt, dat mijn artikel een oproep is voor
stichtelike poëzie en dat ik bv. Wapenaar's werk beter zal vinden, omdat dit
„vromer" onderwerpen zou • bevatten, dan sla ik toch mijn handen in elkaar en
vraag me af, in welke taal ik schrijven moet, om het ontstaan van derg. legenden
te voorkomen.
Het stuk van de heer Mulder in dit nummer, dat ook een reaktie is op de
beoordeling van het werk van Hessels, verzet zich eveneens tegen meningen, die
in ons tijdschrift nooit zijn uitgesproken.
Ixet eerste misverstand ontstaat, doordat hij mijn verwijt van individualisme opvat
als of ik de dichter als grief zou willen toerekenen, dat hij zichzelf zou willen
zijn. Individualisme wordt hier verward met individualiteit. Of als dit niet het
geval is, dan zou Mulder in de dwaling vervallen te menen, dat wie in de eerste
plaats afziet van zichzelf, en leeft voor het grote geheel, een mens zonder karakter,
zonder eigen zeer typies persoonlike uitingswijzen zou zijn. Ik hoef alleen te
wijzen op Wilma, in wier werk het meest opvallende is het groote meegevoel met
anderen, en die toch zeer zeker wel zeer eigen kenmerken heeft.
Maar zegt Mulder, als ik nu geen Wilma ben, als in mijn aard nu ligt naar
binnen te staren, en krampachtig mijn trotse of wanhopige isolatie te handhaven,
is dat dan niet goed ? We kunnen toch immers niet anders zijn dan we zijn. Van
dit laatste ben ik geschrokken. „Wie wat zijn aard beveelt, verricht, is goed",
schreef Perk. En ik kan hier niet anders dan een oude gereformeerde waarheid
tegenover plaatsen, dat juist onze aard boos is en dat het uitleven van onze eigen
aard de meest hoogmoedige menselike zonde is en dat de verwardheid van onze tijd,
in ons kerkelik, politiek, economies, sociaal leven hieruit voortkomt, dat ieder zijn
eigen opvatting voor belangrijker houdt dan die van een ander, dat ieder zijn

138

POËZIE

eigen weg wil gaan, zichzelf veilig wil stellen, ook ten koste van de ander.
Mulder gaat nog verder en zegt :dichten is zo iets als schoenen maken, of stoelen
matten. Als een schoenmaker maar schoenen maakt, een meubelmaker meubels en
een dichter verzen, dan hebben ze aan hun roeping voldaan en op de vragen naar
de oorzaken van de krisis hoeven zij geen antwoord te geven.
Deze stelling is meer handig dan juist. Direkt al, omdat handenarbeid en geestelike arbeid ten opzichte van vragen van verantwoordelikheid niet paralel te plaatsen
zijn, temeer waar het een dichter betreft, voor wie zelfbelijdenis het belangrijkste
element van zijn poëzie is. En verder omdat niemand, ook van de dichter niet,
een oplossing van de krisis vraagt of verwacht.
Wat gevraagd werd -- en hier is het laatste misverstand — was, dat de dichter
zich niet buiten zijn tijd zou plaatsen. Ik heb daarbij nog gewaarschuwd, dat het
niet in mijn bedoeling lag te streven naar een min of meer sensationele aktualiteit.
Desondanks veronderstelt de heer Mulder, dat ik verheugder ben met een gedicht
over een vliegmachine dan met een over een trein.
Maar ik bedoelde dit : we leven in een tijd van grote, ook geestelike nood.
En wie in zijn werk toont daar niets of weinig van te begrijpen, mag een bekwaam
schoenmaker of ander technikus zijn, maar stelt geestelik teleur. Daar komt nu
nog bij, dat ik persoonlik geloof, dat de oorzaken van de ontreddering der wereld
gevonden worden in een steeds verder op de spits gedreven individualisme, en dat
daarin een sterk ontbindende kracht schuilt. Er is een tijd geweest, dat we mochten
juichen over de emancipatie van de menselike geest, die zich los maakte van een
verstarde traditie, maar deze bevrijding heeft gevoerd tot ontkenning van autoriteit,
tot minachting van elke traditie, tot onbelangrijk achten van de historiese kontinulteit, tot overschatting van persoonlik gemoedsleven, tot een tot in het oneindige
voortgaande splitsing in kerken, sekten en richtingen, tot het teloor gaan van
waarachtige katholiciteit, tot haat en misverstand, maar vooral tot de onmacht
zich vol vertrouwen in Gods handen te stellen en tot de vereenzaming van de menselike geest. Het beeld, dat Mulder van de niet begrepen dichter tekent : verbitterd,
eenzaam, pessimisties, vervreemd van „de massa" is de mens die van Eeden ons
geeft in zijn I Jsbrand, die in krankzinnigheid eindigt; zonder dat de toeschouwer
een andere indruk krijgt dan dat het toch ook niet te verwonderen is bij zo'n
opvatting van het leven en zo'n trots zelfgevoel. En het enige ' tegengif tegen een
maatschappij, die gevaar loopt ook in geestelike verwardheid ten onder te gaan,
is te wijzen op de saambindende krachten van het evangelie, waarvan het gebod
der liefde het grote geheim is. Niet de liefde van de modernistiese 19de eeuwse
theologie, die in de humanisering van het Godsbeeld Gods heiligheid vergat en
God karikaturiseerde tot een goedmoedige Sintniklaas, maar de liefde die als een
geweldige aktiverende kracht de mens geen rust laat in zijn zelf bestaring, maar
uitdrijft naar de ander, die ons aller dienaar maakt.
Het enige verwijt, dat ons gemaakt kan worden, wanneer een verzenbundel aanleiding geeft tot dergelike beschouwingen, is, dat zo'n bespreking toch wel een
andere elementen van bundel en dichter niet tot zijn recht laat komen.-zijdgsen
Dat heb ik heel wel gevoeld — en ik heb niet nagelaten hier en daar naar andere
dingen even heen te wijzen ---- en het zou zeker niet aangaan elke bundel van
deze overwegingen uit te toetsen, maar het was hoog tijd, dat deze dingen gezegd werden, en naar ik meen ook, dat ze deze toelichting ontvangen, om ten volle te
worden verstaan. Bovendien zeg ik nog eens uitdrukkelik, dat het hier niet in de eerste
plaats over Hessels gaat, maar over zijn hoofd heen tot allen, die zich aan hem
verwant weten, of zich op de een of andere wijze in zijn dichterbeeld herkennen.
Ik heb gemeend deze dingen te moeten zeggen, voor ik aan de bespreking van
nieuwe poëzie me zet.

POËZIE

139

Eerst dan de bundel van Wapenaar, Het betere land. 1 ) Wapenaar heeft een onwillig instrument, en de stugheid van zijn vers versterkt hij nog kunstmatig door
een in de school van Gossaert geleerde voorkeur voor voorgeplaatste genitieven.
Als hij zelf bij tijden niet behoefte aan taalkundige opmerkingen had in zijn krieties
werk, zou ik het misschien achterwege gelaten hebben om te wijzen op de eigen
opstapeling (tot 2 maal herhaald) in Het liefdemaal : Uwer-ardigentfs
Liefde's feestgetij. Nu mag ik het wel doen, en ik doe dat niet uit vitterij, maar
omdat uit zo'n voorbeeld duidelik blijkt, welke betekenis deze voorkeur voor hem
heeft gekregen, zodat ze buiten de kontrolerende wil om zich naar voren dringt
als een ten gebruik gereed liggend stijlmiddel. Wapenaar's vers is echter in vele
gevallen niet in harmonie met de plechtige gedragenheid dezer genitieven.
En zo ontstaan er kombinaties als „Hij droeg der broedren beurs, hij rekende
uitstekend."
Verder verwacht men bij de rhetories -zware gang dezer genitieven-konstruktie de forse dreungang van een sterk maatvers. Aan deze verwachting beantwoordt hij meermalen, maar telkens toch treft na een forse inzet een slap verloop.
Ik denk bv. aan het 2e couplet van Pinksteren
Van onzer zonden jongste schande
Smeult in onz' oogen nog de gloed ;
Wij kwamen vèr van U te lande:
De zonde was ons weer zoo zoet.

Men mag zeggen, dat de eerste twee regels al te sterk aan Gossaert herinneren,
maar ze hebben dan toch het geluid bewaard, dat hier nodig was. Maar voel nu
hoe de gedachte en de toon verprutst wordt in de voortzetting : een zo heftig ver
zonde, dat het verterende vuur in de ogen nog nagloeit, wordt in de-voernd
volgende zin een zoete zonde genoemd, een zonde vol zachte verleiding en ritmies
door een kabbelmaat vertolkt. Van zulke „verglijdingen" is de bundel vol.
Gelukkig zijn er enkele gedichten aan te wijzen, die boven dit getob zijn uitgerezen : ik denk o.a. aan Van Uwe liefde een lied, dat van „de drift des Geestes"
zingt, en waar van 't begin tot 't eind één mooi volgehouden tempo in te beluisteren
is, gelijk ook de brede klank van I k ben een zeiler dit vers tot een van de mooiste
gedichten uit de bundel maakt. In memoriam matris II is door zijn grote zuiverheid,
zijn gemis van alle rhetoriese opsmuk misschien wel het beste.
Wapenaar's persoon, zoals die uit de verzen ons tegemoet komt, is niet zeer
gekompliceerd. Zijn meeste verzen zijn naar schriftuurlike gegevens, ze verrassen
zelden door een nieuwe kijk, meestal dus traditioneel. Dat is geen verwijt, het is
ook geen aanduiding van verdienste. Wat deze verzen hier en daar belangrijk maakt,
zijn de enkele plaatsen, waar de dichter ons wat dieper naar binnen laat staren,
waar we achter deze overgeleverde woorden en begrippen zijn geloof mogen
waarnemen, dat van een stille mystieke geaardheid is. Is misschien daarom Van
Uwe liefde een lied een van de best geslaagde gedichten ?
Zo komen we tot de tietel, die ons ook hiervan spreekt. Zijn verdriet over het
„Van U vervreemde land", doet hem verlangen naar „het betere land". Zijn taak
in dit leven is om daarvan te zingen om ook bij anderen het heimwee te wekken.
Louis de Bourbon's Reisverhalen 2 geven nog weinig gelegenheid om hem als
dichter en als mens te leren kennen. Wel ervaren we, dat deze cocktail van vreemde
landen, vrouwen, matrozen, donder, lol en de zee ondanks al deze pittige ingre)

1
2

A. Wagenaar, Het betere land. Uitgave van J. H. Kok, Kampen, 1931.
Louis de Bourbon, Reisverhalen. Het Venster, Uitgevers, Nijmegen. (z.j.)
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diënten uit de tapkast van Slauerhoff een flauwe nasmaak heeft. Toch verdient deze
jonge dichter nog wel een beter woord dan deze negatieve konstatering, aangezien
hij telkens de indruk wekt, dat hij veel beter zou zijn, als hij maar wat had mee
te delen. Voorlopig geeft hij slechts romanties sentiment met wat cynisme , in
werkelikheid zoekt hij het zelfde als Jan de Groot op zijn tocht Rond de wereld 1
de prinses die zich over hem ontfermen zal. Want er is in deze beiden een onrustig
gevoel, dat het leven beter kan zijn dan het door hen geleid wordt, beter moet
zijn dan het door hen aanschouwd wordt, dat er toch ergens rust moet zijn, in de
liefde, in een moederlik erbarmen. Jan de Groot's bundel voert weinig nieuwe
trekken toe tot het beeld, dat we van hem hadden gevormd. En ook weinig verzen,
die na zijn vorig werk dringend om een plaats in een bundel vroegen. Het motief
van de verloren zoon, in allerlei vervormingen is uit deze bundel de belangrijkste
en heeft in Thuisreis zijn beste oplossing gevonden.
Van geheel andere aard zijn de Gedichten 2) van Jac. van Looy. Van Looy's
verzen zijn weinig bekend, al wisten de vrienden van zijn werk ze wel te vinden.
In een verantwoording voor deze bundel vertelt Mevrouw van Looy-van Gelder
waar de lezer had moeten zoeken, als hij deze verzen eerder had willen vinden en
waar de enkele te lezen zijn, die in deze bundel geen plaats vonden.
Deze verzen sterk verschillend in tijd en onderwerp zijn een eenheid door de
steeds zichzelf gelijkblijvende beminnelike persoon van v. Looy. Veel herinneringen
aan zijn reizen zijn er in verwerkt, veel herinneringen aan vrienden. Verder wijs ik
op zijn belangstelling in de Boerenoorlog, zijn verzen over Rembrandt.
De pendule en Na een concert in St. Bavo behoren tot 't mooiste wat van Looy
geschreven heeft, waar het visionaire, dat de eenvoudige als een tweede natuur
eigen was, een wordt met zijn klare, zij het nooit nuchtere, waarneming.
) :

VAN HAM.
1)Jan H. de Groot, Rondom de wereld. De Tijdstroom, Lochem, 1931.
2) jac. van Looy, Gedichten. A. W. Sijthoff, Leiden, 1932.
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De twaalf stoelen, uit het Russisch, door I1f en Petrow, Meulenhoff 1931.
Dit boek met dien stoelen-jongleur op den omslag heeft, toen ik het in de etalage zag staan,
een verwachting bij me gewekt. Misschien door het plaatje en de woorden „humoristisch" en
„Russisch". De buitenkant „doet" het, inderdaad, heer Boekverkooper. Vanwege die verwachting
ontstond er een prettig gevoel, toen ik eensklaps dezen roman in handen kreeg. Humoristisch!
Een avond vermaak.
Ik ben gaan lezen en -- heb een uur lang geen spier vertrokken. Dat is gewoon wanhopig.
Ik heb het een ander laten lezen en z'n gezicht niet uit de plooi zien komen. Hoe is het
mogelijk, dat we dat „bizondere" „kostelijke", dien fijnen humor en die geestigheid, die hier
wordt aangekondigd niet kunnen waardeeren.
Een man, wien een stervende schoonmoeder biecht, dat ze eens juweelen in de zitting van een
van haar twaalf, verbeurd verklaarde, stoelen heeft verborgen : die daarna naar den schat op
zoek gaat, tegelijk met de pope, die ook het geheim weet ; die dan een hebzuchtigen, geraffineerden compagnon opdoet, die dan samen zoekende, in allerlei wonderlijke avonturen geraken,
elkaar uitschelden en om het bezit van allerlei stoelen „knokken" -- is dat niet iets geestigs?
Ik ben tot de conclusie gekomen, dat, wat de volksmond „gijn" noemt, nog geen humor is. In
een revue b.v. -- en hieraan denkt men bij dit boek -- ontstaat de humor altijd in den arge
kwinkslag, die niet in het programma voorkomt. De rest is voor 't grootste gedeelte „gijn".-lozen
De inhoud van dezen roman is de uitwerking van een programma — lijkt me -- ; Ilf en
Petrow hebben het in elkaar gezet. Maar de argeloos uit de verwikkelingen opspringende tragischhumoristische trek ontbreekt. Het is — inderdaad -- knap bedacht, en beschreven. Maar een
schoonmoeder en een priester, een vechtpartij van spuwers, een kaartlegster, vrijers en vrijsters,
noem alle typen van het moppenblad maar op, zijn -- hoe bij voorbaat traditioneel kluchtig
op zichzelf — niet de onvervangbare ingredienten voor een prikkelenden cocktail-humoristique.
Waarmee niet beweerd is, dat niet honderden ondanks alles met dit geklutste medicijn aan
't lachen te krijgen zijn. d. B.

De Natie, een Vredesplan, door J. A. F. Mörzer- Bruijns, Sijthoff, Leiden.
In ons maandblad komt deze brochure, die zich op politiek-staatkundig terrein beweegt, niet
allereerst voor bespreking in aanmerking. Laten we er alleen dit van zeggen : Er is in dit boekje
doorloopend sprake van Christus. Echter als Idee, verklaard door den Mensch Christus Jezus,
het culminatiepunt der menschheid.
Christus is, volgens schr., dat, waar ieder volk naar streeft. De spiritueele waarde van een
volk is : Christuswaarde. Al dit „goede" georganiseerd doet d e N a t i e ontstaan. U weet nu
waarschijnlijk waar U aan toe bent.
Deze brochure is interessant genoeg om er kennis van te nemen. Alleen maar, de grondslag
is een fictie, zóó opgevat althans.
d. B.
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Het koor der verschrikking, door P. Minderaa, J. Ploegsma, Zeist 1932.
Minderaa heeft met het oproepen van het „oorlogsbeeld der getuigen" een getuigenis willen
geven tegen den modernen oorlog.
Eigen meening over den waanzin en de helleangsten der oorlogsjaren heeft de schrijver door
ernstige bestudeering van een uitgebreide oorlogsliteratuur, waaruit hij aangrijpende citaten tusschen
den tekst van zijn „oproep tot bezinning" plaatst, versterkt en zijn stem daarmede inderdaad
meer dan persoonlijke kracht verleend.
Wie nog al te onverschillig staat tegenover het al of niet welslagen der aanstaande Ontwapeningsconferentie late zich door dit werkje, dat zonder sensatielust of onoordeelkundig gebral geschreven
is, overtuigen van de zeer dringende noodzakelijkheid ; de wapenen om te smeden.
Het boekje bevat een instructieve, overzichtelijke literatuuropgave. d. B.

Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur, door Dr. Arn.
Saalborn. H. J. Paris, Amsterdam MCMXXXI.
De bedoeling van deze studie is een beschrijving van de wijze, waarop het sociale leven en
de sociale misstanden in onze 19de eeuw tot pim. 1880 in de litteratuur van die tijd zijn weerspiegeling vond.
Zoals er in die tijd in het algemeen weinig belangstelling en weinig kennis van de sociale
kwestie was, zo bracht ook de 19de eeuwse litteratuur weinig opmerkeliks. Dr. Saalborn is er
de wel wat te oppervlakkige beschrijver van. Zijn boek is dan ook niet erg belangrijk geworden.
En al moet erkend worden, dat het geen dankbare taak was, die hij op zich had genomen, we
moeten toch konstateren, dat hij de 19de eeuw vaak nog te veel van de 20ste uit beziet,
om ons voldoende de betekenis van wat er wel gebeurde te doen beseffen. Soms is er zelfs een
zekere laatdunkende toon over de 19de eeuwers, die nog niet ons verlicht inzicht van 1930 bereikt
hadden. Wat men tegenover een tijd zeggen mag, mag men nu eenmaal niet altijd tegen personen
herhalen.
H.
V.

Faust als levensspiegel, door Mr. Roel Houwink. H. J. Paris, Amsterdam
MCMXXXII.
Houwink's voordrachten voor de Utrechtse Volksuniversiteit over Faust zijn bij Paris als boek
verschenen. De bedoeling was vooral het verband tussen Goethe's leven en zijn Faust duidelik
te maken, en zo te doen verstaan, hoe ook wij er deel aan hebben, hoe 't ook in de Faust gaat
over en om ons zelf. v. H.

Probleemkinderen, door A. S. Neill. Vertaald door B. Gasau en K. van Eelen,
met een voorwoord van J. H. W. van Ophuysen. Amsterdam. N.V. van Holkema
en Warendorfs U.M. 1931.
Dit boek is de combinatie van Amerikaanschen humbug en Duitsche psycho-analyse. Om
beurte zijn deze twee aan het woord, soms praten ze allebei 'tegelijk, maar de solo's zoowel
als de duetten zijn steeds varianten op hetzelfde thema : alles precies andersom zeggen, denken,
doen, dan het tot nu toe gezegd, gedaan, gedacht is. Den stof tot dezen „zang op de stem
van" Ben Lindsey leveren de probleemkinderen, moderne bezienswaardigheden als ze zijn, en
zooals vroegere fantasterij zilver zocht te bereiden uit zeewater, zoo wil deze moderne werkelijk
goede en het ware in den omgang met en de opvoeding van kinderen distel--heidszn!?t
leeren uit een mengsel van waarheden-als-koeien en gequadrateerde paradoxen, volgens de
formule : alles precies andersom zeggen, denken, enzoovoort.

Uitgangspunt is de theorie, dat „alle misdaden, alle gevoelens van haat, alle oorlogen kunnen
worden teruggebracht tot gebrek aan geluk", wat, toegepast op het probleemkind, beteekent
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„het moeilijke kind is het kind dat zich ongelukkig voelt." En op dit axioma zijn dan gebaseerd
een heele serie hoofdstukken, solo's en duetten van de humbug en de psycho-analyse.
Zooals Lindsey het goed meende met zijn jongemenschen, die hij adviseerde, zoo meent
ook Neill, een onderwijzer blijkens het boek, het heel best met de stakkerds van probleem
Zie maar dit woord : „de taak van den onderwijzer is eenvoudig probeeren er achter-kinder.
te komen, waar de belangstelling van het kind ligt, en hem helpen deze uit te leven ". Want
„het kind is heilig in dezen zin, dat het een wezen is, dat niet door domme bemoeiïng mag
bedorven worden". Precies de formule dus : in plaats van de „domme bemoeiïng" van tot nu
toe, het „helpen uit te leven", dat is, andersom zeggen, denken .... en wat er meer volgt.
„Onze zedeleer maakt lafaards van de kinderen" en „het is moeilijk met iemand te redeneeren,
die gelooft in erfzonde", of, nog een welgeslaagde toepassing : „Het Christendom staat, hoofdzakelijk, dank zij Paulus, in het teeken van schapen en bokken", maar „ieder kind heeft God
in zich" en „de duivel is God in een andere gedaante". Geheel in de lijn ligt het, dat de schrijver
het „ernstig spreken" van een predikant, die de kinderen opwekte ,.de roepstem van Christus
te hooren", „misdadig" noemt, omdat „de preek versterkte het schuldgevoel" bij de kinderen
en dat „als Christus weer op aarde zou komen, Hij de leerlingen van de Zondagsschool zou
brengen naar de dichtstbijzijnde bioscoop".
Zoo kan men voortgaan met citeeren, want elke alinea geeft stof te over. En dan ontmoet men
altijd weer de humbug en de (dikwijls nog quasi !) psycho-analyse, voorgedragen met een gewichtigheid, die lachwekkend zou zijn, als het niet zoo ergerlijk was, dat zulke nonsens in dezen
tijd van moeilijkheden aan de probleem-zieke menschheid wordt opgedischt als wijsheid en vrucht
van gezond denken. Men kan met dit boek maar één ding doen : er de formule op toepassen
„precies andersom" enz. ; dat wil zeggen : in plaats van het in de boekenkast te zetten, wat
men tot nu toe deed met een boek, het in de prullenmand smijten. C. T.

De Heksenhamer, door G. C. Hoogewerff, Bosch en Keuning. Baarn.
Thema van dit, als al het werk van Hoogewerff, vlot vertelde boek, is de heksenwaan, die
in de 16e eeuw met name in Utrecht nog algemeen was. Met zijn bekende speurzin heeft de
schrijver de geschiedenis der heksenprocessen bestudeerd en in 't bijzonder richtte zich zijn
onderzoek op de schier epidemisch woedende heksenwaan in Amersfoort tegen het einde der
eeuw. Tal van interessante gegevens bracht hij bij, over de jurisprudentie, den invloed der
theologen, het volksgeloof, de fanatieke wreedheid, enz. en hij verwerkte die rondom de geschiedenis van Folkert Dirkz en Liesbeth Oostkampius, welke het verhalende element van zijn
boek vormt. Zoo ontstond een uitstekend geheel, dat niet slechts als boeiend en goed-gecom-

poneerd verhaal, maar ook als bijdrage tot de kennis van 16e eeuwsch leven en gegrond op
C. T.
protocollen en oude bescheiden, alle waardeering verdient.

Min broeder Jonathan, door Francis Bett Young. Vertaald door J. WinkNijhuis. Amsterdam. N.V. van Holkema en Warendorfs Uitg. Mij. 1931.
Een vlot geschreven, onderhoudend boek, met goed-geteekende fragmenten en verdienstelijke
typeeringen, maar in zijn geest van defaitisme niet te aanvaarden voor wie leeft uit het
christelijk levensbeginsel. De inhoud komt hierop neer. De titelfiguur, Jonathan, een arts, heeft
zich geheel zijn leven opgeofferd : voor zijn schuldenmakende vader, zijn wonderlijke moeder,
zijn luchthartige broer. Zelfs het meisje, dat hij liefheeft, moet hij afstaan aan zijn broer :
slechts om diens eer en de hare te redden kan hij haar trouwen, maar 't is een schijnhuwelijk,
want ze geeft niets om hem en trekt ook zoo spoedig mogelijk weer bij hem weg. En als werkelijk het geluk voor hem schijnt te komen, sterft hij aan een infectie, die hij heeft opgeloopen
bij de operatie van den man, die hem altijd heeft tegengewerkt. In zijn stervensuur gaan zijn
oogen open voor de liefde, die er was (de dochter van den overleden dokter, wiens praktijk
hij had overgenomen, heeft steeds op zijn toenadering gewacht) maar die hij niet heeft ge-
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zien. De levensmislukking, volslagen en onherstelbaar, van een die veel beter lot had verdiend!
Dus puur defaitisme, door de tegenstelling met den broer, die „onder een gelukkig gesternte
geboren" was, nog aanzienlijk verdonkerd. C. T.

De Weg der Eenvoudigen, door P. Keuning. Bosch en Keuning, uitgevers,
Baarn.
De Auteur P. Keuning, welbekend om zijn verhalen uit het Groningsche volksleven („Kinderen
in Verstand en Boosheid', „De kracht van hunne kracht” e.a.) heeft onder den titel „De Weg
der Eenvoudigen" een achttal schetsen verzameld, die allen weer den lezer verplaatsen naar
het Groninger land en onder de Groninger menschen. Ze teekenen de quaesties, die het simpele
dorpsleven beroeren : vrijage buiten den stand (blijkens het herhaaldelijk weerkeeren van het
thema een heel netelige zaak), drift die tot verkeerde woorden en dingen leidt, kerkeraadsmoeilijkheden, vernederende behandeling, enz. De humor, die onder alle omstandigheden aan
het eenvoudige volk eigen is, ontbreekt ook hier niet (getuige b.v. de schets : zoo'n dingerais)
en het dialectische van de taal zet de verhalen in de locale kleur, die ze hun karakteristiek geeft.
Een aardig en welgeslaagd boek dus, dat vooral ook in zijn ernst ten aanzien van geestelijke
dingen aanbevelenswaardige lectuur vormt. C. T.
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BALLADE VAN DEN VOGELVRIJEN
DICHTER
DOOR

JAN H. EEKHOUT.

Aan Roel Houwink.
Ik sterf van dorst nabij der bronnen boorden ;
Ik, heet als vuur, ik, toomloos felle brand,
'k Huiver van kou bij roode winterhaarden.
Ik werd een vreemd'ling in mijn vaderland.
Arm als een worm, getooid 'lijk Tamerlan,
Lach ik, en altijd is mijn lach geween ;
Troost 'k mij, en vind mijn troost in nood alleen,
Een maatloos vrije, een man in doem en ban,
En scherpe smarten zijn mijn zaligheên Ik, domplaar, ik, veracht door ieder man.
Zeker zijn slechts d' onwisheên die m' omringen.
Wat and'ren helder schouwen, zie ik grauw ;
Hun twijfloosheên zijn mijn vertwijfelingen.
Want slechts het toeval zwoer mij eeuwig trouw.
Immer verspeel ik waar ik winnen zou.
Mijn morgenbeê : God, maak de avond zacht !
Liggend vol waakzaamheid den ganschen nacht -'t Eenigst is zij 't welk geen m' ontrooven kan
Peins, eerlooze, ik m' een erfgoed, roem en macht,
Ik, domplaat, ik, veracht door ieder man.

Niets kwelt aan zorg mij dan mijn boos begeeren
Naarblank geluk, -- toch lach hiermede ik 't meest.
Mij fel beschimpen is mij 't diepst vereeren.
Waarst is in diens blik mijn blik leugen leest.
Mijn Vriend is die mij klaar bewijst : Dat beest,
Die kater, is een pauw vol prachtigen trots. —
Wie mij belaagt leert mij de goedheid Gods.
Eén weze voortaan goed en kwaad mij dan —
'k Behou' deez' wijsheid al schijnt zij m' iets zots -Ik, domplaar, ik, veracht door ieder man.
(Naar Villon).

146

JEFTA'S DOCHTER
DOOR

MUUS JACOBSE.

Toen zij nog speelde op haar vaders erf en
Somber zijn oog over haar blijheid kwam,
Voelde zij eensklaps de verschrikking van
Zijn kind te zijn, door hem te moeten sterven.

En angstig met de zusters van haar stam
Trok zij de zon na, hoog in het gebergte,
Om droom en daad die niet zouden verderven,
Als zij een vrouw werd en een man haar nam.
Maar na een lange tijd kwam zij alleen
Oostwaarts van het gebergte nederdalen
En zat en staarde in het slinkend licht.

En toen van achteren over haar heen
De schaduw boog, deed zij haar ogen dicht,
Omdat de vaderen haar kwamen halen.
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O, wee mijn lief, is dit de opperzaal,
Waar wij ons tot het feest zullen verenen?
Zie ons onder het licht leeg en alleen en
Vreemd en vermoeid tussen een valse praal.
Laat ons dan eten en de beker vullen
Dit is het brood der aarde, neem en eet,
Dit is het bloed der aarde, proef en weet
Dat wie dit drinken niet verderven zullen. -O, wee mijn lief, hoe zal dit hoog f estij n
Einden ? Want er is niets meer tot verbruik,
Nu ons de nacht in eigen licht begraaft.
Maar waar Hij aanzit wordt het water wijn,
Die laatste dorst van onze lippen laaft
En koelte schenkt uit deze aarden kruik. —
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HET DUINPAD
DOOR

MUUS JACOBSE,

Het pad dat opklimt onder blauwe luchten
En moeizaam kronkelt achter meeuw na meeuw,
Worstelt omhoog om eindlik los te vluchten
Achter het laatste duin — en ziet de zee.
En door die ijle leegte plots vermande,
Verstilde door die rusteloze rust,
Gevangene in grens van vastelanden,
Geeft het zich willoos aan de greep der kust.
En de voortwoekerende weke ranken
Van eb en vloed met achteloos gedein
Zullen mijn pad omsnoeren in het blanke
Doodzweet der sidderende brandinglijn.
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DOOR

JILLES LIMBURG.
(Roman fragment).
De dag was gekomen in het leven van Guus en hij voelde zich sterk in zijn
nieuwe gedachten. Hij was niet meer alleen. Na den Maandagavond, dat mijnheer
Haarman hem tot bekentenis van schuld had gebracht, had hij zich voorgenomen,
van dit oogenblik af anders te gaan leven. 's Avonds had hij met zijn vader geschaakt, de anderen waren uit, naar de zangvereeniging en moeder had gewasschen
en ging vroeg ter roste.
Guus kon al aardig schaken en de tijd, dat hij van zijn vader een fort of een
raadsheer vóór kreeg, was al lang voorbij. Van Dorp was een man, die in zijn huis
geen ganzenbord of dominospel duldde. Alle kansspelen zijn uit den booze vond
hij en wanneer hij uit oorzaak , van zijn ambt als ouderling bij vele kerkleden op
huisbezoek een dominospel aantrof, vroeg hij altijd, waarom ze niet kaartten, wat
toch in wezen hetzelfde was. Dit wekte natuurlijk nogal verbazing, maar toegeven
deed niemand het ; zelfs bij den dominee werd het wel gespeeld en ook deze kon
het gevoelen van Van Dorp niet deelen.
„Bij mij leer ik ze Halma, dammen en schaken en als ze d àt kennen, dan kijken
ze geen domino- of kienspel meer aan."
En zoo had ook Guus reeds op zijn achtste jaar schaken geleerd en hij was er
nogal sterk in, zoodat hij nu gelijk óp kon spelen met zijn vader en de groote broers.
Dien Maandagavond had Guus zelfs gewonnen en toen zijn moeder naar bed
was, vroeg zijn vader hem naar de lessen bij mijnheer Haarman.
„Hij zegt, dat ik wel goed zal leeren graveeren, maar toch wou ik liever schoolmeester worden."
Zijn vader had gezwegen : toen zei Guus : „Ik zal goed mijn best doen en.. e ik
heb van den zomer verkeerd gedaan, moet ik nu nog vergeving aan den meester
vragen ?"
„Toon door je gedrag, dat je berouw hebt," had vader gezegd „en doe je best
in wat je begonnen bent en prakkizeer niet over te hooge dingen. Als je aan het
einde van je schooltijd zoo'n uitblinker zou zijn, dat de onderwijzers het zonde
zouden vinden, om je van school af te nemen, dan kunnen we altijd nog weer zien.
Maar als je liefhebberij in leeren hebt, kun je ook als bloemist misschien wel reiziger
worden of wat dan ook."
Daarna was Guus naar bed gegaan en voor het eerst van zijn leven had hij echt
gebeden ; vroeger had hij zijn morgen- en avondgebeden opgezegd, zooals hij ze
geleerd had en omdat het nu eenmaal móest, maar nú, nu had hij gebeden of
God hem wilde helpen in dit leven en hem zijn zonden vergeven en ook, want
dit priemde hem, of hij toch Christien mocht houden, al kon hij haar geen
snoeperij meer geven, want dat stond vast, d àt deed hij niet meer. Het zweet brak
hem uit, bij de gedachte, dat het had kunnen uitkomen. Vreeselijk, dan zouden
ze hem nooit weer vertrouwen. Wat gelukkig, dat vader hem nu meer vertrouwde,
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Haarman zou er zeker wel over spreken met hem. Ja, goed zijn best zou hij doen,
met graveeren en teekenen.
Het was nu al Vrijdag en ook op school ging het beter. Van Niekerk was ook
aardiger tegen hem ; hij mocht al kolen op de kachels gooien zoodat hij 's morgens
een uur door alle lokalen liep, de anderen waren toch achter ; de ochtend ging
gauw om zoo. Tweemaal in de week was er nu vast zingen, ze moesten kerstliederen
leeren, 't waren mooie verzen ; vooral : „In Bethlehems stal", was mooi die regel van
„Die zondaren mint, zoo nameloos teer".
Hij was zoo'n zondaar en God had hem lief. Opgewekt ging hij naar school.
Hij kwam in de klas, toen de meester al klaar was, om te beginnen. Vlug zocht hij
zijn bank op, die al lang weer gewoon in de rij stond. Nadat hij gebeden had, riep
de meester onmiddellijk Christien Maartens voor de klas. Guus kreeg een kleur
als vuur. Hij kon het nooit hebben, als ze voor de klas moest komen ; ze was dom,
maar Van Niekerk kon altijd zoo minachtend doen en vooral de verachtelijke draai
om de ooren, dien hij haar altijd gaf, deed Guus zeer. Dan kon hij Van Niekerk
alles toewenschen, wat er ellendig en naar was op de wereld. Dan balde hij zijn
vuisten in machtelooze woede en keek in een boekje, of uit het raam, om niet te
laten merken, dat de tranen in zijn oogen kwamen. Als ze sommen uit het boekje
moest maken, was het niet erg, dan gaf Guus haar altijd de antwoorden van tien
sommen van te voren, die maakte hij thuis voor haar en ook wel taallessen, maar
daarin maakte hij zelf nog wel eens fouten. Maar als er sommen van het bord
moesten gemaakt worden, dan ging het niet en maakte zij ze hopeloos fout en
dictée's waren treurig. Het rekenschrift lag op tafel en Guus kon niet begrijpen,
dat ze fouten had gemaakt en een beklemmend gevoel kroop hem in de keel.
Daar kwam het al:
„Van wie heb je die sommen afgekeken ?" vroeg de meester.
„Van niemand."
„Je liegt 1 Hier, je hebt ze fout ingevuld, het antwoord van de vierde, heb je
bij de derde gezet en die vierde som had je niet eens opgekregen. Coba Ockenburg
kom hier. Jij hebt dezelfde fout, heb jij het h á ár of heeft zij het joú voor gezegd ?"
Het meisje, naar voren gekomen antwoordde :
„Ze heeft ze mij op 'n briefje gegeven."
Klets .. ! de teekendoos, waarin Guus in zijn kastje had zitten rommelen omdat
hij zijn handen niet stil had kunnen houden, viel kletterend op den grond. Allen
keken om en even was de aandacht van het geval vóór de klas afgeleid, door de
herrie die Guus maakte. Hij zat daar onder de bank en raapte vlug de stukken conté
en houtskool op. Het angstzweet brak hem uit en vuurrood dook hij op. Van Niekerk,
die dit toeschreef aan de vrees voor straf, hoewel hij dit niet van Guus gewoon
was, maakte hiervan geen gebruik en zei alleen :
„Zet die doos weg en houd je stil, 't is werkelijk al treurig genoeg, wat zoo'n paar
meiden weer klaar gestoofd hebben en dat op een Christelijke school, 't is een schande."
Toen weer dreigend tegen de meisjes voor de klas :
„En wat is dat voor een briefje ?"
Met roode gezichten en angstig keken ze naar den grond.
Toen antwoordde Coba weer:
Jk kreeg van haar een briefje, waar ze allemaal opstonden."
Guus hoopte, dat het wég zou zijn, het was echter een geringe hoop, want het
was pas een nieuw briefje met twintig sommen. Stom ook, dat hij ze niet genummerd had, maar ze mochten ook nooit een som overslaan.
„Wat was dat dan toch voor een briefje en hebben er nog meer afgekeken, zeg
op, ik móet het weten, wie heeft het ?" hoorde hij den meester weer zeggen. Toen
richtte hij zich tot Christien :
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„Als je me direct dat briefje geeft en zegt hoe je er aan komt, krijg je geen straf.
Te weten kom ik het t óch en dan ga ik vanavond naar den directeur van 't gesticht."
Guus voelde alle kleur uit zijn wangen wegtrekken. Eén oogenblik hoopte hij nog,
dat ze er om liegen zou. Hij had wel willen schreeuwen : „Houd vol !" Maar het
volgende moment hoorde hij haar reeds zeggen :
„Ik krijg ze van Guus van Dorp".
Meester van Niekerk werd rood van woede. Het had hem al lang verwonderd, dat
er zoo weinig fouten gemaakt werden onder de meisjes, maar dat dit de oorzaak
zou zijn, had hij niet kunnen bevroeden. Dat zijn strenge tucht niet had kunnen
verhoeden, dat hij misschien wie weet hoe lang reeds bedrogen was. Maar het meest
ergerde het hem, dat het juist weer die ééne was, die eene tegen wien hij niet op
kon en hij dacht nog wel, dat hij hem den laatsten tijd er onder had. Zijn vlammende
blik ging naar de bank, waarin de bedrijver van het kwaad zat en met moeite zijn
stem beheerschend stootte hij uit : „Ga naar huis, bedrieger ! Vanavond spreek ik
met je vader."
Onder angstige stilte en nagestaard door alle kinderen verliet Guus het lokaal. Toen
de deur zich achter hem sloot, kon men een speld hooren vallen in het lokaal en allen
wachtten in spanning, wat er nu zou komen, vooral onder de meisjes was er angst, want
in korten tijd was het kwaad van het overschrijven van sommen diep doorgedrongen,
vooral van de laatste met worteltrekkingen waren heel moeilijken maar weinig kinderen
hadden er iets van begrepen. Niemand wist echter, dat Christien ze van Guus kreeg,
dat had ze stil gehouden, het was iets heel nieuws voor allen. Van Niekerk was nu
geheel kalm geworden en in korten tijd wist hij alles, wat ervan te weten was. Eerst
liet hij Christien het briefje halen. Toen het zoeken hem te lang duurde, ging
hij zelf een handje helpen en haalde een tiental briefjes uit een beursje, een cadeau
van Guus, dat ze in haar kastje geborgen had. Met tergende kalmte legde hij ze
naast zich neer, nam er een af en begon er in te lezen. Tot zijn verbazing zag hij
er boven staan : „Lieve Chrisje".
Een daverende lach schoot uit zijn keel, die herhaald werd, door de heele klas,
toen hij hardop begon voor te lezen, alleen het meisje wist niet beter te doen, dan te
gaan huilen. Onder toenemende vroolijkheid las hij verder :
„Ik schrijf maar een kort briefje, want 'k heb weinig tijd, ik vind het niks erg,
dat je zooveel taalfouten had. Een meisje hoeft niet zoo knap te zijn hoor. Mijn
moeder weet ook niet altijd of ze d of t moet schrijven en daarom schrijft mijn vader
altijd de brieven voor haar en dat doe ik later ook voor jou ....
Toen echter verging Van Niekerk de lust tot verder voorlezen, en de lach verdween van zijn gelaat, want de volgende regels waren van een inhoud, die hem
krenkten in zijn trots als onderwijzer, die orde kon houden en zoo flink was. In twee
regels had die jongen hem van zijn voetstuk gekwakt. Daar stond het met jongenshand, op een klein onooglijk briefje, smoezelig en met vuile vouwkreukels :
„Met sommen kan hij je nu niks meer doen. Hij moest 't eens weten, wat zou die
woedend zijn, want hij denkt, dat je 't van hèm geleerd hebt...."
Welk een vernederende manier, ja hij had gelijk gehad, toen hij tegen den heer
Haarman gezegd had : „die jongen is geen kind, in 't kwaad doen tenminste niet."
Hij dacht zelf aan zijn jongenstijd en ook hij had er aan meegedaan, om zijn
onderwijzers en later leeraren dwars te zitten en bijnamen te geven als : „pukkel"
en ,,sabbelaartt, maar dat was niets vergeleken bij wat hier stond ; die jongen bestreed hem met wapens van een groot mensch.
De kinderen zagen het gezicht van den meester betrekken en ook hun eigen lach
verdween. Streng klonk zijn stem : „Wie heeft er overgeschreven ?"
Er kwam geen antwoord. Toen nam hij een der schriften, keek er in en zei :
„Coba Klei kom voor het bord en maak die som". Hij schreef er een van de laatste
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op. Het meisje nam bevend het stuk krijt ; alle anderen voelden de moed in hun
schoenen zinken. Er kwam natuurlijk niets van de uitwerking terecht.
„Houd maar op," zei Van Niekerk, Jij had ze zeker ook niet overgeschreven?"
Zacht klonk het nu:
„ja, meester."
„Steek je vinger op ; wie nog meer ?"
Langzaam aan gingen er bedeesd een paar vingers omhoog, telkens meer, bijna
alle meisjes. Van Niekerk had moeite zich kalm te houden.
„En van de jongens ?" Daar ook gingen er verscheidene naar boven ; op het eind
bleek het, dat er van de dertig kinderen maar acht ze zelf gemaakt hadden en Van
Niekerk moest ervaren, dat al zijn moeite, die hij besteed had om hen worteltrekken
te leeren, tot resultaat had gehad, dat ze er nog niets van snapten, want degenen,
die ze zelf gemaakt hadden, waren het, die de meeste fouten hadden. Hoewel hij het
even met zichzelf te kwaad had, was hij het volgende oogenblik weer de practische
man en besteedde ruim een uur, om met meesterlijk geduld hen van voren af aan
de moeilijkheden begrijpelijk te maken. Hij zwoegde als gold het zijn leven en het
was of het gezicht van Guus hem spottend aanstaarde uit de hoeken van het lokaal
en hem zei : „Hij denkt, dat je 't van h èm geleerd hebt 1"
Toch mocht hij het genoegen smaken, dat het werkelijk langzaam tot hen doordrong. Na het speelkwartier liet hij hen een taalles overschrijven en zette zich vermoeid op zijn stoel neer en begon weer de briefjes te lezen. Maar onder het lezen
kreeg hij telkens het gevoel, dat hij iets verkeerds deed en onwillekeurig keek hij
soms verschrikt om, alsof hij bang was, betrapt te worden. Toen hij er een stuk of
vier gelezen had stond hij plotseling op en liep heen en weer, de kinderen staakten
hun werk en zagen elkaar aan. Wat deed hij vreemd.
Toen hij ze óp zag kijken kwam hij weer tot zichzelf en hij glimlachte even;
de kinderen waren allen weer over hun schriften gebogen. Dan liep hij naar het
tafeltje, waarop de briefjes lagen en ze met één greep van zijn groote witte, met
lange bruine haren begroeide hand opnemend, frommelde hij ze ineen tot een bal,
liep met groote stappen naar de kachel, waarvan de klep openstond en wierp ze
daarin. Een groote vlam sloeg tegen het deksel en verlichtte het aangezicht van den
meester, toen was er niets meer van over.
Hij had daarmee getracht het beeld van den jongen, zooals dat hem aanzag uit
die kleine briefjes, te verdrijven. Hij had gedacht dingen te lezen, die hem zouden
versterken in zijn opinie over den jongen, dat hij was : slecht en brutaal, kortom
een uitzonderingsgeval en hij was van plan geweest, dat eerste briefje en nag
eenige aan den vader en aan Haarman te laten lezen, want nog altijd kon hij het
niet goed hebben; dat deze hem, bij verschillende gelegenheden, dat er over Guus
gesproken werd, op gevoelige wijze terecht had gewezen. Maar toen hij er vier
gelezen had, kon hij zich niet ontveinzen, dat er nog een andere Guus was, één,
dien hij niet kende ; dat die kleine briefjes ontroerende bewijzen waren van een
teergevoelige kinderziel en had hij ijverig gezocht, dan had hij verder doorlezend
in die briefjes kunnen vinden, de sporen van een vroegrijpe, maar echte reine liefde
en een daaruit voortspruitende heilige toewijding, zelfs had hij dan ondervonden,
dat God iets goeds in dien jongen gelegd had. Maar het was zijn verlangen niet
een anderen kijk op hem te krijgen. Hij zag hem alleen als den jongen, die hem,
hem dorst te bedriegen en uitlachen, die de oorzaak was, dat degene uit het
schoolbestuur van wien hij gaarne wenschte, dat hij hem zou achten, dit juist niet
deed.
Toen alle ouders bij het eerste rapport van hun kinderen kwaad op hem afkwamen,
had hij ze afdoende geantwoord en het had hem niet gedeerd, dat menschen als
Goedhart hem daarom kwalijk gezind waren. Maar dat Haarman hem feitelijk had
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terechtgewezen, door te zeggen, dat hij eens moest bidden voor dien jongen en
vooral bij het schrijven van zoo'n rapport in het bijzonder de genade vragen, om
rechtvaardig te mogen zijn, dat verdroot hem. Was hij niet rechtvaardig ? Kon hij
niet met alle ouders en bestuursleden de beste vrienden worden, wanneer hij maar
mooiere cijfers gaf ? Maar dat zou hij nooit doen ; zijn plicht ging hem boven alles.
Werkte hij zich niet half dood, om nog iets op te halen ? Had hij niet als tijdelijk
hoofd der school die bende herschapen in een ordelijke inrichting, waarvan later de
vruchten zouden worden geplukt. , .. En was het niet onrechtvaardig, dat juist
menschen als Haarman en Van Dorp, die daarmee eerst zoo ingenomen waren,
omdat zij het alleen konden beoordeelen, hem nu eigenlijk hun lof onthielden?
En zouden zij misschien, als het doorging, dat het andere hoofd der school na zijn
rustkuur afgekeurd en gepensionneerd zou worden, hun steun aan zijn vaste benoeming tot hoofd niet geven .... ? Alleen om dien jongen.... neen, nu niet meer,
nu zouden ze het toch moeten toegeven, dat hij gelijk gehad had. Die jongen deugde
niet en toch .... in dat briefje stond iets over worst, die hij van zijn eigen brood
afhaalde om aan haar te geven, omdat ze nooit iets op haar brood kreeg in 't gesticht.
„Later eten we iederen dag worst en hamspek en kaas . . . . " stond er bij. Ja, die
gestichtskinderen kregen niet veel. Maar. , .. hóe kwam hij aan al dat geld, om
snoep, appels en al die dingen te koopen...
„Christien Maartens kom eens hier."
Hij nam papier en potlood en zei, toen het meisje bij hem stond :
„Ik heb die briefjes gelezen en verbrand ; straf krijg je niet, maar ik wil precies
weten, hoelang dat al aan den gang is."
Het meisje was in een moeilijken toestand. Ze wist, dat ze nu van alle kanten
geplaagd zou worden en ook, dat ze niets meer van Guus krijgen zou en toch wilde
ze niet alles dadelijk verraden en zei maar : „Een paar weken."
„Dat kan niet, want die briefjes zijn al veel ouder en houd nu maar op met dat
liegen en huilen," want het meisje stond weer te snikken, dat het een aard had,
„anders zullen we het vanavond eens bij den directeur uitzoeken."
Dit hielp. Als de directeur het maar niet te weten kwam, want dan zou ze minstens
veertien dagen ' straf moeten breien en dat was het ergste, wat haar kon overkomen,
niet spelen, maar altijd breien, totdat ze naar bed ging. Ze antwoordde nu hortend,
telkens een snik :
„Van .... het eerste .... puntenboekje af, toen .. , . we allebei moesten schoolblijven .... "
Van Niekerk voelde zich onprettig worden.
„Dus al drie maanden," zei hij.
„En hoe groot waren die reepen chocolade, die je van hem kreeg ?"
Het meisje begon weer te huilen. Alle kinderen zaten te luisteren en keken haar
aan. Van Niekerk lette er niet op, dat enkele zelfs zaten te grinneken.
„Nu, heb je me niet verstaan ?"
„Ze gaan me natuurlijk allemaal plagen," snikte ze.
Van Niekerk draaide zich om. Plotseling waren allen weer over hun schriften
gebogen, maar hij had gemerkt, dat ze niet doorwerkten.
„Als ik nog iets merk," zei hij barsch, dan nam hij het meisje mee naar het tafeltje,
dat in den hoek van het lokaal stond en zei zacht :
„Zeg nu op alles, wat je van hem gekregen hebt van het begin af aan en als je
me eerlijk alles zegt, zal ik wel maken, dat je niet geplaagd wordt."
Nu had hij het pleit gewonnen. Ze wist, als hij het verbood, niemand haar iets
zou durven zeggen en haar tranen droogden op en vlot noemde ze nu alle dingen
op, welke hij op een papiertje schreef. Het was heel veel, toen ze een paar keer
opnoemde : „2 plakken worst, een appel, een peer, een koekje, twee dropjes," zei hij
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„Dat hoeft niet, ik wil alleen maar weten, wat hij heeft moeten koopen."
Ook dat was veel, en weinig gerekend was het altijd wel voor een kwartje à dertig
centen per week.
Toen ze klaar was liet hij haar naar haar plaats gaan en zei tot de klas :
„Wanneer ik merk, dat jullie haar naroepen of plagen en naampjes geven, zal
ik streng straffen. Ze is al genoeg gestraft, dat het uit gekomen is."
Toen was het twaalf uur en de kinderen drongen naar buiten, om druk met elkaar
de geweldige dingen te bespreken en dan thuis in geuren en kleuren alles te vertellen,
behalve, dat ze zelf ook de sommen hadden overgeschreven.
De breede naar buiten openslaande schooldeur had zich achter Guus gesloten.
De Oostenwind joeg hem onmiddellijk in het gelaat en drong door zijn niet al te
dik winterjasje ; hij stond stil, zijn handen in de zakken en keek over het kerkplein
recht voor hem en links en rechts in de dorpsstraat, bijna geheel verlaten, slechts
een groenteboer in de verte en een voorbij fietsende slagersjongen waren te zien.
Hij schrok op, door een luid klinkenden slag van de hooge torenklok : half tien.
Wat moest hij doen.... ? naar huis gaan.... ? weggejaagd van school.... hij rilde.
Met loome schreden begon hij nu te loopen in de tegenovergestelde richting van
zijn huis. Met neergeslagen oogen liep hij voort ; alle kleur was uit zijn wangen
verdwenen ; met zijn schouders hoog opgetrokken, had hij iets van een oud mannetje.
In een soort verdooving liep hij de dorpsstraat uit en sloeg den weg naar het
naburig dorp in. Bij den tol gekomen, schrok hij op .... hè de tol .... , dan had hij
al een groot half uur geloopen. Hij keek om ; uit de mistige lucht zag hij in de
verte den kerktoren van het dorp opsteken, een grauwe verlatenheid overviel hem.,
hij leunde even tegen een boom. Een meisje kwam uit de tolwachterswoning naar
buiten en vroeg hem:
„Scheelt je wat ?"
Guus schrok.
„Nee, juffrouw."
„Wat doe je hier dan, moet je niet naar school en waar woon je ?"
Guus overdacht snel, wat hij zeggen zou.
„Ik woon in Veendorp en ik hoef niet naar school, want ik ben ziek geweest en
mag nou weer wandelen."
Hij zei het alles zoo vlot, dat ze niet aan de waarheid twijfelde. Ze keek hem eens
aan en zag zijn blauwachtig wit gezicht en droevige oogen.
„Wil je j even warmen binnen bij de kachel, dan krijg je een kopje koffie."
„Graag juffrouw," antwoordde Guus.
„Kom dan maar mee."
Guus ging achter haar aan naar binnen, de warmte kwam hem tegemoet, heerlijk.
Er was niemand in de kamer, ze was blijkbaar alleen thuis. Guus keek haar aan,
terwijl ze bezig was, nee, ze kon toch niet de vrouw van den tolbaas zijn, dat was
een oude man, dien hij dikwijls gezien had, als ze naar A. gingen wandelen, zeker
de dochter ... , hij hoorde haar nu in de keuken, water opzetten. Hij keek 's rond ;
in den hoek bij het raam, stond een orgel, open, met een muziekboek erop. Guus
herkende het boek wel, het was hetzelfde, groene, dat ze thuis hadden en het kerstlied stond er, dat had ze zeker zitten spelen, vóór hij kwam. Wat zag het er overal
schoon uit in huis en nog zoo vroeg was 't.. ja, die tolmenschen moeten ook al
om vijf uur opstaan.
Het meisje kwam weer binnen met twee kopjes.
„Je lust zeker wel chocolade ook hé ?" vroeg ze.
„Ja juffrouw", antwoordde Guus.
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„Pas maar op hoor, het is nog heet ; hoe heet je?,"
„Guus van Dorp."
Ze keek opeens belangstellend.
„Ben je dan een broertje van Daan en Johan en Bets ?
Guus begon een beetje bang te worden, ze kende hen dus en hij had gezegd,
dat hij ziek geweest was.
„Ja juffrouw."
„Die ken ik wel. Daan is de voorzitter van de Zangvereeniging. Wil je een koekje ?"
„Graag juffrouw."
„Zeg maar geen juffrouw," zei ze, „ik heet Annie en vertel thuis maar, dat je
hier geweest bent."
„Woont u hier alleen of is die tolbaas uw vader ?" vroeg Guus.
„Neen, mijn oom, ik ben hier gekomen, toen mijn tante is gestorven, je broers
en zuster zijn hier ook wel eens geweest, toen hebben we gezongen en Daan heeft
viool gespeeld."
O ja, nu herinnerde Guus zich, dat Daan en Bets in den laatsten tijd wel eens
over een Annie spraken. Wat een aardig meisje was het.
„Drink nu maar eens op, het is wel goed zoo."
Guus dronk en at zijn koekje op.
Toen ging ze voor het orgel zitten en zacht ruischten de tonen door de kamer
en even later mengde zich haar stem met de muziek en klonk :
„Nu sijt wellecome Jesu lieve Heer,
Gij komt van al soo hooge,
Van al soo hooge neer."
Bij het einde van het vers drong hem het „Kyrielijs" in de ooren ; dat vond
hij altijd het mooiste van dit kerstlied, het beteekende : „Erbarm u onzer".
Toen ze het eerste had gezongen ging hij naast haar staan en het volgende couplet
zong hij zachtjes mee.
Ze vond het goed. Heel de school vergat hij en opgewekt wees hij verder aan,
wat hij uit het boek kon meezingen.
Opeens sloeg de klok half twaalf.
„Ik moet de aardappelen opzetten, straks komt oom thuis," zei ze.
Guus keerde tot de werkelijkheid terug. Wat eenig was het geweest ; even was

hij het vergeten, droomde hij niet ? Was het wel waar ? Ja, het was waar in dit
heerlijke huis was hij gekomen, doordat hij van school was weggejaagd.
„Moet je nu niet weg ? " vroeg ze hem. „Je mag morgen wel weer terugkomen.
Wat scheelt je ? Je ziet weer net zoo wit als zooeven, ben je lang ziek geweest ?"
Ze vroeg het zoo vriendelijk, dat Guus begon te huilen.
Nu wist ze heelemaal niet meer hoe ze het had.
„Ik durf niet naar huis, want de meester heeft me van school weggejaagd en
nou gaat hij naar mijn vader."
Ze lachte luid :
„Ha, ha, dus je bent weggeloopen ?"
Guus knikte van ja.
„Nou, ga dan maar gauw terug, wat had je gedaan ?"
„Ik had sommen uitgerekend en de antwoorden opgeschreven en aan een ander
gegeven en die heeft ze overgeschreven."
Ze lachte weer.
„En ga je daarom wegloopen ? Nou, ik keek vroeger ook wel eens af, hoor ; ga
jij maar gauw naar huis, je hebt fijn een vrij ochtendje gehad."
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Guus voelde zich opgelucht, ja zoo erg was het eigenlijk niet, dat was waar. Hij
ging weg en bedankte netjes.
„Kom nog maar eens op een Woensdagmiddag."
„Mag ik ?"
„Ja hoor en de groeten thuis."
Verheugd ging hij de deur uit. Wat was ze aardig en zulke mooie krullen had ze,
veel mooier dan Christien. Zou Daan haar willen hebben, zoo'n akelige vent ; nee
dat zou hij eens vertellen, dat ze dien niet moest nemen, zoo'n pestkop. Maar nee,
daarvoor was ze nog veel te jong,. ze was misschien pas zestien en hij zelf elf, dat
scheelde maar vijf jaar en als je groot bent merk je dat heelemaal niet. Moeder
was ook drie jaar ouder dan vader.
Dicht bij het dorp hoorde hij de klok al luiden en zijn vrees kwam weer op. De
school ° ging net uit ; in de verte zag hij al kinderen aankomen. Daar had je Gerrit
Wessel, die woonde hier, dus hem zou hij kunnen vragen. Hij kwam al naar hem
toe, met den hoepel in zijn hand.
„Waar ben je vanochtend geweest ?" vroeg hij.
Guus hield zich groot en zei :
„Ik ben heelemaal in A. geweest en heb chocola gekregen van 't meisje bij den
tolbaas en 'k mag d'r weer komen spelen. Toch fijn zeker, zoo'n ochtendje vrij,
wat was-tie woedend hé. Wat hebben jullie moeten doen ?"
O, hij heb den heelen ochtend voor 't bord worteltrekken gedaan en toen taal."
„Zei-die nog wat ?"
„Ja, hij heb allemaal briefies uit Stien Maartens d'r kassie gehaald."
Guus werd lijkbleek. Gerrit zag zijn angst. Hij zelf was dom en kon Guus eigenlijk
niet uitstaan. Onbarmhartig ging hij voort :
„Eerst heb-tie d'r een paar vóórgelezen en toen heb-tie later opgeschreve wat
ze van jougekregen heb, chocola en alles."
Guus probeerde nog te glimlachen en zei : „Wat kan mij 't schelen" en liep
hard door. Een geweldige angst overviel hem, toen hij zich de zwaarte van het
onheil bewust werd. Hij vluchtte een klein laantje in en deed daar in den kant een
hoog noodige boodschap. Toen leunde hij tegen een boompje en huilde gierend
zijn angst uit. Nu was hij verloren, nu wist de meester alles .... en vanavond zou
z'n vader het weten. O, dat het nu juist uit moest komen, nu hij van plan veranderd was en hij iederen morgen God bad, om hem te helpen. Vreeslijk, terwijl hij zijn
vader beloofd had zijn best te zullen doen en natuurlijk zouden ze hem nooit meer
gelooven. „Dief", zouden ze tegen hem zeggen. Ook bij den tolbaas zou hij niet
meer mogen komen. Nee, het was voorbij voor altijd en zijn vader zou weer verdriet hebben. Hij zag om zich heen naar verlossing. Op tien pas afstand was de
dorpsweg, waarop zich de Werkmenschen en schoolkinderen naar huis begaven.
Hij dorst niet naar huis. Langs het laantje liep een breede, diepe vaarsloot. Weg
dat ging niet, veel jongens uit het gesticht deden het, maar waren den-lopen,
anderen dag al weer gepakt, door de telefoon. Nee, dat ging vroeger wel, zooals
het altijd in boekjes stond. Dan gingen ze met een schip mee naar Amerika en
kwamen rijk terug. Hé, wat zou dat fijn zijn, maar nu kon dat niet meer. Hij keek
naar het water, verdrinken .... brr en toch .... het was maar even. Toen, met
het ijs was hij ook bijna verdronken en eigenlijk had hij er niks van gemerkt, voordat
hij allang weer in zijn bed lag, 't was net, of hij geslapen had.. Hij deed een paar
stappen naar den kant, een groote kalmte kwam over hem, neen het leek niet zoo
erg en dan hoefde hij niet meer naar huis. Niet uitgelachen worden met die briefjes
o die gemeenerd, die had ze gelezen, waarom had ze ze niet verscheurd.... maar
nee, dat was toch eigenlijk wel aardig, ze had ze zeker wel dikwijls gelezen. Ze had
het ook zoo naar in dat gesticht. 't Was maar goed, dat hij nu dood ging, want nu
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zou hij toch niet meer met haar kunnen trouwen, als ze er op gerekend had en
misschien zou hij Annie dan kunnen krijgen. Nee, het was zoo veel, beter. En wanneer
ze hem zouden vinden, morgen misschien al .... dan zouden ze treuren en .... de
tranen kwamen in zijn oogen. Annie had hem voor het laatst gezien, die zou vertellen, dat hij niet naar huis dorst .. zou ze ook huilen ? En de anderen, wat
zouden ze over hem spreken. Haarman en Van Niekerk en de jongens op school... .
en onderwijl zou hij hier op den bodem liggen slapen, slapen .... nee, hij zou al
dood zijn, waar zou hij zijn .... ? daaraan had hij nog niet eens gedacht .... in
den hemel of in de hel .... ? hij huiverde .... met volle zekerheid drong het zich
aan hem op, dat het de „hel" zou zijn. Nee, nee, dat niet, dat kon hij niet doen, dat
was tè vreeselijk, eeuwig in de hel te zijn, zooals de rijke man in de gelijkenis. Zelfmoord was de ergste zonde, omdat je dan geen vergeving meer kon vragen. Judas
had het gedaan en koning Saul. God zou vragen :
„Wie zijt gij, ik heb u nog niet geroepen, ik ken u niet."
Nee, niet sterven in zonde .... Maar wat dan ... , hij kon niets doen. Toen in
zijn angst en vertwijfeling schoot het in hem.... bidden, bidden tot God. Met
God was hij in het reine. Die wist het al lang en reeds een week bijna, was hij een
echte kleine discipel. God alleen kon helpen. In vol vertrouwen knielde hij op den
kalen grond.
„Heere help me om Jezus' wil."
De klok sloeg half één. Hij moest zich nu haasten, om naar huis te gaan.
Met vertrouwen stond hij op, het zou goed worden, dat was zeker. Maar hóe
kon het. Alleen als de meester het niet tegen zijn vader zou zeggen .... als hij dat
eens ging vragen ; als hij 's naar Van Niekerks huis ging en hem om vergeving
vroeg en meteen of hij het voor dezen keer nog niet aan zijn vader wilde zeggen.
Misschien zou hij het dan niet doen, maar nee .... dat was niet te verwachten en
toch .... als God het wilde, dan kon hij dood zijn vanmiddag ... , nee, dat was
zonde, hij mocht zijn dood niet wenschen.
Neen, zóó zou hij het doen ; naar zijn huis gaan en hem te spreken vragen en
zeggen, dat hij spijt ervan had en dat hij altijd slecht geweest was, ja, dat zou
hij goed vinden. Op een drafje liep hij naar huis, waar hij nog net op tijd voor het
eten kwam.
Adèle van Niekerk, geboren van Gussenhoven zat in haar kamer en schreef een
brief.
Vlug ging haar pen op en neer en regen de zinnen zich aaneen. Geen oogenblik
hoefde zij zich te bedenken, wat ze schrijven zou, want ze schreef over haar man.
Altijd, als ze naar huis schreef, kon ze niet laten over hem te schrijven en dan
vloeiden haar brieven over van lof. Haar vader, wanneer hij zoo'n brief zag, zei
dan tegen zijn vrouw:
„Lees maar alles voor, behalve over dien voortreffelijken schoonzoon, anders is
mijn dag bedorven."
Ingewijden vertelden, dat men den ouden heer van Gussenhoven niet nijdiger
kon maken, dan te vragen, hoe het met zijn dochter ging. Hij was een flink fabrikant
in een klein provinciestadje in Gelderland en genoot aller achting ; was liberaal
wethouder der gemeente en voorstander van het nationaal schoolonderwijs en dus
van nature en vanwege de leer, een vijand van het bijzonder onderwijs. Elken Zondag
ter kerke, eerlijk en mild, een goed patroon, had hij een hekel aan de „fijnen", niet
omdat ze fijn waren, maar, omdat ze dit niet vóór hen hielden. Ze maakten het
anderen te lastig. Dat ze niet naar de kermis wilden gaan, best, maar onbeschaamd
was het om te zeggen, dat ze daarom maar heelemaal weg moest. Dien eenen keer
,
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in het jaar, dat de menschen eens pret hadden, moesten ze hun ontnemen. Maar het
was aangenomen en dus :weg kermis. En al dat goeie geld, dat wegging aan subsidie
van die bijzondere scholen en zoowaar niet alleen een Christelijke, maar ook had
hij het moeten beleven, dat geld moest worden gegeven voor een Gereformeerde
school.
„Waar moet dat heen ?" had hij gezegd.
Maar de Gereformeerden hadden stiekum van hun eigen geld een school gebouwd
en de gemeente had de salarissen moeten bijbetalen, dat was de wet. Die secteschool
was een ergernis voor Van Gussenhoven geweest en hij kon nooit nalaten er kwaad
van te zeggen.
Hij vond zelfs, dat de onderwijzers van die school er nog onsympathieker en
bleeker uitzagen, dan een gewone schoolmeester. En nu was het gebeurd, dat zijn
dochter, die altijd alles van hem gedaan kon krijgen, hem op zekeren dag, zijn toestemming kwam vragen, voor een verloving, met zoo'n akeligen stumperd van
een hulponderwijzer, van dat nare secteschooltje.
Toen was de oude voor het eerst van zijn leven van plan geweest zijn dochter
iets te weigeren en een maand lang hield hij het vol, maar tenslotte moest hij toch
bezwijken, omdat ze dien vent elken dag van school ging halen en iedereen erover
sprak. Ze had den leeftijd en omdat hij haar niet heelemaal wilde verliezen, had hij
toegegeven. Toen Van Niekerk voor het eerst als verloofde in huis kwam, zei Van
Gussenhoven tegen hem:
„Vriend, ik heb altijd, een enkele uitgezonderd, schoolmeesters vervelende menschen gevonden en de bijzondere school, die tweedracht onder de jeugd brengt,
haat ik en natuurlijk vind ik het een bezoeking, dat ik je moet ontvangen, enfin,
dat weet je wel. Dat je mijn dochter zult overhalen, om aan de doleerende kerk te
gaan, daaraan twijfel ik geen oogenblik. Ik hoop je echter in mijn leven zoo weinig
mogelijk te ontmoeten. In A. kun je echter aan een particuliere H.B.S. door je
hoofdacte een betrekking krijgen, bij de voorbereiding voor de H.B.S. en dat
salaris is zoo groot, dat je erop trouwen kunt."
Van Niekerk, die met sprakelooze verbazing deze ontvangst had aangehoord, kreeg
bij dit voorstel weer eenigszins zijn spraak terug en keek naar zijn verloofde, die
maar stond te lachen en zei :
„Goed zoo Vadertje, je houdt je weer kranig. Zie je Arnold, vader meent het
niet zoo kwaad en als je maar eenmaal leeraar bent, dan zijn jullie de beste vrienden,
dat is altijd zoo geweest met menschen tegen wie vadertje eerst uitvaart."
Van Niekerk echter had zich nu in zoo verre hersteld, dat hij van antwoord kon
dienen en bleef niet in gebreke, daarvoor sprak hij al te vaak op vergaderingen met
debat, iii den verkiezingstij d :
„Ten eerste moet ik u danken voor uw gunstige ontvangst ; ten tweede, wat uw
opmerking aangaat, dat u altijd een hekel hebt gehad aan mijn collega's, wel, dat
zal hen waarschijnlijk niet deren ; ten derde vind ik, dat u als leerling van de Openbare school, haar geen eer aandoet en ten vierde bedank ik voor de eer van leeraar
te worden aan een neutrale H.B.S., want ik volg mijn roeping en die is, al mijn
kracht in te spannen, voor de rechtvaardige en goede zaak van het bijzonder
onderwijs."
Dit antwoord had den vader en de dochter verbaasd en als het niet zoo'n akelige
geschiedenis was geweest, dat hij juist in hetzelfde plaatsje onderwijzer was, dan
was hij misschien voor altijd de beste vrienden met zijn schoonzoon geworden,
want hij mocht zoo'n antwoord wel. Maar die koppigheid, dat hij hem hier van plan
was een paar jaar de dampen aan te doen, door gewoon maar hulpfrik te blijven, totdat hij eens een school had, waar hij genoeg zou verdienen, om te trouwen, dat vond
de oude onuitstaanbaar.
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„Want," had Van Niekerk hem later nog eens toegevoegd, toen hij ergens in de
buurt een honderd gulden meer kon verdienen en Van Gussenhoven door middel
van zijn vrouw voorstelde maandelijks een kleine toelage te willen geven, zoodat ze
konden trouwen en uit de plaats weggaan, ,,ik ga trouwen, als ik zelf mijn huisgezin
kan onderhouden en ik ga hier pas vandaan; wanneer ik een plaats kan krijgen als
hoofd van een school."
Toen was spoedig deze plaats gekomen en zonder dat hij het wist, had zijn aanstaande schoonvader door relatie's met mijnheer van Vooren, deze plaats voor hem
gekregen. Zelfs zijn dochter had hij het niet verteld. Hij praatte nooit met zijn
schoonzoon, dan het hoognoodige en zelfs op den trouwdag kon hij zijn spijt niet
onderdrukken en zei :
„Schoolmeesters waren het, die mij op school treiterden, bijzondere scholen hebben me in mijn wethoudersloopbaan geërgerd, een „bijzondere" schoolmeester
ontneemt mij mijn eenige dochter en tóch word ik van alle kanten gefeliciteerd."
Zoo had het jonge paar zich keurig ingericht, want de bruidsschat was mild geweest en op aarde was er geen gelukkiger echtpaar dan zij.
„Vader zal het zien, Arnold brengt het ver," zei Adèle altijd en ze schreef bij
ieder succes ; wanneer hij had gesproken op vergaderingen en was gekozen in een
of ander bestuur ; als hij weer een bij -akte had gehaald en nu, nu schreef ze weer iets :
„Vadertje, ik heb een geheimpje. Mevrouw van Vooren heeft me in vertrouwen
verteld, dat het zieke schoolhoofd hier, wordt gepensionneerd en Arnold zal wel
hoofd worden, want mevrouw van Vooren is er vóór en dat beteekent, dat vier van
de acht er vóór zijn en dat zijn Hervormden, en dan zijn er nog twee, die óók
Hervormd zijn, maar dat zijn geen menschen, die bij Van Vooren in de zaak zijn ;
maar de andere twee zijn van onze (papa begrijpt wel de doleerende) kerk en die
zijn natuurlijk voor hem. Ja, vadertje, je houdt je maar zoo, maar in je hart vind
je Arnold een puikje van een schoonzoon en moeder mocht willen, dat ze zoo'n
schat van een man getroffen had als ik. We komen dan in een huis te wonen, dat
grooter is, dan dat van u hoor, en zal het de vraag zijn, of het nog wel mijn stand
is bij zoo'n gewoon fabrikantje te komen logeeren."
Zoo eindigde ze haar brief en ze plakte hem dicht en ging de koffietafel klaarzetten. Dan ging ze voor het raam staan uitkijken, totdat haar man kwam. Nooit
vergat ze dat en nooit kon hij weggaan, zonder dat ze hem zoover mogelijk nakeek.
Daar kwam hij. Vol trots keek ze naar hem. Hè, wat had hij toch een knap gezicht
en zoo'n forschen, vastberaden loop. In haar gedachte zag ze hem in een verga dering het woord voeren ; wat kon hij dan scherp zijn in het debat met socialisten ;
wat fier kon hij dat zeggen :
„Ons is de Eere Gods het hoogste," ja er was gezegd : hij moest naar de Tweede
Kamer en zeker, hij zou er nog eens komen. Hij meende het ook zoo, zelfs in het
kleinste was hij plichtsgetrouw. Zijzelf voelde zich klein bij hem, ook in haar geloof ;
ze was wat vrijer opgevoed, maar zooals hij was wilde ze wel zijn. Zijn devies :
„Wat eischt God van ons ?" hield hij. Wat flink toen, dat hij die betrekking weigerde
aan dat Internaat en nu hadden ze dit.
Ze ging naar de voordeur en deed die vast open. In de gang wachtte ze hem op.
„Dag lieve," zei hij en kuste haar op elke wang, „wat zie je er weer mooi uit
en wat een kleur, heb je zoo hard gewerkt ?"
„Nee hoor, ik heb geschreven naar huis."
„Zoo, allemaal onzin over mij, die je vader toch niet verandert ?" zei hij en greep
naar den dichtgeplakten brief.
Met een vlugge beweging griste ze hem alweer uit zijn handen :
„Afblijven, niet voor jou bestemd en ik heb van jou niets bijzonders te schrijven
verbeeld je maar niets en op dien vader van mij is niets te zeggen, want alleen
;
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al, dat ik zijn dochter ben, moest jou voor altijd met innige dankbaarheid over dien
man doen spreken. Hij is een flink fabrikant en wethouder en ....
„Hou maar op, . ik weet het al. De koffie is heerlijk en nog zoo'n kop en ik vind
je vader een schoonvader, dien ik voor geen anderen zou willen ruilen."
„Nou krijg je voor je straf maar een half kopje," zei ze pruilend, „altijd mijn
vader."
„Nu, kom maar hier kind," en hij fluisterde aan haar oor :
lij haar op haar
zal wel veranderen, als hij grootvader is" en meteen kustehij
haar
wang.
oor en op
„Nog maar vijf maanden," zei ze met een gelukkigen lach.
Toen zetten ze zich aan tafel, om te eten. Hij bad hardop en las een hoofdstuk
uit den Bijbel. Daarna nam hij zijn leerboeken en ging bij de kachel zitten ; hij
wilde M.O. Staathuishoudkunde halen en daaraan gaf hij vele vrije uren. Tien
minuten vóór half twee, werd er zacht gebeld. Zijn vrouw kwam binnen en zei :
„Hier is Guus van Dorp, die wil je even spreken."
Een wolk kwam over zijn gezicht en wrevelig stond hij op. In de gang stond
Guus, zijn pet in de hand.... hij beefde van angst. Toen hij het gezicht van Van
Niekerk zag stokten de woorden in zijn keel.
„Heere, help mij," bad hij en ook op de stoep had hij nog gebeden.
„Wat blief je ?" zei Van Niekerk barsch, „heb ik je niet gezegd, dat ik vanavond
bij je vader zou komen ?"
„Jawel meester," zei Guus, bijna zonder geluid en toen in een hoog overslaande
zenuwstem :
„Maar ik wou vragen, of u me vergeven wil en dan zal ik voortaan goed oppassen.
Ik wou er al mee uitscheiden en nu is het t óch uitgekomen."
..
„Hoe kwam je aan al dat geld ?"
Guus had op zijn lippen, om te zeggen: „ik verdien het met grassnijden en schoen
poetsen," dat was wel zoo, de meester wist dat hij het deed voor mijnheer Leeflang,
maar toen opeens dacht hij : ,;God wil mij niet helpen, als ik lieg en het komt
t àch weer uit" en daarom zei hij zacht
„Gestolen van mijn moeder," en toen in doodsangst :
„Maar zegt u het niet, vertelt u het alstublieft niet aan mijn vader .... "
Als een gefolterd dier keek hij Van Niekerk aan en staarde in een gelaat, dat niet
veel te hopen gaf. In tranen barstte hij uit en zei :
Jk had het immers geeneens hoeven zeggen, ik verdien toch ook bij Leeflang."
Een oogenblik kwam bij Van Niekerk de gedachte op, dat hij nu gelegenheid
had, om den jongen aan zich te binden en de briefjes schoten hem in de gedachte,
even maar en toen zag hij weer alleen den verdorven jongen, die hem het leven zoo
moeilijk had gemaakt, die als een lafaard, uit vrees voor straf stond te huilen en
hij zei :
„Ga mijn huis uit dief ! Je bent alleen maar bang voor straf en d á árom huil je."
Twee tellen later stond Guus op straat en werd de deur achter hem gesloten.
Even vloeiden nog zijn tranen, toen vervulde zich zijn jongensgemoed met laaiende
haatgedachten, hij knerste op de tanden en zijn mond braakte tegen dien meester,
de gruwelijkste verwenschingen.
;
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RENÉ DE CLERCQ. f
Een geliefd volksdichter, een fel strijder, een groot kind.

Zóo heb ik hem gekend, als een dichter wiens poëzie in Noord- en Zuid-Nederland bekend en
bemind was als geen andere, als een vechter die onverzoenlijk en onoverwinlijk was, waar het
de zaak van zijn land en volk betrof, als een groot kind enthousiast en uitbundig als een eerste
jaar's student. Wij woonden, enkele jaren geleden, vlak bij elkaar. Ik wachtte een dag op de tram
naast een goedige reus, met een groote baard en een reusachtige flambard op. Ik herkende René
de Clercq oogenblikkelijk van een foto uit een bloemlezing. Ik werd warm van blijde verrassing.
Zoo, was dat nu René de Clercq van De Gilde Viert en Het Puiteke en al die pittige volksche
versjes waar ik vanaf de schoolbanken mee wegliep. Ik stond in beraad naar hem toe te gaan
en te vragen : „Is u de Vlaamsche dichter René de Clercq." ?
Maar ik deed het niet, ik was nog wat verrast denk ik, en toen ik toe wilde stappen, dribbelde
hij in eens de straat over met merkwaardige kleine passen. Hij zwaaide zijn hoed af en begroette
enthousiast een kennis. De wind ravotte met de bos reeds grijzende haren.
Ik dacht, als de tram komt is hij zoo terug.
De tram kwam ; de groote man niet. Ik liet de tram gaan. Een tweede kwam, een derde. Ik
popelde.
Toen de vierde vertrok, maakte de reus een gebaar van : „Kijk daar gaat net m'n tram", dan
wandelden de vrienden kalmpjes stadwaarts.
Ik kwam afschuwelijk te laat voor een afspraak, maar de Clercq waarschijnlijk ook.
Enkele dagen nadien had ik zijn adres ontdekt, en op een avond riep ik langs de trap naar boven,
of Dr. de Clercq thuis was en of hij me ontvangen wilde.
Ik moest er maar op komen.
Boven vulde de reus de deuropening. Ik kreeg een onwaarschijnlijk kleine hand te drukken
en een zware stem met een licht Vlaamsch accent noodigde me de kamer binnen, waar een vleugel
piano een groote hoek besloeg en de wanden vol hingen met schilderijen van Hollandsche en
Vlaamsche moderne meesters.
Na een poosje zaten we midden in de Vlaamsche beweging.
Hoe hartstochtelijk fulmineerde de Clercq tegen de verdrukkers van zijn volk. Heftig gesticuleerde hij met de lange gebogen houten pijp, de onafscheidelijke.
Met de vuist sloeg hij op tafel als hij over het verraad aan de Vlamingen sprak. En dan kon een
herinnering hem soms de baas worden, dan kostte het hem moeite zijn ontroering meester te blijven.
Verscheidene avonden volgden de eerste. Ik raakte gewend aan het gebaar van zijn hand door
zijn kuif tot al zijn manen recht overeind stonden. Hoe hebben we niet gebulderd van de lach
als hij uit zijn studententijd vertelde, van de avonturen met zijn vriend Borms, voor wien hij na
het Vlaamsche strijdbegin zulk een diepe bewondering koesterde.
Nimmer zal ik vergeten de enthousiaste rede van de Clercq, uitgesproken bij de huldiging van
Borms te Amsterdam, na zijn vrijlating. Een rede die daverde, een rede die ontroerde, een rede
die ons de Clercq in zijn wezen als dichter, als strijder en als kind openbaarde.
Maar de treffendste en schoonste avonden waren die waarop hij zijn drama's voorlas. Drama's
ontleend aan het Oude Testament, waartoe de Clercq zich wonder aangetrokken gevoelde, getuige
mede zijn veel vroeger geschreven episch gedicht „Tamar" (Genesis 38).
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Voornamelijk omdat de Clercq in de strijd van het Joodsche volk het symbool zag van de strijd
der Vlamingen, schonk de Bijbel hem de machtige stof voor zijn drama's.
In zijn andere verzen is nimmer een geloof in Christus doorgebroken. Hijzelf noemde zich
Spinozist.
De belangrijkste van zijn Bijbelsche drama's zijn : David en Saul, maar vooral Absalom, dat
destijds nog niet geheel gereed was. Het verscheen later in Groot-Nederland en het vertolkt het
sterkst de strijd van zijn eigen vaderland. Deze drama's zijn veel te weinig bekend gebleven. De
Clercq's taal bracht geen vernieuwing, maar men heeft beweerd dat zijn lyrisch talent de groote
spanningen van de politieke strijd niet verwerken kon. Zijn hekeldichten die vooral de laatste jaren
in De Dietsche Gedachte verschenen, hebben inderdaad poëtisch weinig waarde, maar de Clercq's
drama's zijn er om te bewijzen dat Vlaanderens strijd hier zijn machtige gestalte kon krijgen.
En nu is deze mensch, plotseling gestorven. Enkele dagen vóór zijn dood zei hij tegen een zijner
vrienden, die hem voor een declamatieavond uitnoodigde
„Je moest eens weten hoe graag ik 't doe, maar ook hoe ik er tegen op zie, je weet niet half hoe
ziek ik ben."
Toch schreef hij nog naar Borms dat hij de vergadering van de Raad van Vlaanderen zou medemaken. De dood verrastte hem en vond hem in het harnas, gereed om uit te rukken.
Vlaanderen, dat is : Nederland verliest in de Clercq, een zijner trotsche en trouwste zonen, van
wien de tijden zullen getuigen lang nadat de wind zijn asch zal hebben verstrooid.
JAN H. DE GROOT.
MOET DAT ZOO ? NOG ALTIJD?
Het chr. dagblad en periodiek beweegt zich naar zijn aard op het terrein der cultuur. Zij hebben hun
taak van tijd tot tijd, overeenkomstig de veranderde omstandigheden, omvangrijker zien worden.
De (prot.) chr. dagbladen ruimen tegenwoordig opzettelijk meer plaats in voor de bespreking
van voortbrengselen der literatuur. Ze vinden (terecht !) dat het moet. Ook dat het nu mag?
Goed, laten we, gerust, aannemen, dat het, nu, ook mag. Maar hoe mag het?
De recensent van „de Standaard", heeft blijkbaar nog sterk het angstgevoel, dat in een „waagstuk"
optreedt : te oordeelen naar zijn, de bedenkingen zijner lezers aftastende, „rechtvaardiging" in
deze zinnen uit een bespreking van „Stad" (B. Stroman) in het Zondagsblad van 26 Mei :
„Vandaag.... wilde ik enkele woorden wijden aan een boek, dat wel niemand den indruk zal
geven van christelijken huize te zijn."
„Natuurlijk zou deze reden (dat het een product is n.1. waarover gepraat zal worden) weinigzeggend zijn, indien ik niet de overtuiging had, dat onze lezers van een christelijk dagblad ook
over andere dan z.g. „christelijke" literatuur iets dienen te hooren."
„... , niet meer dan plicht is het, op het breede terrein der literatuur, waar we de religieuze,
politieke, sociale wereldschakeeringen door kunstenaars en quasi-artisten, in bijzondere eigen
vorm, terugvinden, navorschingen te doen."
-sortige
Schr. wil soms iets zeggen over lit. verschijnselen buiten eigen kring.... „vooral indien mag
verondersteld worden, dat die verschijnselen vroeger of later, hun invloed ook in dien kring zullen
doen gelden" (Opm. Ligt hierin niet de voorveronderstelling opgesloten, dat de lit. productie uit
dien „eigen" kring, toch noodwendig weer vanuit dien anderen beïnvloed, licht wel bevrucht
zal worden?)
En nu : —„Om alle misverstand af te snijden : deze introductie van werken, geschreven door
niet-chr. auteurs heeft niet de bedoeling, ze als „aanbevelenswaardig” voor te stellen". Denk
er om : — „Voor het samenstellen van wenschlijsten.... kan men de titels niet noteeren, gedekt
door het feit dat immers de Standaard er over geschreven heeft." Want :
„Meent u zich te moeten aansluiten bij de S.D.A.P. als u in dit blad een uiteenzetting heeft
van de beginselen, die deze partij voorstaat ?" (Opm. De mogelijkheid is niet uitgesloten). Al
constateert de recensent : „Geen haar op Uw hoofd immers dat er aan denkt."
Zou het niet beter zijn, maar heelemaal niet die boeken van niet-chr. auteurs te bespreken, om
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althans niet die benauwende verantwoording te moeten torschen (meenen te moeten torschen)
dat ze toch op het verlanglijstje komen?
Kijk eens, beste, bevende lezer, zegt de schr. . „.. nooit te oud om te leeren van degenen met
wie we het principieel terecht oneens zijn.... Bovendien is er.... veel wat genoten mag en daarom
moet worden, als vrucht van algemeene genade, als het bloeien van een sering, als het punctueele
functioneeren van een ingewikkelde machinerie."
Eureka : het criterium.... van de lezers dan, wel te verstaan, waarvan tenslotte de eigenlijke
zin is : den ander verantwoordelijk stellen.
Moet de zoo dringende cultuurtaak nog altijd binnen zoo'n angstvallig saamknutselen van het
compromis — zonder aanvaarding en besef van het, zonder omhaal, enkel-maar-staan in de
verantwoordelijkheid, volbracht worden?
Zoo'n houding (van óns) is — ondanks al dat overtuigd-zijn van het „massgebende" van eigen
principe -- de eer van dat beginsel te na : onfier.
Angst — voor verantwoordelij kheid.
Op die manier blijft alle cultureele opvoeding onbeholpen, en daardoor ondoelmatig. (Alle
D. B.
curs. van mij.)
FREDERIK VAN EEDEN t
In van Eeden's leven werden de verlangens van zijn hart bestreden door de scherpe argumenteerkunst en de spot van zijn hoogmoedige geest.
Deze scherpte van geest benam hem de mogelikheid om tot waarachtig bevredigende oplossing
te komen. Als hij tenslotte toch voor het altaar knielt, maakt hij nog meer de indruk van een
die berust, die moegestreden wil erkennen, dat hij gefaald heeft, dan van een, die iets van de
grote blijdschap ontdekt heeft, die ons in Christus geworden is. Toch is de stille overgave van
deze strijder, dit uit zijn handen leggen van eigen lot, een grote Christelike daad geweest. God
geve hem het loon, dat voor de Zijnen weggelegd is.
Van Eeden's betekenis voor ons te schetsen is in een korte necrologie onmogelik. Alleen op
enkele feiten wil ik wijzen. Hij brak het eerst het tachtigersideaal van een autonome en zelfgenoegzame kunst, en begreep dat ethiek, levensbeschouwing en kunst niet te scheiden zijn. Niemand
heeft als hij echter zelfhandhaving gewild en demonstreert als hij de hopeloze onmogelikheid
daarvan. De eerlikheid waarmee hij de vragen stelde en zocht te beantwoorden, hebben ons onze
verwantschap met zijn zoeken doen voelen, maar ook de noodzakelikheid om met deze wijze van
vragen niet verder te gaan, wil ook ons Christendom niet gaan lijken op een onderdak voor afgeleefde, moegestreden zielen. Want al is het waar, dat de Heer al deze vermoeiden tot zich nodigt,
om ze rust te geven, Hij is ook de Heer die uitdrijft tot alle goed werk, om dat te doen. Zo mogen
wij onze levenstaak vroeg verstaan en in gehoorzaamheid vervullen. v. H.
IN MEMORIAM DR. L. SIMONS.
Simons heeft jaren lang gestaan aan het hoofd van een onzer meest belangrike uitgeversmaatschappij en. Hij heeft deze maatschappij mede opgericht, haar op een stevige basis gesteld, haar
deel voor deel uitgebouwd, haar tot bloei gebracht. Dat hij hierin slaagde, was niet het gevolg
van de een of andere handige reclame die hem en zijn firma een goedkope populariteit bezorgde,
maar vindt zijn oorzaak in de kwaliteit van de boeken die hij uitgaf, van de speurzin, waarmee
hij telkens weer andere goede werken wist te vinden, van de volharding waarmee hij de moeilikheden die aan de uitgifte van deze werken in de weg stonden, wist te overwinnen. Een boek
van de Wereldbibliotheek was altijd goed ; niet zelden ook was het een verrassing.
Simons had met zijn ijver echter meer op het oog dan alleen de bloei van zijn maatschappij
deze maatschappij was hem eerder middel dan doel. En middel, waartoe ? Om de volkskracht
(het was een van zijn geliefkoosde termen !) te vergroten, te versterken. Dat was het doel waarvoor
hij leefde, waarvoor hij werkte.
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Dit ideaal is voor een groot deel verwezenlikt. Toen Simons de Wereldbibliotheek begon, had
hij een lijst opgesteld van 300 boeken die hij binnen het bereik wilde brengen van het Nederlandse
volk. Een ontzaggelike taak, maar aan het einde van zijn leven kon hij tevreden zijn ; het programma
was wel niet geheel afgewerkt, maar dan toch voor een zeer belangrik deel, en de volkskracht
was er zeker niet zwakker op geworden!
Nu zijn er verschillende omstandigheden te noemen die Simons bij de verwerkeliking van zijn
ideaal behulpzaam waren. Simons had zijn tijd eerder mee dan tegen. Maar dat doet toch heel
weinig af aan zijn persoonlike verdiensten : aan de ernst waarmee hij zijn taak aanvatte, aan de
volharding waarmee hij die volbracht.
Ondanks het feit dat Simons in Vondel zijn „levensleider" vond, was zijn levensbeschouwing
niet de Christelike. Een der laatste stukken die hij schreef, was een gebed tot de Algeest. Maar
dit behoeft voor ons geen aanleiding te zijn, hem en zijn werk onze waardering te onthouden.
Wat hij tot stand bracht, was van een merkwaardige objectiviteit ; nooit drong hij zijn godsdienstige
overtuigingen aan anderen op. Zijn propagandistiese neigingen lagen op een geheel ander terrein,
dat van het nationale, het volkseigene.
Daarom eren ook wij zijn nagedachtenis.
J. H.
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MAURICE ROELANTS:
HET LEVEN DAT WIJ DROOMDEN
DOOR

K. HEEROMA.
Maurice Roelants heeft, meen ik, van de oprichting van De Vrije Bladen af in
zekere relatie tot de vitalistise groep gestaan en sedert van 't jaar Forum De Vrije
Bladen als tribune der jongeren is komen vervangen, neemt hij als redaktielid zelfs
een enigzins leidende positie in. Een vreemd geval : een Du Perron en een Roelants
in broederlike samenwerking ! En we moeten aannemen dat de vriendschap hecht
en sterk is : immers als Roelants gaat bundelen zoekt Du Perron de verzen uit !
Maar zet ze eens naast elkaar : Du Perron, al dan niet glimlachend cynicus (als
de glimlach hem verveelt, wordt hij grof, en andersom), op zijn manier misschien
nog wel vitalist („leven is goed!"), maar volstrekt machteloos (en dies onwillig)
om aan zijn levensgevoel een enigermate positieve vorm te geven ; als dichter het
sterkst, wanneer hij (in het Gebed bij de harde Dood) de tijdelike begrensdheid van
het leven en het geestelik isolement des mensen kan bemediteren. En aan de andere
kant : Roelants, die zichzelf misschien ook wel vitalist noemt, maar zijn mede
vitalisten, zoal niet in levens beleving, dan toch in levensbezinning ver vooruit is;
die in deze laatste roman een boek geeft van de meest positieve levensaanvaarding
en, ik zou bijna zeggen : dus, een religieus boek. „Van het leven dat wij droomden
is 't leven de weerglans niet ". Op 't eerste gezicht lijkt dit een zuiver negatieve
uitspraak, een beetje elegante weemoed om de beperktheid en de onmacht van
ons leven. Maar wie de laatste bladzijden van het boek gelezen heeft, weet dat
het hier betekent : niet zoals wij het droomden is het leven, maar als wij tot volledige
bewustwording komen, is het veel groter en dieper dan onze dwaze en beperkte
droom. Niet dat de problematiek van de menselike verhoudingen hier aan het eind
als opgelost wordt voorgesteld : „Alle omzwervingen ten einde ? Zijn zij het ooit
voor een levend mensch" ? Maar alle probleem van grens en vorm is hier gesteld
onder Gods licht en is dus in beginsel overwonnen. De bewustwording van de
geest bracht een hervinden van Godsvertrouwen, een bewust opnieuw in relatie
treden tot de Absolute.
Ja, het gebeurt niet alle dagen, dat men zulke bespiegelingen kan houden naar
aanleiding van een roman en nog wel een Nederlandse. We zijn er bijna aan ontwend, dat een roman uit ons eigen klein literatuurtje een geestelike betekenis kan
hebben. Dostojefski of Thomas Mann of Wassermann, daar kunnen we desgewenst
een mooie „Kultuurpreek" uit puren, onze eigen romanschrijvers plegen te werken
voor een bladzijde in een literatuurgeschiedenis of een dissertatie van een vervelende
nakomeling ! Maar alle boutade terzijde, Maurice Roelants heeft hier werkelik een
boek geschreven, dat op „internationaal peil” staat, ons hoogste kompliment : of
een boek op nationaal peil staat, of wij er zelf al mee tevreden zijn, zegt immers
niets, want we zijn zo gauw tevreden. Toch is het gegeven van deze roman zeer alledaags : een man, een vrouw, nog een vrouw. Men verwacht apriori wat psychologise
verwikkeling en wat troebele erotiek. Dat Roelants het geval heeft weten op te
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heffen tot een proces van diepste zelfherkenning en religieuse bewustwording op
een wijze, die ons volkomen overtuigt, is m.i. voornamelik te danken aan zijn buitengewoon zorgvuldige en fijnoverwogen compositie. De compositie is bij hem geen
akademise bijkomstigheid in de artistieke vormgeving, maar stuwt het hele werk.
Ik wil daarom juist deze compositie hier aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Maria Danneels en Irène Masure zijn beiden student in de medicijnen aan de
Gentse hogeschool. Maria is de dochter van een dorpsdokter, ergens bij de Zeeuws Vlaamse grens. Het huwelik van de dokter is niet harmonies, maar hij vindt bevrediging in zijn werk en zijn leven onder de dorpsmensen. Maria's ideaal is te
worden als vader : vaders werk te delen en vaders vreugden mee te beleven. Tegenover Maria en haar vader, die van hetzelfde bloed en dezelfde geest zijn, staat als
tegenspeler Maria's moeder, dochter van een grootgrondbezitter van de streek,
waar de dokter, toen hij zich in het dorp vestigde, was in komen wonen. De dokter
had haar niet gezocht, maar zij hem. Zij had om hem gevochten en hem tenslotte
gekregen. Nog altijd heeft zij hem lief met een hartstochtelike verbittering, nog
altijd vecht zij voor haar liefde. De strijd van moeder Danneels om het hart van
haar man zet zich voort als een strijd om het hart van de dochter. Maar bij beiden,
vader en dochter, stuit haar gevoel af. Er is geen geestesgemeenschap, alleen een
vriendelike verdraagzaamheid.
Irène Masure is de dochter van een Gents Caféhouder. Zijn studerende dochter
is zijn trots. Maar ook dit staat weer tegen de achtergrond van een mislukt huwelik.
Hij zegt van zichzelf : „Al die welvaart hier, gansch dit bloeiend café, dat welgedaan weduwnaarschap, — 't is allemaal triestige leugen als mijn opzet in duigen
valt .... Ik heb gehad wat ik verdiend heb, want ik ook heb dwaas de vrouwen nage
Maar moet dat alles nu nutteloos zijn ? Mag een mensch voor zijn kinderen-lopen.
niets beters verwachten ? Wij hadden alles kunnen herstellen. Wij hadden weer
samen kunnen komen. Irène's moeder heeft liever volhard. Ik heb bij mijzelf gezworen, dat ik voor Irène zou leven.... Maar een Irène die haar hart zou laten
spreken, als haar verstand goed in de plooien zit. Een Irène die niet stom en naief
in het eerste paar mannenarmen al de rest van de wereld vergeten zou, gelijk haar
moeder." Het leven van vader Masure is een gevecht tegen het temperament van
zij n dochter. Hij ziet, dat zij naar haar moeder aardt. En hij wil het van de moeder,
die hem bedrogen heeft, winnen.- In de dochter.
op hoe parallel de beide groepen Danneels een Masure
..
Het valt onmiddelliki
zijn opgezet. Beide bestaan uit vader, moeder en dochter, al blijft in de familie
Masure de moeder achter de schermen. In de groep Danneels zijn de hoofdspelers
Maria en haar vader en is de moeder de tegenspeler. In de groep Masure bezetten
Irène en haar Moeder de leidende rollen en is vader Masure de tegenspeler. Nu
is de leidende gedachte van het boek de ontwikkelingsgang van Maria Danneels.
Haar toekomstideaal is aanvankelik een leven van werk en dienende liefde als van
vader, waarin voor het sexuele geen plaats is. Zo meent zij de lijn van haar groep,
de lijn van vader, het beste voort te zetten. Maar dit ideaal is gebaseerd op onvoldoende kennis van zichzelf en haar geslacht, want het boek eindigt ermee, dat
Maria de volkomen sexuele gemeenschap vindt. Voor het totstandkomen van deze
ontwikkelingsgang is het tegenspel nodig van de groep Masure, in het bizonder van
de representatieve figuur van deze groep, Irène. De groep Masure is de onbewuste
tegenpool van de in alles bewuste groep Danneels. Maria heeft een bewust toekomstideaal, Irène niet. Irène raakt verloofd ; heeft ze er bepaald op gevlast ?
Nee, het komt zo maar vanzelf. Als een spel. Trouwens de hele studie heeft voor
haar geen eigelik doel. Ze studeert, omdat ze nu eenmaal gemakkelik kan studeren
en ze vindt het een aardig spel. Wil ze bepaald op haar moeder lijken, zoals Maria
op haar vader ? Welnee, ze kent haar moeder niet eens. Het is de onbewuste
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bloedverwantschap, die haar dezelfde kant opdrijft, tot schrik van haar vader. Van
een enigzins bewust leven „dat wij droomden" is alleen maar sprake bij vader
Masure en daar is het nog uitsluitend negatief : Irène moet niet zijn als wij, niet
als die moeder van haar. Positieve inhoud heeft het „ideaal" niet.
Het onbewuste tegenspel nu van de groep Masure en vooral van Irène geeft de
prikkel tot de ontwikkeling van Maria en in haar van de groep Danneels. Maria
en Irène zijn vriendinnen ; de tegenstellingen zoeken elkaar, omdat ze elkaar aan
verlooft Irène zich. Maria weet eerst nog voor 't uiterlik nog de rol-vulen.Da
van onbaatzuchtige en beschermende vriendin te blijven spelen, maar onderwijl
maakt zij een krisis in haar gevoelsleven door. Eerst alleen negatief : zij zal Irène's
vriendschap op den duur moeten missen. Maar wanneer zij met Richard van Meenen, de
verloofde, kennis heeft gemaakt, breidt dit gevoel van gemis zich uit. Zij wordt
gaandeweg, zonder dat zij het zichzelf nog bewust is, de mededingster van haar
vriendin. Het verdere van het verhaal tekent, hoe de onbewuste tegenspeelster,
Irène, Richard moet overgeven aan de bewuste hoofdspeelster, Maria. Dat dezelfde
persoon door zijn verloving met de „andere" eerst de sexuele zelfontdekking bij de
hoofdpersoon teweegbrengt en vervolgens voor die hoofdpersoon ook weer de vol
vervulling van de gewekte onrust wordt, is natuurlik een zaak van composi--komen
torise economie. Het spreekt vanzelf, dat deze Richard, achtereenvolgens verloofde
van de representatieve speelsters van beide groepen, geen al te dankbare rol heeft.
De beide damesrollen hebben ieder een vaste lijn en min of meer karakterontwikkeling, maar bij Richard is van karakterontwikkeling eigelik geen sprake. Aan het
eind van het boek is hij precies zo als aan het begin, en dat hij eerst Irène en
daarna Maria neemt, komt eenvoudig, doordat hij zich de eerste keer vergist heeft.
Om dit aannemelik te maken moet de schrijver hem voorstellen als iemand, die
zich al vaker vergist heeft, iemand, die het rechte meisje maar niet vinden kan en
al twee verlovingen verbroken heeft. Een schijnbare Don Juan dus, die echter inderdaad helemaal geen Don Juan is, want hij moet sympathiek blijven. Hij moet
immers voor schrijvers hoofdfiguur, Maria, de held harer dromen worden. Dus
beide keren moest het verbreken van de verloving aan het meisje liggen : het eerste
had een kruideniersziel, het tweede was uiterst sensueel. Men ziet, dat de hele
Richard- figuur in hoofdtrekken al door de compositie was voorgeschreven. Veel
was er niet van te maken en de schrijver verdient een kompliment, dat hij hem
nog zo aannemelik heeft laten uitvallen.
Het innerlike conflict van Maria bereikt zijn toppunt, nadat zij met Irène en
Richard een autotocht langs de Leie heeft gedaan, waarbij zijzelf in alles de krachtige
figuur is geweest, die Irène volkomen in de schaduw stelde. Aan het einde van de
dag deze zelfconfrontatie : „Gansch den middag heeft zij Irène als een rivale te
na gestaan. Waarom als het geen liefde is, die haar in verzoeking brengt ? Gekheid,
gekheid. Maria zal zich niet overgeven aan de verboden zoetheid Richard lief te
hebben. Alleen het bittere mag haar deel zijn. Rivale ? Irène mag gerust zijn. Maria
wil haar aandoening onderdrukken. Zij duldt in haar hart het ongeoorloofde niet en
zal het, streng voor zich zelf, met alle kracht verminken. Maria Danneels is gewoon
tot'het uiterste te gaan". Als zij thuis zijn gekomen en bij Maria op de kamer
tee drinken, geeft Maria voor nog even weg te moeten. Zij hoopt, dat tijdens haar
afwezigheid
afwezigheid Richard en Irène zich aan elkaar zullen overgeven. Zij wil de verzekerheid hebben, dat haar liefde hopeloos is. Maar het gebeurt dan
natuurlik niet. De spanning blijft. Zoveel te heftiger is dan ook de reactie, als Maria
enigetijd later van vader Masure hoort, dat de gelieven elders hebben gezocht,
wat zij bij haar konden krijgen. Jk laat mij inlichten ", zegt vader Mastire, „welnu,
welnu, welnu. Ik ken het hotel waar zij op een kamer hebben gezeten." Maria is ge
Zij kan niet langer in Gent blijven. Zij keert terug naar het dorp van haar-broken.
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vader. De onmiddellike aanleiding tot haar vertrek is de ontvangst van een brief.
Voordat Maria van vader Masure zekerheid had gekregen en toen zij dus nog in de
gespannen toestand leefde, had zij uit alle macht geprobeerd haar liefde voor Richard
te verdringen en daarmee het conflict en de schuld, die zij voelde tegenover Irène.
Begrijpelikerwijs liet het conflict zich niet verdringen, maar kwam geobjectiveerd
terug. Haar geest ging zich bezig houden met een smokkelaar in haar geboortedorp,
een zekere De Laender. Die had jaren geleden bij een smokkelpartij een douanier
dodelik getroffen. Bij het gerechtelik onderzoek was het niet uitgekomen. Alleen
de dokter wist het preciese van het geval, maar had het nooit verraden. In de schuld
van die De Laender keerde haar eigen schuldgevoel in haar geest terug : Dat was
nu eenmaal gebeurd, de douanier was dood. Maar smokkelde De Laender nu nog?
En als hij het nog deed, moest vader Danneels het dan nu niet definitief verbieden ?
(Zoals Maria zich had voorgenomen Richard niet meer te zien.) Daarover had zij
vader een brief geschreven. Als het antwoord komt, is zij intussen al in een volgende
periode van haar conflict aangeland. De spanning is nu voorbij en daarmee haar
mmers van vader Masure zekerheid getegenover Irene. Zij heeft immers
kregen ? De brief van haar vader glijdt dan ook langs haar af, maar heeft toch dit
goede gevolg, dat de zenuwspanning tot een uitbarsting komt, wat opluchting brengt.
Zij heeft behoefte om met haar vader over haar moeilikheden te spreken. Zij heeft
immers, meent zij, haar vaders lijn, haar achtergrond, verloochend en moet nu met
die achtergrond weer in het reine komen. Zokeert zij terug naar het land. Maar
bij haar ouders thuis heerst weer de oude wrijving. Vader en moeder zijn beiden
evenzeer met Maria begaan, maar lopen elkaar weer als gewoonlik in de weg bij
hun pogingen om haar te helpen. Met het gevolg, dat zij ditmaal beiden gelijkelik
worden afgesnauwd. Maria trekt zich terug op haar kamer. Maar als zij goede nacht
komt wensen, doet moeder een laatste poging om tot het hart van haar dochter door
te dringen. Hier komt de tegenspeler binnen de groep Danneels in volle kracht
naar voren en domineert een ogenblik om tenslotte Maria weer aan haar eigen
achtergrondfiguur, vader, terug tegeven. Moeder Danneels is het hele boek door
tegenspeler van man en dochter. Zij is de oorzaak, dat het leven van vader niet het
leven is, dat hij droomde. Haar eigen gemeenschap met vader is mislukt en al haar
streven is er nu opgericht om contact te krijgen met de voortzetting van vader,
Maria. Zij ziet met teleurstelling, dat Maria naar haar vader aardt, dat ze altijd met
hem optrekt, mee op zijn ziekenbezoek, mee op de jacht. „Maria mag geen jongen
worden", zegt ze en juist deze opvoeding van Maria en haar ontwikkeling is natuurlik het beeld van de geestelike incongruentie in dit huwelik. Op dit ogenblik
echter nu Maria uit haar verzekerd evenwicht is geslagen door haar liefde voor
Richard, schijnt zij even toegankelik te worden voor moeder. Nu zij terug is gekeerd
naar het land om zich te confronteren met haar achtergrond, haar verleden en haar
geslacht. Moeder vertelt haar eigen liefdesgeschiedenis met vader en hoe zij voor
haar liefde heeft moeten vechten. Ook Maria moet niet bij de pakken neerzitten
maar vechten voor haar absolute liefde, zoals moeder het haar hele leven heeft gedaan, zonder resultaat weliswaar. Is er een vrouw tussen Maria en de jongen, waar
zij haar zinnen op heeft gezet ? Ook daar is best over heen te komen, als je maar
doortastend bent. En om aan deze bewering kracht bij te zetten waagt moeder een
zet, waarmee zij haar dochter na een ogenblik contact weer van zich af stoot. Moeder
vertelt hoe tijdens hun huwelik vader eens connecties heeft gehad met Victorine,
de dochter van de smokkelaar De Laender. Maar toen had moeder tegen De Laender
gezegd : „Geen flauwe ziekten meer in uw huis, of ik zend u iemand anders dan de
dokter". En toen was het uit geweest. Maria is wanhopig, als zij dit hoort. Moeder
kan niets meer doen. Maar toch is nu het begin voor een nieuwe gemeenschap
tussen vader en dochter gegeven nu de oude verbroken is : Maria voelt medelijden
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met vaders vergrijp. Op een wandeling komt het ten slotte tot klaarheid over de
zaak. De Laender en het probleem : was vader wel onbaatzuchtig toen hij De
Laender spaarde ? Hier komt Maria weer bij haar oorspronkelike medespeler, vader,
terug, juist doordat moeder verteld heeft van veders sexuele afdwaling met Victorine
de Laender, ontdekt Maria vader dieper en daarmee zichzelf ; dieper dan ooit
weet zij zich bloed van zijn bloed en geest van zijn geest. De schrijver heeft dit De
Laender- motief verbazend knap geconstrueerd. Eerst is het de objectivering van
Maria's eigen verlangen naar Richard, wanneer zij dat nog als een verboden verlangen ziet. Dan komt plotseling een andere kant van de zaak naar voren en ver
geval zich in de geschiedenis met Victorine tot symbool van vaders ver--diepth
boden sexueel verlangen, van het verboden verlangen van Maria's geslacht, van
haar lijn. Maar juist als vader en dochter van de wandeling, waarop deze verklaring
plaats heeft gehad, thuis komen, is er een brief uit Gent. Van Irène : Richard heeft
de verloving verbroken. Irène is wanhopig. Maria moet bij haar komen. Hier zien
wij dus op het ogenblik dat het De Laender- motief volledig is uitgegroeid tot symbool
van verboden verlangen, het Richard- motief, dat aanvankelik met het De Laendermotief was verbonden zich er helemaal van losmaken. Want na het verbreken van de
verloving is het verlangen naar Richard geen verboden verlangen meer. Nu kan
Richard symbool worden van de hoogste gemeenschap. Nu is Maria tot klaarheid
gekomen met haar achtergrond. Zij kan terugkeren naar Gent, zich losmaken van
haar vader, om haar eigen lijn te voltooien.
Als bij vader Masure het „verontlovingsmaal" gevierd wordt (het woord is van
Irène), hoort Maria de bizonderheden. Een nieuwe fase in haar vriendschap met
Irène : Maria staat in dit conflict eigelik aan de kant van Richard en niet aan die
van vader Masure en Irène. Het dineetje heeft een gedwongen verloop, maar één
ding blijft Maria bij en laat haar geen rust : Irène heeft onder anderen verteld, dat
Richard Maria op de avond na de Leie-tocht, toen zij hen alleen had gelaten op haar
kamer, een koppelaarster had genoemd. Hierover is Maria hels, omdat het eigelik
waar is ! Daarover zal Richard verantwoording afleggen ! Zo geeft Irène, de onbewuste van de groep Masure, nog de laatste stoot tot de definitieve vereniging van
Richard en Maria, Want als het tot een verklaring komt, blijkt, dat ook Richard van
de eerste kennismaking af contact met Maria heeft gevoeld. Irène heeft zelf door
haar luchtigheid de krisis in hun verstandhouding teweeg gebracht.
Maria voltooit met de verbintenis die nu volgt niet alleen haar eigen lijn, maar
ook die van haar achtergrond, waarmee zij immers de gemeenschap heeft herwonnen.
Tegenover vaders ongelukkig huwelik en sexuele afdwaling met Victorine de Laender
wordt ons de gemeenschap van Maria en Richard voorgesteld als een opperste heilige
verbintenis. Op de laatste bladzij geeft de schrijver zeer welbewust een religieuse
zelfbezinning van Maria : „In al haar geluk is Maria bedroefd en huiverig. Bedroefd
omdat binden en ontbinden zoo ondeelbaar samengaan. Huiverig omdat zij haar
eigen leven niet volledig in handen heeft. Dat de lentenacht daarbij zoo mild en vol
goddelijke geheimen moet zijn. Zij verstaat den Heer. Ja, zij wil hem vernederd
onderdanig zijn .... Waarom soms met iedereen en alles, met God en menschen
zoo heerlijk solidair zijn, en op andere oogenblikken wankelen in een radelooze
eenzaamheid en blasphemie ?" Maar, zoals ik zei, Maria voltooit op dit ogenblik
niet alleen haar eigen lijn, maar ook die van haar vader, want op het geciteerde stuk
volgt onmiddellik : „Wanneer zij zich te ver op dat ondoorgrondelijke voelt afdrijven,
hoort zij in gedachte, dat vader haar zonder eenige vervreemding zooals vroeger
toespreekt : „Als gij 't leven maar vertrouwt en aanvaardt, biedt het nooit vermoede
uitkomsten". Maria teruggekeerd naar Gent en vader achtergebleven op het geboorte orp zijn tenslotte toch één.
Ik heb tot dusver in hoofdzaak de ontwikkeling van de groep Danneels gevolgd,
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we moeten nu ook nog even stilstaan bij de ontwikkeling van de tegenhanger, de
groep Masure. Deze groep dient enkel als tegenspel, om door tegenstelling een
achtergrond aan de andere groep te geven en is dan ook lang niet zo zorgvuldig uit
Dat hoefde niet, dat mocht zelfs niet voor het evenwicht van het boek.-gewrkt.
Anders zou de hoofdgroep in het gedrang komen. De schrijver zorgt voor de nodige
variatie door naast de gelijksoortige representatieve figuren, Maria en Irène, beiden
student, verschillende achtergronden te tekenen.
Tegenover vader Danneels staat Ir ène's moeder, tegenover moeder Danneels
vader Masure. De dames- en herenrollen zijn hier dus verwisseld. Maar er is veel
diepgaander verschil. De hele groep Masure is gemoedeliker en ook platter dan de
groep Danneels. Tegenover het ruige leven in de grenspolders met de dodelike
bloedige ernst van zijn smokkelaarsgeschiedenissen, staat de Gentse estaminee van
vader Masure, waar de brave burgers aan de bierbank hun dageliks praatje komen
maken. En vader Masure zelf is, nu ja, wel aandoenlik, maar toch een tikje burgerlik
met zijn trots op zijn studerende dochter en zijn wens, dat zij meer zal worden dan
hij zelf en vooral, meer dan die moeder van haar. Zijn hele haat tegen de vrouw,
die hem heeft teleurgesteld en de manier, waarop hij Irène van haar wil aftroeven,
de zelfvoldoening van die overwinning, waarvoor hij dan wel twintig jaar krom
wil liggen, dat alles getuigt toch wel van een zeer kleinburgerlike gedachten- en gevoelswereld. Stel daar nu eens naast de afmetingen en het gehalte van moeder
-Danneels met haar strijd om haar dochter en haar man. De ene die de absolute liefde
wil en de ander die van zijn dochter een deftig en degelik lid van de maatschappij
wil maken ! De groep Masure is dus wel zeer de mindere in diepte en perspectief.
Als wij ons hier afvragen : wie wint het nu eigelik, vader of moeder, van wie spreekt
het bloed het sterkst in de dochter, dan is het antwoord : ongetwijfeld, wint de
moeder het. Het was niet vaders ernst, maar het was moeders luchtigheid, die aan
Irène's verloving met Richard een eind maakte. Maar doordat Irène het bloed van
haar moeder volgt, vervult zij, ironie van het lot, tegelijk de wens van haar vader.
Vader Masure zag niets liever dan dat de verloving met Richard verbroken werd,
want nu ging zijn dochter weer hard studeren. Hij verbeeldt zich, dat zijn levens principe het tenslotte gewonnen heeft in zijn dochter. Maar deze gemeenschap
tussen vader en dochter is als alles van de groep Masure klein en oppervlakkig en
niet helemaal ernstig. Men kan met recht betwijfelen of Irène aan het eind van het
boek het pad van haars vaders deugd wel iets nader is gekomen. Ook deze terugkeer
tot de ernst van de studie is maar een grapje. Toch is een zekere karakter ontwikkeling
misschien wel aanwezig : er is aan het eind een zekere diepte in Irène's dwaasheid
gekomen. „Gij zult van al uw verloofden iets betreuren ", heeft zij bij het afscheid
tegen Richard gezegd. Zou daar niet wat van waar zijn ? Dat is een uitspraak, waar
Richard en Maria ondanks hun geluk toch helemaal niet mee afgerekend hebben.
Dit blijft als een ironise ondertoon doorklinken en doet ons twijfelen aan het absolute van de gemeenschap van Richard en Maria. En terecht, want welke aardse
gemeenschap is absoluut ? Irène blijft tot het slot op peil en door haar deel in de
waarheid, het deel van de speelse geest, een waardige tegenspeler van Maria. De
groep Masure moge dan voor de groep Danneels onderdoen, hij geeft door zijn
tegenstelling toch ook een aanvulling. Afgezien van zijn compositorise noodzakelikheid.
Overzien wij nu nog eens het geraamte van de compositie, hoe de schrijver uit
de twee grote lijnen Danneels en Masure met hun parallel lopende ondermotieven
zijn verhaal heeft opgebouwd. In het eerste hoofdstuk begint hij met Maria en Irène
tegenover elkaar te zetten, de eigelike hoofdpersoon en haar tegenhanger. Dadelik
daarop komt Richard ten tonele. Hiermee is het begin gegeven van het conflict
tussen beide vriendinnen er van Maria's geestelike ontwikkeling. In het tweede

MAURICE ROELANTS : HET LEVEN DAT WIJ DROOMDEN. 171
hoofdstuk wordt Maríats beeld ons verdiept door de schildering van haar achtergrond : het leven in de polder, het werk van haar vader, wiens voortzetting zij wil
zijn en hun beider tegenspeler, Marias moeder, Het derde en vierde hoofdstuk
brengen de voortgang van het conflict : de eerste kennismaking van Maria met
Richard s de eerste ontvangst van Irène en Richard op haar kamer. De hoofdstukken
5 6 en 7 beschrijven dan de autotocht naar de Leie en Mariats poging om Richard
en Irène op haar kamer tot een verbintenis te drijven. Dit is het eerste hoogtepunt
in de ontwikkelingsgang. Maria is nu geheel aanzichzelf ontdekt maar is zich ook
haar neiging voor Richard als zonde bewust geworden. Dit zondegevoel belet voortgang van de ontwikkeling. Een rustperiode treedt in. Hoofdstuk 8 verplaatst Mariats
conflict in de geest naar de achtergrond van haar geboortedorp : de obiectivering
in het eerste gedeelte van het De Laender -motief. Hierdoor wordt a,h,w, de hele
groep Danneels zij het nog indirekt, bij het conflict van zijn representatieve hoofdfiguur betrokken en krijgt deze hoofdfiguur zelf diepere perspectieven. Maar tegelijk
brengt dit hoofdstuk ons ook in kennis met de achtergrond van Irène, vader Masure
en zijn verwoeste idealen met betrekking tot zijn dochter. Hier zien we de tegenspeler in de groep Masure (de vader) zich verenigen met de hoofdspeler van de
groep Danneels : Maria komt bij vader Masure praten en beiden zijn in de grond
van hun hart tegen de verloving van Irène, Maria alleen op dat ogenblik nog niet
uitgesproken. Zij heeft haar liefde voor Richard immers als zondig afgezworen.
Dit was eigelik een inzinking van de lijn Danneels want per slot van rekening moet
het immers op een vereniging van Maria en Richard uitlopen. Maar zoals eerst
Irène door zich te verloven onbewust Maria uit haar sexuele lethargie heeft gewekt
en zo de eerste stoot tot haar zelfbewustwording heeft gegeven s so zien we nu de
tegenspeler van de groep Masure, weer onbewust, de lijn Danneels tijdelik overnemen en accentueren : Richard moet los van Irène, Richard is bestemd voor Maria.
Het eind van zijn gesprek met Maria is de mededeling van vader Masure, dat hij
de hotelkamer weet waar Irène en Richard hebben samen gezeten. Dit is de klap
op de vuurpijl. Maria vergeet, dat zij haar liefde heeft afgezworen. Haar inzinking is
voorbij. Het tweede hoogtepunt in de ontwikkelingsgang. Maar dit tweede hoogtepunt speelt zich af in het wijdere kader, dat door de eerste inzinkingsperiode is aangegeven : niet in de geest van Maria alleen, maar tegen de achtergrond van haar
geslacht en haar geboortedorp. En nu doet die achtergrond zich in volle kracht
gelden. Maria verlaat Gent en keert terug naar haar vader. Het conflict wordt opnieuw belichaamd in het geval De Laender.In de rustperiode, die aan dit tweede
hoogtepunt voorafgaat is dit motief ook voorbereid. Nu wordt het eerst door de
tegenspeler van de groep, moeder, naar voren geschoven en vervolgens door de
leidende achtergrondspeler, vader, opgelost. Het resultaat is, dat het bloed van haar
geslacht dieper aan Maria wordt geopenbaard en dat haar liefde voor Richard a,h,w.
is ontzondigd. Dit tweede hoogtepunt is dus een hele stap in de richting van Maria's
vereniging met Richard. De confrontatie met de achtergrond heeft dat bewerkt.
Na dit hoogtepunt treedt de tweede rustperiode in : Maria wil nog niet doortasten.
Dit wacht op een ontwikkeling in de groep Masure, de verbreking van Irène's verloving. Als die loskomt, moet Maria weer terugkeren naar Gent. Het spel van de
ene achtergrond is nu afgelopen. Maar nu is nog confrontatie met de andere achtergrond nodig, met vader Masure, want zijn lijn en Maria's lijn staan sedert de eerste
rustperiode in een zeker verband tot elkaar. Deze tweede rustperiode maakt hieraan
een einde. Bij het ,,verontlovingsmaal" ten huize van de caféhouder maakt Mariazich
definitief los van de groep Masure, waarbij Irène weer de laatste stoot geeft tot de
vereniging van Richard en Maria : het derde hoogtepunt, de ontmoeting op Maria's
kamer, waarbij Richard zich moet verantwoorden over het woord ,,koppelaarster".
Het eerste hoogtepunt speelde zich af in Maria's eigen geest en was zondig tegenover
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de (niet diep genoeg gekende) achtergrond van haar geslacht en tegenover God. Het
tweede hoogtepunt bracht de eerste grensoverschrijding : de confrontatie met haar
achtergrond. Dit derde hoogtepunt is schijnbaar weer een terugtrekken binnen eigen
individualiteit, maar is inderdaad de confrontatie met een nog wijdere achtergrond,
met de Achtergrond aller dingen. Dit derde hoogtepunt is de religieuse oplossing
van het probleem en de religieuse zelfbewustwording van de hoofdpersoon.
In zekere zin is ,Het Leven dat wij droomden" een superieur staal van de ons
allen welbekende soort „Kristelike roman", want ook hier „krijgen ze elkaar en
worden ze bekeerd".
De motieven zijn hier zelfs uitermate vereenvoudigd : het gaat werkelik om niets
anders dan dat ze elkaar krijgen. En de „bekering" valt samen met de geslachtelike
vereniging. Het verhaal is zo elementair opgezet, dat het ons bijna een ongehoorde
stoutmoedigheid schijnt. Wij zijn het niet meer gewoon, dat de kunstenaar priester
is, die in zijn vormen het banale leven opheft en wijdt tot sacrament Gods.
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Een meisje wacht, John Galsworthy. Vertaling van J. C. de Cock. N.V. Em. ,
Querido's Uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1932.
De personen in de laatste roman van Galsworthy zijn alle mensen die herhaaldelik hun onwetend
uitspreken omtrent de wereld, waarin ze leven. Het duidelikste voorbeeld is misschien nog-heid
wel Uncle Hilary, de beminnelike predikant uit een parochie tussen Euston Road en Oxford
Street. Hij neemt zijn kerkelike plichten getrouw waar, maar zijn hele hart is daar niet bij ; het
enige wat een mens voor nuttigs doen kan, zo meent hij, is zo af en toe zijn medemens van dienst
te zijn. En dat doet hij dan ook zo veel en zo vaak hij kan ; zelfs schrikt hij niet terug voor een
leugentje tegenover de rechtbank, als hij daarmee een van zijn gemeenteleden voor de schade van
een veroordeling bewaren kan.
Uit dit boek krijgen we zo- doende de indruk mee dat het geslacht van tegenwoordig wel helemaal gekomen is „au bout de son latin" ; we leven, maar we hebben geen doel waarvoor, waarheen we leven. Echter is deze schildering niet onpartijdig. Galsworthy is nu eenmaal de uitbeelder
van de zuivere menselikheid en omdat hij zelf niet het geloof kent aan een openbaring, heeft hij
zich nooit omhoog kunnen werken tot het besef dat een door deze openbaring gekende doelstelling,
geweten maatstaf, de zuivere menselikheid aan de ene kant wel beknotten, maar misschien juist
daardoor aan de andere kant ook weer opheffen en veredelen kan.
En omdat Galsworthy de uitbeelder is van de zuivere menselikheid en die alleen, daarom richt
hij zich in zijn boeken steeds weer tegen toestanden die, steunend op recht, moraal of godsdienst, aan deze menselikheid tekort doen, ze dreigen te beledigen. Zo ook in zijn laatste
roman. Het geldt hier een geval van : summum jus summa injuria. Een Engels officier heeft op
een expeditie in Bolivia zich moeten verdedigen tegen de onverhoedse aanval van enkele creolen ;
hij heeft er een van gedood. Door een boek van het hoofd der expeditie raakt dit bekend. De
Boliviaanse regering vraagt uitlevering. Zal de Engelse regering aan dit verzoek voldoen ? De
familie van de Engelse officier zet alle krachten aan het werk om dit te verhinderen. Deze pogingen
hebben tenslotte succes, dank zij de voortdurende waakzaamheid vooral van de zuster van de
betrokkene.
Deze zuster is wel de voornaamste figuur in dit boek, en zeer terecht noemde Galsworthy zijn
roman dan ook naar haar ! Zij is de „maid in waiting". Het is jammer dat noch. uitgever noch
vertaler er in slagen konden, een Hollands equivalent te vinden voor deze titel en daarom die van
de Duitse vertaling overnamen : Een meisje wacht. Want „Een meisje wacht" is zeker niet de
best passende benaming voor de houding van Dinny Cherrell. Zij wacht niet, maar zij staat gereed
om van dienst te zijn ; zij staat op wacht!
Aan Dinny Cherrel heeft Galsworthy al zijn liefde en al zijn bekwaamheid als schrijver ten
koste gelegd. Zij is de verpersoonlikte Engelse, maar dan een buitengewoon fraai specimen!
Natuurlik zou Galsworthy zichzelf niet zijn als hij dit boek niet voorzag van vele gesprekken die
op zichzelf reeds interessant zijn omdat daarin de meningen over verschillende belangrike onderwerpen, zoals die in onze tijd leven, worden uitgewisseld. Zo is uit dit boek heel wat inzicht
te verkrijgen in onze hedendaagse beschaving. Maar de voornaamste verdienste blijft toch de uit
ene figuur, naar wie het boek genoemd werd, van de „maid in waiting". -beldingva
J.H.
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De tiran, A. J. Cronin. Vertaling van Casper de Jong. Em, Querido, Amsterdam 1932.
„De tiran" die in deze roman getekend wordt, is een hoedenkoopman in een Schots stadje.
Verder is hij huisvader, en op zijn familie viert hij zijn tirannieke lusten bot. Met het gevolg dat
hij tenslotte alleen blijft staan. Zijn vrouw sterft in ellende en zorg, zijn zoon ontvlucht het
ouderlik huis met de huishoudster, zijn oudste dochter wordt eigenhandig door hem buiten de
deur gezet, zijn jongste pleegt zelfmoord als zij er niet in slaagt een studiebeurs te bemachtigen.
Dat alles is goed, hier en daar zelfs met talent beschreven, en we leven dan ook helemaal mee
met de figuren uit deze roman, met de vader in de eerste plaats die we terecht verafschuwen.
Maar voor een roman is daarmee het hoogste nog niet bereikt. Dan verfoeiden we de vader
niet meer, maar betreurden hem.
Dat we dit niet doen, komt doordat deze vaderfiguur niet voldoende tragiek bezit. Zijn tirannie
komt alléén voort uit zijn eigenwaan en vindt geen steun in een werkelikheid buiten hem. En
daarom ondergaan we zijn noodlot bijna uitsluitend als rechtvaardige straf. Dat komt er van,
denken we bij ons zelf, het is zijn verdiende loon.
Om te laten zien hoe het anders, en dieper, kan, stel ik tegenover de figuur van deze tiran die
van „de verlatene" uit Carry van Bruggens welbekende roman. Ook daar is sprake van een bepaalde „tirannie", doch het is een „tirannie" die niet uitsluitend op menselike eigenschappen
berust, maar ook op iets hogers, die berust op het geloof in de godsdienst der vaderen. En juist
dit maakt deze „tirannie" niet enkel verfoeilik, maar ten dele zelfs aanvaardbaar. Het gevolg is
dat we voor de drager van deze „tirannie" niet in de eerste plaats afkeer voelen, maar veeleer
een warme deernis, en als dan de „tiran" tenslotte geworden is tot „de verlatene", sluiten we
het boek van zijn levensgeschiedenis met een veel diepere en veel inniger ontroering dan we gevoelden toen we Cronins verhaal tot het lugubere einde toe hadden doorgelezen. J. H.

George Sand, door G. Brugmans, N.V. Hollandia Drukkerij Baarn 1932.
Mej. Brugmans heeft de levensgeschiedenis van George Sand in dit boek geschreven aan de
hand van authentieke gegevens. Na een prettig leesbare, onderhoudende vertelling over de jeugden jongemeisjesjaren van Aurore Dupin volgt het relaas der avonturen van de inmiddels als George
Sand bekend geworden vrouw : Het leven der liefde, zooals de ondertitel van dit boek luidt.
Tusschen brokstukken uit brieven verzorgt de schrijfster den verbindenden tekst op sobere,
treffende wijze. Deze biografie doet aan als een boeiende roman. Daar de figuur geen schepping
van de schr. is valt ze als zoodanig buiten de beoordeeling. Mej. Brugmans schrijft zelf aan het
slot van haar werk : „Zoo was het einde gekomen van dit groote, rijke leven. Het had alle accoorden
aangeslagen, het had alle, idealen illusies, hartstochten, triomfen en teleurstellingen gekend. ...
tot de definitieve overwinning was bevochten. Het was de schoone epiloog op het groote levensideaal: George Sand." Zelfverwerklijking dus.
De lotgevallen van deze belangwekkende vrouw zijn door haar toegewijde biografe o.i. niet
misbruikt.
D. B.

Plasland, door Kees van Bruggen. Van Dishoeck, Bussum 1932.
Kees van Bruggen is een verteller met een geheugen als „een ijzeren pot". Als de inhoud begint
te borrelen is de pittige essence van elk bestanddeel te proeven en te snuiven. Smakelijk wel.
Ondanks den regen, de vaarwaters en de plassen is deze „watergeschiedenis" geen dun spoelsel,
dat bij het nuttigen van flauwigheid de mondhoeken weer uitloopt.
De historie van het pleiziervaartuig „Keetje", aan boord de bedachtzame, beschouwelijke gastheer,
de welgedane en zich te goed doende kapitein, de spichtige, hollandsch-zuinige zwager Wytze,

vrouwen en kinders, is al met al een aangenaam toe-tje. Een sappig vacantiegerecht met wat schuimige
„bluf" en een paar grein exotische crême.
D. B.
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Het Literaire Kunstwerk, door W. Kramer, Wolters, Groningen 1932.
De heer Kramer heeft dit werk bedoeld als schoolboek. Het is niet mijn taak eventuele peda
deugden of gebreken op te sporen of te dekreteren, wat in een dergelijk boek wel en-goise
wat er niet in moet staan. Ik zal mij dus bepalen tot enkele opmerkingen over de wijze, waarop
de schrijver de stof aanpakt. Mijn eerste bezwaar is, dat de literaire verschijnselen teveel uit hun
histories verband worden gerukt. Literaire werken uit alle mogelike tijden worden hier kriskras
door elkaar aangehaald. Inplaats van het ontstaan en de ontwikkeling van een bepaalde vorm te
tekenen, stelt de schrijver zich al te zeer tevreden met estetise meditaties. Hij behandelt historise
vormen essayisties, dus alsof het vormen van zijn eigen tijdgenoten gold. Mijn tweede bezwaar
is, dat dit boek zo weinig systematies is. Het verliest zich teveel in de afzonderlike feitjes, in het
bizondere, in de voorbeelden. Te oordelen naar de literatuur, die hij opgeeft, had de auteur een
veel beter boek over dit onderwerp kunnen schrijven. K. H.

Jeugdontwaken, door C. Skovgaard-Petersen. Uit het Deensch door A. L.
Verschoor. Den Haag, J. N. Voorhoeve, 2.j.
Dit boek geeft moralisties, optimisties, simplisties raad aan Kristelike jongelingen en jongedochters, die daar behoefte aan hebben. Een zeer welmenend biechtvader is hier aan het woord.
Ik word altijd een beetje vrolik bij zulke lektuur. „God gunt jullie dat geluk graag ", zegt de
schrijver tot liefhebbende jonge lieden. Ja, God is wel goed in dit boek ! Een beetje raar is, wat staat
op p. 169 : „Het eenige, wat men naar recht kan inbrengen tegen de houding die God .... aanneemt tegenover de aardsche liefde, is Gods alomvattende eisch, dat wij Hem zullen liefhebben
boven alles." Een blunder van de vertaler ?
K. H.

Drentsche Novellen en Typen, door R. Houwink Hz. Assen, van Gorcum
& Comp. Z.j.
Herinneringen en anekdotes van een oud-grossier in koloniale waren. Een door en door braaf
boekje, hier en daar niet onaardig. Literaire waarde vrijwel nihil.
K. H.

Regenboog. Schetsen van K. ter Beeke. Ingeleid door A. L. van Hulzen.
J. N. Voorhoeve, 's Gravenhage. (z.j.)
Uit piëteit voor zijn overleden vriend ter Beeke heeft de heer van Hulzen deze lekenmeditaties
laten bundelen. Ik kan tot mijn spijt niet van oordeel zijn, dat deze bundeling nood
v. H. -zakeliws.

Willem Kloos en de dichtkunst, door Khouw Bian Tie, N.V. Leidsche Uit
-gevrsmatchpij.LdnMCXI
De schrijver van deze studie over de betekenis van Kloos en diens beschouwingingen over
dichtkunst verdient al dadelik onze waardering om het gemak en de juistheid waarmee hij, van
een ander ras, onze taal hanteert. Zoveel te meer, nu hij blijkt een niet geringe bekendheid te
bezitten met de moderne Westeuropese literatuur en die van Nederland in het biezonder.
Dat overigens dit werk over Kloos noodzakelik was om ons Kloos beter te doen verstaan en
waarderen, kan ik niet inzien.
v. H.

Beknopte Bijbelsche Archaelogie, door Dr. D. J, van Katwijk en G. Meima.
Derde druk. Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia 1932,
v. H.
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Belangrijke Letterkundige werken, Leidraad door Dr. Jos, J. Gielen, Deel I.
Middeleeuwen en Renaissance. Uitgave van J. Muusses, Purmerend.
Dit boekje dient waarschijnlik in de eerste plaats voor examenkandidaten voor hoofdakte en
eindexamen H.B.S. Het geeft analyses van bekende literaire werken en heeft dezelfde ideële
bezwaren en praktiese voordelen als andere boeken van deze soort, waarvan Rijpma's werk, meen
ik, het bekendste is.
v.
H.

Het voortgezet onderwijs in de moedertaal, door Dr. J. Leest. J. B. Wolters,
Groningen, Den Haag, Batavia, 1932.
Dit boekje is een methodiek voor het taalonderwijs op de middelbare school en is voor jonge
leraren aanbevelenswaardig. Er is misschien geen vak op de middelb, school, waar de leraar zoveel
vrijheid heeft tegenover de stof, waarmee velen dan misschien ook genoegelik sollen. Dr. Leest
hoort tot de vele anderen, die elke minuut nuttig willen gebruiken en aangezien hij een verstandig
man is, bevat zijn boekje veel, dat behartigenswaard is. Ik zou verschillende dingen anders willen
doen dan hij, bespreking hiervan is echter in Opw. Wegen niet op zijn plaats. v. H.

Taalschut, door Dr. Ch. F. Haje 1932. N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij,
Leiden.
De strijd van Dr. Haje tegen verkeerd taalgebruik kan voor een deel onze sympatie hebben,
maar mist voor nog belangrijker deel naar ons inzien alle zin. Bovendien sticht hij vaak ver
doordat hij beschikt over een zeer gebrekkig taalinzicht, terwijl door de apodiktiese toon,-waring,
waarop hij zijn meningen uit, hij zich opwerpt als bij uitstek deskundig. Het is daarom misschien
voor een enkele keer niet overbodig eens in dit tijdschrift van de literatuur naar de taalkunde
over te stappen.
Zonder zin, omdat zijn slag vaak een slag in de lucht is, als hij het een of ander germanisme
alleen al haat, omdat het een germanisme is. Zonder zin, omdat hij blind is voor het wezen van
een taal, als hij bv. meent het gebruik van perfektum en imperfektum binnen een paar grammatika regeltjes te kunnen vangen. Zelfs als hij daarbij moet konstateren, dat het taalgebruik
daar dageliks mee in strijd is, begrijpt hij nog niet, dat het aan zijn regels ligt, dat het maar
niet kloppen wil. Iets dergeliks is te konstateren, als hij spreekt over het gebruik van als of
dan na een komparatief. Hij kan niet ontkennen, dat alle eeuwen door groter als even druk werd
gebruikt als groter dan. Bij het grootste aantal van zijn onderzoekingen verwijst hij met eerbied
naar zo'n histories getuigenis. Hij moet erkennen, dat in 1932 ,,het gebruik nog weifelt", maar
nu heeft het Ned. (lees de grammaire raisonnee van de 17de eeuw af) gekozen voor groter dan. En
Dr. Haje begrijpt niet, dat hij een strijd van eeuwen (de strijd van de schoolmeesters) voortzet
tegen het taaie groter als, en dat de Ned. taal zich van Dr. Haje allicht even weinig aan zal
trekken als van al zijn voorgangers. Hij begrijpt niet, dat de werkelike fout tegen het Ned. taal
: even groot dan alleen voorkomen kan bij iemand, die door het gezeur van Dr. Haje en-eign
konsorten alle vertrouwen in het woord als, wanneer het spontaan in hem naar boven komt, is
ontnomen. Dat zijn van die hyperkorrekte vergissingen, als men onder de druk van taaldespootjes
als. Dr. Haje maken gaat.
Mogen voorlopig deze weinige voorbeelden tot een zeer krities gebruik van de taalzuiverende
wenken van Dr. Haje genoeg zijn.
v. H.

ï77

SONNET
DOOR

W. HESSELS.

Des avonds als het licht brandt aan 't plafond,
de kamer spiegelt in de zwarte ruiten,
vage geluiden dringen door van buiten,
een nachtmot vlindert in den lichtkring rond,
dan breekt een golf van heimwee, niet te stuiten,
ik zie een verre klare avondstond
die vrienden in rijk zwijgen samenbond,
ik zie een winternacht hen hoog omsluiten,
en hoe de sterren heel den hemel vulden,
de lamp der maan achter het bosch verrees,
en met haar laaiend vuur de lucht verguldde -en van dit alles dat ik eenmaal prees,
vraag ik gekweld ; wat is er nagebleven
dan eenzaamheid, en een ontluisterd leven ?
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ELIA
DOOR

W. HESSELS.
Hij had in 't woeden van den strijd vergeten
te luist'ren naar den wind
die dieper zingt dan alle strijd en weten :
de toon waarmee de eeuwigheid begint

en die nog ruischt wanneer wij zijn geboren;
dan wordt het leven machtiger en luid ;
de diepe stilte gaat allengs verloren
en in ons sterft het zachte zingen uit. —
Maar eindelijk vermoeid van strijd en streven
vernam hij 't zingen dat er altijd was:
de stille oorsprong van zijn rustloos leven
die in een naamloos suizen hem genas.
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TENNISSPEL
DOOR

W. HESSELS.
Tusschen het donkere geheim der linden
dit snelle glijden op een lichtgrijs veld
onder de vlammen van de lucht die blinde
dans die geen tijd of eeuwigheid meer telt -de ruimte om één pool tezaamgeschoten
wit schitterlicht dat in de oogen dringt
en — tot welk duister doel ? — de spelgenooten
op zijn bizar staccato-rhythme dwingt dans tusschen aarde en hemel, binnen muren
van groen en zonlicht, altijd heviger,
dans zonder doel of zin, dans die moet duren
zoolang er leven is — en God is ver --
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!

DOOR

WILMA.
Meneertje ... .
Mijnheer Servaas, John Servaas....
Iedereen in de boerenbuurtschap weet, dat dit zijn eigenlijke naam is, en toch
spreekt iedereen hardnekkig van hem, als van „meneertje" ; misschien om de wei
zijn wezen, die hem niettegenstaande zijn roep van geleerdheid toch tot-feling
een van de hulpeloozen in het leven maakt.
Zijn eenige broer is predikant en hij zelf was op weg om het te worden, hij was
al dicht bij het eindpunt, toen de ellende van den wereldoorlog hem zoo deed verdwalen, dat hij in een zenuwinrichting moest worden opgenomen.
Nu is hij weer vrij en sedert drie jaren in de kost bij den boer van de Hazekamp
om zoo mogelijk weer volkomen gezond te worden. De buurt bedoelt geen kwaad
als ze hem „Meneertje" noemt. Ze ziet hem eenvoudig zoo en het gerucht, dat
hij een tijdlang echt krankzinnig geweest moet zijn, verleent hem een zekere angstige
waardigheid.
„Met zoo'n mensche motte wiej veurzichtig zijn", zegt de boerin van de
Hazekamp en ze duldt nooit dat iemand Meneertje lastig valt of hem niet behandelt „zooas biej zien stand heurt", want er wordt goed voor hem betaald.
John Servaas was werkelijk jarenlang uitgeschakeld. Het vreeselijk gebeuren in
dien waanzinnigen strijd tusschen volk en volk schokte hem dermate, dat hij het
stuur over zichzelf verloor.
„Waarom lees je . dan ook al die narigheden", waarschuwde zijn broer, „als je
er niet tegen kunt, moet je het eenvoudig laten ! Een mensch wordt nooit geroepen
tot een last, die hem te zwaar is.
Trouwens, Christus heeft toch eenmaal gedaan, wat wij niet konden. Hij heeft
den heelen last van zonde en ellende aan het kruis gedragen, wat zullen wij met
onze arme krachten daar nog aan meetorsen."
„Maar er staat toch ook," streed John, „Draagt elkanders lasten en vervult alzoo
de wet van Christus. Ik dacht, dat Christus' leven onze wet was. En als ik, als
aanstaand dominé daarvoor terughuiver, hoe kan ik dan ooit echt „herder" zijn !
Het is gebrek aan geloof, dat ik het niet kan."
„Dat is het niet ! Het is gebrek aan geloof te willen doen, wat Gods werk is.
Het is hoogmoed !"
Het klonk zoo streng en waar, en zijn hart sprak toch „neen" daartegen in.
„Ik ben toch vóór alle dingen „mensch", zei hij bedroefd, „een klein mensch
en een zwak mensch, maar toch een mensch ! En als het lijden van de menschen
in den oorlog zich vlak voor je plaatst, als je geen krant kunt opnemen en geen
illustratie doorkijken, geen gesprek op straat beluisteren, of het springt onder je
aandacht, mag je dan doen, alsof dit alles niet bestaat, uit zucht tot zelfbehoud ?
Dan ben je geen mensch meer !"
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„Natuurlijk niet ! je moet het aan God overgeven, dat is ook een daad ! Je
eerste plicht als mensch is, je studie af te maken en je omgeving geen doodsangst
op 't lijf te jagen."
't Was waar, 't was niet waar !
Jk moet het weten, ik moet durven weten," streed hij heftig, „alles, alles ! anders
kan ik geen dominé worden i" Het einde van zulk een gesprek was altijd, dat zijn
broer boos werd en zei, dat hij dan de gevolgen maar moest ondervinden.
De gevolgen waren : slapelooze nachten, angstvisioenen en eindelijk de volkomen
weerloosheid van een mensch, die zijn stuur kwijt is.
Toen moest zijn broer het stuur wel overnemen, tot de ontreddering zoo groot
werd, dat John naar geen enkel kommando meer durfde luisteren, omdat hij meende
onder dit vreemd bevel aldoor verder uit de koers te schieten, zijn koers, waarvan
hij zich toch in 't diepst van zijn wezen sterk bewust bleef.
Oneindig-diep en onwrikbaar vast lag dit zeker-weten verankerd in zijn weerloos
hart, maar hij wist er geen uitdrukking meer aan te geven ; men gelooft immers
een mensch in zulk een ontreddering niet meer.
Zijn leven werd één groote, niet meer te stillen angstschreeuw.
Nu moest hij wel opgeborgen worden in een inrichting en ondergebracht bij de
onrustigen, tot hij zich eindelijk had uitgeschreeuwd.
Toen kon hij verhuizen naar de rustige afdeeling.
Het was zoo stil in hem geworden als in een graf. Geen verleden, geen herinnering aan zijn studiejaren, geen verlangen naar het predikambt, de afgrondelijke
angst scheen alles te hebben verzwolgen ; slechts nu en dan openbaarde een plotseling,
stomp verzet tegen de orde van het huis, dat hij nog leefde.
Geen verlangen ook om weer ingeschakeld te worden ! Als zijn broer hem kwam
bezoeken, toonde hij niet dan een trage belangstelling in de „koetjes en kalfjes", die
zijn broer hem voorzichtig wees.
Met de andere patienten bemoeide hij zich weinig ; alleen voor de bloemen en
heesters in den tuin had hij aandacht.
Een enkele maal hielp hij den tuinman, zonder dat iemand er hem toe aanmaande.
Dat waren voor hemzelf de eenige hoopvolle oogenblikken, die weer gevolgd werden
door tijden van innerlijk dood -voelen.
Uiterlijk leefde hij zoo rustig en zoo gewoon, dat de dokter, meenend, dat de
tijd gekomen was, om te probeeren wat een andere omgeving zou uitwerken, aan
zijn broer schreef. Zijn broer kwam op een voorjaarsdag, toen de narcissen, de
arabes en de primula's en de veelkleurige violen in vollen bloei stonden, en het
leven zoo geweldig en kleurig opsprong in den tuin, dat bijna alle patienten, zelfs de
onverschilligsten er van ontwaakten, sommigen met zulk een schok, dat ze er dagen
lang onrustig van waren, alsof ze begonnen te merken, dat ze als dooden hadden
geleefd.
Hij sprak eerst met den dokter.
„Genezen ? Neen, genezen was zijn broer niet, hij had alleen de grenzen weer
gezien, die men niet overschrijden kan, wil men onder de menschen verkeeren.
Genezen kon hij misschien, als men probeerde hem voorzichtig weer in te schakelen."
„Zulke toestanden als wij beleefd hebben zouden zich dus nog kunnen
herhalen ?
De dokter haalde de schouders op. „Alles zal afhangen van de omgeving, waarin
u hem plaatst en van de omstandigheden."
Zijn broer zuchtte. „Hij had zooveel gaven, hij had zooveel liefde voor zijn toekomstig werk. Wie zal het verlossende woord spreken ?"
„Als u, als Dominé 't niet hebt !" .... „maar", vervolgde de dokter haastig,
„naar dat woord zoeken wij ook, we zoeken ieder in onze eigen richting ... .
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Freud, Adler, Jung, Maeder ... , hier en daar wordt er een geholpen, maar telkens
staan we weer voor het ongeneeslijke geval ........ "
„Het zoogenaamd ongeneeslijke ....
„Zooals u wilt ? .... Hebt u 't woord gevonden ? heeft uw geloof het woord
gevonden ?
Uw broer is buiten zijn menschelijke grenzen gegaan, toen is hij op de ruwe werkeijkheid van het leven stukgeslagen ; vermoedelijk zal hij 't weer probeeren. Daar,
lover dieg renzen moeten uw mogelijkheden liggen, Dominé.”
Diep zwijgen.... tot eindelijk de Dominé opstond, zoo volkomen verslagen, dat
hij op weg naar het paviljoen van zijn broer vergeefs trachtte zich de goed-gekozen
argumenten te herinneren, die hem moesten bewegen weer in de maatschappij
terug te keeren.
John leek rustiger en opgewekter dan gewoonlijk. Ze wandelden de tuinpaden
langs, bewonderden de kleuren van de primula's en de violen. John kende al de
namen van de verschillende soorten, hij was blijkbaar in zijn element.
,Het moet toch, nu of nooit", dacht zijn broer en begon over het leven te praten
en de mooie wereld, over de kindertjes, die al zoo groot waren geworden. Kleine
Jan had hij nog niet eens gezien, die was nu al zes jaar.
„Je moest toch eens komen ; de dokter meent dat een verandering je goed zou
doen. Je bent nu weer heelemaal mensch geworden, waarom zou je hier blijven?
Natuurlijk zou je bij ons kunnen logeeren, zoo lang als je wou, dat heeft Tine ook
uitdrukkelijk gezegd, maar, het is druk bij ons. Ik had gedacht, als je eens op een
boerderij in pension ging. Daar is zooveel afleiding, juist in den vorm die jou
aantrekt. Je kon er ook naar hartelust botaniseeren en misschien in die richting
voortwerken.
Wat denk je er van John ?"
Toen er geen antwoord kwam en John stil voor zich uit liep te staren, klopte zijn
broer hem op den schouder en zei : „Denk er maar eens over, onder Gods zegen
kom je hier vandaan. Maar je moet het zelf willen ! Ik vind, dat je al mooi opge
knapt bent, maar heelemaal beter worden kun je alleen buiten in de vrijheid."
Toen keek John op. „Beter ? .... ik ben toch nooit ziek geweest, Dirk, ik had
alleen maar angst."
„Nu ja, natuurlijk, dat spreekt vanzelf, maar het buitenleven kan je sterkermaken. Je had geen weerstand genoeg, dat had je als kind ook niet, en daar is niet
mee gerekend. Maar ik hoor het dan wel !"
Op dit bezoek volgden dagen, die voor een terugval in den ouden toestand deden
vreezen. john sprak niet, zat dikwijls met gesloten oogen en een gezicht, waaraan
geen enkele gedachte uitdrukking scheen te geven.
In werkelijkheid dacht hij ook geen oogenblik aan al-of-niet naar buiten gaan.
Een woord van zijn broer had zich vlak voor hem geplaatst met onafwijsbare
klaarheid, precies zooals vroeger de dingen van het leven zich zoo vlak voor hem
plaatsten, dat hij ze aan moest zien, tot hij er in verzonk.
„Nu ben je weer mensch .... "
Maar hij had zich nooit meer „mensch" gevoeld, dan toen hij den angst van al
die jonge mannen, die een gruwelijken dood ingedreven werden, uitschreeuwde.
Was het on-menschelijk geweest er naar te luisteren ? Luisterden anderen dan niet ?
Of mocht je alleen maar luisteren als je zenuwen had van ijzer en staal?
Mensch-zijn .. + . wat was dat ?
Nu was hij dus weer mensch!
Dit afgestompte, doode ding was een mensch en dat was hij .....
Hoe kon hij weten, of hij naar buiten wou ? Hier was voor hem betrekkelijke
veiligheid, buiten zou hij weer gaan schreeuwen ... .
t,

..
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Maar zijn broer wou graag, dat hij 't probeerde ! .... dus had hij geen keus.
Maar hij kwam niet zoover, dat hij er uitzichzelf over begon ; alleen de rust
keerde weer, toen de gedachte eenmaal werkelijk post bij hem had gevat, dat hij
zijn broer ter wille moest zijn.
Hij werd ook levendiger, praatte met zijn medepatienten, nam af en toe een krant
in handen, het leven had inderdaad naar hem gewenkt, en hij had dien wenk verstaan, in veel dieper zin, dan hijzelf vermoedde.
Het antwoord, dat hij aan den dokter gaf, toen die eindelijk zelf met hem begon
te spreken over het voorstel van zijn broer, was eigenlijk een antwoord op dit, naar
de diepte verdrongen besef, dat het leven behoorde bij het mensch-zijn, het leven
zooals het met klein licht en groote schaduwen naar hem was toegekomen, zijn
leven.
Twee dagen later haalde zijn broer hem per auto op en bracht hem naar de
Hazekamp, die midden tusschen de groenende roggeakkers oprees in een grooten
halven krans van peppelen met een linde voor de deur, die een kroon had, zoo breed
en hooggeboogd, dat ze tot ver in den omtrek gezien kon worden. Er was een
zit-slaapkamer voor John in gereedheid gebracht met helder-gewitte muren en
Brabantsch-bonte gordijnen ... .
„Zie zoo" .... zei zijn broer met een zucht van verlichting, toen hij weer wegreed, „nu is hij ten minste weer „mensch" geworden."
Drie jaar lang woont John nu op de Hazekamp ; hij is er thuis, er is niets in
hem dat de aandacht van vreemden kan trekken dan het weifelende in zijn houding,
en zijn buitengewone stilheid, vooral op dagen, dat er letterlijk niets schijnt te zijn,
dat zijn belangstelling wekt. Dan blijven de voorzichtig-gekozen boeken, die zijn
broer hem geregeld toezendt, onaangeroerd ; naar het herbarium, dat hij heeft
aangelegd wordt niet omgekeken, het is of er dan geen schepsel op de boerderij
leeft ; hij dwaalt als een verloren mensch door de eenzaamheden van zijn hart en
merkt niets van wat er om hem heen gebeurt.
Alleen Jan, de oudste zoon van den boer, die niet sterk genoeg is voor het boerenwerk en nu maar meester moet worden, kan hem dan naderen, meestal door een
vraag om hulp bij een som die hij niet begrijpt, of een taalkundige opgaaf. Want
Meneertje is knap. Hij kent Grieksch en Latijn en Hebreeuwsch.... 't is zonde
van Meneertje.
Nu is het October. De appeloogst is in vollen gang en John is voort 't eerst in
geweldige actie. Hij gaat heen en weer tusschen de glanzende bergen van rood en
goudgeel en bronsgroen, hij raapt en sorteert, het is of de weelde van het leven
hem grijpt en meeneemt, en het raadje van zijn leven weer mee gaat draaien in het
groote raderwerk, als kracht!
En niemand kan zoo voorzichtig en zoo gelijk de appels voor de verzending in de
gevoerde manden vlijen : „hie duud 't, of 't levende dingen bint," zegt de boerin,
als hij een groote witte mand met prachtige belle-fleurs van gelijke grootte op
zij schuift?
„Dat zijn het toch ook," zegt hij zacht, „met al wat leeft, moet men toch eerbiedig omgaan i"
Daar had je weer zoo iets van Meneertje.... De boerin zwijgt voorzichtig. „Als
't leven zoo was, dan kon 'n mensche niet meer leven ; bocht, dá leeft toch ook,
en daar hoeft 'n mensche toch geen eerbied veur te hebben, der steet toch ook
in de Bibel, dat onkruid vergaderd wordt en met vuur verbrand ! .... Maar
in ieder geval, er komt verandering, dat merkt zijn broer Dirk, de Dominé, ook op.
Hij verliest zijn bleekgele kleur, hij toont belangstelling voor de levende have
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op de boerderij, hij heeft zelfs vriendschap gesloten met Jan, het zinnige veulen
dat in 't voorjaar geboren werd, precies op den verjaarsdag van den boer.
„Ie zou zeggen .... " verbaast zich de boerin, „a 't Jan Meneertje ziet, dan
kump ie aandraven van achter uut de wei".
Maar van de grootste beteekénis is toch wel, dat hij weer aandacht heeft voor
wat er in de wereld gebeurt en mee uitkijkt naar de dreigende onweerswolken,
die na den grooten oorlog aan den horizont gestapeld bleven en nu weer hoog
aan den hemel optrekken.
De wind bleef ook al deze jaren in den verkeerden hoek, dat kon niet anders,
na dien slechten vrede, die geen vrede bedoelde te zijn.
Nu komt de dreiging zoo na, dat de vreedzame boeren aan den lijve gaan
voelen, wat het beteekent als het leven, ongemerkt hoe langer hoe meer ontwricht, plotseling uit elkander dreigt te vallen. Ze worden wakker, zelfs de meest
rechtzinnigen beginnen de hooge politiek te wantrouwen, al durven ze 't niet recht
uitspreken.
Brood moet er zijn ; als 't den boer niet goed meer gaat, dan gaat 't geen mensch
meer goed.
De prijzen zijn al lang aan 't dalen, maar wat er nu voor de produkten gemaakt
wordt, kan men niet eens meer „prijzen" noemen.
Er wordt niets „gebeurd ". Het eier- en melkgeld, dat de dagelijksche uitgaven
dragen moet, is schrikbarend geminderd. Waar zullen ze, als 't zoo voortgaat, pacht
en hypotheekrente vandaan halen !
Het in zwaren arbeid vooruitgebrachte bedrijf staat stil, gaat achteruit, wordt
met volkomen vernietiging bedreigd.
Er wordt zonder vreugde geploegd en gezaaid, de winter staat voor de deur met
een zorgenpak op den rug.
„Hoe minder 'n mensche uut de krante weet, hoe beter 't is," bromt de boer
van de Hazekamp, „hold de slechte berichten maar veur oe", als Jan met slecht
nieuws thuis komt, uit de groote krant, die hij bij meester mag inzien.
Maar als ze 's avonds om de potkachel zitten en buurman komt oploopen,
begint 't toch weer over de eieren, die niks waard zijn en de varkens daar ze geld
bij moeten leggen.
John zegt bijna nooit een woord. Hij zit in den gemakkelijken stoel door zijn
broer gezonden, in 't rustigste hoekje en luistert.
En als de boeren uitgepraat zijn en zwijgend aan hun pijpjes trekken, luistert
hij door ; het leven is ook vol stemmelooze klachten, het ontvangtoestel van zijn
ziel werkt weer, het is een angst en een vreugde tegelijk ; de angst wint het nog
van de vreugde, want als hij tracht naar woorden, die uitdrukking zouden willen
geven aan wat zich in hem beweegt, vindt hij niet anders dan de oude afgestompte
dood-doeners, waarmee hij in den oorlogstijd vocht, en die gaan rondcirkelen
in zijn hersenen, zoodra de machine van zijn denken maar even in beweging
komt. Als het nieuwe, levende woord maar in hem opsprong, dat al die oude, doode
woorden zou kunnen verslaan, dan zou hij ook weer durven spreken.
Nu voelt hij, dat de schreeuw weer wakker zou kunnen worden in die angstige
cirkeling van gedachten, maar ook weet hij zeker, dat het leven in hem is opgestaan en dat hij in het laatste doodsgevaar zou komen als hij weigerde te
luisteren en antwoord te geven.
Soms vraagt een van de boeren : „Wat zegt Meneer dervan ?"
Dan schudt hij 't hoofd, en staat haastig op om met een „goeden-nacht" naar
zijn kamer te gaan.
„Ie zou zeggen", verbaast zich de boerin voor de zooveelste maal, als buurman
vertrokken is, en de avondpap op tafel komt, „zol noe zoo'n mensche zich niks
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antrekken, van wat er in de wereld gebeurt ? hiej zit maar, en hiej kiekt maar
en verders duud -ie niks".
Jan trekt onmiddellijk partij voor Meneertje.
„Och jawel, moóder, dat hebbe ik oe al zoo dikwijls gezegd, hiej trek 't zich
völs te völle aan, hiej zeg alleen niks."
„Ie zou zeggen ....
Op een avond brengt Jan de krant van meester mee ; er staan kolommen vol
in van de bloedige gevechten tusschen Chineezen en Japanners.
Hij leest voor, snel, eentonig, even struikelend over vreemde woorden en dan
weer in 't zelfde tempo voort.
De boerin luistert met de handen op den rand van den aardappelbak, tusschen
duim en vinger van de linker een half-geschilden aardappel, in de rechter het mesje.
Meneertje leunt achterover in zijn stoel met gesloten oogen, er trekken zenuw trillingen door zijn wangen.
De boerin geeft vader een wenk en vader stoot Jan aan, die verschrikt ophoudt.
Meneertje doet de oogen open, ze zijn rood van ingehouden tranen.
De boerin zet den aardappelbak van haar schoot en staat op. „Noe zullen we
eerst 'n kummeke koffie hebben", zegt ze vermanend en schommelt langs de
tafel om de kopjes op rij af weer boordevol te schenken. „Wiej hebt in ieder
geval nog zat te eten en te drinken, en daarveur motte wiej dankbaar zijn".
Zoodra Meneertje zijn kop koffie leeggedronken heeft, wenscht hij goeden nacht
en gaat naar zijn kamer.
„Wiej motte veurzichtig met hum zijn," waarschuwt de boerin, „dat hef zien
breur ons duudelijk 'ezegd, al die narigheid, daar zou 'n mensche 't ook van in
de kop krijgen".
John is dadelijk naar bed gegaan. Zijn bed staat tegen de gewitte muur, hij ligt
rondom in 't wit, alleen het zijraam, waarvan hij de gordijnen weg heeft
geschoven, om het takkenwerk van de groote beuk te kunnen zien, onderbreekt
de strakheid. Er is stalgeur in de kamer, zijn deur komt uit in een gangetje dat
zichopent naar de deel ; het vee rinkelt aan zijn kettingen.
Hij ligt met wijd open oogen, 't helpt toch niet of hij ze sluit. Witte muren,
boomtakken, een stuk hemel, als hij de oogen sluit ziet hij vuurvlammen, hij
hoort een schreeuw ! . . . . Zooals vroeger mag het nooit meer worden ! God in
den hemel ! als hij begint, kan hij in der eeuwigheid niet meer ophouden, 't is
beter dood te blijven. In zijn angst vouwt hij de handen om te bidden, en bidt
toch niet ; bidden zet de deur van het hart open naar God, en met God komt
het leven binnen en met het leven de wanhoop over het leven.... Eindelijk
valt hij in een zwaren slaap, waaruit hij wakker wordt in zulk een vertwijfelden
angst, dat hij 't in bed niet meer uit kan houden en voor 't venster gaat staan.
De vroege dag is ook al begonnen ; hij hoort het vechterige schreeuwen van de
varkens op de deel, om het beste plaatsje aan den voerbak. „Ze zijn niks waard ", zegt
hij en wrijft zich met de hand over 't voorhoofd. „Niks is meer wat waard".
En dan begint er iets te kreunen, diep in zijn borst,.... en het rijst.... en
rijst .... God, neen ! Hij keert zich van 't venster af, kleedt zich haastig aan, en
gaat naar de keuken. Geelbleek is zijn gezicht, zoo geel als dat van Geurt van
Gaart, die twee honderd gulden bij den boer van de Kreek uit 't kabinet had
gestolen en tien maanden in 't gevang had moeten zitten.
Als zijn broer hem een paar dagen later komt bezoeken, behoeft hij niet eens
te vragen hoe het gaat.
„Kom John," zegt hij, „laten we het bosch maar eens ingaan, 't is er zoo rustig.
Kom, spreek je eens uit, als je niets zegt, kan ik niets voor je doen".
.,
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„Je kunt toch niets doen, Dirk. Wie kan het zwarte kleed wegnemen, dat over
de wereld ligt ? De menschen zelf zijn al maar bezig er aan te weven, te weven en
het zoo dicht en donker te maken, dat er geen hemelsch licht meer door kan
dringen.
Dat weet je zelf toch ook wel ! Hoe kan je nog bidden als je, om maar één
ding te noemen, weet, dat er op dit oogenblik duizenden in de gifgasfabrieken
werken en van den morgen tot den avond bezig zijn vernielingswerktuigen te bereiden om er hun medemenschen mee te treffen. Ze maken ze toch niet voor niets !"
„Je gelooft niet meer, John 1 Als je geloofde in het volbrachte werk van Christus,
zou je dààrin rust vinden, en weten dat Gods Koninkrijk komt, niettegenstaande
het woeden van de menschen."
„Je hebt gelijk.... daar kan ik ook niet meer in gelooven. Wat is een Koninkrijk zonder menschen !. . . . dat is geen koninkrijk .... ten minste .... " Hij zwijgt
plotseling.
„Nu, ..., praat door, toe John, want hier zit toch 't punt, zwijg nu niet, je zou
misschien dus toch nog wel kunnen gelooven ....
„Och ... , dat weet je toch allang .... als ik maar weer „mensch" mocht zijn ".
„Je mag „mensch" zijn, je bent het, je wilt alleen doen wat voor een mensch
niet is weggelegd. Als je maar beginnen wou met eenvoudig te gelooven. Kijk
eens naar die prachtige groene akkers en dat blauw-zwart van de dennenbosschen
daarachter en die vreugde heb je midden in den winter, je zit hier in een paradijs !"
Een langzaam, droevig hoofdschudden. „Ik ben er uit verjaagd !"
„Verjaagd ?"
„Ja, natuurlijk door mijn eigen zwakheid ,.... omdat ....
Weer zwijgen.
„Maar hoe dan, John, probeer 't me uit te leggen, ik wil 't zoo graag begrijpen ....
Geen antwoord meer. De deur, die even een hand-breed open heeft gestaan,
is weer dichtgevallen.
De dominé gaat heen met een gevoel van diepe verslagenheid ; het eenige, dat
hij bereikt heeft is, dat zijn broer hem beloofd heeft eiken dag zijn wandeling
te doen.
Dienzelfden avond groote reünie in de keuken van de Hazekamp.
De jonge meester is er ook en brengt een stuk van de krant mee, waarin staat
over de Vredesconferentie.
Ze praten met heete hoofden, want meester is een overtuigde anti-militarist.
„Ie motte 't eigendom, dat oe van de vaderen is overgeleverd, bewaren, as 't
mot met je leven," zegt de boer van de Hazekamp, „dat hêf ze in 't Oude Tes
-tamen
ook 'edaan".
„Dat kún je niet eens, Jansen, ze hebben je al vermoord met vrouw en
kinderen, eer dat je 't weet. 't Doel is goed, maar je mag geen slechte middelen
gebruiken om een goed doel te bereiken ".
Harm van de Kreek neemt de pijp uit den mond. „Der steet in de Bibel ", zegt
hij plechtig, „dat er altijd oorelogen zullen zijn, wiej meugt niet tegen Gods raad
ingaan."
Meester wordt heftig. „Dat heb je ons al zoo dikwijls gezegd, Harm, maar der
staat ook in den Bijbel, dat er altijd pest zal zijn, en daar mag je dan zeker wel
tegen vechten ! Dan ga je toch ook tegen Gods raad in ? En als de Volkenbond
tot algeheele ontwapening zou komen, dan zou iedereen blij zijn, behalve jullie.
jullie alleen zouden protesteeren, omdat er altijd oorelogen motten zijn. Vechten
jullie dan maar onder elkaar naar Gods raad ".
„Meester mot veurzichtig zijn, .... " waarschuwt Arend van de Steenbreek,
die in 't schoolbestuur zit.
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„Voorzichtig, voorzichtig ..... Meester ziet vuurrood, wil doorhollen, de boer
van de Hazekamp grijpt de teugels, want hij mag meester wel, en Arend van
de Steenbreek is 'n kwaje ! as die iets tegen iemand hêf ! ... .
,Meester hêf geliek en Harm hef ook geliek, 't is maar net krek, hoe dat 'n
mensche de dingen bekiekt.
Ak aan disse kant van mien huus sta, dan mok zeggen, 't dak is geel, en ák an
den anderen kant sta, dan mok zeggen : 't is braun. En 't is allebie waar, den
eenen kant is old en den anderen kant nieuwt.
Der steet ook in de Bibel dat de zwaarden tot sikkels zullen geslagen worden".
„Dat is veur 't hiernamaals," verzekert Harm.
„Ik denk anders, dat ze in 't hiernamaals geen sikkels meer noodig hebben,"
weert meester zich verbitterd, „wat zegt u, meneer Servaas ?"
John schudt het hoofd, staart een poosje voor zich uit, en zegt dan langzaam :
„Als ik weer mensch was, zou ik aan den kant van meester staan .... " Dan, alsof
hij schrikt van zijn eigen woorden, rijst hij plotseling op, wenscht goeden nacht
en gaat de kamer uit.
Daarmee is ook de spanning gebroken. Ze praten nog wat door over het wonderlijke doen van Meneertje, dan is het tijd om op te breken.
Den volgenden morgen is John vroeger dan gewoonlijk bij de hand. Een
vreemde onrust kijkt hem de oogen uit.
De boerin schudt bezorgd het hoofd als ze hem het erf ziet afgaan in de richtang van de bosschen.
„Hiej hêf 't zien breur beloofd," zegt Jan, „en wat hie belooft, dat duud -ie.
Ik mak mien niet zoo ongerust over hum, hiej is niêt gek, dat zegt meester ook.
Meester zegt : hiej kan zien weg, zien eigen weg niet meer vinden, en ielk mensche
mot toch zien eigen weg gaan".
,,Da mot dan toch Gods weg wè'en," meent de boer.
„Ja net, de weg, die bief 'n mensche heurt, dat is Gods weg. Hiej wol Domenie
worre en noe issie uut zien weg ; á-j -in je hart boer bint, en je mot dan up 't
ketoor, dan ben je ook uut je weg".
„Maar mééster mot veurzichtig zijn," waarschuwt de boerin nog eens, „dat mo -je
'm nog 's zeggem, á-je 'm ziet, Jan, á-je Arend tegen je hebt...." dan dribbelt ze
naar de pomp om de melkbussen te schuren.
John loopt den grintweg op, die door de velden naar de bosschen voert.
Er hupt een kuifleeuwerik vlak voor zijn voeten ; hij blijft stilstaan om naar het
rappe bewegen van de pootjes te kijken, met iets van glans op zijn bleek, ontredderd gezicht.
Als het beestje opvliegt, gaat hij harder loopen, hunkert opeens naar de bosschen
en hun eenzaamheid. Den angst zal hij wel nooit meer kwijt raken ; als hij den
schreeuw maar binnen kan houden, die gisteren avond bijna naar buiten brak.
Eenmaal in de beschutting van het bosch wordt zijn gang rustiger. Het roode
naaldenpad tusschen de dennen rijst en daalt en veert onder zijn voeten. De zon
schiet gouden pijlen tusschen de stammen door op het rood en het fluweeliggroen van de mosbedden. Onder een grilligen jeneverstruik duikt een konijnenhol
diep den heuvel in. Hier en ginds ligt een doode dennenstam gestrekt ; van ergens
achter de heuvels klinkt af en toe het geluid van bijlslagen tot hem over. Het
winterwerk voor het bosch is in vollen gang. Er vliegt met rumoerig vleugelgeklep
een houtduif op, hij schrikt even, maar wandelt dan weer verder, tusschen grijs
bemoste eikenstruiken en heide, die nog groent in de vochtige beschutting van
het bosch ; .... het loopen doet hem goed, hij voelt, dat de schreeuw weer wordt
gesmoord, en tegelijk voelt hij, dat er iets anders in hem oprijst, waarvan hij
het bewegen gisteren avond al speurde, toen meester aan 't praten was .... iets ... .
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Vat beweegt zich daar in helwit en zwart langs een dennenstam ! . . . . Met oogen
vol spanning loopt hij er op toe, staat dan plotseling geschrokken stil.... een
ekster in de volle glanzende pracht van smetteloos wit en diep metaalglanzend
blauw-zwart, opgehangen aan één poot aan een dor uitsteeksel van den stam.
Haastig omvatten zijn handen het diertje en lichten het los, het is nog bloedwarm,
maar de oogen zijn gebroken, verzonken in hun kassen. Hij wikkelt het touwtje
van den poot en bekijkt het dier aan alle kanten, het vertoont geen wond, geen breuk ;
men heeft het gevangen en een langzamen, ellendigen dood doen sterven. Ze doen
het hier, hij weet het, hij heeft er de jongens over hooren praten, hij weet meer
van hun schandelijke barbaarschheid, dat ze „spel" noemen, hij weet alles ! hij
heeft maar net gedaan, alsof hij niets wist.... omdat hij niet tegen ze op kan !
Meneertje ! Hij weet wel, dat ze achter z'n rug Meneertje zeggen. Iemand, dien
ze Meneertje noemen, heeft geen recht van spreken. Maar hij haat ze ! O, hoe
haat hij ze ! Al die menschen, die moordenaars kweeken, die lachen en schouderophalen .... het golft in hem op van woede en ellende, al de verscheuring van
vroeger is er weer.
Nu hééft hij dan gedaan, wat zijn broer wilde, en nu komt het leven hem
zóó te gemoet, zóó antwoordt God.
Met gebogen hoofd loopt hij het boschpad af, en streelt het doode dier, alsof hij
iets goed wilde maken, dat de menschen hadden verstoord ; de tranen druppen
op zijn hanen.
„Ik zal je begraven," mompelt hij, „de aarde is vriendelijk en zacht, de aarde
geeft, de menschen nemen, ze zijn dieven en moordenaars ; je zult niet liggen
te rotten voor 't oog van onverschillige menschen .... "
Hij loopt maar voort met het doode dier in zijn handen ; ellendig verlaten voelt
hij zich, behoorend bij het arme afgemartelde leven, bij dit dier.
Op een zandige plek staat hij stil en graaft met zijn handen een gat, en bidt een
wanhoopsgebed : „Breng me dan maar langs alle arme, verlaten, doode dingen
heen, als ik nergens anders meer voor deug ; dan kan ik ze tenminste nog een
gevoel geven, dat er ergens liefde is, en ze onder de aarde leggen als ze gestorven zijn."
Dan vlijt hij het dier neer en overdekt het zorgvuldig met zand, en keert huiswaarts ;
onder 't gaan blijft het in hem doorsnikken : „laat me dat dan tenminste mogen
doen, breng me dan maar langs alle arme, doode dingen heen..... " Als hij thuiskomt is hij doodelijk vermoeid, maar het is toch, alsof er iets in hem klaart, hij is
niet zoo arm en eenzaam meer.
Dien avond zit hij stil tusschen de anderen, zijn handen liggen roerloos over
elkander op zijn knieën ; hij hoort praten, maar verstaat niet, hij denkt alleen aan
het dier en zijn langzamen dood ; in hem herhaalt zich werktuigelijk het vreemd
gebed : „breng me dan maar langs alle arme, doode dingen heen".
Sneeuwstormen komen jagen over het land, gevolgd door regens, die de wegen
onbegaanbaar maken ; van wandelen, geen sprake !
Op de boerderij gaat het werk zijn stillen gang. Maar op een nacht is het heele
huis in onrust. De beste koe staat op melkworden, maar het gaat op een zware wijs.
In John's kamer dringen de stemmen door van de wakende mannen en het geluid
van haastig kloffende klompen.
Tegen den morgen is er een mooi vaarskalf geboren. De boer kruipt in de bedstee
om een slaapje te halen, de boerin is als altijd vroeg bij de hand.
John laat zich door haar meetroonen om naar het nog hijgende koebeest te zien
en het kalfje te bewonderen, dat op zijn vier slappe beenen in een klein hokje heen
en weerstolpert en den kop rekt naar de boerin • om aan haar hand te zabbelen.
Niemand heeft veel geslapen, Meneer zeker ook niet !
Neen, dat heeft hij ook niet, maar de wind is om, de zon schijnt en het leven
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hééft zich in hem bewogen, hij voelt het aan de smart,..., hij wil vandaag zijn
gewone wandeling weer doen, want de zon en de wind hebben de wegen wat
opgedroogd, het zal nu gaan.
In het bosch lijkt het altijd zomer ; als maar even de zon door de wolken breekt
glinsteren er duizend levende kleuren. De dennenarmen, die de suizende kronen dra
zijn rosrood, alsof er avondgloed overheen was getogen en de muziek van den-gen
wind is even melodieus als op een lachenden zomerdag.
Ditmaal volgt hij niet het naaldenpad, hij voelt een drang om tusschen de stammen
door te dwalen de rosse heuvelen op en af, om hier en daar een vergezicht te hebben
over de akkers, te stuiten op een breede eikenstruik, die al zijn oud koperkleurig
blad als een kostbaarheid om zich heeft gehouden zoo schoon als een bijna ver
bonte sjawl, waarvan de vrouw, die hem draagt, maar geen afstand kan-terd,
doen omdat ze in 't licht zulke onsterfelijk schoone kleuren vertoont.
Nu schijnt de zon op zulk een eikenstruik ; het blad is zoo fel doorlicht, dat hij
er bij stil moet staan en het aanraken omdat het bijna onwezenlijk is van glans, . .
maar wat ? .... daaronder ? .... bruin en wit en wollig, .... gehavend, dood ??
Hij bukt zich om beter te zien.... een arm konijn, in een vergeten strik, door
boschkraaien gehavend, gestorven eenzelfden, langzamen, vreeselijken dood.
En plotseling doemt de werkelijkheid voor hem op, dat hij eerst wel degelijk
van plan was geweest den gewonen weg te nemen, en toen gedrongen werd dwars
door het bosch te gaan, niet den linkschen heuvel over, maar den rechtschen ... .
Heer ! Heer ! nu denkt hij ook aan wat hij de vorige maal gezegd heeft in bitteren
zielenood. Nu gaan de doode dingen hem trekken, nu hééft hij antwoord ; nu zal
hij voortaan nooit meer door het bosch kunnen gaan, zonder doode dingen te ontmoeten!
Heer, Heer i .... Hij bukt zich en maakt den wreeden strik los van den tak
waarom hij is gewonden. „Arm ding, en ik ben toch blij, dat ik je gevonden heb,
dan kan ik je tenminste begraven" en terwijl hij werkt vallen de tranen, een regen
van tranen. .. .
Maar er verandert iets in hem ; er is iets in zijn oogen, dat maakt, dat men
niet goed meer „Meneertje" durft zeggen, en deze verandering wekt tegelijk bezorgdheid, omdat niemand er een verklaring voor weet. --Voor John wordt het bosch nu bijna een angst. Als hij den eersten den besten
mooien dag weer uitgaat, wil hij zich keeren naar het dorp met de vroolijke huizen,
de kinderen op straat ; hij doet een paar stappen in die richting, dan moet hij
keeren, of hij wil of niet door een onzichtbare macht gebonden.
Aan 't eind van de akkers bij het boschpad gekomen, staat hij stil, door een
huivering van angst overvallen, hij kan nauwelijks ademhalen, want het leven begint
zich zoo geweldig te bewegen, alsof daar tusschen die warreling van dennenstammen
zijn lot nu zal worden beslist, voorgoed. Het zal leven zijn, of sterven. Maar
de doodsangst grijpt hem, dat het mogelijk sterven zou kunnen zijn, niet lichamelijk,
maar sterven de eeuwigheid door als van een dier in een strik, als 't ware vastgeklonken aan den grond, levend dood een prooi van al de daemonische machten,
die op hem aanstormen.
Dat is dood! en dat komt, als hij niet lééft..... En toch, hij moet voort, hij
kan niet meer terug, achter hem ligt de schoone, groene aarde,. .
Er is niets in het bosch, en toch speurt hij angstig rond. Want de doode dingen
trekken hem, dat voelt hij nu, hij heeft ze zelf geroepen!
Is dat, omdat hij zelf ten doode is opgeschreven?
Wat is het stil vandaag, de wind zingt niet, hij hoort geen vogel.
Er zijn bemeste en opengeploegde akkers, zoo tracht hij zichzelf gerust te stellen,
dat weten de vogels onmiddellijk, daar trekken ze op af.,,. maar dat het nu juist

190MENSCH!
vandaag .... O, als hij maar zeker wist, dat het God was en geen blind noodlot,
dat hem naar een crisis dwong, want er komt een crisis !
Hij heeft al weer te veel geweend van binnen, te fel gehaat, te hevig liefgehad .....
Geen vogel, .... geen krakende tak .... stil, + . . nu hoort hij toch wat .... een
klagelijk kreunen als van een mensch in stervenspijn.
Zijn vonnis ? Behoort hij onherroepelijk bij de doode dingen ? Hij kan niet
vluchten, wil ook niet, want sedert hij de arme, doode dingen tot zich trekt, beweegt zich het leven weer, raadselachtig, maar zeker ! Het wordt hemel of hel... .
daar ! ... .
Hij weet opeens, wat zich daar bij dien bladerhoop jammerend wringt, dat is de
wit-en-zwartgevlekte kat van de boerderij ; hij herkent haar, ze werd sedert twee
dagen vermist!
Het dier tracht in doodspijn met den kop in den grond te boren, klaarblijkelijk
heeft het vergif in gekregen en is weggekropen om te sterven.
Hij denkt niet meer aan zijn noodlot, maar knielt bij het stervende dier op den
grond. Aanraken durft hij 't niet, uit vrees het nog meer te pijnigen, maar hij
breidt zijn handen uit over het worstelende lijfje en het is of er een warme
stroom van medelijden uit zijn handen vloeit, het dier wordt stil.
„Ik help haar", mompelt hij, „ik voel, dat ik haar help". Als zijn knieën stram
worden gaat hij op den grond zitten en neemt het dier in zijn armen, het kreunt
even, er loopen lange, smartelijke rillingen door het gemartelde lichaampje, maar
het legt het kopje rustig tegen hem aan, en opent af en toe de oogen, menschenoogen, zooals dieren hebben, die sterven gaan.
Hij blijft roerloos zitten, tot het beest na een lange, vreeselijke stuiptrekking de
pooten strekt en zich niet meer beweegt.
„Het is afgeloopen", zegt hij en legt 't naast zich op den bladerhoop ; dan staat
hij op en gaat wat rondloopen om zich de koude uit de leden te jagen ; als hij op
de plek terugkomt is het dier koud en stijf.
De grond is te hard om een gat te maken, daarom zoekt hij een oud konijnenhol
en laat het daarin wegglijden.
Op weg naar huis denkt hij niet meer aan hemel of hel, aan een vonnis dat aan
hem voltrokken zal worden ; de fontein van zijn leven is weer aan 't springen, al
loopen de tranen over zijn gezicht als hij aan de doodspijn denkt van het verloren dier.
Hij durft nauwelijks gelooven dat het waar is, want hij was God immers kwijt
en in zijn wanhoop had hij gezegd : „Als ik dan nergens meer voor deug, breng
me dan maar langs alle arme doode dingen heen, dan kan ik ze ten minste
begraven."
Dat was toch geen gebed, geen weg ! het kon een zinsbegoocheling zijn nog
wreeder dan al de vorige. .., Jezus, jezus.... is er wel een zoo verloren als ik!
En ik heb toch zoo verlangd u te dienen met mijn liefde. Hoe komt 't dan dat
ik U uit 't oog verloor, en dat er nooit een antwoord kwam, nooit, nooit! totdat
ik ben gaan schreeuwen zooals de heele wereld schreeuwt!
Als dit een zinsbegoocheling is!.... Hoe komt het, dat ik leef en met U spreek,
nu op dit oogenblik ! Leeft gij.... leef ik? .... Hij loopt met zijn handen gevouwen, zijn gezicht geheven naar den winterhemel vol zon en het is of zon, of
Heilige Geest, als zonlichte waarheid zich over hem, in hem stort. ... het ster
dier werd toch stil, toen ik mijn handen over hem uitbreidde. Op den weg-vend
der barmhartigheden gaat Jezus immers nog iederen dag tot aan het eind der
tijden !. ... of het gaat om een mensch of een dier, wat doet het er toe! Op den
weg der barmhartigheden kan je Hem altijd ontmoeten. Daar is Hij!
„En waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn". Hij staat stil en kijkt rond.... „Gij,
en ik uw dienaar ? ... , zegt hij, als een die ontwaakt uit een boozen droom!

MENSCH! 191
Hoe glanst de aarde zoo nieuw en zoo schoon en hoe groet hij haar met een
nieuwe liefde, die alle bitterheid jegens de menschen met hun wreedheid buitenstoot ?
Als ze maar één keer Jezus ontmoet hebben op den weg der barmhartigheden,
denkt hij, dan verandert alles ; ze weten niet, wat ze doen.,..
De boerin van de Hazekamp staat met de hand boven de oogen naar Meneer
Servaas uit te zien. Als ze hem ziet komen, gaat ze haastig naar binnen, ze wil
haar ongerustheid niet toonen.
Zijn gezicht is zoo wit, als hij binnenkomt, en zijn gang zoo langzaam van ver
maar hij vraagt naar het kalfje en naar de koe, hij vraagt naar alles.-moeidh,
„Hiej wordt beterder, of hiej sterft," denkt de boerin verschrikt, ,,dat zu-je altiejd
zien. As zukke menschen sterven gaan, dan is 't ook net, of al dat rare van ze of valt."
Den volgenden morgen zet John het heele huis in verbazing, als hij den boer vraagt,
of hij hem 's middags met het wagentje naar 't station wil brengen ; hij gaat zijn
broer verrassen.
„Dief raken wiej kwijt," denkt de boerin, „ik bin der blied om",.... maar ze
zucht toch, als ze denkt aan de slechte tijden, want Meneertje betaalde goed.
.... Meneertje?....
Mijnheer Servaas, John Servaas .....+!
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Zoo groot en diep werd hij bewoond door God
dat hij haar die hem in de bergen baarde
en met haar pijnen foltrend bond aan d'aarde
vergeten wilde en bande uit bloed en lot.
Vuur dreef hem voort. Hartstochtelijk schreed hij tot
zijn volk dat norsch en stom zich om hem schaarde
en schroeide met zijn woord hen en verklaarde
Gods toorn en bracht hun konde en gebod.
Hij zweeg. Doch schrijnen bleef de sterke stem.
Zwaarden van stilte richtten zich op hem.
Hij zag hun vlij me scherpte, wist en leunde.
Kruis. Nacht. Ruischende door de Ruimte - treedt
glimlachend God, buigt zich tot een profeet,
een mensch, een man die stervend „Moeder" kreunde.
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(Het beeld komt op).
Van den mensch gesproken. Hij hoort nu eenmaal in het leven d á ár waar hij
zich op dit bepaalde oogenblik bevindt. Nergens is plaats voor twee, tenzij de
een onder, en de ander boven staat.
Het levensbeeld, waarin Antoon Eelebos zichtbaar wordt, heeft een zeer evenredig
en vredig aanzien.
De stad is omtuind. Komen en gaan binnen haar veste verloopt in stemmige gelijkmatigheid. Ze heeft open waterpoorten naar het akkerland toe, vrije uitgangen naar een
landelijk gebied. De havenmond spalkt op een wijde, glinsterende zee zonder horizon.
Een paard-en-wagentje rijdt over den dijk stadwaarts. Twee schuiten zeulen op
roepwijdte te velde. Op de effen zee strijkt een klipper tusschen de strekdammen
het blinkend zeil.
Er is geen aanleiding ergens het opkomen van een stekelig kwaad te vermoeden.
Elkeen is tevreden op de plek waar de Voorzienigheid hem nu beschikt.
Het is schoon zoo.
dat Antoon in het gezin de plaats inneemt,
Ook dit — er is geen wrikken aan
waarmee de welgezinde gedachten der tijden volkomen vrede hebben.
Binnen den kring der zijnen zit hij als een goedmoedige reus. De weerbaarheid
van zijn kracht is latent in zijn stierenhals, in de groote handen, die op de gespannen
schenkels uitrusten.
Onze twijfels hebben hem nog niet aangeraakt. Denkt hij aan zijn vader of aan
God ? Aan den baas van vader of aan den dominee ? Aan leven of. . . . dood?
Indien zijn gedachten in den cirkel omgaan van zijn smalle leven, dan denkt Antoon
na hetgeen hij weet. Dat, wat hij van den meester gehoord heeft, van den predikant,
van vader nog eens, van moeder alweer.
Onze weifelingen kringen en keeren om hem heen zonder vat.
Terwijl vader ronddoolt in het labyrinth van de politiek en moeder gebukt voortstrompelt door de sloppen van het alledaagsche nieuws en de oude zorgen, wandelt
Antoon op de vlakte.
Alles is er duidelijk, onversierd en zonder schrik. God is de Schepper des Hemels
en der aarde, Israëls Heer, en Christus' Vader. De Heer is gekomen om zondaren
zalig te maken, zondaren, die wij allen zijn.
Uw ouders zult gij gehoorzamen. Is het zoo moeilijk? Wanneer Antoon tegen
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de regel zondigt, wijst vader hem terecht, moeder zegt haar vermaan. De zaak is
daarmee beslecht.
De menschen zeggen dat het leven moeilijk is. Elken dag bidt vader : Geef ons
heden ons dagelijksch brood Verlos ons van den Booze. En de dominee bidt om
uitredding voor een moeder, een zieke. Maar hij dankt voor de vele, vele zegeningen.
Lente, zomer, herfst en winter wisselen met natuurlijk aanzien.
Elken morgen, middag en avond het spel. De dagen varieeren niet opvallend, tenzij
in de af- of aanvlietende getijden van den lesrooster.
De Zondag is een enkele -uren-feest van stilte en stemming. Zie, het is schoon.
Die hun best doen en het rechte pad loopen, wandelen ten hemel.
Als vader Eelebos de krant samenvouwt en haar, onder het zwarte brillenhuis,
op een hoek van de tafel neerstrijkt, beseft hij in een oogopslag hoe Antoon is. Een
jongen waarover ze niet te klagen hebben.
Een warm gevoel van genoegen doorstroomt hem. De kamer wordt helderder,
als begon dit inzicht plotseling uit hem te stralen. Spontaan zegt hij door zijn glimlach
heen : „En zeg me nou 's Antoon, wat wil je eigenlijk worden ?"
Antoon verzet zijn voeten één voor één van de bloemen naar de bladen op't karpet, kijkt
recht in het wit-gloeiende gaslicht, zoodat zijn lichte oogen twee vonken worden boven
de vleeschbobbels van zijn wangen, en antwoordt rustig : „Da's een moeilijke vraag ".
„De vraag ? De vraag ? De vraag niet, maar 't antwoord misschien". Vader Eelebos
examineert geruststellend, hij helpt den jongen dan met de volgende overwegingen
op streek. „Kijk 's, Antoon, het wordt nu zoowat tijd, om te vragen wat je eigenlijk
wilt. Je weet wel, wij van onzen kant zullen er alles aan doen, wat mogelijk is".
Antoon zwijgt. De vader ziet ineens duidelijk de reclameplaat, die in het postkantoor
boven het lessenaartje hangt : Ouders ! laat uw kinderen onderzoeken voor het te
laat is. Even -- maar met weerzin -- herkent hij in de gekaperde sloof van die affiche
de verpersoonlijking van zijn geslacht.
Antoon is breedborstig uit de kluiten gewassen. Allerminst beteekent dit, dat hij
nu voorbestemd is voor het schonkig knechtschap. Waarop Eelebos vervolgt: ,,Méér
worden dan je vader, Antoon. Dus, meer leeren".
Een brokstuk uit zooiets als het Leidersparool doorflitst vaders brein: Uw taak,
ouders, draagt gij straks aan de jongeren over.... Het is daverend en het is zoo
simpel. De dood zal deze waarheid niet logenstraffen.
Hoor : wij hebben het niet bereikt, dat zij er naar trachten, naar het ideaal....
„Kennis is macht, moet je maar denken Antoon".
„Ja", zegt Antoon. „Voorloopig maar door leeren, dat lijkt me wel wat".
„Zoo, dus dat wil je wel ? Nou, we zullen es kijken. Wij hebben er wel wat voor
over. Als je je best maar doet".
Denk maar niet, dat Antoon nu opeens gretig de afspraak met een belofte bezegelt.
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Deze voorwaarde is een vanzelfsprekendheid.
„Dan ga 'k nu maar slapen% besluit hij. „Ik wacht maar niet op Marie".
„Niet ? Voel je je niet prettig of ben je moe ?", informeert moeder belangstellend.
„Nee, -- maar wat zal 'k hier nog langer zitten. Gnacht dan maar".
Antoon verdwijnt door de gangdeur.
De treden van de trap zijn aan de bonzende opstoppers van zijn zware schoenen
af te tellen : veertien.
Op den zolder rekt Antoon zijn pezige armen met gemak tot de gebinten. Twaalf
van deze knusse woninkjes staan onder den licht-omfloersten avondhemel, tezamen
met een donkere kerkrug, een torenklok, zwartsel van takken, de heldere lamp van
het havenvuur en de sterren der toplichten op de ree.
De tochtwind die langs de kromming van het kerkhek over 't plein speelt, verbastert
het druk gesprek van Marie met haar vriendin.
,,.... Ik zei : Ik durfde het niet aan. Natuurlijk was het weer laat op de v'reeniging.
Ik dacht 't al. Ik zeg tegen 'm, smeer 'm nou maar voor vanavond, ik krijg anders herrie ".
,,Zijn ze kwaad, as 't over tienen wordt ?"
„O, ik wed dat ze al minstens een kwartier zitten te wachten. Want Antoon die
ligt natuurlijk al lang. Sl áper".
„Is-ie suffig, denk je ?"
„'n Beetje sloom, 'k weet eigenlijk niet. Niet dom, zie je, maar net als zulke bonkige
jonges zijn, ze hebben 't niet door. Moet je nou bijvoorbeeld niet gelooven, dat ie
vanavond wacht tot 'k thuis ben, terwijl ie weet, dat vader en moeder nou zitten te
popelen. Antoon is braaf. Nou ja, 't is nog een kind".
„Pas op .... een kind, zoon kerel".
De twee vriendinnen stappen de laatste honderd meter vóór Marie's huis kordaat
en zwijgend. Dan nemen ze met een luchtig „Daag" en het traditioneele teeken van
„mondje-toe" afscheid.
Meteen knakt de grendel van de deur en zegt een stem op een toon die weifelt
tusschen „welkom" en „eindelijk" . „Zoo, ben je daar ?"
„Ja, daar was ik," zegt Marie. „Laat hè ?"
En moeder; „'t is nou werkelijk bed-tijd, kind. Antoon.,,.
....,,slaapt al", vult Marie aan. „Lieve jongen ".
Terwijl ze op kousevoeten de veertien treden opklautert, klepelt het klokkenspel
de wijs van 't halfuur, waarvoor ze een volgend maal, denkt ze, een standje zal kunnen
verduren. Want vanavond telt, gelukkig, niet mee. Alleen maar, de rustige slaap des
rechtvaardigen, die haar broer is onder het langsscherend schijnsel van de kaars,
wekt even het gevoel, dat haar ongehoorzaamheid 't zoete geluk wel eens bederven kan.
De vreemde stilte, die vraag en de weerstand tegen het antwoord nemen in den
droom gestalte aan.
Nacht. Duister en regen sluieren de contouren.
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JAN H. EEKHOUT.
Poëzie.
Wies Moens (e.c.) heeft indertijd met zijn litterair vernieuwingsprogram, waarvan
de uitwerking op het vers was een verbijsterende opeenstapeling van, veelal onsamenhangende, metaforen, en de uiting van een onbeheerschte drang daarin de
na-oorlogsche ontredderde menschheid tot de eenige orde, de orde der liefde, te
roepen, onder zijn onmiddellijke en latere discipelen (driekwart van het dichtend
jong Vlaanderen) een verwarring gesticht, waaruit zij zich tot op heden nog niet
hebben kunnen bevrijden.
Dit blijkt alweer uit een paar der voor mij liggende bundels.
Allereerst dan Marnix de Gavere (een pseudoniem) met zijn boekje „Gedichten"
(uitg. Steenlandt, Kortrijk).
Marnix de Gavere is aan het geweld van het overrompelend vuurwerk der inzetters
van het zoogenaamde expressionisme vrijwel ontkomen ; het rumoer en de kleurige
weerschijn der explosies drongen slechts vagelijk door tot de schemerstilte van zijn
schrijfcel.
Toch kon hij de verleiding niet weerstaan bij tijden eens op te zien naar zijn
venster en te luisteren : het spel daarbuiten bekoorde hem toch wel eenigszins.
Vooral als de verjongde Karel van den Oever zijn stukken afstak.
Doch dan, telkens ook, schrok hij, voelde zijn ontrouw, wendde zich af van het
raam en keerde terug tot zichzelf en de stilte, wier minnaar hij werd.
Marnix de Gavere's melodieën bezitten weinig schakeering in toon. Dat is hun
armoe — en tegelijk hun rijkdom. Hij prevelt zijn gedichten en ze hebben van
de, ontroerde, preveling het monotone, onverstaanbare, maar tevens ook het formulante, het geheimzinnige. Waar zijn stem zich verheft of verheffen wil hoort men
opeens het geluid van een ander (van Van den Oever, Moens soms en Gysen).
Hij bedrijft een onheldere, ik zou haast zeggen „gesluierde" beeldspraak. Hij
aarzelt voortdurend tusschen de gebonden- en vrijvorm. Zijn rhythme is niet sterk.
Hij doet geen moeite voor het rijm, laat het op het toevallig rijm aankomen.
Zuiver kinderlijk, primitief is zijn kunst.
Marnix de Gavere is een door God en Dood verontruste, tracht hunne mystieke
eenheid te ontdekken. Hij laat niet af voor hij vindt :
Gij zijt meer dan een droom
die we in verlatenheid
verbeiden:
Gij zijt de droom die leven doet.
Gij draagt ons hart waar het moet
over de wegen van de wereld,
tot Uw engel ons wenkt
en in zijn stralen doet vallen.
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O God, eenmaal Uw paradijs,
als de eerste dag in ons ontwaakt,
Hoe luttel telt de tijd
waar Gij alleen nog zijt.

André Demedts' bundel ;,Jasmijnen", (Steenlandt, Kortrijk), haalde na het verloop
van een jaar tijds een tweede druk : evenals in Holland ook in Vlaanderen een
zeldzame en verrassende gebeurtenis.
Waaraan heeft Demedts dit succes te danken?
Zeker niet aan zijn oorspronkelijkheid, want hij toont zich in vers na vers, angstwekkend afhankelijk zelfs, geïnspireerd op de hymnische humanitarist van „De
twee Vaderlanden", Achilles Mussche. Maar het merkwaardige, en hier hebben
wij tevens de oplossing voor de onverwachte waardeering, het merkwaardige in het
geval Demedts is, dat, alhoewel zijn stem onmiskenbaar ontbloeit aan het vervoerde en vervoerende geluid van een oudere confrater, toch onophoudelijk in haar
boventrillen blijft het eigen persoonlijke hartsaccent.
André Demedts heeft, in tegenstelling met zoo menig nevenjongere van zijn
generatie, inderdaad iets te zeggen. Er is in hem een onweerstaanbare drang zich
daartoe te uiten in poëzie. Hij is een dichter -- een die de eigen wijze van vormgeving echter nog niet gevonden heeft.
Het laatste blijkt vooral uit de na „Jasmijnen" verschenen bundel „Geploegde
Aarde" (Steenlandt, Kortrijk). De verzen in „Geploegde Aarde" staan poëtisch
stukken ten achter bij het boek van zijn debuut. Toch heeft hij er een opmerkelijke
winst gemaakt :hij wist zich voor de fascinatie Mussche bijna gansch te vrijwaren.
Maar poëtisch heeft zijn vers daarbij zeer ingeboet. Vooral het rhythme verzwakte (niet de aandrift, daarvoor is Demedts te zeer dichter).
•
Een der beste verzen uit „Geploegde Aarde" is „De reiziger". Ik citeer het gedicht
met weglating der, overbodige, slotstrofe
Laat mij over mijn gaan en trekken zwijgen,
de aarde is niets bijzonders en niet groot ;
er is toch nergens meer dan hier te krijgen.
en levend gaan wij overal toch langzaam dood.
o Wist gij maar, al wat ik deed om te vergeten,
om voor mijn ogen nimmermeer terug te zien

wat wel in werklikheid, voor goed vergleden,
in zijn herinnering toch werklik bleef nadien.
Ik noem de bergen, noch de vlakten, noch de steden,
waar ik eens woonde en zwierf en eenzaam was,
ik noem de mensen niet voor wie ik heb geleden,
de namen zeggen niets, en zij vergeten ras.
Maar door de namen zie ik iets dat niet wil tanen
en op het netvlies van mijn ogen blijft,
totdat er na het bloed en 't water van de laatste tranen,
geen ander beeld dan dat van God meer overblijft.
En ondertussen reis ik heen en weder
en 'k ben hier in Uw midden en ik drink en lach;
ik ben niet anders nu, dan gisteren, en morgen weder,
veranderd ben ik niet door wat ik zag.
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Wij beschouwen „Geploegde Aarde" als Demedts' wezenlijkè debuut.
Met Aimé de Morest's bonte poëzieverzameling bijeengebracht onder de titel
„Het Brandglas" (A. A. M. Stols, Maastricht-Brussel) zijn wij bij de traditioneele
streng-strofische versvorm beland.
De Marest's gedicht openbaart duidelijk verwantschap met dat van Herremande-niet-ironist, ofschoon zijn toon meestal het subtiele van Herreman's geluid mist.
Er is iets sympathiek bruut -onverschilligs in hem, als bij sommige mannen van
de straat. Hij zegt wat hem op het hart ligt, houdt niets achter.
Hij beschikt over een benijdenswaardige woordenrijkdom en schuwt alledaagsche
rijmen.
Naast veel, niet bijster aantrekkelijk, gezingezang aan de oppervlakte, wordt men
soms eensklaps getroffen door een dieper accent en komt men onverhoeds voor het
mysterie der poëzie te staan o.m. in enkele balladen (van den Wagenaar, Francois
Villon, De Molen).
Als volksdichter -- ik moet hier denken aan de zooeven gestorven grootmeester
van het Vlaamsche volkslied, René de Clercq -- is de Marest op zijn best in het
„Driekoningenliedje" ; als epicus (buiten de ballade) in het volgende „Robespierre"
;

De vunze heerschappij van pruik en hoepelrok
woog als een kwade lucht op Frankrijk's gouwen,
Aan veler haarden school de grijze wrok,
en werd, bij d' avondpit, opstandigheid gebrouwen.
't Volk van Parijs liep hongerend langs de straat,
doch, rijk aan privilegiën en blazoenen,
dreven, met al den luister van hun staat,
de Koningin en 't Hof langs Trianon's plantsoenen.
Niet immer klonk de fluit bij 't onbezonnen spel.
Een treurge wind blies op d' aloude kruinen,
met, soms, het scherp gesis van een libel. *)
't Zou spoedig herfsten in de gala- tuinen ;

Want bleek en wrevel, eerst begroet met spot,
sprak daar, in 't somber huis der Jacobijnen,
de latere provisor van 't schavot.
En Capet's tonne ging aan 't kwijnen.
Aimé de Marest neemt een geheel aparte en belangrijke plaats in onder Vlaanderen's jongsten. Een zekere mate aan zelfkritiek heeft hij echter broodnoodig.
Op een enkel gedicht, het eerste, na, heeft Jan Vercammen's „Reven" (Steenlandt, Kortrijk) mij diep teleurgesteld. Deze prille poëet spant, men merkt het,
gedurig alle kracht in om zijn woord tot leven te brengen maar het blijft droog,
dor, wordt nimmer opgenomen in de innerlijke bewogenheid, het dringend zielsrhythme van den dichter. Meermalen grijpt hij zich als in wanhoop vast aan
anderen : Van de Woestijne, Moens, Mussche. Hier en daar, schaars, lanceert hij
een aardige beeldvondst. Jan Vercammen had zijn „Reven" nog wat moeten vasthouden tot hij een aantal verzen bijeen had als het lied, waarmede zijn boek thans
opent.
*) Pamflet.
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Met de omvangrijke bundel „Van lente en minne, van herfst en dood" (uitg.
Regenboog, Antwerpen) door J. Decroos, worden wij weer opeens ettelijke jaren
terugverplaatst : naar de tijd van de Rafael Verhuist der natuurliederen. Wij kunnen
daarom niet gelooven hier met een jongere te doen te hebben.
Dit werk, laten wij het eerlijk bekennen, bezit al de bekoring van het oude : wij
ervaren het ontwaken der lente weder, dolen door bloeiende weiden, houden ons
op bij een bedwelmend rozenperk, blikken over de „lachende zee", trekken het koele
bosch in, ontmoeten een „lief maagdelijn". En dan voelen wij scherp het manco
aan natuurlyriek in de poëzie van vandaag.
De poëtische waarde van Decroos' verzen is gering -- een zestal uitstekende
vertalingen uitgezonderd. Desondanks echter zijn wij hem dankbaar, omdat hij ons
eraan herinnerde, dat er nog zooiets als de natuur bestaat.

Proza.
Bleek de oogst aan poëzie ditmaal wat poover, van het nieuw verschenen proza
kan niet veel beter gezegd worden.
Frans Smits, de auteur van een reeks goede schetsjes en een bundel waardevolle
oorlogsnovellen, heeft zich thans gewaagd aan de roman. Hij ging daartoe de oude,
gebaande weg en werd zoo'n beetje een Buysse-volgeling. Hij deed dus geen groote
greep. Hij nam een gemakkelijk voor de hand liggend recept :een minnarij tusschen
een knappe typiste en haar patroon. Toch slaagde hij erin een lezenswaardig boek
te componeeren. Hij noemde het „Onder het oog van Mercurius" (C. A. J. van
Dishoeck N.V., Bussum).
Dina Franck, herbergiersdochter uit een Antwerpsch achterafstraatje, meldt zich,
om een vacante typiste-plaats, aan op het kantoor van de groothandelaar en celibatair Anton Muller. Zij wordt onmiddellijk aangenomen. Al spoedig verklaart
Anton Muller haar zijn liefde en Dina aanvaardt deze zonder veel aarzaling, niet
uit wederliefde, doch om het luxieuze leven dat haar nu ten deel vallen zal. Anton
Muller, die haar „voorloopig" niet huwen kan, richt toch reeds een „liefdenestje"
voor hun beidjes in. Dina neemt haar ontslag als typiste en betrekt alleen een
door haar voormalige patroon gehuurd huis. Geruimen tijd voelt Dina zich de
rijke dame en geniet met volle teugen van de schitterende weelde rondom haar.
Tot zij haar liefde ontdekt voor haar pianoleeraar André Poelaert. De auteur heeft
hier blijkbaar niet geweten hoe er nu verder uit te komen, en daarom, met gebruikmaking van een occultisch foefje, een resoluut, en natuurlijk onbevredigend,
einde gemaakt aan zijn roman : Anton Muller neemt zijn geliefde mee op een
autotochtje, nu nog slechts een noodlottige botsing met een ander vehikel.... en
de heer Muller is uit de weg geruimd ... .
Hetgeen Smits' roman lezenswaard maakt is dus allerminst de fabel van het werk.
Doch daar is in zijn boek ten eerste, in de inleidende hoofdstukken, de rake schildering
van het Antwerpsch kantoorbedrijf, waar rondom het typisch stadsrumoer raast,
en van het stadsleven zelf.
En dan de uitbeelding der gestalten.
Diep door in de psyche zijner sujetten dringt de schrijver nergens, echter wel in
de, uiterlijke, karakters.
Nemen wij bijvoorbeeld de figuur van Dina Franck. Bij menig ander auteur,
wiens vermogen om de menschelijke ziel te doorpeilen uiterst gering is, zou een
Dina Franck niets anders geworden zijn dan een volksboekmarionet. Wat Frans
Smits echter doet is een karakter uitdiepen tot op de grens van het waarlijk
psychologische. Hij weet het karakter zoo een eigen, zelfstandig leven te geven, en
gestalte. Het verborgen geblevene, de ziel, werd raadbaar. Maar hiermede tevens
ook heeft Frans Smits de beperktheid van zijn kunstenaarschap zelve scherp aangeduid.
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Edgar du Perron, de becero, de schelder (en schender) in de moderne litteratuur
heeft zich gezet aan de omwerking van zijn jeugdroman „Een Voorbereiding" (A. A.
M. Stols, Maastricht-Brussel) en het resultaat daarvan opgedragen aan Menno ter
Braak. Het boek biedt een episode uit het leven van, de zelfs door du Perron's
befaamde ironie van volslagen onbelangrijkheid niet te redden, jongeman Kristiaan
Watteyn.
Het eenige, waarvan du Perron's roman het bewijs brengt, is, dat zijn maker
bij ernstiger concentratie dan bij deze omwerking plaats vond, ongetwijfeld bekwaam is verhalend proza te creëeren. Maar hadden wij dit bewijs niet reeds in een
paar knappe novellen ?
Het eenig „smakelijke" in deze Voorbereiding vormen een paar bladzijden pathologie.
Antoon Thiry, de fijnzinnige dichter van een drie of viertal meesterwerkjes van
kleinkunst als „Meester Vindevogel", „Mijnheer pastoor en zijn vogelenparochie",
is zat geworden van zijn oude kunstenaars-zelf en heeft zich daarom aan het schrijven
gezet van minder innig, minder pittoresk, maar breeder en grooter proza. Hij stelde
het schema op voor een kloeke politieke romancyclus, doopte deze met de naam
van zijn land, „Vlaanderen" en bracht het eerste deel van zijn plan in drie maanden
tijds ten einde : het boek „De hoorn schalt" (N.V. Em. Querido's Uitg. Mij., A'dam).
Dat eerste deel nu werd een mislukking ; de auteur greep, voorloopig althans,
boven zijn kracht ; de politicus Thiry bleek in dit geval veel sterker dan de artiest
Thiry.
Thiry bedoelde ons te schenken een roman van het activisme. Ongetwijfeld had
daar iets groots uit kunnen groeien, wanneer hij niet zoo dwaas bruut afstand
had willen doen van zijn vroegere creatieve ingesteldheid. Dit blijkt vooral uit de
eerste honderd bladzijden van „De hoorn schalt". Daar speelt de oude Thiry hem
nog parten, bloeit innigheid op uit zijn woord (die brooze innigheid, welke zijn werk
superieur maakte aan dat van zijn geestverwant Felix Timmermans), en zijn zijn
Vlamingen op weg wezenlijk menschen te worden, schepsels van vleesch en bloed.
Thiry teekent ons in zijn boek het door das Deutsche Militar overzwermd Vlaanderen. In een mooi stadje, het zal Lier zijn, woont de grijze beeldsnijder Storme
met zijn kinderen Jan en Goeleke ; Storme's oudste zoon staat aan het front.
Vader Storme is een gemoedelijk man en Vlaming en, evenals zijn vrienden mijn
enthousiaste organist, de sterke kaarter Bergmans en pastoor-hernPov,d
Robijns, een gevangene in de droom van het machtig Vlaanderen van eertijds. Zal
zijn land nog eenmaal tot de middeleeuwen van Memlinc en de Van Eycken ontwaken ? Hij hoopt het, heeft er bijna vertrouwen in ; Provo gelooft echter brandend
in de komende groote tijden. Met Jan Storme, de zoon, is het anders. Jan is verliefd op de dochter van de hovenier-schilder Govaerts. Govaerts is een revolutionaire geest. Door hem komt Jan in contact met het activisme en toont zich al
spoedig een vurig voorstander dier partij. Als vader Storme het hoort is hij diep
verslagen. Jan zou heulen met de vijand, terwijl zijn broer Luc in de loopgraven
Zit? Jan zou zijn land met behulp van de Duitschers willen bevrijden van de
Franskiljonsche overheersching ? Storme weigert aanvankelijk het te gelooven.
Doch als hij verneemt, dat het onheilsbericht afkomstig is van pastoor Robijns,
blijft geen twijfel meer over. Zijn vrienden raden hem Jan eens stevig onder handen
te nemen, hij zal zeker voor rede vatbaar zijn. Storme zal zulks doen wanneer de
tijd er is; hij wil eerst wachten op een teeken van God. En Storme bidt, bidt,
tot het teeken komt. Kalm bespreekt hij nu alles met zijn zoon, maar hij bereikt
niets. Het is het juiste oogenblik, beweert Jan, Vlaanderen voor goed te redden.
En wat het heulen met de vijand betreft; hij loochent het, en, trouwens, wat komt
het middel erop aan ?
..
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Tot zoover zijn Thiry's menschen aanvaardbaar. Dan loopt het verder hopeloos
verkeerd, zijn zij letterlijk niets meer dan „papieren kinderen" op wier witte
lijven met nauwkeurigheid neergeschreven werd het program van een conservatief
of een actief flamingantisme, is de eenige levende beweging in het boek nog slechts,
dat conservatief zich geleidelijk bekeerd tot actief. En men raakt ten slotte tot de
conclusie, dat het eigenlijk doel van de schrijver was : des lezers instemming te
winnen met een (helaas, niet zeer overtuigend, maar overigens niet oninteressant)
pleidooi voor .... de activist Thiry en diens activist-kameraden.
Wij vreezen voor het volgend deel van de cyclus „Vlaanderen ".
.... Sichem in Vlaanderen moet een geestig dorpje zijn. Bovenal zal het dat geweest
zijn toen pastoor Munte er nog de scepter zwaaide.
Ernest Claes is het daaromtrent zeker met mij eens, het Sichem van Munte's
tijd ligt hem zoo zeer na aan het hart ! Ge moet naamlijk weten dat de steenen
heiligen in de parochiekerk toen veel minder van steen waren als het tegenwoordig
wel het geval is. Munte bezielde ze en ze leefden, in alle nuances, het leven
mee der Sichemaars.
Van die lieve heiligen nu verhaalt Claes ons in zijn klein boekje „De heiligen
van Sichem" (Wereld-Bibliotheek, A'dam). Achtereenvolgens passeeren ze de rij
Gerardus Majella, die er bij de Sichemaars maar niet in wil ofschoon Pastoor Munte
al „op drie verschillende plaatsen in de kerk met hem geprobeerd heeft" ; Sint Joris,
die Claes in zijn kindertijd goesting deed krijgen om ook „peerdensoldaat" te worden;
Eustachius, Sichem's schutheilige ; Sint Rochus, een „kurieus manneke" ; de witte
Sint Barbara ; Sebastiaan, die „een felle vent moet geweest zijn" gelijk hij daar
staat te Sichem ; O. L. V. van Lourdes, die maar een Française is en daarom „zoo
heel anders" dan het L. V. van Sichem ; de zwarte onbekende Sant, 'n toevallige
koop van Munte, enz.
Ernest Claes' vertelsel is een uitnemend brokje kleinkunst geworden vol vriendelijke humor. De houtsneden erbij van Tytgat hebben niet veel om 't lijf.
Even on-modern als wij Decroos' poëzie bevonden zijn de „Vertellingen van den
smid" (De Sikkel, Antwerpen) door Lode Verhees. Verhees is, hij zou anders geen
Vlaming zijn, een goed verteller. Hij heeft zich op zekeren dag in zijn verleden
verdiept, er belangrijke dingen ontwaard en besloten zijn herinneringen te boek
te stellen. Zoo ontstond een reeks alleraardigste verhalen, waarvan het is of hij ze
U, rustig gezeten in zijn huiskamer (daar tiktakt conscientieus de door hem opgelapte
oude klok en de huiskachel ronkt en de koopren moor zingt), mondeling hooren
doet. En zoo waarlijk, in de wijze waarop smid Verhees U zijn herinneringen mee deelt, in zijn verteltoon is iets van hetgeen ons het beluisteren van groote volksvertellers tot zoo'n onvergetelijk geluk maakt, is een zweem van het eeuwige.
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KRONIEK.
CYRIEL BUYSSE t
Juist voor het afdrukken van dit nummer meldt de pers dat de schrijver Cyriel Buysse op
zijn landgoed te Afsnee bij Gent op 72-jarigen leeftijd is overleden.
Buysse wekte altijd de voorstelling van een gemoedelijken landjonker, die vanuit zijn werkkamerburcht, een kraaienest boven de Vlaamsche landen, gaan en komen van het landvolk gadesloeg
en nimmer de verleiding kon weerstaan al zijn indrukken op te teekenen.
In een talrijke reeks van vertellingen van kleine wroeters, hun moeite en hun armoe, kommer
en plezier, heeft hij ons den gang van dag en werk in de dreven rond de Leye verhaald, zonder
bepaalde literaire pretenties, vlot en naar waarheid.
Tot het laatste, getuige zijn onlangs nog in het Handelsblad gepubliceerde „Riviera-impressies",
heeft hij zijn werklust en zijn nuchteren kijk op de menschen, die hij met sarcasme kastijdde
zonder te lasteren, bewaard.
Niet zonder weemoed bij de herinnering aan Buysse's werk, dat ons Noordnederlanders ook
om zijn taal zeer na staat, wenschen wij hiermede bij te dragen tot het eeren der nagedachtenis
van dezen grooten, bewogen verteller. D. B.
WEEK-END VAN HET CHR. KUNSTVERBOND.
Van 10-12 September organiseert het Chr. Kunstverbond een week-end. Plaats der Conferentie
is „De Burcht", Den Dolder, van de stichting „Luthersch Buiten-Centrum". Het programma
vermeldt de volgende lezingen : „Protestantsche Kerkbouw in onze tijd", door de heer A. Kool,
Architect ; „Belijdenis in de Schilderkunst", door den heer E. R. D. Schaap, Voorzitter van
St. Lucas ; „Individualiteit in de muziek", door de heer G. van Ravenzwaay, muziekreferent
en „Perspectieven in de Christelijke Literatuurbeweging", door de heer P. H. Muller, essayist.
De leiding berust bij de Iste Voorzitter, Prof. Dr. J. de Zwaan. De kosten bedragen voor leden
f 3.25 per persoon ; voor niet-leden f 5.—. Aanmelden bij de Secretaris, Hoogeweg 50a, AmsterdamOost.
v.
H.
LITTERATUUR EN LECTUUR.
Ds. J. A. van Nie, schrijft in „Nieuw Kerkelijk Leven" van Junie
Ter onzaliger ure heeft men de toch wel practische onderscheiding gemaakt tusschen lectuur
literatuur. Deze onderscheiding aanvaardend zouden wij willen stellen: in de literatuur verschijnt
de mensch naar zijn drie dimensies : ruimte, tijd, lot. In de goede lectuur staat de mensch
slechts in de ruimte (maar is derhalve al geen hersenschim meer). Voor een schrijver van het
literaire kunstwerk is het schrijven een inval van het lot in zijn leven, d.w.z. een noodwendigheid,
een doem. De schrijver van lectuur wordt gedreven door belangstelling in een of ander buiten
hem liggend geval. De schrijver van goede lectuur zal trachten bij gemis van de tweede en
derde dimensie zijn ruimte te vullen met atmosfeer. J. H.
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NIEUWE GEZANGEN?
In „Nieuw Kerkelijk Leven" van Junie schrijft F. H. van den Brink over „Eenige gezangen;
en iets over het zingen van gezangen". Schr, is wel voor gezangen in de kerk ; echter wil hij alleen
die gezangen gebruikt zien, welke berijmingen zijn van Schriftgedeelten. Hij zelf beproeft daarop
een berijming van zeven „hymnen" uit het boek der Openbaringen. Openbaringen 12: 10, 11, 12
(de val van de draak) wordt b.v. pasklaar gemaakt voor de melodie van Psalm 94. Ziehier een
proeve uit deze nieuwe bewerking
Op hem behaalden zij vanwege
Het bloed des Lams de groote zege;
Zij overwonnen, om het woord
Van hun getuigenis verhoord.
Zij liefden, zelfs in bangen nood,
Hun leven niet tot aan den dood.
Datheen zou er van rillen, Voet zou er zijn handen bij ten hemel heffen. Maar de redactie
van „Nieuw Kerkelijk Leven" vindt deze broddelarij de moeite van het opnemen in haar blad
nog wel waard. J. H.
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BOEKBESPREKING.
Lichte Vensters, door G. van Nes -Uilkens, Amsterdam. Van Holkema en
Warendorf.
Dit boek wacht al 'n tijd op bespreking. Maar als ik eerlijk ben, moet ik zeggen, dat het me
onmogelijk is het werkelijk, net als een serieus boek, te bespreken. Ik kan slechts getuigen, dat ik
het aan alle kanten zoon onuitstaanbaar naar stuk werk vind, dat het een heele dobber is geweest,
het uit te lezen en eigenlijk ben ik er nog niet heelemaal zeker van, niet af en toe stiekum een
paar bladzijden gesmokkeld te hebben.
Mevr. Van Nes Uilkens gaf in haar „De Bergmannetjes" het beste wat ze te geven had. Sindsdien is naar mijn inzicht elk volgend boek minder van qualiteit geweest dan het eraan
voorafgaande. De stijl werd slapper en slapper, strooperiger en zoetiger, het taalgebruik almaar
onserieuzer en de verhalen als zoodanig telkens een tikje weeër. De mode om trilogieën te schrijven
heeft ook deze auteur eenige jaren geleden slachtoffer gemaakt. „Duikelaartje" was nog lang niet
onaardig, „Ingrid" al veel minder en dit „Lichte Vensters" is zoo slecht, dat het onbegrijpelijk
wordt, hoe iemand, die goed begon, zich zoo dood schrijven kan. Sindsdien zijn alweer ,,Maretakken"' en „De Zoeker" verschenen. Het laatste boek — nee, laat ik er maar liever over zwijgen.
Er is jammer genoeg nog een zeker publiek, dat smult van de mystiekerigheid en de flauwe
romantiek in boeken als „Lichte Vensters ". Zoolang die menschen in voldoende mate koopers
blijven van haar werken, zal de uitgever ze durven lanceeren en de auteur ze blijven schrijven.
Ik voor mij hoop, dat 't niet erg* lang meer duurt 1
P. H. M.

Nieuwe Geluiden, door Dirk Coster. Vierde, herziene en bijgewerkte druk.
Van Loghem Slaterus U. , M. Arnhem, 1932. .
Dirk Coster is geen literair leider en ook geen historicus, maar een „beschouwer ". D.w.z.
een soort secundair kunstenaar, wiens vormgeving bestaat in het toetsen van anderer psychise
inhoud aan zijn eigen norm en in het herdichten van hun treffendste verzen in zijn eigen, iets te
vervoerd, maar toch boeiend proza. Alles wat over de onvolledigheid van de Nieuwe Geluiden
enerzijds en het opnemen van onbeduidende figuren anderzijds is opgemerkt, stuit af op het feit
dat deze bloemlezing in de eerste plaats een kunstwerk is, waarin de mens Coster, zoals hij zich
in en door de verschillende generaties heeft ontwikkeld, zich uitspreekt. Coster heeft vooral die
verzen opgenomen, waarin hij zichzelf het best kon bespiegelen. Doordat de verzen sentraal gesteld
worden in deze beschouwingen, en niet het literaire leven, worden zij veel meer dan zij in werkelikheid zijn en soms zelfs bijna mythise grootheden. Ik geloof dat deze overschatting van wat
een goed vers „doet" typies is voor de zeer goede (misschien zelfs te goede) verstaander, die
zelf geen verzen maakt. Ik siteer wat Coster over De Mérode zegt : „In niet meer dan vier,
vijf verzen heeft hij de Calvinistische poëzie, die sinds tweehonderd jaar dood was, verstijfd in
formules, (die misschien een groot leven verborgen maar dat leven niet vermochten te uiten) —
hij heeft deze poëzie in wezen vernieuwd, en de thans ontstaande Calvinistische strooming in onze
dichtkunst zal in dit handvol verzen altijd haar oorsprong moeten erkennen." Dit is goochelen
met de historie, oftewel verpoëtisering van dezelve. K. H.
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De Kleine Wereld, door Herman de Man 2e druk, De Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, 1932.
Dit boek is een mislukking. Herman de Man is indertijd plotseling bekend geworden door
Het wassende water en wordt sedert onder onze goede romanschrijvers gerekend. Maar blijkbaar
heeft hij daarmee boven zijn literaire stand geleefd. Het heeft er alle schijn van, dat hij de man
van een goed boek zal blijven. Meester Lampelaar was al een achteruitgang, maar deze Kleine
Wereld is bepaald beneden peil. De inhoud wordt gevormd door de avonturen, die twee bedelaars beleven op hun schooitocht van Schoonhoven naar IJsselstein. Dat wil zeggen, de schrijver
had een ontzaglike hoop materiaal aan boeren - anekdotes en boerentypes opgezameld en heeft
die aaneengeregen tot een soort verhaal. De schooiers zijn zo kennelik als „echte types" bedoeld,
dat zij wel niemand zullen overtuigen. Zij maken al te sterk de indruk van geconstrueerd te zijn,
de ene meer goochem en materialisties, de andere meer goeiïg en wijsgerig. Natuurlik zou het
wel gek zijn als onder de 250 blz. van dit boek niet enkele aardige waren, maar in hoofdzaak
is het toch een onwaar en geesteloos produkt. K. H.

Juan in Amerika, door Eric Linklater. 1932, Amsterdam, van Holkema en
Warendorf's U. M. (z. j.).
De erotiese en andere avonturen van een afstammeling van Don Juan in Amerika. Dit onmogelik en weinig verheffend verhaal wordt als zeer humoristies aangekondigd. Ik kan deze humor
echter niet waarderen. Psychologiese of literaire fijnheid mist het ook. v. H.

Strijd tegen de „Slechte Tijden"-gedachte, door H. Th. Hamblin. Geaut.
vert. J. L. de Boer, Hollandia- Drukkerij, Baarn, 1932.
Een nogal raar boekje, waar wij optimisme uit zullen leren. Ik geloof, dat het theosofie is,
maar zeker weet ik dat niet. Er komen ook erg veel Bijbelteksten aan te pas.
K. H.

Sara Vierhout, door Josine Reuling, Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1932.
Deze schrijfster heeft oog voor kleine trekjes, maar mist het vermogen tot een zinvolle compositie. Dit verhaaltje is daardoor ook geen roman geworden, maar een verzameling schetsjes,
zonder kop of staart, zonder psychise ontwikkeling. Ook zonder wezenlike diepte. De karakter-

trekken van al de opgevoerde personen blijven uiterlik. Dit tekort wordt niet verholpen door de
ongewone, om niet te zeggen onwaarschijnlike, personenkeus: een tuberculeuse operazangeres,
die geen moment wezenlik tragies wordt, met haar twee ietwat uit de band springende dochters,
elk op haar eigen manier, die echter geen ogenblik bijster interessant worden. Nog eens, dit
alles is niet zonder geest en scherpte gezien, maar met te weinig diepte en zin. K. H.

De moedertjes, door J. P. Zoomers-Vermeer Amsterdam. v. Holkema en
Warendorf's Uitg. Mij. N.V. (z.j.).
Een goedgeschreven meisjesboek, wel wat konventioneel van motief : ziekte van de vader,
zorgen en een happy end. Het niet -konventionele is het milieu. Vader is artiest, hij schrijft
verzen voor liedjeszangers en cabaretartisten. Nans blijkt zelf ook gaven te hebben en door haar
dansjes en liedjes weet ze haar moeder door de moeilikste tijd heen te helpen. Ik geloof niet,
dat de kinderen uit onze kringen dit milieu goed begrijpen en waarderen zullen. Wel het gezin
van Nans d'r vriendin Jeaan. Jeaan en haar moeilikheden is het best getekend en de hoofdstukken,
waar Nans en Jeaan samen zijn (en dat zijn er gelukkig vele) zijn de beste van het boek. v. H.
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De familie Harringa, door J. Riemens-Reurslag, v. Holkema en Warendorf's
Uitg. Mij. N.V. (z.j.).
Dit meisjesboek is het eerste deel van de „Gele-Brem-Serie", 4 deeltjes elk een afzonderlik
verhaal, maar samen een geheel. Dit eerste deeltje is een juweeltje. Het is gevoelig, maar niet
sentimenteel geschreven. liet bevat de geschiedenis van een Oostenrijks meisje bij Hollandse
pleegouders. Zeer aan te bevelen. v. H.

De tien van Thor, door Willem Evers. Uitgave van J. H. Kok, N.V. te Kampen,
1932.
De waarde van dit boek zit niet in het gegeven, het is samengesteld volgens bekende recepten .
een lastige H. B. S.-klas, een leraar die meevalt, als je hem maar persoonlik leert kennen, een
kampeertocht, eenige vrienden, waarvan de 2 besten in stand aanmerkelik verschillen, een andere
„rijkaard" met minder prettige eigenschappen, enz.
Dat dit alles de schrijver niet tot een verwijt hoeft gemaakt te worden, zit in het feit, dat hij
er een aardig, boeiend geheel, toch niet zonder persoonlik cachet van wist te maken. Het Christelike element in dit verhaal is niet opdringerig, en toch niet al te angstvallig weggehouden. Ik
geloof wel, dat dit boek het doen zal, terwijl we het voor onze jongens als gezonde lektuur
mogen beschouwen. v. H.

Van Indianenjongen tot Medicijnman, door Laura Adams Armer. Amsterdam, van Holkema en Warendorf's Uitg. Mij. N.V. (z.j.).
Dit is een merkwaardig jongensboek. De schrijfster woont te midden van de Navaho-Indianen,
is onder de bekoring gekomen van 't landschap, de bevolking en de oude verhalen. En zo is
een Indianenverhaal ontstaan, dat in geen enkel opzicht lijkt op de Roodhuidenverhalen uit
andere jongensboeken. Zij beschrijft het leven van een jongen, die gelooft in de overleveringen
van zijn geslacht, en door grote weetlust en vrome aandacht gedreven, zich eigenschappen weet te
verwerven, waarom de zijnen hem als medicijnman erkennen. Het is natuurlik moeilik te kontroleren, of het de schrijfster — wetenschappelik gezien -- gelukt is de innerlike beroeringen
van een Navahojongen te verstaan, maar zij is toch in alle geval wel ver gewandeld op de
weg, waarlangs het een blanke mogelik is iemand van een ander ras te verstaan. Dat die weg
met liefde gewandeld is, blijkt op tal van plaatsen.
De vraag blijft nog, hoe onze jongens op dit boek zullen reageren. Het is eenvoudiger alle
„wilden" als bloeddorstig en gevaarlik, of als fantasiehelden voor te stellen ; ze te begrijpen
is moeiliker, maar lonender. Daarom wens ik dit boek van harte veel geboeide jonge lezers toe.
v. H.

Katholiek verzet, door Anton van Duinkerken, N.V. Paul Brand's Uitg. Bedrijf,
Hilversum 1932.
Anton van Duinkerken's verzet tegen Marsman, Coster, ter Braak, Gide, Proust, Spengler,
Walch, Donker en Jan H. Eekhout richt zich tegen hen als de verachters van de logisch-bouwende rede, tegen den modernen mensch als den probleemsteller bij-voorkeur. In hen bestrijdt
hij hen, die de laatste en eenige konsekwentie van ernstig nadenken niet willen trekken op straffe
van zichzelf te verliezen; degenen, die een slecht gebruik maken van hun vrijen wil en inplaats
van waarde te hechten aan de sluitrede der middeleeuwen zich overgeven aan de psychologie,
waar binnen alles problematisch wordt en fataal.
Bovenal is v. Duinkerken een tegenstander van het beginsel der Reformatie, die de autoriteit
der Kerk miskende en daarmede den Vrijgeest vrij spel liet. De hopelooze decadentie van het
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denken is volgens v. D. hiervan het droevig gevolg. Luther, die de bekoring onweerstaanbaar
noemde en volgens v. D. daarmede de dierlijkheid van den mensch aanvaardde, heeft heel wat op
zijn geweten. Telkens duikt in dit boek des schrijvers weerzin tegen zulk een uitspraak, waarmede
dan o.a. de loochening der goede werken en der werkheiligheid verband houdt, op.
Als v. D. protesteert tegen hen die zich met een handomdraaien van de middeleeuwen afmaken
door ze eenvoudigweg duister te noemen, moet hij begrijpen, dat hij in het zelfde euvel vervalt
door zich op deze wijze van den Reformator af te maken. Het is te betreuren, dat een ontwikkeld
man als deze schrijver in zijn opkomen voor de geloofswaarheden van het Christendom, nergens
blijk geeft van waardeering voor de principes van hen, die als navolgers der Reformatoren een
minstens even hoogen norm erkennen voor het leven als de groote leeraar der middeleeuwen,
Thomas van Aquino, wiens hartstochtelijke discipel Anton van Duinkerken is.
Wij willen hem niet met gelijke munt betalen door te beweren, dat zijn opstellen, nu ze zich
als „katholiek" verzet kenmerken, eigenlijk toch ook maar weer weinig waard zijn. Integendeel.
Wij wenschten wel, dat een dergelijk verzet, waartoe een in het reformatorisch beginsel wortelende
overtuiging niet minder aanleiding geeft, van onze zijde zoo indrukwekkend en vurig was gepleegd.
In vele gevallen, waar v. D. den middeleeuwschen mensch met zijn aanvaarding van het gezag
der Kerk en het goede gebruik van zijn (door genade) verlicht verstand als voorbeeld voor oogen
stelt, zouden wij eenvoudig den christen, den protestantschen geloovige, wiens denken en doen
zich richt naar den gezaghebbenden eisch van Gods Woord, hebben kunnen plaatsen. Wij geven
dadelijk toe, dat de miskenning, althans ontveinzing, van deze autoriteit der Schrift bij de nietkatholieken — dus volgens v. D. egaalweg : protestanten — evidenter is dan bij zijn genooten
de ontduiking van het gezag der Kerk; v. D. zal echter wel niet willen ontkennen, dat in dit
opzicht tegenover zoogenaamde katholieken niet minder te „verzetten" valt, dan tegenover de
„zoogenaamde" protestanten.
Intusschen zijn wij hem als mede-christen dankbaar voor zijn protest tegen den geest dezer
eeuw. In zaken van literatuur staan wij naast hem in het pleit voor een kritiek, die reageert vanuit
de impulsen van een levensbeschouwing.
Met voorbijzien van het leergeschil, waarover we het dispuut om velerlei, begrijpelijke, redenen
hier niet voor de zooveelste maal herbeginnen, hebben we van dit „verzet" als christelijk protest
herhaaldelijk met instemming kennis genomen. D. B.

Aan vaste hand, door Amy le Feuvre, J. N. Voorhoeve, den Haag.
Dit is het vertelsel van het schilderes] e, dat terecht komt.
Tallooze romans bestaan er — het zijn de zonder blikken of bloozen als „christelijk" betitelde
verhalen — die geschreven werden met het eenige doel : te vertellen van een bekeering. Deze
romans hebben een evangeliseerende strekking. Van dat doel en die strekking op zichzelf valt
niets kwaads te zeggen. Maar.... er is in de meeste gevallen iets zeer opmerkelijks in dit
soort lectuur. Na de bekeering gebeurt er weinig meer, om de eenvoudige reden, dat het boek
nadat ze heeft plaats gevonden, meteen „uit" is ; en vóór dien tijd geschiedt er eigenlijk ook
niets meer dan het kunstmatig bewegen van ledepoppen met een opvallende gelijkenis-aanelkaar, zooals we die in de „confectie" en in de „mode" aantreffen.
De vertooning van het poppenspel van dames en heeren : voetje-op, voetje-neer op weg naar
huis en van huis, deurtje-open, deurtje-dicht, zij is in de kamer, hij stapt binnen, zonneschijntje,
regenbuitje tusschen de coulisse van het „verlaten" landschap, hij bromt, zij snikt, hij glimlacht
en zij bijna (het schema is oneindig) is inderdaad wel bewonderenswaardig.
Alleen maar, je herkent dadelijk de welbekende „lijzen" :jong, levenslustig ; hoog voorhoofd,
fijnbesneden neus, zachtkrullende lippen, diep-ernstige blik, forsch-gebouwd, gebronsd gelaat,
schrander gelaat....
En de persoon achter het „zeiltje" houdt preekjes en spreekt vermaninkjes, zegt : dag, jij hier,
ik dacht, ik wist niet, hoe blij ben ik ; ze geven elkaar een handje tusschen het decor, een kusje,
en de vogel fluit bij monde van den spullebaas.
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Intusschen staat de Heer tusschen het beschilderd doek te wachten voor de slotacte. Voorheen
klonk af en toe Zijn stem in het „dictée". Dan zegt de baas: Dacht je, dat het mijn hand was,
die jullie dit vertoonde? Neen — het was Zijn hand.
Dit is niet om te lachen. God tusschen de marionetten. Laten we toch — bij al onze goede
bedoelingen -- voorzichtig (beschroomd) zijn.
D. B.

Kinderen, door Hélène Swarth, J. H. Kok, N.V. Kampen, 1932.
Als we over dezen bundel zouden moeten oordeelen zonder daarin de schrijfster te betrekken,
dan zouden we zeggen : geslaagde navolging in den trant van de dichteres Hélène Swarth. Hiermede
is o.i. dit werk voldoende gekarakteriseerd. Wat de oude dame, Hélène Swarth, in de laatste jaren
publiceert, is het „fraaie" werk van een, die het vak der woord- en verskunst verstaat en het
materiaal gemakkelijk verwerkt. Het product staat duidelijk te prijken met den bekenden stijlsmaak van haar, die het ontwierp en voltooide. Een massaproduct behoeft niet smakeloos te zijn,
maar het „nieuwtje" is er op den duur af.
Deze verzen hebben het kinderleven tot onderwerp bij de voorstellingen, die het doorsnee
Sinterklaasweek ervan geeft: het Kind met de attributen : pop, hoepel,-prentbokvad
zeepbel, kerstboom in de entourage van bloem en blad, het sprookjesland, bij 't knappend haardvuur en het witte bedje.
Wie deze herinneringen, als de schrijfster zelf, nog eens op wil frisschen, kan hier bij fraaie
D. B.
poezij genoeglijk terecht.

De Windharp, Verzen door Margot Vos, De Waelburgh, Blaricum 1932.
Ter kenschetsing van den levensbodem, waarin het dichtwerk van Margot Vos wortelt, mogen
de volgende strofen, achtereenvolgens uit Middernacht en Gemeenschap dienen:
Er is een heilig uur dat
Niet gebroken mag,
Het uur waarop de ziel
Zichzelve ziet,
En tot haar bronnen daalt
Door smart en tranenrag.
En lang, lang luistert naar
Haar eigen lied.
Ik ben de feilbare, keer tot mij
Uw brandende oogen, ik zal ze betten!
Mijn eigen schaamte zal u ontsmetten
En zuiver doen worden van makelij.
Ik ben de feilbare, schuw mij niet!
Wij zullen samen den godsweg zoeken,
Met heil'ge aandacht de levensboeken
Opslaan en vinden het liefdelied.
Haar geloof in het socialisme belijdt deze dichteres in allerlei verbeelding. In een vorigen
bundel „Vlammende Verten" was haar belijdenis directer en eenvoudiger. Het religieuze gevoel
in deze verzen is pantheïstisch.
De wereldhervormende werkelijkheid van het Kerstfeit verkrijgt als mythe in een bewerking
zin voor de komst van het Socialistische Rijk.
Niettemin, uit haar verzinking in de natuur herschept Margot Vos bloeien en vergaan hier en
D. B.
daar tot boeiende schoonheid.
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PRINCELIjK REGIMENT
.... dat ick God den Heere,
Der Hoochster Majesteijt,
Heb moeten obediëren
In der gherechticheyt.

Ik koos het heerschee niet, ik ben er toe geboren:
In dit beperkt domein van leven en van tijd,
Die, onder mij geschikt, God blijven toebehooren,
Door een gerecht gericht te leiden met beleid.
Hij, die de wereld schiep, en ons uit éénen bloede
Ontspringen deed, en weer ons uit één bloed hersteelt,
Gaf van Zijn macht aan mij, om onheil te verhoeden,
En naar Zijn wil heb 'k loon en gaven uitgedeeld.
Want mij bedwingt Zijn tucht, ook ik voel mij regeeren,
En word teruggerukt, als ik de grens vergeet,
Die mijn bevelen scheidt van 't regiment des Heeren,
En ik den onderdaan belasten zou met leed.
Maar als 'k onwillens dwaal, (wie uwer zou nooit dolen?
En is de stem des volks, wel steeds de stem van God?)
Dan zij mijn zaak den Heer der koningen bevolen,
En buk ik en mijn huis onder Zijn hoog gebod.
Mijn volk heeft Gods gená steeds voor mij ingeroepen,
Ik roep Zijn zegen in, wij bidden voor elkaar.
En groeit een godloos heir uit bandelooze groepen,
Wij waren één in vree, wij zijn één in gevaar.
De volkren kentelen, de koningen gaan onder.
De wereld schokt en schudt, de chaos breekt zich baan.
Maar in de woestenij liet God nog dit stil wonder,
Dat als een groene tuin ik en mijn volk bestaan.
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OVERVAART.
Ex, 33:2a.
Gij langs den weg, ik over 't pad
Door korenland en weiden,
Wij lieten naar dezelfde stad
Ons door één dringen leiden.
Nu staan wij samen aan het veer,
Een vreemde naast een vreemde,
Bezien elkaar, slaan de oogen neer,
En plotsling is 't als zweemde
Voor ons gezicht het stil gelaat
Des Roepers, in ons denken
Rijst een herkennen op en gaat
Warm uit onze oogen wenken.
Wij spreken samen, eensgezind.
De pont komt, hoor! de bengel!
En 'k weet verheugd maar tranenblind :
'k Vaar over met den Engel!
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LEERSTELLIG.
Laat ons dezen nieuwen dag
U ter liefde nieuw beginnen.
Geef ons door Uw Geest gezag
Om de dieren en de dingen
Te regeeren naar Uw wil.
Want als Uwe fluisteringen
Ons doorvloeien zijn zij stil.
Alles gaaft Ge in onze handen;
Alle schepsten der natuur
Sloeg Uw wet voor ons in banden.
Wij slechts, door onheilig vuur,
Gloeiden voor gemaakte goden,
Door onszelven opgerecht.
Booze geesten, vreemde dooden
Zijn het waar ons hart voor vecht.
Maar dan komt ge ons toornig tegen.
Nederlaag en laffe vlucht
Dreef ons langs de modderwegen
Naar des levens laatst gehucht.
Daar, wij stortten met Uw haatren
Blindlings in de doodsrivier,
Greep Uw hand ons uit de waatren,
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Gaf Uw goedheid ons kwartier.
Alle schuld werd kwijt gescholden,
Want Uw Zoon die ons berecht,
Heeft den opstand ons vergolden
Met gena die 't kwaad beslecht.
Om Zijn bloed voor ons vergoten,
Om Zijn dood, die ons onttrekt
Aan den dood en zijn genoten,
Hebt Gij ons opnieuw verwekt.
Nieuwe menschen, Godes zonen,
Zijn wij in een nieuwen dag.
Wil, in ons, de wereld toonen
Wat de wereld worden mag,
Als Uw Geest haar zal doordringen
En haar wezen hel doorlicht.
Vader, ons, en alle dingen,
Bloeiende voor Uw gezicht,
Laat ons stil zijn en onschuldig,
Alle dagen, dat ons lot,
Schepper, Uwe grootheid huldig',
En Uw heil, Herscheppend God!
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DE DOORNSTRUIK.
Nader niet een tak te breken,
Alzijds weer ik mij met steken.
Nimmer sta ik tot een staf
Wortelhout of kroonscheut af.
Jong, hebzuchtig dwaze mannen,
Hebt gij me uit uw veld verbannen.
Waar het geerend raakt den sloot,
Was 't opnieuw dat 'k wortel schoot.
Wat uw haat dacht uit te roeien,
Deed God in een bar land groeien.
En mijn doorn die brandend stak,
Werd een witte bloesemtak.
En Hijzelf, oneindig teeder,
Kwam als lichtglans in mij neder.
En ik stond een eeuwig uur
Veilig in 't verterend vuur.
Na dit heilig vredeteeken,
Om een hard geweer te breken,
Komt gij met bewondering
Tot den norschen zonderling?
Zie, het bloeit al voller, witter,
Om mijn scherpe doorngeschitter.
Maar in uw begeerge hand
Priem ik een vergifte brand.
'k Leef ; Gods vreugde heb 'k gevonden,
Bloeiend op vervloekte gronden.
In zijn helder avondrood
Wacht ik laaiende den dood.
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DE SCHILDER.
Hij schilderde, en somtijds was hij dronken.
Hij joeg den roes na, en hij schilderde
Zelden en trager, en verwilderde
Zijn wezen; uit zijn doeken sloegen vonken
En duisternis ; een gouden chaos zwol
En spookte om aangezichten zondoorblonken.
En zijn gelaat met de geschonden schonken
Brak uit dien nacht: een zieklijk bleeke bol.
Was dit een leed of een delirium ?
En lag hij voor Gods licht empyreum
Gelijk de schaduw van de hooge zuilen
Den grond dekt, stil, waar anderen in schuilen,
En rees zijn ziel gelijk de ranke schacht
Glanzend en gaaf hoog boven dezen nacht?
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LE ROI SOLEIL.
Het schittrend hof was maar een achtergrond,

En zijn geweldigen werden coulissen,
Die achter zijn snel koninklijk beslissen
Tezamen schoven, en hij, stralend, stond
Op 't hoog bordes, waarvoor de tuinen lagen
En de alleeën en de wateren,
Bedwongen en gedwee terneergeslagen,
En de opstuif en 't gebogen klateren
Van de fonteinen..., en als brekend glas
Tinkelde tot zijn hart een vrouwenlachen.
Hij zag niet om, zijn rustige gedachten
Verwijlden bij het kortgehouden gras,
Dat altijd weer, geslachten na geslachten,
Groeide in de zon, die groot en stralend was.
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HOOG ZOMER.
De slaap ontwijkt in deze lichte tijden.
De schemering verdiept tot donkerblauw,
En vóór dit zwart wordt, komt het morgengrauw
Reeds als een rook den hemel overglijder.
Klopt 't bloed zoo zwaar door onze ontruste rust?
Zijn het de maaiers die hun zeisen haren?
Valt er een schaduw binnen van de blaren ?
Is dit een droom? spoken hier dood en lust?
Dood, droom en lust staan met gereede handen
Om ons gelijk een kienspaan te verbranden.
Wie rukt ons weg voor wij hun vuur vervallen?
Toen is een zoetheid en een licht gekomen,
Zoo blond en stil als 't bloeien van de boomen
Over een wei in zonnig groene wallen.
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DE SLANG.
Zij is de erkende profetesse.
Haar achterklap en voorgevoel
Worden aanvaard als wijze lessen,
Gesproken met een ernstig doel.
Wie haar ontmoet langs 's heeren wegen,
Stemmig van haardracht en kleedij,
Weet niet wat duivelin hij tegen
Komt, vol van haat en hoovaardij.
Zij werd portierster van den hemel,
Opent de poort, en niemand sluit,
En drijft met gruwelijk gefemel
De mannen der vriendinnen uit.
Zeer gaarne troost zij rijke kranken,
Prijst hun geduld en eigen nood.
Bij vreemden vindt ze stof tot danken
En kijft haar huisgenooten dood.
Er gaat van haar geheiligd streven
Buiten de deur een groot geroep.
Haar oude mensch blijft thuis taai leven,
De nieuwe mensch sterft op de stoep.
Ze hunkert om iets uit te pluizen
Van jong beminnen, zedig rood,
Vent zij er mee langs alle huizen,
Gelijk een bakker met zijn brood.
Wee, wie met haar alleen moet wezen.
Eerst hoort ze biecht ; dan openbaart
Zij der gemeente wie te vreezen
Is voor de rust van hart en haard.
De jeugd snoept, 's avonds saámgekomen
Op 't kerkplein, vruchten goed tot spijs.
Achter geschoren lindeboomen
Kronkelt de slang van 't paradijs.
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EEN KORT WOORD VOORAF.

Het wezen van de Mérode's poëzie is als het wezen der zee bij opkomend tij,
met zijn machtig ritme van opgang, nedergang en weer opgang, van stijging, daling
en weer stijging. Doch ook aan de oppervlakte leeft en beweegt het, en deze
beweging aan de oppervlakte wordt wel geheel gedragen en grotendeels bepaald
door de sterke onderstroom, maar ook invloeden van buiten werken daar op in;
de zon schijnt er op neer en de wind strijkt er over.
En is er dan ook nog een voorwaartse beweging merkbaar ? De primaire onderstroom van opgang en nedergang en weer opgang is zo krachtig, dat we wel eens
gaan twijfelen. Het lijkt ons soms, alsof er eigenlik alleen maar de beweging is
en niets méér, alsof er geen strand is waar deze beweging op kan uitvloeien.
Toch is het strand er, en dit strand is — God.
Maar dat ziet men maar niet zo ineens.
Om dat te beseffen, moet men niet slechts zo nu en dan eens in het een of andere
tijdschrift een gedicht van de Mérode gelezen hebben, of ook een enkele maal eens
een van zijn verzenbundels hebben doorbladerd. Neen, om het strand te vinden,
moet men jaren lang onafgebroken met de poëzie van de Mérode verkeerd hebben ;
men moet ze door en door hebben leren verstaan, leren meevoelen. Eerst dan gelukt
het om deze poëzie enigszins naar haar verschillende elementen te ontleden en
zo de groei, de ontwikkeling erin te onderkennen.
En dit laatste geschiedt dan nog wel het gemakkelikst, wanneer men gaat ver
wanneer men dus gedichten die, hoewel op verschillende tijdstippen ge--gelijkn,
schreven, door het onderwerp dat ze behandelen, onderling verwant zijn, naast
elkander legt, en dan nagaat in hoeverre deze gedichten met elkaar overeenkomen,
van elkaar verschillen 1).
In de hier volgende studie heb ik drie van zulke vergelijkingen beproefd. Mijn
keuze is niet geheel toevallig ; ze vertoont een zekere climax. De eerste der vergelijkingen betreft een histories geval zonder meer (David, spelende voor Saoel) ;
de twede geldt een uitsluitend geestelik motief (De verloren zoon) ; in de derde
(De kerstverzen) zijn deze twee elementen, histories gebeuren en geestelike ervaring,
tot één wonderschone werkelikheid verenigd 2
).

1) Hierop wees ook reeds P. H. Muller, in een artikeltje in „De Vriend des Huizes" 1931, blz.
106 v. v. ; deze verwijst ook naar een lezing, door A. J. van Dijk op verschillende plaatsen gehouden.
2) Waar de omvang van het onderzoekingsmateriaal in deze drie gevallen niet gelijk is, spreekt
het vanzelf, dat ook de drie vergelijkingen in lengte van elkander verschillen zullen.
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DAVID SPELENDE VOOR SAOEL.
Onder de Mérode's poëzie vinden we twee gedichten die beide dezelfde titel
dragen : David spelende voor Saoel. Het oudste van deze gedichten staat afgedrukt
in de bundel „Gestalten en Stemmingen" van 1916 ; het jongste verkreeg een plaats
in de bundel „De donkere bloei" van 1926. Tussen deze twee verzen ligt dus
vermoedelik een tijdruimte van ongeveer tien jaar 1 ).
Toen zag de koning hoe zijn bruine handen
Ruischend de tonen grepen uit de snaren,
zo begint het eerste gedicht. En het twede vangt op ongeveer dezelfde wijze aan:
Hij zag de bruine handen, die zoo zeker
De snaren lieten dreunen naar hun wil.
De overeenkomst is te treffend om toevallig te kunnen zijn. Het vermoeden komt
dus bij ons op dat we hier te doen hebben met een bewuste herdichting, en deze
veronderstelling werd bij navraag door de Mérode persoonlik bevestigd.
Reeds de kwatrijnen van de beide sonnetten vertonen echter een merkwaardig
verschil. In het oudste vers zijn deze nog geheel gevuld met het welbehagen dat
Saul heeft in de uiterlike verschijning van zijn zanger en Davids reactie daarop.
Daar boven hing, een rosse zon, te branden
Zijn blozend hoofd met schoone roode haren.
En dieper werd zijn blos bij 's konings staren,
En grootscher werd de greep der slanke handen.
In het twede vers is dit welbehagen ook nog wel aanwezig ; de koning verneemt
ook hier nog „een stem, wat hees 2 ), dan helderder, bevrijd van vrees en lusten".
Maar dit welbehagen is nu niet enkel meer zinnelik 3 ) ; het ligt nu niet meer in
zichzelf besloten, maar heeft een uitweg gevonden naar een geestelike ervaringswereld 4). Saul hoort hoe de stem van zijn zanger
De liefdediensten van Jehovah prees.
Dat is het verschil tussen de Mérode's vroegere en latere poëzie. Een eenvoudig
verschil slechts ? Goed, maar dan toch een elementair verschil.
Is er eigenlik wel een elementairder werktuig denkbaar dan een simpele wig ?
Toch is het mogelik om met behulp van zulk een wig een soliede balk te splijten,
een zware tak in een andere richting te buigen.
Iets dergeliks heeft er plaats wanneer de Mérode zijn vers over David, spelende
voor het aangezicht van Saul, nog eens weer gaat overdichten. De uitwerking in de
terzinen wordt dan in het twede gedicht geheel verschillend van die in het eerste
sonnet. En dat als gevolg van het eenvoudige, maar elementaire verschil dat we
in de kwatrijnen opmerkten !
1) Een nauwkeuriger tijdsbepaling verkrijgen we nog wanneer we nagaan, waar en wanneer
deze verzen voor de eerste maal verschenen. Het oudste gedicht stond oorspronkelik in „Nederland" van 1914, II 275 (Augs. ?) ; het jongste verscheen in „Opwaartsche Wegen" van Julie 1925.
2) De dichter bedoelt hier : hees van verlegenheid.
3) Moet ik er hier nog op wijzen dat zinnelik niet maar zo gelijk te stellen valt met sexueel?
Zinnelik is een veel ruimer begrip dan sexueel ; het betekent heel in het algemeen : met de zinnen
waargenomen of waar te nemen (ervaring).
4) Vergeleken met de oorspronkelike vorm waarin het twede gedicht verscheen, is in de herdruk
in „De donkere bloei" het zinnelike element nog een weinig teruggedrongen, doordat in de regel
Dan zonk hij in een slap en zat berusten, het woord zat door moe vervangen werd.
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In het oudste gedicht voert het welbehagen, dat de koning heeft aan de uiterlike
verschijning van zijn zanger, Saul terug naar zijn eigen jeugd.
Toen droomde Saoel zich in vaders woon,
Tusschen hun vette vee en voedend koren,
En wist slechts van zijn oud-gewende werk.
Hij was tevreden als zijn vaders zoon.
Toen leefde hij dus in rust en vree. En nu? — Gods hand rust zwaar op hem.
Dan voelt hij plots, Gods onontkoombren toorn,
en hij háát de jonge hoveling die hem aan zijn eigen, goede jeugd herinnert, zozeer, dat
om zijn wapen klemt zijn hand zich sterk.
En nu in het latere vers. David houdt daarin niet meer zijn aandacht geboeid
door zijn voorkomen alleen ; ook door wat hij zingt. En hij zingt van de overgave
in Jehovah's dienst. Dit wekt bij Saul herinneringen, niet aan de tijd toen hij nog
in zijn „vaders woon" vertoefde en daar zijn „oud-gewende werk" deed, maar
aan een latere periode in zijn leven, aan de tijd waarin hij zich van zijn roeping
als leider van zijn volk bewust werd, en zie, zijn roeping was een roeping Gods.
Hij zag zich : Saoel onder de profeten,
Hij zag zich : jonge koning, half nog knaap -Hij bracht zijn hand aan zijn verweende oogen
En zag zich als een koning uitgetogen
Rechtvaardig —
De herinnering aan dit schone verleden geeft hem rust -- voor enkele ogenblikken.
Straks zal hij weer tot de werkelikheid terugkeren, en dan zal hij zijn doem smadeliker
ondervinden, naarmate zijn droom zoeter was, maar voor een korte spanne tijds
is hij bevrijd van alle kwelling:
— en hij zonk in diepen slaap.
Het verschil dat we in de kwatrijnen reeds uitgedrukt vonden, is zo krachtig
dat het niet alleen aan het latere vers een andere richting vermocht te geven, maar,
in verbinding met de eisen die de sonnetvorm aan de dichter stelde, zelfs een
wijziging in de keuze van het histories gebeuren noodzakelik maakte 1 Immers, het
oudste vers verbeeldt een van de keren dat Sauls woede David treffen wil ; het
latere gedicht beschrijft daarentegen een van de vele malen dat het David werkelik
gelukt, zijn vorst enkele ogenblikken van vergetelheid te schenken.
Indien dit verschil op één enkel vers reeds zo verrassend inwerkte, zou het dan
ook niet bij machte geweest zijn, een wending te veroorzaken, niet alleen in de
Mérode's poëzie, maar ook over heel de Mérode's leven?
DE VERLOREN ZOON.
Er is haast geen motief dat zo geregeld weerkeert in de Mérode's poëzie, als dat
van de verloren zoon. Reeds in de eerste bundel, „Gestalten en Stemmingen", in
1916 verschenen, vinden we een vers dat aan dit gegeven gewijd is 1). Is het een
1) Dit vers verscheen oorspronkelik in „Ons Tijdschrift," Februarie 1914. In de tijd dat de
Mérode dit gedicht schreef, was het verloren-zoon -motief onder de dichters zeer in trek. Ik
noem hier b.v. de gedichten die Geerten Gossaert aan dit thema wijdde („De Moeder” en
„De verloren zoon ", herdrukt in „Experimenten" ; „Viaticum", herdrukt in mijn ..Gossaert-
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gestalte of een stemming die in dit gedicht wordt verbeeld ? We zijn geneigd om
te antwoorden : een gestalte. Maar dan is het toch wel een zeer persoonlike beleving, die gestalte ! Niet alleen dat heel het vers in de ik-vorm staat, maar ook
ligt het gevoel er in opgetast ; het breekt door de nog oneigen woorden- en beeldenkeus
naar buiten.
Een droefgeestig vers is het verder. Want de verloren zoon in dit gedicht is geen
verloren zoon in de zin van de gelijkenis 1 ). Het is iemand die terugkeert, maar reeds
wenkt hem weer de verleiding, en vreselike daad hij veinst berouw om dan
's nachts, als het donker is, weer weg te sluipen, nu „voorgoed verloren zoon".
Er is misschien één verontschuldiging voor zijn schandelik gedrag, en dat is dat
hij eerst deed alsof hij berouw had, toen hij zijn ouders zag : zijn vader, wiens mond
zoo weiflend,
Zoo droevig naar mij loech,
en vooral ook zijn moeder, wier kalme wachten
heur heimlijke angst verried:
Hij komt terug : gebroken?
in de oude eigenwaan?
Ja, en dan is er ook nog die andere omstandigheid : wel wenkte hem zijn oude
leven weer, nog voordat hij over de drempel trad van zijn ouderlik tehuis, maar
toch, hij kwam naar dit tehuis in het verlangen daar vergetelheid te vinden en rust.
En daarom is de uitdrukking „voorgoed verloren zoon" aan het slot van dit vers
dan ook niet geheel waar ; dit verlangen moge weer en telkens weer gekruist worden
door de „tochten 2) naar 't onheilbrengend goed ", het Is er toch en het zal weer
spreken gaan -- de zoon keert wéér 3 ).
De zoon verlaat zijn ouderlik huis dus niet eenmaal slechts, maar meer dan
eens. Dat is de voornaamste biezonderheid die ons bijblijft uit het eerste vers dat
Willem de Mérode aan het thema van de verloren zoon -wijdde. Daarnaast treft
ons echter nog een twede omstandigheid: in zijn ouderlik huis wacht de zoon geen
vader alleen, maar 66k een moeder.
In „De Overgave", de volgende bundel, vinden we dan verder twee verzen
die op het gegeven van de verloren zoon geïnspireerd zijn, „De Vader" en „De Zoon" 4).
studieën", Leendertse en Tazelaar, Christelijke Letterkundig Studiën I) en het vers van P.
N. van Eyck over dit onderwerp („De Verloren Zoon”, afgedrukt in „Gedichten ").
De Mérode, die deze verzen kende, heeft bewust gedacht : maar als de verloren zoon nu eens
onbekeerd terugkomt, wat dan ? Uit deze overlegging is het eerste gedicht ontstaan dat de
Mérode aan het verloren-zoon-motief wijdde.
C. Scharten wees er indertijd („De Gids” 1916, blz. 538) reeds op dat -- afgezien van zijn
aesthetiese waarde — de betekenis van dit gedicht vooral hierin gelegen is, dat het motief van
de verloren zoon daarin op een zeer uitzonderlike wijze werd behandeld.
1)
owel van rechtzinnige (Ds. G. van Veldhuizen in „Op den Uitkijk" 1929, pg. 726 v.v.)
als van vrijzinnige (Dr. P. H. Ritter in het „Utrechtsch Dagblad" van 9 Februarie 1929) zijde
kwam er protest tegen het gebruiken van de verloren zoon als een motief dat dan persoonlik
uitgewerkt wordt. De mening van dr. Ritter werd weerlegd in de Kroniek van „Opwaartsche
Wegen ", Maart 1929. Reeds veel eerder ( „Moderne letterkunde en Christelijke opvoeding ",
blz. 185-188) had dr. B. Wielinga van een gezonder opvatting blijk gegeven.
2) ^ begeerten.
3) Dit ter waarschuwing voor oppervlakkige recensenten, — en zulke zijn er inderdaad! —
die de gestalte uit dit gedicht en de persoon van de dichter zonder meer met elkaar vereen–
zelvigen, en dan daaruit tot een biezonder tragies levenslot besluiten.
4) „De Vader" verscheen oorspronkelik in „Groot Nederland” van 1916, blz. 214, „De zoon"
in „De Tijdspiegel" van November 1917. De bundel „De Overgave" dateert uit het jaar 1919.

222

UIT DE POËZIE VAN WILLEM DE 1VIÉRODE

In het eerste gedicht treft ons de aarzeling.
Wij bleven toch niet bij elkander.
Dat hij gegaan is, smart mij niet.
Maar dat hij niet wachten kon, tot ik gestorven was, zo klaagt de vader. En
is dit geen klacht, meer over zichzelf dan over zijn zoon?
Bij 't bochtig pad ging hij verloren.
En ik stond, eenzaam, in den dag.
En wel gaat hij iedere dag tot waar hij van zijn jongen afscheid nam, maar wat
geeft het ? Het is meer het verlangen dat hem drijft, dan de hoop dat dit verlangen
nog eens vervuld zal worden.
'k Smacht hopeloos -In de laatste strophe schijnt er dan plotseling een wending te komen. Even
wordt er een toneel voor ons opgeroepen, waarbij de ontzette vader zijn zoon ziet
komen,
onrein van ziel en zinnen,
En aarzlend gaan mijn woning in.
Maar vergissen we ons niet. Dit toneeltje is een droom, en dromen vertolken wel
onze wensen, misschien ook onze vrees, maar wie waarborgt ons dat deze verwachtingen ook nog eens werkelikheid zullen worden?
Neen, deze vaderfiguur mist de innerlike verzekerdheid en de liefdevolle zelf
bij de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon onderstellen-verlochnigdw
mogen 1 1 ).
Beter is daarom „De zoon". Bijbels is ook dit vers stellig niet. De zoon uit dit
gedicht is geen hoeder der zwijnen, maar de vernedering die hij ondergaat, is zo
mogelik nog erger ; als dienaar van een rijk heer — hij die zelf eerst gewoon was
te bevelen -- moet hij de onreinheid aan eigen lichaam verduren. En eerst dan
breekt eindelik de klacht in hem los:
0 vader, vader,
Die zonder uwen vromen zegen ging,
Ik die mij schatten van vervloeking gader,
Gelijk uw hand den milden regen ving.
Mocht ik naar uw omarming wederkeeren,
Nam uw gena den boden last mij af!
Neem mij als knecht, wees gij mijn harde heere,
Loon mij met 't deel dat ge eens uw slaven gaf.
En moet uw recht mijn roekloosheid verdoemen,
Red me uit den poel van dit gewis verderf.
En laat me u nog eenmaal vader noemen,
En noem mij eenmaal zóón, aleer ik sterf.
Met deze klacht eindigt het vers. Ook hier dus nog niet de daad: het opstaan en
tot de vader gaan. Maar toch beluister ik in dit gedicht een diepere toon dan in
1 ) Ds. G. van Veldhuizen („Op den Uitkijk", 1929, blz. 728) vergeet dit vers in verband te
brengen met de persoonlikheid van de dichter en komt bij de waardering van dit gedicht dan
ook niet verder dan „een stemmingsstukje ".

UIT DE POËZIE VAN WILLEM DE 1VIÉRODE

223

het voorgaande. De zoon uit dit vers is in ieder geval in de juiste gesteldheid om
de daad van de terugkeer te volbrengen, en de vader uit het vorige, was die vader
wel volkomen bereid om hem als verloren, maar wedergevonden zoon te ontvangen?
Zeker, onder al zijn zelfzuchtige klachten vermoedden we wel even een dieper
gevoel, en steunend op dit vermoeden, blijven we dan ook vasthouden aan de
mogelikheid, aan de hoop dat hij nog eens volkomen bereid zal blijken om zijn
zoon, hoe diepgezonken ook, in zijn armen te sluiten, hem te kussen. Maar was hij
dat nu al ? Of was nu zijn lach nog weiflend, zoals ook reeds in het gedicht uit
„Gestalten en Stemmingen"?
We slaan nu vier bundels en een afzonderlik uitgegeven epies-lyries gedicht over,
en vinden dan in de daaropvolgende bundel „De donkere bloei", uit het jaar 1926,
tot onze grote verrassing opeens in een zéér eenvoudig vers de gestalte van de
moeder ten voeten uit getekend 1 ). Zij is de vrouw die in gedachten stap voor stap
haar kind begeleidt op de weg naar het verderf, en die weet dat hij eens keren
zal, lang vóórdat hem de ellende doet rijpen tot berouw. Maar niet dat alleen ;
ze weet ook nog meer, Ze weet ook reeds hoe ze hem dan ontvangen zal ; zij zal
dan haar armen opensluiten en hem een schuilplaats bieden aan haar hart.
En dan denk ik hier opeens aan dat andere gedicht uit „De steile tocht" van 1930;
een gedicht dat ook „De moeder" heet, maar dat in tegenstelling met het vers uit
„De donkere bloei" enkel en alleen aan het wezen van de moeder is gewijd, zonder
verband met het thema van de verloren zoon
Slechts moeders liefde blijft een arm hart over
Als de wereld tot puin stort met één slag.
En .
Haar bidden heeft ons aan den dood ontreten.
Wij zijn in haar- en Gods-armen ontwaakt.
Hoe geheel anders, deze moederfiguur, dan de vaderfiguur uit „De overgave".
Hier het meetrekken met de zoon, naar het verre en vreemde land, met het zekere weten
dat daar ellende wacht en smaad, daar de klacht over eigen eenzaam achterblijven.
Hier de overtuiging dat de zoon eenmaal keren zal en reeds is de kracht gevonden
om, als hij komt aangeslopen, niet meer te tellen alle zonde en schande, daar de
slingering tussen de wens dat de zoon weer zal terugkomen en de vrees dat hij zal
keren als een mislukkeling, „onrein van ziel en zinnen".
Dit verschil tussen de vader en de moeder vinden we in de Mérode's verlorenzoon-verzen telkens weer. Ook in het vers dat in „De donkere bloei" op „De moeder"
.

1 ) In ,,Meisjesleven" van 1 Maart 1919 staan nog drie verloren-zoon-verzen, die niet in de
een of andere bundel herdrukt werden. In verschillende opzichten vormen deze gedichten een
schakel tussen de reeds besproken gedichten uit „De overgave" en de nog te bespreken verzen
uit „De donkere bloei", Reeds de titel is in dit verband verrassend : De terugkeerende peinst!
Uit het eerste gedicht, dat aan de moeder gewijd is, haal ik slechts één regel aan, die zeer
duidelik de grondtoon van het gehele vers aangeeft
Het hart van moeder kan ons nooit ontsterven.
Het twede gedicht, over de vader, maakt ons vermoeden, dat er achter diens zelfzuchtige klachten
een zuiverder gevoel zou schuil gaan, tot zekerheid. Hij is de man die, al rijst de purperen
vloed zijner liefde nog zo hoog,
hij toch halstarrig weigert uit te spreken,
Hoe hij naar onze (der kinderen) kleine liefde schreit.
En tenslotte een gedicht over de verloren zoon zelf, die hunkert naar de schutse van zijn
ouderlik tehuis en toch nog niet besluiten kan, dat ouderlik huis binnen te gaan.
Vader! ik schrééuw naar uwe handen!
Moeder, ik snik naar uwen zoen!
En toch voorbijgaan!
,

--
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volgt en dat „Terug" heet, vinden we het. Het is slechts even aangeduid, met een
paar woorden, een enkel trekje, maar het is er toch.
De zoon tuurt door een kier in de blinden naar binnen. En wat ziet hij dan?
Vader, de pet op 't hoofd, las traag de krant.

Het is zo zijn gewone bezigheid, nadat het werk is gedaan, maar van harte gaat
het niet. Er is iets dat hem hindert, terneerdrukt.
Maar moeder! Moeder is verder dan vader. Bij hem nog de smart om het verlies
van zijn zoon, bij haar reeds de hoop op zijn terugkomst.
En moeder morrelde in het koffiekooltje,
En naaide aan broertjes blauwe kamizooltje,
En keek, scherp luistrend, even naar zijn kant.
Overigens een eigenaardig vers, dit „Terug ". Wat ik hier aanhaalde, is het grootste
gedeelte der terzinen, en terstond valt het op dat in deze regels een paar woorden
gebruikt worden die aan het volksleven ontleend zijn: koffiekooltje, kamizooltje 1 ).
Deze woorden werken er krachtig toe mee dat de sfeer zo vertrouwelik mogelijk wordt.
In scherpe tegenstelling daarmee staan er dan in het eerste gedeelte van het gedicht
een paar woorden die wel aan een zeer verfijnde sfeer zijn ontleend : parfum, essence.
Het was al avond, toen hij 't huis genaakte,
Een lauwe geur van vee dreef uit den stal
En heerschte over 't parfum van zijn verval;
En was de essence van wat hij verzaakte.
Vermoedelik is de hier geconstateerde tegenstelling eerder onbewust dan bewust 2).
In ieder geval is ze niet geheel geslaagd. Dat komt, omdat ze niet samenvalt met
de scheiding tussen keer en wederkeer die aan dit vers als sonnet nu eenmaal eigen is.
Om dat te doen, zou de verfijnde woordenkeus uit de eerste regels ook in het twede
kwatrijn moeten zijn volgehouden, en dat is helaas niet het geval. In dit twede
kwatrijn wordt de wat al te tere stemming van een overgevoelige natuur onderbroken
door een andere, een krachtiger toon die het vrolike, opgewekte leven op de boerderij
weergeven moet. Eerst na deze robuuster regels volgt dan in de terzinen de eigenlike
wederkeer.
Ondertussen is ook hier nog de verhouding uitsluitend tussen de zoon en het
ouderlik huis. Het bovenaardse element, in de oorspronkelike gelijkenis vertegenwoordigd in het zondigen „tegen de hemel ", ontbreekt nog, ook in dit vers.
De groote knuisten van zijn vader, al
Moeders gedrentel, en het driest geschal
Van lach en grap als 't volk den arbeid staakte,
dat is het wat voor de verloren zoon zijn vroeger leven „klaar en heilig maakte ".
Onmiddellik op „Terug" volgt dan in „De donkere bloei" nog een derde vers
dat aan de gelijkenis van de verloren zoon is gewijd3 ). Het heet „De thuisgeblevene"
en geeft de gemoedsstemming weer van de oudste zoon, die zich wrokkende afkeert
als zijn jongere broeder weer in genade wordt aangenomen.
1) R. Kuitert in „Willem de Mérode", blz. 60, verklaart kamizooltje als jongens onderblouse.
Het betekent hier eerder kiel, buis ; als zodanig komt het in het Groninger dialect nog voor.
2) Het is niet onmogelik dat deze tegenstelling haar oorsprong vindt in de herinnering aan
een werkelike gebeurtenis ; ook de cyclus van 1928 werd door deze herinnering beinvloed.
3 ) Zowel dit vers als ook de beide vorige gedichten werden niet eerder in het een of andere
tijdschrift afgedrukt en verschenen met de bundel van 1926 dus voor de eerste maal.
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Maar in dit vers is zijn broer nog niet teruggekomen ; wel vreest hij dat dit
nog éénmaal zal gebeuren, en zijn hart is reeds bitter vóór de tijd.
Wat in dit vers over de thuisgeblevene, dat door een biezonder krachtig gevoel
gedragen schijnt, vooral treft, in tegenstelling met alle vorige —, is dat het
veel meer metafysies georiënteerd is. In geen der vroegere gedichten kwam het
woord God voor ; in dit sonnet, een gedicht van veertien regels maar, wordt het
vier maal gebezigd 1
Er moet een reden zijn voor deze zeer bepaalde vorm, en voor iemand die de
Mérode's poëzie goed kent, is deze ook niet ver te zoeken.
De Mérode heeft in de jaren vóór hij dit vers schreef, zèlf zeer bitter de minachting der zogenaamd vromen ondervonden, en zijn verweer tegen deze minachting
is sindsdien als een nieuw motief zijn aan onderwerpen toch al overvloedige poëzie
nog komen verrijken,
De duidelikste sporen van dit verweer vinden we in de kwatrijnen die onder de
titel „De Rozenhof" verzameld werden (1925). Daar zijn er verscheidene bij die
de onwaarachtigheid dezer schijnvroomheid scherp aantasten.
Besnuffel hemels heil maar onverdroten.
Den Heiland hebt gij telken dag verstooten.
Ziet ge niet hoe Hij onder u verwijlt
Hongrig en naakt, melaatsch en uitgestooten?
En •
Zij zeggen: „wij vergeven, maar ga heen!
Wij hebben met de zondaars niets gemeen.
Wie God verliet, wordt van Zijn volk verstooten".
Maar de verlaatnen vinden God alleen.
En •
.

Heer, liefde hebt Gij van mij weggenomen,
Maar ook 't gehuichel van de schijnbaar vromen.
Zij dringen ver van zondaars zich tezaam.
't Is goed, laat mij maar eenzaam tot u komen.
Maar ook later duikt ditzelfde motief soms nog weer op, zij het dan, dat door
liefdevol begrijpen de toon dan veel is verzacht. Ik herinner bijvoorbeeld aan
verzen als „Het Stamboek" 1 ) of „Familiedag" 2), en haal uit het eerste gedicht
nog één strophe aan :
Zij gaven elk het zijne, maar niet meer.
Hun winsten groeiden, dies de gift der armen.
Zij toonden overleg in hun erbarmen.
En op den rustdag dienden zij den Heer.
Is het te veel gewaagd, wanneer we veronderstellen dat de Mérode de figuur
van de oudste zoon uit de bekende gelijkenis eerst kon uitbeelden, toen hij de
medogenloze deugdzaamheid waar zo vele Christenen in uitblinken, in eigen leven
als een niet te dulden smaad had moeten verduren?
De verzencyclus, die de Mérode tenslotte aan het verloren-zoon-thema wijdde 3 ),
is niet alleen een samenvatting, maar ook in vele opzichten de verdere uitwerking
van de motieven die we ook in vroegere verzen reeds verwerkt vonden.
Opwaartsche Wegen", IX, blz. 284.
Opwaartsche Wegen", X, blz. 47.
3) „De verloren zoon", verschenen in het jaar 1928. De nummers 1, 7, 6, 8, 10, 14, 15, 16,
17 en 20 uit deze cyclus werden vooraf gepubliceerd in „Stemmen des tijds" van September 1927.
1)

„

2)

„
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De oudste zoon is in deze cyclus veel meer één met zijn familie, dan in het gedicht
over hem, dat we zo even reeds bespraken. In dit vroegere vers was hij de rechtvaardige die zich liet meeslepen door zijn felle minachting voor alles wat ellendig
en zondig was — en of dit ellendige en verachte nu toevallig belichaamd is in zijn
bloedeigen broer, dat is iets wat hem vrijwel onverschillig laat.
als God opstond van Zijn avondmaal
En zondaars toeliet in Zijn hooge zaal,
Zou 'k naar hen schoppen en hen zéker raken.
In de cyclus echter is deze zelfde oudste zoon de broeder van de verlorene. En
dan zijn er twee redenen waarom hij deze broeder haat. De eerste van deze redenen
blijkt ons uit het twede vers in deze reeks dat aan deze figuur is gewijd. In dit
gedicht is de oudste zoon nog niet veel meer dan de thuisgeblevene uit het sonnet
in „De donkere bloei ". Zijn broer is nog niet weergekeerd, maar de mogelikheid
daartoe bestaat, en „der buren schampre spot" zorgt er wel voor dat de vrees
voor deze mogelikheid niet verzwakt. Reeds sluit deze oudste zoon telken avond
de poort, zodat niemand, ook zijn broeder niet, des nachts heimelik het huis kan
binnensluipen.
Mijn haat bewaakt mijn grond geducht.
Maar het is niet alleen de hoon van vreemden die bij de oudste zoon de haat
tegen zijn broeder aanwakkert; veel meer nog hindert hem — en dit is, geloof ik,
geheel in overeenstemming met de oorspronkelike gelijkenis — de liefde die zijn
ouders hem, de ontrouwe, de liefdeloze, nog altijd blijven toedragen. In een vers
dat aan het zo even genoemde voorafgaat, komt dit wel zeer duidelik tot uiting.
O waarom wijlt uw aandacht ginder,
Niet ziend wat hier mijn plicht u brengt,
zo spreekt in dit gedicht de oudste zoon zijn vader en moeder toe. En het is dit gevoel
van verongelijkt te zijn, van jaloesie, dat hem dan tenslotte ook drijft tot zijn
„levensdaad ".
De jongste zoon is teruggekeerd, de maaltijd staat aangericht. De oudste zoon
gluurt door het raam, en ondanks zijn nijd moet hij het zichzelf toch bekennen:
een feestdis is dit niet.
Zijn gaan ten disch was smartelijk.
Even lijkt het of medelijden zijn hart zal vertederen. Maar dan ziet hij ook het
andere .
Maar vaders gouden keten hing
Zoo schoon te glanzen op zijn borst
En aan zijn hand schoot vuur de ring,
Die moeder mij niet geven dorst.
Als de oudste zoon dat ziet, dan weet hij dat hij, die zijn verhouding tot zijn
broeder zag als een strijd, -- en lag daarin niet juist zijn fout? — verloren heeft.
Ik heb verloren, en hij wint.
Al werkend was ik vaders knecht.
Vluchtend en keerend bleef hij kind.
En 't liefste blijkt hem weggelegd.
Er blijft hem nu nog maar één ding. Hij kan recht en macht laten gelden boven
liefde. En dat doet hij ook. Hij gaat naar binnen en dooft de lampen.
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Er is tussen het gedicht over de broeder van de verloren zoon dat in „De donkere
bloei" herdrukt werd, en de verzen over hem die in de cyclus werden opgenomen,
nog een twede verschil. In „De thuisgeblevene" kwam vier maal de naam van God
voor ; in de gedichten uit „De verloren zoon" wordt God niet eenmaal genoemd.
Voor een deel vindt dit onderscheid ongetwijfeld zijn oorsprong in de verschillende
geaardheid der verzen ; we zagen immers reeds dat het gedicht uit „De donkere
bloei" sterk naar het metafysiese georiënteerd was; de verzen die in de cyclus
aan de oudste zoon gewijd werden, zijn dit juist in het geheel niet. Maar dat kan
onmogelik alles zijn. Want in de vroegere en latere verzen over de verloren zoon
zelf komt juist het omgekeerde verschil voor. Vóór de cyclus verscheen, werd door
de Mérode in geen enkel gedicht over deze jongste zoon de naam van God gebezigd,
in de cyclus zelf geschiedt dit echter herhaaldelik en dan met nadruk. Wij komen
op dit verschijnsel nog nader terug.
Ook het verschil in houding tussen vader en moeder, dat we in „Terug" reeds
vonden aangeduid, vinden we in „De verloren zoon" uitvoeriger weer, en wel in
een ontroerende dialoog tussen de beide ouders.
In het begin van het gesprek gaat de vader alleen nog maar gebukt onder het
leed dat zijn zoon hem aandeed .
Ik zie den jongen aldoor verder gaan.
Maar de moeder is hem ver vooruit. Bij haar leeft reeds de zekerheid dat hij
eenmaal -- en het duurt misschien niet eens zo lang meer — zal wederkeren.
Ik voel hem aldoor dichter bij ons komen.
Het leed is bijna van mij weggenomen.
Dan spreekt de vader weer. En ik kan het niet helpen, maar in wat hij zegt,
beluister ik, evenals in een vroeger vers dat aan hem was gewijd, een egocentriese
ondertoon.
Verscheurd waait onze naam door 't gansche land,
En overal wordt ons verdriet bemompeld.
Maar bij de moeder daarentegen is alles liefde. En geloof. Is het dan toevallig
dat zij tot twee maal toe in deze dialoog van God spreekt, terwijl de vader, die
ons toch als strenger in levenshouding getekend wordt, Zijn naam niet eenmaal
noemt?
Gij eet uw brood in bitterheid gedompeld.
Ik pik, een vogel, kruimpjes uit Gods hand.
Als wild ros rent hij op zijn tamheid toe,
Want zijn Berijder wordt niet afgestooten. 1)
In zijn antwoord verwijlt de vader nog steeds bij de herinnering aan het leed
dat hij zelf ondervond, als gevolg van zijn zoons gedrag.
Wie telt de tranen, zoon, om u gevloten?
..

Maar daarnaast klinkt nu, zwak, toch ook een andere toon op, en in deze toon
ligt een mengeling van vrees en verlangen: zou het mogelik zijn? Zou hij nog
eenmaal terugkeren? en in welk een toestand?
1 ) In de bundel staat hier: Bereider; dit is een drukfout. Oorspronkelik luidden de laatste twee
regels anders .
Hij doet den dollen ren ten einde toe
En moet zich aan Gods muur te pletter stooten,
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De overtuiging die uit het weerwoord van de moeder spreekt, is zo mogelik nog
vaster dan in haar reeds vroeger uitgesproken verwachting:
Hier! want als God hem rondom heeft besloten,
Keert Hij hem om, en brengt 1 ) hem, stil en moe.
Dan geeft de vader zich gewonnen. Hij zegt:
Hij zal belijden, aan mijn hart gesloten.
Waarop de moeder besluit:
En in mijn armen weent hij, stil en moe.
Het lijkt even alsof de dialoog volkomen uitgevloeid is in een monoloog. Toch
is dit niet geheel waar ; er blijft ook nu verschil. De vader verwacht nog een belijden van schuld en berouw ; de moeder vraagt ook dat zelfs niet. Zij „glimlacht
over zonde en wee".
Maar ondertussen is er dan toch een belangrike verandering gekomen in de
houding van de vader ! De liefde voor zijn zoon is tenslotte toch sterker dan de
herinnering aan het leed en de smaad die hij zelf ondervond. In de dialoog die ik
zo pas beschreef, vinden we hem reeds genegen om zijn zoon te ontvangen, in
het volgende vers dat aan hem is gewijd, vinden we deze ontwikkeling nog verder
doorgevoerd. Hier, in dit vers, is het verlangen naar de terugkeer van de verlorene
zo sterk geworden dat het martelend is. Want méér dan de moeder voelt als
vanzelf de vader, nu hij eenmaal de gedachte aan eigen leed en eigen smaad heeft
overwonnen, de begeerte er zelf toe bij te dragen dat zijn zoon weerkeert. Is dan
mijn liefde niet zo sterk, zo vraagt hij zich af, dat ik zijn weerstand weet te breken ?
Het antwoord op deze vraag is een gebed:
O Heer! van honger, nood en kwalen,
Sla zelve tusschen ons de brug,
en dit gebed betekent volledige overgave.
Neem mij, en geef mijn zoon terug.
Maar als dan de zoon eenmaal is weergekeerd — niet om thuis te leven, maar
om thuis te sterven -- dan lijkt het of de vader deze overgave toch niet gestand doet.
Ik bad: Heer, laat uw dienstknecht gaan,
Als gij mijn zoon hebt weergegeven;
Maar nu 'k hem zóó berooid zie staan,
Smeek ik: och, laat mij voor hem leven!
Is het niet het oude zelfgevoel dat nu weer ontwaakt? Wie dit gedicht aandachtig
leest, merkt wel anders. Door heel dit vers is de toon zo nederig, zo deemoedig,
dat zelfs de grootste argwaan hier niet anders in kan ontdekken dan enkel het
verlangen om, met verlochening van eigen ik, zijn jammerlike zoon tot steun te zijn.
Een boom, vermolmd van ouderdom,
Kan amper vrucht, schraal schaduw geven;
Maar de arme is alles wellekom 1
Het gedicht waarin de vader aan dit verlangen stem geeft, is met de dialoog
1

) Oorspronkelik stond hier: zendt.
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tussen vader en moeder, wel het allerbeste uit heel de cyclus. Ik kan daarom de
gedachte maar niet van me afzetten dat met de uitbeelding van de ommekeer in
de houding van de vader -- en deze ommekeer is een even absolute voorwaarde
voor verzoening als het berouw van de zoon! wel een zeer gevoelige snaar in de
Mérode's eigen zieleleven aan het trillen moet zijn gebracht.
De vader in de Mérode's verloren -zoon- cyclus vindt moeizaam het erbarmen
dat een verzoening tussen hem en zijn zoon mogelik maakt, maar ondertussen is
de moeder reeds weer verder gezworven. Zij blijft ook nu haar echtgenoot. ver
vooruit.
Met haar zoon heeft ze alle ellende en zonde doorleden ; zo heeft ze de overtuiging
gewonnen dat hij eens terugkeren zal naar zijn ouderlik huis, en nog voor hij keerde,
wist ze hoe zij hem zou ontvangen : zonder enig verwijt.
In het eerste vers dat in „De verloren zoon" naar haar werd genoemd, lijkt het
even alsof zij deze overtuiging baseert op eigen kracht en eigen liefde.
Zijn hart wordt door mijn hart gewekt.
Het is moeilik uit te maken of deze tendens inderdaad in kiem in de moederfiguur, zoals de Mérode die schiep, aanwezig is. Enkele aanwijzingen ervoor zijn
er wel l), maar deze zijn toch slechts gering en onaanzienlik. En in ieder geval
wordt deze neiging, indien al aanwezig, luide overstemd door die andere, door het
vertrouwen dat God het lot ook van haar zoon in handen heeft, en op Zijn tijd
zijn gangen weer wenden zal, terug naar het ouderlik huis. Reeds in het vers
waar ik zo even een regel uit aanhaalde, komt dit vertrouwen tot uiting.
Zoo waar de wereld elken morgen
Uit dauw en duister wordt onthuld,
Weet ik, dat God voor hem zal zorgen
En hem ontheft van dood en schuld.
En hoeveel sterker nog sprak dit vertrouwen niet uit de dialoog tussen haar
en haar man!
Het is ook dit vertrouwen, ontspruitend aan een volkomen één-zijn met Gods
wil, dat de moeder draagt als de zoon werkelik teruggekeerd is, maar niet om te
leven, alléén maar om te sterven. Dat is een verrassende ontknoping die hier geboden
wordt, verrassend voor ons lezers (daarover straks), maar bovenal verrassend, in
de lijst van het verhaal gezien, voor de ouders. Een verloren zoon die terugkomt
om weer, en nu voorgoed, heen te gaan, een smartelik verlangde terugkeer die
slechts voor even blijkt te zijn, een genade die onmiddellik na de ontvangst weer
moet worden doorgegeven! Het is waarlik geen lichte taak, waar de moeder
hier voor komt te staan. En haar zoon maakt het haar niet gemakkeliker.
0 moeder, zult gij niet een eindweegs met mij reizen ?
zo vraagt hij. En onmiddellik heeft zij haar antwoord gereed. Zij gaat met hem
mee, zo ver zij kan de dood tegemoet, even gewillig als ze eerst met hem meetrok
naar het vreemde en verre land.
Mijn kind, ik ga tot aan de poort des hemels mee.
En in het laatste gedicht uit de bundel volbrengt ze, wat ze belooft.
De zoon ligt nu op zijn sterfbed. Nog een kleine tijd van ontsterven aan werelds
1 ) Vergelijk bijv. het eerste vers uit „De terugkeerende peinst" in „Meisjesleven" van 1 Maart
1919 en „De Moeder" uit „De steile tocht", 1930.
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lust, aan liefde en leed, en dan zullen sterke armen hem beuren tot een heelgenot,
oneindig veel groter dan het aardse leven ooit aan vreugde schenken kan. En terwijl
de zoon daar zo nederligt, vindt de moeder de kracht om hem over te reiken aan
deze sterke armen ; de ziekte is voor haar geen vijand meer, die zij moet bestrijden,
maar een bondgenoot. 1
)

Zij glimlacht mild en bloode
Tot elk die haar bekloeg,
En zegt: hij gaat te Gode
Is dat geen troost genoeg?
Is het niet wonderlik? Zij, die eerst reeds wist te glimlachen over zonde en leed,
vindt nu ook de kracht om te glimlachen over dood en scheiding!
Tenslotte de verloren zoon zelf. Aan hem zijn wel verreweg de meeste verzen
in deze cyclus gewijd, en het zou ons te ver voeren indien wij die alle even uitvoerig gingen bespreken. Waar het ons echter in hoofdzaak te doen is om de gestalte waarin de verloren zoon zich hier vertoont, behoeft dit ook niet, maar kunnen
we volstaan met de voornaamste trekken aan te wijzen waardoor de hier getekende
figuur zich van vorige uitbeeldingen onderscheidt.
Het zijn dan voornamelik twee verschillen die ons opvallen. De verloren zoon
uit de naar hem genoemde bundel voelt niet meer alleen berouw tegenover zijn ouders,
maar ook tegenover God. Deze verloren zoon komt niet thuis om te leven maar
om te sterven.
De verloren zoon voelt berouw, ook tegenover God. 2 ) We herinneren ons dat
dit in het gedicht „De zoon" uit „De overgave" nog niet het geval was. Daar betreurde de zoon alleen nog maar zijn gedrag tegenover zijn aardse vader. Ik kan
het nog scherper zeggen : vóór de verzen in „De verloren zoon" wordt in geen
enkel gedicht van de Mérode, aan de hier besproken figuur gewijd, God met name
genoemd ; wèl geschiedt dit door de oudste zoon.
Hier, in „De verloren zoon", zijn de rollen omgekeerd. De oudste zoon rekent
openlik niet meer met God. En de jongste? Het is waar dat ook hem nog aardse

banden binden, hij wordt teruggehouden als hij aan zijn jaloerse oudere broeder
denkt, hij wordt getrokken als hij zich de liefde van zijn ouders herinnert. Maar
zwaarder weegt bij hem tenslotte toch de wil van de Almachtige.
Zonder tegenkanting gaat dit echter niet. God dringt hem tot vertrek, maar hij
zoekt uitvluchten. En onder deze uitvluchten is er één die we volkomen begrijpen:
als zijn broeder hem schimpend de deur wijst?
Liever dan deze smaad verdragen,
Verkwijn ik door Uw ongena.
Maar daarnaast heeft de verloren zoon nog een andere tegenwerping. Zion ouders!
Mag hij hun de smart wel aan doen om weer te keren — als een verlorene ? Zal
het hem zelf wel mogelik zijn, het verdriet dat hij hun aandeed, met eigen ogen
te zien, in hun grauwe haren, hun gebogen rug, hun slepende gang?
Er schuilt, vooral in de laatste vraag, evenveel verblinding als waarheid. Natuurlik,
de verloren zoon ziet eerst nu, hoe groot het leed is dat hij zijn ouders berokkende,
maar is dit een reden om nog langer te toeven ? Moest hij niet veeleer zich haasten,
om aan hun vrezen, hun hopen een einde te maken ? Bovendien : is de liefde van

2) Zij spreekt zelfs over „ziekte en zorgen", die haar zoon verplegen moeten !

Ds. G. van Veldhuizen t.a.p. velt een te hard oordeel als hij zegt . „De Verloren Zoon in den
bijbel kent schuld. Deze jongen alleen verlangen naar rust".
bijbel
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zijn vader en moeder hem niet de enige stut nog, nu al het andere hem ontviel?
En heeft hij zelf in zijn nood daarom niet gebeden
God, om mijn ouders sterk vertrouwen
Op Uw ontferming —?
Waarom dan nu nog langer gedraald?
Och, het is de laatste poging tot verzet. Maar al te spoedig is ook deze uiterste
tegenstand waardeloos gebleken, en dan .
O God! geef hulp, ik geef mij over,
Ik zondigde..
En hij stond op, en ging naar huis.
Maar nog heeft hij de drempel niet overschreden of reeds is hij weer „vertrektrens
ree." De verloren zoon komt slechts thuis om er te sterven. Zijn laatste, steile tocht
begint ; hij moet zich ontworstelen aan ziekte en leed, meer nog aan de liefde die
hem nu van alle zijden omringt. 1
Een buitengewoon verrassende wending, zo noemde ik dit afsterven reeds. We
zagen immers dat de cyclus die we thans bespreken, over het algemeen dichter
stond bij het bijbelse verhaal, dan de vroegere gedichten die de Mérode aan het
verloren-zoon-thema wijdde. De uitbeelding van de vader, van de oudste zoon
kwam in verschillend opzicht meer overeen met de beschrijving die ons in de
oorspronkelike gelijkenis van deze figuren gegeven wordt. Maar dat niet alleen.
Ook de jongste zoon, die eerst hier naar waarheid leert belijden dat hij zondigde
tegen zijn aardse vader niet alleen, maar ook tegen God, ook deze jongste zoon ging
steeds meer op de verloren zoon uit het grondverhaal gelijken.
En hier, aan het slot, dan in eens zulk een onverwachte afwijking van datzelfde
bijbelverhaal!
De dichter was zo vriendelik mij mee te delen dat het afsterven van de jongste
zoon, zoals hij dat ons in zijn cyclus gaf, op een werkelik gebeuren geïnspireerd is.
Maar daarmee is voor ons de zaak toch nog niet geheel verklaard, want waarom
vond dan dit werkelik gebeuren zulk een krachtige weerklank in de Mérode's
ziel dat hij er aanleiding in vond, de loop der geschiedenis ingrijpend te wijzigen ?
Het antwoord op deze vraag brengt ons terug naar het eerste gedicht dat de
Mérode over de verloren zoon schreef. Misschien herinneren we het ons nog. De
verloren zoon kwam hier thuis, maar niet om thuis te blijven. Nog voor hij over
de drempel trad, lokte hem reeds weer de verleiding, en heimelik verliet hij in de
nacht de ouderlike woning weder. Zoals voor deze verloren zoon het leven was,
zo was het ook voor de dichter zelf. Ook bij hem wisselen zonde en inkeer zich af,
totdat „der zinnen laatste oplaai" is geblust en het oude leven voorgoed is afgekust.
Zo vinden we tenslotte een parallel tussen het eerste en het laatste dichtwerk
dat de Mérode aan de verloren zoon wijdde. Maar absoluut is deze parallel toch
niet. Bracht in het vroegste gedicht de vloek die over zijn, en op dezelfde of andere
wijze toch ook over ieder anders leven ligt zijn we niet allen verkocht onder de
zonde? -- de dichter er toe om zich in doffe wanhoop als een voorgoed verloren
zoon te beschouwen, in de laatste verzen die de Mérode over de verloren zoon schreef,
is de lucht die met wolken bedekt leek, helder geworden en de atmosfeer zuiver.
Wel leeft hij ook nu nog op deze aarde. Maar daaroverheen welft zich de hemel
en zijn voeten worden lichter en lichter ; het is, alsof hij stijgt
)

1 ) Ds. G. van Veldhuizen t.a.p. verzuimt hier te vragen, hoe de Mérode aan deze verrassende wending komt, en waarom hij die koos. Hij heeft ook hier enkel theologiese bezwaren (de heiliginaking
wordt uitgesteld tot na de dood) en zelfs deze bezwaren zijn niet geheel billik.
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Sneller en sneller mag ik klimmen.
En dan de heerlike ervaring
0! en ik ben niet meer alleen!
Het is of sterke handen beuren
Mij tot een heilgenot záó diep,
Dat de overstelpte zinnen scheuren:
Ik zie den Heere, die mij riep!
DE KERSTVERZEN.
Wanneer wij wensen na te gaan hoe de Mérode in zijn poëzie reageert op het
Kerstgebeuren, dan komen we al onmiddellik te staan voor het merkwaardige feit
dat er in de twee eerste bundels die hij uitgaf, geen enkel vers voorkomt dat op
de bekende geschiedenis uit Lucas 2 is geïnspireerd. Wel staan er in elk dezer
bundels een of meer gedichten over Maria, over een thema dus, dat met de geboorte
van Jezus in zeer nauw verband staat.
In „Gestalten en Stemmingen ", een bundel die in 1916 verscheen, staat het vers
,,Mater dilectionis" 1) Het overheersende gevoel in dit gedicht is de vreugde over
de genade dat zij, Maria, uitverkoren werd om Jezus' moeder te zijn. Maar reeds
valt er een schaduw over dit geluk ; Maria ziet de scheiding tussen haar en haar
kind zich reeds voltrekken.
In de ,,Marialiederen" 2), die in „De overgave" van 1919 werden opgenomen,
vinden we dit gegeven dan verder uitgewerkt. Reeds onmiddellik na de geboorte
voelt Maria het hier
Nu begon voor beiden het gescheiden wezen.
De nu volgende verzen zijn vervuld van het verlangen om hem, haar zoon en
Heer, weer te mogen bezitten. Niet eerder wordt dit verlangen echter tot werkelikheid,

voordat Jezus zijn taak hier op aarde heeft volbracht. Eerst als hij uit het graf
herrezen is, is hereniging wederom mogelik geworden. Eerst dan voelt zij
haar verklaarde wezen
Tot hem stijgen als de licht gerezen
Dampen uit de versch geploegde gouw.
En ze voelde zich zoo zoet tevreden
Of ze op stroomen zijner lieflijkheden
Als een bel van wind en water dreef.
En er was niets dat haar vrede stoorde,
Want ze wist dat zij aan hem behoorde
En dat hij nu altijd bij haar bleef.
En ze voelde aldoor zijn liefde trekken.
Voorjaarsbloemen die het dal bedekken
Sproot hààr liefde en bloeide mild en jong.
En toen hij haar weder had verlaten,
Ging zij als een jonkvrouw door de straten.
En haar oogen bl anken en zij zang.
1). Oorspronkelik verschenen in „Ons Tijdschrift", Julie 1914.
2) Oorspronkelik verschenen in „De Beweging", Junie 1917.
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De Mérode is geen dichter van lange adem. Meestal uitte hij zijn dichterlike
ontroering in één enkel kort gedicht. Slechts een enkele maal bereikte hij een
groter, samenhangend geheel, toen hij over Ganymedes schreef, in de cyclus over
de verloren zoon, in de verzenreeksen uit „De lichtstreep" en hier in deze Marialiederen. In deze gevallen mogen we de aanwezigheid veronderstellen van een
biezonder krachtige emotie.
Ook de Marialiederen worden gedragen door een brede golf van ontroering;
vandaar dat ze zulk een prachtig geheel vormen. Deze ontroering concentreert
zich echter niet op de Christusfiguur. Weliswaar is Hij de handelende Persoon -moet Hij niet Gods plan volvoeren ? maar toch is Hem in deze gedichten slechts
de passieve rol toebedeeld. Maria echter doet vrijwel niets anders dan toezien hoe
het lot van haar zoon zich onvermijdelik voltrekken gaat, maar desniettegenstaande
is juist zij de activiteit zelve ; zij vergaat van verlangen naar een hereniging.
Maria is in deze gedichten dus de inspirerende figuur en -- zij is moeder, een
moeder die de scheiding tussen haar en haar zoon zo smartelik mogelik ondervindt
en niet rust, vóórdat deze scheiding weer is opgeheven.
Denken we nu niet onmiddellik aan de moedergestalte uit de verloren-zoonverzen ? Ook d áár ondergaat de moeder eenzelfde lot, ook daar moet zij haar zoon
zijn eigen weg laten kiezen, maar wat nood ! zij trekt met hem mee, en lijdt alles
wat hij lijden moet — zij kan hem maar niet loslaten.')
Ik schrijf dit alles neer met grote aarzeling. De overeenkomst is treffend, maar
het verschil lijkt eigenlik nog groter. Zo groot is dit verschil, dat heel de vergelijking er absurd bij dreigt te worden ; in het ene geval is de zoon Christus;
in het andere geval — een verlorene ! Maar wanneer we dit zo zeggen, dan zijn
we daarmee al weer onzuiver geworden, en onbillik tegenover de dichter. We hebben
dan met ons verstand benaderd, wat we alleen met ons gevoel enigszins verstaan
kunnen. De dichterlike emotie vindt nu eenmaal andere associaties dan het krities
intellect.
De eerste eigenlike kerstverzen vinden we pas in de twee bundels die in 1922
verschenen . „Het kostbaar bloed" en „Het heilig licht". In „Het kostbaar bloed"
staan twee gedichten aan het Kerstgebeuren gewijd (deze heten beide „Kerstliedje "),
in „Het heilig licht" één („Kerstnacht” uit ,,Hoogtijden") 2
Twee bundels vult de Mérode dus met voor een belangrik deel religieuze poëzie,
voordat hij er toe kwam, een kerstvers te publiceren! Vanwaar deze schroom ?
Eigenlik kan de plaats die de Kerstverzen in „Het kostbaar bloed" toebedeeld
kregen 3 ), ons al een flink stuk op weg helpen bij het beantwoorden van deze vraag.
Deze verzen staan tussen een gedicht dat „Kermesse d'été" heet, en een ander
dat „Bij het kruis" genoemd werd.
In „Kermesse d'été" staat de regel
)

Hoog zwalpte 't heet getijde van het bloed.
Maar aan het slot komt er bezinning
0 ziel, die immer naar verlossing hijgt,
1) De ontroerende ontwikkeling in „De verloren zoon" van 1928 — een moeder die in Gods
kracht zichzelf overwint ! -- laat ik hier verder buiten beschouwing.
2) Het eerste „Kerstliedje" verscheen oorspronkelik in „De Beiaard" van januarie 1921, het
twede in „De Nederlander" van 24 Desember 1918. „Kerstnacht" werd voor de eerste maal
gedrukt in „Opgang" van April 1922.
3) Natuurlik was deze rangschikking niet opzettelik. De dichter plaatste „Kermesse d'été",
waar het nu staat, om zo een strenge scheiding te verkrijgen tussen twee geheel verschillende
verzengroepen. En dat eenlijdensvers geplaatst wordt onmiddellik na een kerstvers, spreekt,
gezien de volgorde der Christelike gedenkdagen, haast van zelf.
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Dat ge niet uit uw schoonen kerker stijgt,
En wegvliegt van dit feest der blijde schande.
Deze bezinning voert dan als vanzelf naar Bethlehem. Maar, zoals in „Kerstnacht" staat: „met aarzelende voeten" slechts gaat de dichter „het kind in de kribbe
begroeten". Want het Kerstfeest is het feest der reinen.
En uwe ster wil schijnen
Alleenlijk voor de reinen.
En rein, rein voelt de Mérode zich zeker niet. Trouwens, wie van ons is dat wel ?
Maar dan ziet hij plotseling achter de kribbe het kruis zich aan de hemel spannen.
Nauw gaan uw heldere oogen open,
Of wij zien ze al van dood beslopen....
Hij ziet het „met schrik". Maar toch kan dit vreselike hem niet al te zeer tot droefheid stemmen. Want hij weet het : deze ondergang is ons behoud.
Hoe zullen wij in leed genezen,
Als Gij in 't lijden niet wilt wezen.
Het lijkt wel, of we een lijdensvers lezen, inplaats van een Kerstvers! Maar kan
dat eigenlik ook wel anders ? Bij de Mérode gaat de weg nu eenmaal over Golgotha
naar Bethlehem.
Vandaar dat er in de eerste kerstverzen die hij schreef, dan ook meer is het
verlangen om deel te hebben aan de klare vreugde van het Kerstgebeuren, dan
dat de dichter deze vreugde ook werkelik reeds bezit. Alle drie verzen zijn gebeden.
Wij zijn gekomen, Kind, zegen ons hoofd.
Dan wordt de felle hellebrand verdoofd.
0, en wij voelen, dat hij gansch zou blusschen
Wildet Ge ons kussen.
In „De donkere bloei" van 1926 vinden we dan weer twee gedichten die op de
kerstgeschiedenis zijn geïnspireerd : „Kerstliedje" en ,,Driekoningen". 1)
In „Kerstliedje" is de schroom die we in vroegere verzen reeds vonden uitgedrukt,
tot angst verhevigd. En deze angst maakt te meer indruk, omdat hij zo onverwachts
naar buiten breekt. Want heel dit gedicht is niets anders dan een in primitieve
toon gehouden schildering van Jezus' geboorte. Tot in de laatste strofe. Daar kon
de dichter de schijn van rust, waarin hij zich trachtte te verbergen, niet meer
in volhouden -- en in plaats van de afzondering van het verhaal in een sfeer van
kinderlike eenvoud en zuiverheid krijgen we dan opeens een kreet, recht uit het hart:
Maar wakker krimpt ons angstig hart,
Hoog zwelt bloeds bange razernij,
In werelds doolhof, blind, verward,
Geboren God! sta Gij ons bij!
Ook in „Driekoningen" vinden we een zelfde poging tot objectivering, tot zakelike
1) Kerstliedje" werd in „De donkere bloei" voor de eerste maal gepubliceerd, „Driekoningen"
verscheen oorspronkelik in „Ons eigen tijdschrift" van Januarie 1926. Omstreeks deze zelfde
tijd publiceerde de Mérode nog een ander kerstvers, nl. „Kerstnacht in ,,Mortis Magazijn van
Desember 1925. Evenals in de verzen die in primitieve toon werden gehouden, wordt ook in dit
gedicht — dat met een veelheid van ui-klanken een verrassend effect weet te bereiken — het
Kerstgebeuren naar een schijnbaar zuivere en reine sfeer verschoven, nl, naar het klooster! De
Zaligmaker is in dit gedicht de Hemelse Bruidegom die „komt tot zijn bruid".
„
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weergave van het gebeuren. Het lijkt wel een vers dat van een middeleeuws schilderij
is afgeschreven. Ieder der koningen heeft zo zijn eigen figuur : de ene heeft „fonkelende oogen in 't bruine perkament gelaat ", de ander is gehuld in een wit
wollen kleed, de derde, een gladgeboende zwarte, is gekleed in een „flodderig groen
habijt ". Elk brengen ze ook hun eigen geschenk : „het toornig roode goud ", „de
schatting zijner landen" ; „de trieste wierook, zoete herinnering aan vreugde en waan,
en aan berouw, gebed en boete" ; „de bittere mirre, die booze nijd en halstarrige
overmoed, en al de vunzige en vooze begeerten bijt uit 't troebel bloed ". Elk
krijgen ze ook hun eigen belooning : de eerste koning „voelt de greep der kleine
handen bewegen in zijn breede baard" ; de twede „wint het lachen" van het kindeke;
maar de derde
En opeens breekt weer het persoonlik gevoel bij de dichter naar buiten. Want
die derde koning — dat is, meer dan een der andere, hijzelf! Zoals die vorst en
wijze, zo zou ook hij de bittere mirre willen aandragen, die „al de vunzige en vooze
begeerten bijt uit 't troebel bloed ". Evenals deze derde koning, zo zou ook hij willen
vragen of hij, één oogenblik maar, het kind in zijn armen houden mocht, en hij
durft het niet. Maar dan komt het verrassende! -Toen hij nog weifelde om 't te vragen,
Droeg hij het trapplend Jongsken al.

1)

En dan, als was dit zo opeens nog te veel, in de laatste paar regels plotseling
de terugkeer tot het objectieve:
Maria loech vol welbehagen.
Jozef kuischte den leenren stal.
Het ene kerstvers, dat in „De steile tocht ", de bundel die in 1930 uitkwam,
werd opgenomen, sluit, wat de tijd van verschijnen betreft, onmiddellijk aan bij het
laatstbesproken gedicht 2). Ook wat de geest betreft, is dit vers, dat „De Herders"
heet, aan de gedichten uit „De donkere bloei" nauw verwant. Toch is er een
verschil merkbaar : sinds zijn vorige verzen heeft de dichter tegenover het Kerst
aan vrijmoedigheid gewonnen. Wel wordt ook dit gedicht nog weer-geburn
gevolgd door een ander dat „Bij het kruis" genoemd werd evenals ook in „Het
kostbaar bloed" het geval was —, wèl wekt het Kerstgebeuren ook nu nog een huivering, maar tenslotte wordt in dit vers --en in dit vers voor het eerst — het simpele geheim van God Die Zichzelf in het vlees besluit, toch wèlbewust geheel
aanvaard.
De nacht stond donker om hen heen.
Toen zei er één, met schorre stem,
En allen rezen : 'k hoor geween!
En ging naar Bethlehem.
Zij vonden Jozef tranenblind
Maria afgemat van smart.
Toen koosden zij en kusten 't Kind
Met handen ruw en lippen hard.
1) Oorspronkelik luidde deze regel : Voor hij een lachje dorst te wagen. Hier is de aarzeling
dus nog groter.
2) De Mérode publiceerde dit vers voor de eerste maal in „Opwaartsche Wegen" van Desember
1926.
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En met de herders is ook de dichter de stal binnengegaan ; ook hij is neergeknield,
ook hij heeft het kind gestreeld, gekust -Hoe dorst hij!
Want was hij niet onrein ? Had hij geen handen die „niets dan kwaad hebben
gedaan"; geen mond „warm van zonden"?
Weet ge wat zo heel ontroerend is ? Dat juist in dit vers, waarin dan eindelik
de dichter zijn weifeling overwint, waarin dan eindelik de dichter het kind durft
te naderen dit kind, meer dan vroeger het geval was, gezien wordt als door
God gezonden, neen, als God Zelf!
In de vorige kerstverzen werd wel telkens gesproken van het kind zonder meer,
of van Jezus, maar slechts een enkele maal werd dit Kind, werd deze Jezus openlik
met God vereenzelvigd. Maar in „De herders" is het telkens weer God Zelf, Die
het wonder tot stand brengt!
God strooit zijn englen neer als rijm.
God heeft zijn heerlijkheid verhuld
En is als kind ontstaan.
God die zich in het vleesch besluit
Neemt heden een begin.
Is het eigenlik niet om te huiveren? Met onreine handen, met onreine lippen
liefkoost de dichter het nieuwgeboren kind, en dit kind blijkt God. —
Maar een God die zijn heerlikheid verhulde, om zondaren de gelegenheid te
geven tot Hem te naderen! Maar een God Die Zichzelf in het vlees besloot, om
onreinen te redden!
Eerst met dit vers heeft het Kerstwonder zich aan de Mérode's ziel geheel vol
dit wonder bleek een wonder Gods.
-troken.E
In het laatste kerstvers dat de Mérode opname in een bundel waardig keurde,
wordt de ontwikkeling die we in het laatstbesproken gedicht reeds vonden ingezet,
verder voltooid. Dit laatste vers heet wederom: „Kerstliedje" ; het vond een plaats
in „Laudate Dominum", de lustrumbundel van 1931 x).
Het „Kerstliedje" uit „Laudate Dominum" is een poging om in eigen worden
de betekenis van het Kerstgebeuren te omschrijven. Twee biezonderheden treffen
ons daarbij. In de eerste plaats wordt dit Kerstgebeuren niet omschreven als een
feit dat alleen voor de eigen ziel, maar ook voor heel de wereld waarde heeft.
Over de wereld ging de lente komen.
En dan in de twede plaats: in dit gedicht is de komst van de Zaligmaker geheel
en alleen beschouwd als een werk Gods.
Gods Geest is neergezweefd en als een dauw
Gedruppeld in de heete ziel der vromen,
En •
Er is een beving door 't heelal gegaan.
God heeft het vaste middelpunt verschoven.
En de wereld dan? De wereld kan hier niets anders meer doen dan dankbaar
het Godswonder aanvaarden
en aanbidden.
) Oorspronkelik verscheen het in „Aristo" van Januarie 1931.
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En rond dien troon (Maria en het kind) kwamen de herders staan.
Zij hadden hemels reivoerder verstaan,
Toen alle sferen dreunend Gode loofden.
Want toen het licht en de lofzangen doofde,
Vonden zij 't Kindeke en baden 't aan.
Het is dus wel een zeer weinig persoonlik vers, dit „Kerstliedje ", ook al is het
gehele Kerstgebeuren (Gods daad en onze reactie daarop) er in belichaamd. Maar
vergissen we ons daarom niet. Dit vers is eigenlik meer boven- dan on-persoonlik.
Het staat voorbij het persoonlik beleven en niet daarvoor. Het kon dan ook alleen
geschreven worden door iemand die eerst zelf aan eigen ziel het goddelik bevrijdingsproces, zoals dit met Christus' geboorte werd ingezet, heeft ervaren.
Of de Mérode nu, na dit boven-persoonlike gedicht, nooit meer een persoonlikkerstvers zal kunnen schrijven ? Natuurlik zal hij dit wel! Maar ook in zulk een
persoonlik gedicht zal dan toch de verandering die zich in de loop der jaren aan
de ziel van de dichter voltrok, duidelik aanwijsbaar moeten zijn. Inderdaad is dit
ook het geval. Omstreeks dezelfde tijd dat het „Kerstliedje" uit „Laudate Dominum"
voor de eerste maal verscheen, liet de Mérode in „De Vriend des Huizes" een Kerstvers afdrukken dat, hoewel in objectieve vormen gehuld, een zeer subjectieve beleving
biedt 1 ). In dit gedicht wordt in enkele trekken slechts het Kerstgebeuren voor
ons getekend.
Lang is het engelenlied verzongen.
Herders en Koningen gingen heen;
Menschen die zich om 't wonder verdrongen,
Lieten het Kind in zijn armoe alleen.
Dan wordt er verhaald hoe er een zwerver verdwaalde naar de grot waarin Jozef
en Maria zich bevinden, met het Kind,
En moeilik wordt een armzalig leven
Uitgesnikt aan de voeten van God.
Even wordt nu onze aandacht afgeleid naar Maria
Maria hoort hoe aan de omduisterde
Wanden het goede vee zich schuurt,
Zij heeft strak aver het gefluisterde
verhaal van den klagenden schurk getuurd.
Ziet zij, de smartelik gebenedijde, reeds „het kruis zich aan de hemel spannen ?"
Maar dan brengt de dichter ons toch weer terug bij de zwerver
Die ligt heel stil, want Jezus' oogen
Zijn teeder over hem open gegaan.
En nu is er op eens dit in al zijn beknoptheid toch stralende slot
Gods Geest is binnen zijn hart getogen.
En nieuw mensch zal de wereld ingaan.
Alle biezonderheden waardoor de Mérode's beleving van het Kerstgebeuren zich
kenmerkte, vinden we in dit vers terug. De rampzaligheid van eigen leven wordt
1)

„

Kerstmis", „De Vriend des Huizes" van Desember 1931.
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er in beleden en welk een moeite het kost het bedreven kwaad als zonde te biechten.
De weemoed wordt er in voelbaar gemaakt waarmee Maria denkt aan de smart die
eens haar eigen ziel en die van haar kind als een zwaard doorsnijden zal. Ook
achter dit gedicht staat donker de dreiging van het kruis, maar o wonder, juist dit
kruis blijkt ook hier Gods middel te zijn tot ons behoud, en zo kan het laatste
woord toch een overwinningswoord zijn, dat moed en kracht geeft voor heel het
verdere leven.

NASCHRIFT.
In verhouding tot de uitgebreide vergelijkingen die we instelden, zullen onze
conclusies wel zeer schaars schijnen. Maar vooral bij onderzoekingen zoals wij die
beproefden, is de verleiding groot om op een al te lichtvaardige wijze gevolgtrekkingen te gaan maken, en waar deze gevolgtrekkingen niet zozeer het vaststellen
betreffen van aesthetiese waarden in de Mérode's poëzie, maar veeleer het peilen
van het zieleleven ten doel hebben, zoals dat in enkele van zijn gedichten gestalte
kreeg, is ieder teveel onmiddellik een vergrijp van ernstige, want persoonlike aard.
In ieder geval mogen we echter wel dit zeggen, dat de Mérode's leven geken=
merkt werd door een crisis die zich over een lange tijdsduur uitstrekte, maar waarvan
de wending valt ergens tussen de jaren 1922 en 1925. Deze wending, de crisis
in de crisis dus, werd veroorzaakt, doordat de Mérode de diepste conflicten die zijn
leven beheersten, niet meer alléén trachtte te verwerken, maar daarin God betrok
als een bevrijdende en verlossende Macht.
Eerst nadat de Mérode daartoe was overgegaan, kon er een stijging komen in
zijn leven en in zijn poëzie. Eerst toen kon hij, in zijn beste ogenblikken uitgetild
boven zichzelf en zijn rampzaligheid, verwijlen op de geestelike hoogten waarop
alleen een waarlik Christelike dichtkunst uitspruiten en gedijen kan.

1 ) Volledigheidshalve noem ik hier nog even twee andere kerstverzen die de Mérode schreef.
„Lezen en Voordragen" van Desember 1929 publiceerde een „Kerstliedje", dat echter reeds
een paar jaar eerder geschreven werd. De aanvaarding is er reeds, ook in dit gedicht, dat overigens
niet tot de Mérode's beste werk behoort ; maar ze is er nog niet zo volkomen in als b.v. in „Kerstmis " uit „De Vriend des Huizes".
Verder verscheen er in „Opwaartsche Wegen" van Desember 1929 nog een vers dat „De Kerst
heet; het is de verbeelding van een toneeltje dat in de herinnering van de dichter levend-bom"
gebleven was.
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TER AANKONDIGING:

Serie : Wat zal ik worden? No. 1. Zal ik medicus worden ? N.V. HollandiaDrukkerij — Baarn. (zj.).
Boeken en Schrijvers, door Herman Middendorp. Zutphen, W. J. Thieme & Cie,
1932.
Kort na het boek van pater Gielen ontving ik dit boek van Herman Middendorp, ongeveer
gelijk van opzet en doel. Van Gielen is nog maar één deeltje verschenen, maar daarnaar te oordelen zou ik Gielen zeker verkiezen boven Middendorp.

De Gebroeders Karamazow door F. M. Dostojefski. Onverkorte vertaling uit
het Russisch. Van Holkema & Warendorf's Uitg. Mij. N.V., Amsterdam 1932.
Dostojefski hoeft bij ons niet geïntroduceerd en de Karamazows ook niet. Daarom hier alleen
een woord van dankbaarheid voor de volledige en degelike vertaling, zodat we ons niet langer
naar de Duitse uitgave hoeven te wenden. v. H.

De leer der kuischheid, door Mr. W. J. A. J. Duynstee, C. S. S. R. 4e druk.
Het voortplantingsleven van den mensch, door H. J. Schim v. d. Loeff,
3e druk. Beide uitgaven van het Centraal- Bureau van voor „Eer en Deugd" en
J. J. Romen & Zonen, Roermond 1931/1932.
v. H.

Een proeve van bewerking van de Nederlandsche Concordantie des Bijbels
van Trommius. Vierde Herziene druk. Rotterdam, N.V. Uitgeverij P. D. Bolle.
Tekst en Uitleg. De Kleine Profeten I. Hosea, Amos door Prof. Dr. L H. K.
Bleeker.

J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia 1932.
Tekst en Uitleg Daniël, door Dr. H. W. Obbink. J. B. Wolters, Groningen,
Den Haag, Batavia 1932.
M. J. Koenen's Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche taal.
Zeventiende, vermeerderde druk uitgegeven door Dr. J. Endepols. Met mede werking voor het Zuidnederlandsch van Prof. Dr. R. Verdeyen.
Bij J. B. Wolters' Uitgevers Mij., Groningen, den Haag, Batavia 1932,
v. H.
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Ontvangen
Een nieuwe Nederlandsche Spraakkunst, door J. van Ham en Dr. S. Hofker,
Eerste Deel. Vierde druk.
„

Hauptperioden der deutschen Literaturgeschichte nebst Lesebuch von B. E.
Bouwman and Th. A. Verdenius, Zweite Auflage.
Lyceum- Herdrukken VIII. Diederik van Assenede Floris ende Blanceflour.
Verkorte uitgave door Dr. W. L. D. van den Brink.
Het ruischende Woud, door Jac. v. d. Klei en J. B. Ubink, 7de en 8ste deeltje.
Uitgaven van J. B. Wolters, Groningen, den Haag, Batavia 1932.

Tekst en Uitleg. De Handelingen der Apostelen, door Prof. Dr. J. de Zwaan.
Tweede Druk.
De Openbaring van Johannes door Drs. J. Willemze, Tweede druk.
J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia 1931.

v. H.

Van Nederlandsche Stam. Bloemlezing door K. Fokkema en Dr. H. J. L. van
v. H.
Haselen. Eerste deel. Tweede Druk. Alfen a. d. Rijn. N. Samsom 1931.

Geschiedenis van de emancipatie der Katholieken in Nederland, van
1795 tot 1903, door Aug. C. J. Commissaris.
Duitsch Woordenboek, door J. van Gelderen en J. H. van Beckum. Eerste

Deel. Zevende druk.
Bij J. B. Wolters' Uitgevers Maatschappij N.V., Groningen, Den Haag, Batavia 1931.
v. H.
Van de firma H. J. Paris te Amsterdam ontvingen wij
De Christelijke verzoeningsgedachte, door Gustav Aulén en
De Openbaring in de godsdiensten van Britsch-Indië en de Christusverkondiging, door Friedr. Heiler, welke beide boeken we slechts met een aanbeveling mogen aankondigen.
Algemeene Geschiedenis van Dr. H. van Gelder, voortgezet onder leiding
van Dr. N. Japikse. Zesde deel door Dr. J. C. H. de Pater. (Het tijdperk van de
reformatie en de Godsdienstoorlogen). Bij J. B. Wolters' Uitgevers - Maatschappij N.V.
Groningen, Den Haag, Batavia 1931, v. H.
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NOODLANDING
DOOR

JAN H. DE GROOT.
Een drup benzine op de gloeiende uitlaatpijp.
300 meter hoog. De wolken werpen dammen
op van rook waardoor de zon zijn vlammen
schiet. Nu ben ik als een vrucht zoo rijp.
En val.
Moeder ik ben pas 30 jaar.
De aarde rukt en tuimelt naar
mijn leven.
Nog even...
Wie is het die mij vangen zal?
Nog niet, nog niet, wij rijden over land
Nog druppelt op de uitlaatpijp benzine.
Ik spring en met een grom springt de machine
in brand.
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VACANTIE 1932
DOOR

H. DE BRUIN.
Ik ben zoo ledig, zorgeloos en stil.
Leed en verlangen zijn het hart ontgleden.
Wat hield ik nog dan nauwelijks den wil
mij langs de zomerlanen te vertreden.
Nu laat ik, argeloozer, het geschil
maar slinken in wat oppervlakkigheden.
Soms denk ik, als het zonlicht puur en pril
het bosch bespat: schoon weer, en ben tevreden.
Meer niet? Het wonder weifelt rond mijn hart
van zon en lommerweelde, lauwe nacht.
Heeft God mij waarlijk dit geluk gebracht
in overvloed? Heb ik mijn wensch verkregen?
Vader, de gansche wereld brandt in smart
en — deze dagen bersten van den zegen.
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DOOR

JILLES LIMBURG.
(Roman fragment).
Het was de tweede Zondag in Januari, De manslidmaten van de Gereformeerde
kerk bleven na kerktijd achter, terwijl de vrouwen en kinderen zich naar huis begaven, Gewichtige avond : verkiezing van ambtsdragers.
De mannen gingen allen naar het vóórgedeelte van de kerk, staken een sigaar
op en begonnen een gesprek, terwijl er steeds meer mannen binnenkwamen, die
dien avond niet de kerk, maar wèl de vergadering konden bezoeken, meest jongere
mannen, die op de kinderen hadden gepast, terwijl de vrouwen naar de kerk waren,
Toen aangenomen kon worden, dat er niemand meer komen zou, stelde dominee
Althof voor, de vergadering met gebed te openen.
De mannen, die rookten, doofden hun sigaren en dominé Althof sprak het gebed
uit en vroeg een bijzonderen zegen van God om wijsheid bij het kiezen van broeders
van het hooge ambt van diaken en ouderling.
Hoewel de vergadering uitsluitend voor dit doel belegd werd, was het de gewoonte, omdat er anders nooit gelegenheid voor was, dat ieder die iets onder het oog
van den kerkeraad wilde brengen, het op dien avond naar voren bracht. Toen dan ook
dominee Althof, nadat hij gebeden had vroeg, of een der broeders iets te vragen
of te zeggen had over de verkiezing of iets anders, gaven zich enkele broeders op.
Van Buren vroeg, of de kerkeraad er eens aandacht aan wilde schenken, dat op de
gaanderij, waar meest de jongens zaten, dikwijls hinderlijk gestommel was en hij
beval aan, enkele broeders te benoemen, die daar voortaan plaats zouden nemen.
Dit voorstel van den eenvoudigen vrachtrijder, vond algemeene instemming en
een twintigtal aanwezigen werden bereid gevonden bij toerbeurt een kerkdienst
op de gaanderij te zitten, tot bij een noodigen, nieuwen kerkbouw zóóveel plaats
zou komen, dat alle gezinnen een heele familiebank zouden kunnen krijgen. Daarna
vroeg broeder van der Hoek, om betere verlichting, waarmee ook velen het eens
waren. De kerkeraad zegde toe, indien de middelen het toelieten, méér lampen
aan te schaffen. De derde, die het woord vroeg, was tot veler verwondering : Rademer,
Rademer de dief. , , , veler gezicht betrok. Dat zóó iemand zóóiets maar dorst,
net of er niets gebeurd was ; 't was velen te kras en zacht praatten ze tegen elkander
erover. Hij deed t óch eigenaardig, die Rademer. Soms ging hij zoo maar 's op
visite bij kennissen en begon dan te praten over de gevangenis en dat God hem
daar tegengekomen was en hij ntu. een verloste zondaar was en niet na kon laten,
anderen daarop te wijzen.
„Ik", zei hij dan, „ik dank God, dat ik in de gevangenis geweest ben, want
d á ár ben ik bekeerd ; anders was ik misschien verloren gegaan ".
Ook deed hij soms zulke eigenaardige vragen b.v. :
„Broeder, kun je mij zeggen, of je ook bekeerd bent?" of:
„Broeder, als je wist hoe 'n gelukkig mensch ik na dien geworden ben, dan
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zou je kunnen begrijpen, dat ik nu denk hoe ik vroeger was en ik toen toch ook
altijd naar de kerk ging en al dacht, dat het goed met mij was en toch ben ik
toen zoo gevallen, dat was Gods werk ; maar dan denk ik aan zoovelen, die óók
steeds maar doorleven en naar de kerk gaan en het avondmaal en toch óók niet
bekeerd zijn ; broeder daar ben jij toch niet bij ? Dat kerkgaan helpt niets, God
moet wat aan je z1el doen, anders ga je verloren ".
Dat was een vreemde, ongekende wijze van spreken, onder de Gereformeerden
en velen viel het moeilijk, de vragen te beantwoorden. Ze werden in hun hart korzelig
op Rademer, maar toch dorsten zij het niet te uiten, want eigenlijk moesten ze
hem wel gelijk geven, werkelijk zei hij niets anders, dan elke week de dominee
preekte en ook deze deed vragen als
„Behoort gij wel tot diegenen, wier hart veranderd is en wier zonden vergeven
zijn ?"
Maar dan behoefde geen antwoord gegeven te worden en met anderen werd wel
over kerk, dominee en preek gesproken, maar nooit over eigen zieleleven. Alleen,
wanneer er iemand begraven werd, dan werd op het graf over den persoon gesproken, die nu naar den Hemel was.
Dus spraken ze met elkander over dien Rademer en vonden, dat zóó'n man,
die pas uit de gevangenis kwam, niet betaamde over zulke dingen te praten, die
ieder in 't verborgen met zich zelf uit moest maken. Maar wanneer ze tegenover
hem zelf stonden, dan waren ze niet gemakkelijk van hem af en het gevolg was,
dat velen een hekel aan hem kregen.
Nu voerde hij ook weer lang het woord en dat ergerde hen en wat * was het,
dat hij voorstelde ? Niets minder dan een groote verandering in de verkiezing, die,
wanneer de kerkeraad het doorvoerde, een veel grooter aantal broeders in de gelegenheid zou stellen, tot een ambt verkozen te worden en hij had zijn voorstel
goed overdacht ; hij sprak met een woordenvloed, waarop zelfs de dominee jaloersch
kon zijn. Hij begon met te zeggen van God genade gekregen te hebben, om te mogen
spreken.
„En ik wilde iets voorstellen, dat van ingrijpenden aard is, op het punt van
verkiezing van ouderlingen en diakenen, want wij komen nu samen om te stemmen,
maar de uitslag is vooruit reeds bekend, want altijd wordt de aftredende herkozen
en staan elk jaar andere broeders op de nominatie, die nooit gekozen worden en
die ook zeer goed voor het ambt geschikt zouden zijn. In vele, de meeste misschien,
Gereformeerde kerken is het dan ook gewoonte, dat de aftredenden, na vier jaar
zitting, niet herkozen kunnen worden, daarom zou ik den kerkeraad in overweging
willen geven, ook dit eens onder het oog te zien en God om wijsheid te vragen,
. in dezen een goed besluit te nemen ". Toen ging hij zitten. Een gedruisch van stemmen bewees, dat allen erover fluisterden. Een drietal personen stond dadelijk op
en vroeg het woord.
Dominee zei .
„Broeder Eggers heeft het woord ".
Deze begon met te verklaren, dat hij er absoluut tégen was ; waarom zei hij niet.
„Broeder Jansen".
„Ik vind, dominee, hetgeen Rademer gezegd heeft, erg stootelijk voor de ouderlingen en diakenen, die er nu zijn, alsof die menschen niet geschikt waren voor
hun ambt ".
Rademer zat hevig met het hoofd te schudden. Dominee viel in de rede
„Nee broeder Jansen, dat is niet de bedoeling van broeder Rademer".
Broeder Jansen ging nu zitten en zweeg. Nu sprak broeder Santbrink en hij
bracht in 't midden, dat dit voorstel oorzaak zou worden, dat b.v. een
man als de heer Haarman, zou moeten aftreden en vervangen worden door
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iemand, die hem onmogelijk kon evenaren, waarom hij den kerkeraad het
voorstel ten sterkste ontraadde. De meesten betuigden door hoofdknikken hun instemming met den laatsten spreker. Die van Santbrink, dat was een man ; je kon
wel merken, dat hij uit de groote stad kwam. Rademer voerde nu weer het woord
en bestreed alleen van Santbrink, zeggende, dat wanneer dan zoo iemand eens
wegging, direct een ander zijn plaats moest innemen, die er geheel vreemd tegenover stond. De heer Santbrink beantwoordde hem toen door te zeggen, dat indien
het God behaagde een ambtsbroeder weg te nemen, Hij ook zijn opvolger dan op
zijn gebed gaven en krachten zou geven. Dat sloeg nu eens in bij de menschen, hé,
dat waren geen vrome praatjes, maar dat was táál, sjonge, sjonge. Dominee Althof
zat goedkeurend te knikken, dat was naar zijn zin, zóó bedoelde hij het, ja, die
Rademer bracht wat teweeg, de laatste maanden had hij geen rust gehad. Die
wilde eigenlijk met zijn praten zeggen, dat hij, den dominee het de menschen niet
goed zeide, niet genoeg op bekeering aandrong .. , . en hij had er zelf ook wel
eens over gedacht, dat je zoo weinig merkte van den geestelijken toestand der menschen. Nee, maar uit dien Santbrink sprak toch wel iets, dat zou hij even aanstippen.
„Ik geloof ", begon hij, „dat wat broeder Santbrink het laatst gezegd heeft, tot
ons aller hart heeft gesproken. God zorgt voor Zijn kerk en zal ten allen tijde opzieners en leeraren roepen tot Zijn dienst en daarvoor dan ook bekwaam maken.
Hij riep zelfs eenvoudige visschers tot -Apostelen. Maar we hebben nu over het
onderwerp gesproken en ik geloof wel, dat het is uitgeput en we kunnen wel overgaan
tot stemmen, of heeft nog iemand iets te zeggen ?" Hij wachtte even. Toen stond
Van Dorp op en het werd weer stil. Dat was de werkman uit den kerkeraad,
maar hij zag er als een heer uit en de menschen wisten, dat wanneer hij iets te
zeggen had, het dan wat goeds zou zijn. Ze luisterden.
„Dominee, ik vind het hier de plaats niet, om over het voorstel te debatteeren,
hoewel ik het een goede gewoonte vind, om op een avond als dezen, eens te hooren,
wat er in de gemeente leeft. Ik zou dan ook niets gezegd hebben, indien u niet
zoo volmondig broeder van Santbrink was bijgevallen en daarmee feitelijk het voorstel van Rademer hebt afgewezen, zonder nader onderzoek en daarom wilde ik
verklaren, hoewel ik vind, dat broeder Santbrink een mooi woord gesproken heeft,
het toch lang zoo mooi niet is, als het voorstel van broeder Rademer, hetgeen
mijn volle instemming heeft en dat ik op de eerstkomende kerkeraadsvergadering
aan de orde hoop te stellen en ik zou alle broeders hier willen vragen dit ook eens
goed te bedenken, dat het werkelijk is, zooals broeder Rademer zegt, n.l. dat door
het herkiesbaar stellen eigenlijk het stemmen practisch overbodig wordt, hetgeen
niet goed is. Ook is het uitstekend, dat een ouderling of diaken na vier jaar, eens
rust krijgt voor een jaar en het derde voordeel is, dat er bij de nieuw gekozenen
kunnen zijn, die zoo goed voor het ambt geschikt zijn, dat ze, nadat ze weer
vrij komen, ook als ze geen ouderling of diaken meer zijn, tóch vrijer geworden
zijn in hun optreden en door hun voorbeeld als gewoon lid der kerk tot zegen zijn,
want dit vind ik een gebrek, dat er veelal gedacht wordt, vermanen en over avondmaal en geloof spreken is het werk van ouderlingen en diakenen en de dominee
bij het huisbezoek, maar dat is niet zoo, dat ééne bezoek per halfjaar is niet genoeg,
maar we moeten elkander opbouwen in het geloof en daarom ook vind ik het zoo
goed, dat de ouderlingen na hun zittingstijd niet herkiesbaar zijn".
Hij had uitgesproken, ja, Van Dorp had gelijk, dachten de menschen, hij kon
toch maar goed praten en zoo mooi van hem, hij was zelf ouderling en zou dus
ook op zijn tijd moeten aftreden, ja hij had gelijk, er waren d'r genoeg en die
stonden nu maar ieder jaar voor spek en boonen op de nominatie.
Ds. Althof zeide, nadat Van Dorp gesproken had, dat hij ook broeder Van Dorp
bedankte en hij het met hem eens was en het zeker zijn aandacht had.
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Toen werd er gestemd. Eerst voor ouderling. De aftredende broeder Van 't Hof,
werd met twee en veertig van de vijftig stemmen herkozen, terwijl er op ieder der
twee andere candidaten, drie en vijf stemmen werden uitgebracht. Bij de volgende
stemming voor diaken werden alle vijftig stemmen uitgebracht. Daarna werd de
vergadering met dankgebed gesloten.
De broeders gingen naar huis en de kerkeraadsleden gingen naar de consistorie,
om zich aan te kleeden. Broeder van 't Hof werd door den dominee gevraagd of
hij zijn herbenoeming aannam, hetgeen deze deed, waarna alle broeders hem de
hand schudden en zegenrijken arbeid toewenschten.
Besloten werd, dat de dominee en broeder Van Dorp naar Haarman zouden gaan,
om hem den uitslag mede te deelen, daar hij niet aanwezig geweest was bij de
stemming. Nog even werd over het voorstel Rademer gesproken en Van Dorp
merkte op, dat men altijd moest vragen wat er gesproken werd en niet wie er
sprak. Toch vond het optreden van Rademer weinig waardeering bij de meesten.
„Hij moest zich wat meer op den achtergrond houden ".
„Het maakte zoo'n akeligen indruk, wanneer zoo'n man zich zoo naar voren drong ",
had broeder Elman gezegd en daarmee waren ze het in hun hart allen eens, ook
Van Dorp wel.
Toen hij met den dominee op weg was naar den heer Haarman, zei hij
„Ja, er wordt op de fabriek ook wel over gesproken en hij wil iedereen bekeeren.
Ze lachen hem uit en b.v. als er een vloekt, gaat hij er tegen in en dan zeggen ze .
„Dat gaat je niks aan" en beginnen dan nog erger, juist, omdat ze het van hèm niet
gezegd willen zijn". „Ja", zei dominee, „maar men kan het hem niet zeggen, want
hij beweert : „Ik moet spreken, God geeft 't mij in". En we kunnen over het
hart niet oordeelen". „Nee", antwoordde Van Dorp, „maar u moet Zondag eens
preeken over het woord van den Apostel:
„Opdat uw naasten door uw wandel tot Christus getrokken worden" en den
nadruk leggen, dat er niet staat door uw wóórd. En dacht u, dat ze in de buurt
van mijnheer Haarman zullen vloeken ? Als ze in mijn omgeving zijn doen ze het
zelfs niet. Dat is 't, waar het om gaat, zóó te worden in alle dingen, in je werk,
je vreugde en verdriet, dat de menschen zich afvragen : hoe zou dat toch komen?
Mijnheer van Vooren ziet het nu ook in, dat zijn zaak gaat drijven op mannen als
Haarman en Kroon ; het hoofd van de handelsafdeeling en dat het er niets toe doet
of die menschen voor hun beginsel uitkomen ".
„Ja", antwoordde dominee, „dat merkt men goed, want nu heeft mevrouw
van Vooren al gezegd, dat ze er niet meer op staat, dat het hoofd der school
Hervormd moet zijn, dat wil dus zeggen, Niekerk is best ; vroeger zouden we
dat ook nooit gedacht hebben ".
„Dat komt alleen door Haarman, want als ze nu zeggen een „Gereformeerde ",
zooals ze dat vroeger konden doen, dan zegt mijnheer natuurlijk : „als hij maar
flink is, 't kan me niet schelen, al was Haarman een heiden", zei Van Dorp. Dominee
zeide daarop:
„Gelukkig is hij dat niet. Soms verlang ik ernaar zóó te zijn als hij. Wat een
gaven heeft hij, neem nu alleen maar dat verhaal op het Kerstfeest, wat luisterden
allen met spanning. We mogen God danken, dat wij hem hebben ".
Ze waren nu bij het huis van Haarman aangekomen en werden door mevrouw
binnengelaten. Nadat ze gezeten waren begon de dominee
„Broeder Haarman, wij komen u namens den kerkeraad meedeelen, dat met alle
vijftig stemmen tot diaken herkozen is en vragen, of u weer aan die roeping gehoor
zult geven en aan de Gemeente des Heeren in de komende vier jaren uw krachten
zult geven".
Dat was zoo de gewoonte en het moest toch gevraagd worden, dat ging officieel,
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net zoo goed als de bevestiging. Zéér verbaasd echter waren de twee bezoekers,
toen de heer Haarman, met een hem anders vreemde zenuwachtigheid, die innerlijke
ontroering verried, verklaarde zijn benoeming niet te kunnen aannemen. Ze konden
hun ooren niet gelooven en waren beide als verstomd. Dominee was de eerste, die
zijn spraak weer terug kreeg.
,,Wat zegt u", riep hij uit, „maar u bedoelt toch niet, dat u geen diaken meer
wilt blijven?"
De heer Haarman knikte en zei zacht
„Ja, dat bedoel ik wèl", en hij zuchtte.
Toen sprak Van Dorp en zijn stem klonk streng.
„Maar u mag niet bedanken, de gemeente heeft vanavond met alle stemmen
u voor dat ambt weer geroepen en u mag u aan die roeping niet onttrekken. God eischt
dit van u!"
Hij wond zich op en zijn doordringende oogen waren op Haarman gericht.
In het gewone leven was Haarman zijn meerdere, nu vroeg hij er niet naar. Als
deze zijn plicht vergat, dan zou hij er hem van Gods wege op wijzen, al was hij
mijnheer van Vooren zelf. En wat voor redenen kon hij hebben.... immers geene.
De heer Haarman zag hem aan.... Zijn hart kromp ineen, toen hij in de oogen
van Van Dorp keek. Toen kwam het toonloos uit zijn mond:
„Ik mag het niet aannemen. Ongeveer twee maanden geleden, heb ik het zevende
gebod overtreden en mijne dienstbode is zwanger, morgen zal iedereen het weten".
Toen zweeg hij en bedekte het gelaat met zijn handen. Als geslagen zaten de twee
bezoekers eenigen tijd terneer, toen stonden ze op en gingen naar de deur, geen
van beiden sprak één woord. Zwijgend namen ze hun jassen en hoeden, openden
zelf de voordeur en gingen de straat op. Daar zei de dominee:
„Gods zegen, broeder Van Dorp, ik ga naar huis ".
Van Dorp schudde hem zwijgend de hand, toen ging ieder een anderen kant op,
naar huis......
Toen Van Dorp in de huiskamer kwam, keken allen hem aan:
„Wat scheelt u ?" vroegen bijna allen gelijk, „u ziet spierwit ".
Van Dorp zweeg en zette zich in zijn leunstoel.
„Wat is er gebeurd ?" vroeg nu ook zijn vrouw en de anderen wachtten in angstige
spanning.
Toen zei hij
„Er is iets vrééselijks gebeurd met Haarman, hij is in een groote zonde gevallen
en iedereen zal het morgen weten, schande voor de kerk, schande voor .... " toen
kan hij niet verder, en de kinderen zagen voor het eerst hun vader huilen.
De heer Haarman was alleen achtergebleven en zat nog ineengedoken in zijn stoel.
De verslagenheid van den dominee en van Van Dorp, had hem geweldig getroffen.
Dat waren de broeders, hoe zouden de vijanden zijn ? En zijn vrouw, de ouders
van Corry en zijzelf ? Hij frommelde met het papiertje, dat hij dien morgen in
de bus had gevonden. Het was een briefje van Corry, zeker Zaterdagavond laat bij
hem in de bus gedaan. Daarin meldde ze hem in wat voor toestand ze was en
vroeg hem raad wat nu te doen. Haar nieuwe mevrouw, mevrouw Bakker had
het gemerkt en had haar opgezegd. Ze moest Maandag weg en of mijnheer nu naar
haar ouders wilde gaan, want zij dorst het niet te zeggen bij haar thuis. Geweldig
was hij geschrokken; juist op den verkiezingsdag..., vandaag hadden allen op
hèm gestemd en morgen.... morgen zou hij de meest verachte mensch uit het
dorp zijn. Hoe kon hij zich aan die schande onttrekken..,. ? altijd durende schande,
nooit, nooit een gelukkig uur meer ; met ontstellende zekerheid drong het zich
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aan hem op, of. . . . weggaan.... weggaan, ontslag nemen aan de fabriek, tientallen
betrekkingen, nog wel beter betaalde ook, zouden voor hem openstaan. 0, dat
het nu t Och uit moest komen .... dat was de straf van God .... en hij had zoo
gehoopt, dat God hem vergeven had en daarom, omdat het nu bleek, dat het niet
zoo was, mocht hij zich daarom als een lafaard aan de straf onttrekken?
God zou hij t óch niet kunnen ontvluchten. Neen blijven .... en in zijn verdere
leven berouw toonen. Hij liet zich van den stoel glijden en zonk op zijn knieën
neer en bad:
„theere, Gij weet alle dingen, Gij kent mij en mijne zonden en nu komt Gij
tot mij met Uwe straffen. Heere zie mij aan in Hem, Die voor de grootste zondaren
Zijn bloed gestort heeft en straf mij, maar verlaat mij niet. 0, Heere, gedenk mijn
vrouw en mijne kinderen, help hen, om dit zware kruis te dragen, waaraan zij geen
schuld hebben en geef mij hulp, opdat ik niet dieper valle of tegen U op sta.
Heere, verstoot mij niet van Uw aangezicht, laat mij gevoelen, dat Gij mij straft,
omdat ik Uw kind ben, ondanks mijn zonden, om Hem, in Wiens naam ik tot
U kom, Heere Jezus, verlaat mij niet, laat mij aan U vast blijven klemmen. Amen".
Toen richtte hij zich op, kalmer en eenswillend, neen, hij zou niets doen dan
zijn plicht. Waarom zou het uitgekomen zijn ? Wat voor reden kon God anders
gehad hebben, dan dat Hij hem niet meer wilde gebruiken voor Zijn dienst ? Ja,
nu was het hem duidelijk, hij had te veel in eigen kracht gehandeld en nu had
God hem beschaamd gemaakt. Toen op dien avond was het gebleken wie en wat
hij, Haarman, was. Hij, die een Van Niekerk veroordeelde en laag neerzag op
de vleiers van mijnheer van Vooren, ja in zijn hart had hij zich altijd veel hooger
gesteld, hij dorst voor zijn meening uit te komen, maar dat was geen kunst, de
fabriek had hem noodig en nu .... nu zouden die laaggeachte menschen hem kunnen
beschimpen .. , . en met reden, hij had het veel erger gemaakt dan zij ; o, hij wist
het, Van Dorp en de dominee waren verslagen geweest, maar zij, ze zouden juichen
en terecht, want hij had hen niet gespaard en dikwijls laten voelen, dat ze slappelingen
en lage vleiers waren en hij had er behagen in geschept, dat was verkeerd en daarom
moest hij het verdragen, dat zij hun triumf hadden .... Wat moest hij nu het
eerst doen .... hij greep naar zijn hoofd .... zijn vrouw .. , . die het eerst ... .
o Heere, help me .. , . Hij ging de huiskamer binnen. Zijn gang was onzeker en
zijn anders recht op zijn hals staand hoofd was schuin gezakt op den eenigszins
opgetrokken schouder, en zijn gelaatskleur was bleek, terwijl diepe rimpels zijn hoog
gewelfd voorhoofd doorploegden, als van iemand, die al het leed der wereld torsen
moest. Hij zette zich in een stoel bij de kachel, tegenover zijn vrouw, die in een
boek verdiept was. Zonder op te zien zei ze:
„De kinderen zijn al naar bed gegaan, in den tijd, dat je vóór was".
Hij antwoordde niet, maar leunde achterover in zijn stoel en zag naar haar.
Hoe vredig zag ze er uit en wat had ze al veel geleden en nooit klaagde ze ... .
en hij ... , had hij haar gesteund .... nee, hij de voortreffelijke man had haar alleen
laten lijden en was altijd bezig geweest. + . . altijd druk ; neen, vertrouwelijk waren
ze nooit met elkaar geweest .... en nu, nu zou ze door hem het moeilijkste moeten
doormaken, wat ooit een vrouw kon overkomen .... en waarom ..... waarom had
ze het verdiend .... o, waarom was ze niet gestorven verleden jaar .... wat had
ze toen gezegd ? .... „Ik was verzekerd van den hemel, maar ik heb dag en nacht
gebeden, om beter te worden,Adriaan ik hang zoo aan jou".... hij kromp ineen
bij die herinnering; ze zei bijna nooit zoo iets, maar daarom was het zoo innig
gemeend.... op hun trouwdag had ze ook zoo iets gezegd, nooit zou hij het ver geten.... Wat mooi was ze toen geweest en na de kerk had ze hem gezegd : „Ik
heb altijd zoo'n makkelijk leven gehad, maar ik verlangde toch nog naar iets anders,
maar nu heb ik geen wenschen meer, omdat ik jou heb, ik voel me zoo gelukkig ".
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En nu waren ze twaalf jaar getrouwd en .... was ze gelukkig geweest .... ?
had ze niet wat anders van hem verwacht ? o, als ze hem nu nog eens kon ver
als ze eens samen konden weggaan, z ónder dat ze het te weten kwam ... .-gevn,
dan zou hij haar met liefde omringen, want dat verdiende ze .... was hij maar
dichter bij haar gebleven, dan was het nooit gebeurd ... .
„Wil je thee ?" hoorde hij haar vragen. Wat klonk het ver weg en toch, wat
een mooien klank van stem had ze. Ze keek nog steeds niet van haar boek op,
het was ook zoo spannend, toen opeens zei ze
„Weet je waarmee Jeane thuiskwam ? Ze zei : tante Jeane heeft gezegd, met April
is het bruiloft bij jullie".
Hij uitte plotseling een kreet van smart en kromp ineen, met de hand tegen
zijn hart, als ontving hij een doodsteek, zijn gelaat was aschgrauw.
„Adriaan !" en in een oogwenk was ze bij hem, „wat is er ? 0, Heere, hij sterft",
en in angst wilde ze de kamer uitgaan, om hulp te halen, maar hij herstelde zich
weer.
„Nee, blijf hier, ik mankeer niets, ik moet je iets zeggen, wat veel erger is".
Hij was opgestaan en hield zich aan de leuning van zijn stoel vast. Ze kwam
weer naar hem toe en zei:
„Adri". Dat zei ze nooit, vroeger alleen in hun verlovingstijd en in 't begin van hun
trouwen.
„Wat is er met je ? Je maakt me ongerust". Ze legde haar arm op zijn schouder
in liefkoozing en zag hem zoo liefdevol aan. Hij maakte haar hand van zijn schouder
los en zei
„Vrouw, op onzen trouwdag heb je gezegd, dat je het grootste geluk had gekregen. Nu zul je weten, dat het je óngeluk is geweest. Ik heb je het grootste
kwaad aangedaan, dat een man een vrouw kan aandoen. Ik.... ik heb je bedrogen,
gemeen bedrogen met Corry.... en iedereen zal het weten" ... .
Toen zonk hij neer in zijn stoel en bedekte zijn gezicht met beide handen en
uit zijn borst welde een snik ; de tranen drongen tusschen zijn vingers door en
de kamer vulde zich met het ontroerende geluid van mannengeween.
Als aan den grond genageld stond daar zijn vrouw.... wat zei hij ..... wat ... .
wat met Corry ?.... welke Corry.... dat was toch onmogelijk.... hè wat mistte
het, . , , Corry was weg. . . . och, d á árom natuurlijk. . . . d á árom .... dus het was
toch waar, wat hij zei, hij was niet gek .... nee het was ècht .... o, wat was
het leeg in haar hoofd .... wat te doen ...
„O, moeder !" kreet ze in wanhoop, ja, naar moeder, zijn moeder, haar eigen
moeder leefde niet meer, maar zijn moeder was h á ár moeder geworden, die moest
haar helpen ... .
Ze liep naar de deur .... toen ineens kwam er weer wat klaarheid in haar brein
en met een ruk keerde ze zich weer om en op hem toesnellend greep ze hem bij
zijn schouder en schudde hem heftig door elkaar, terwijl ze kreet:
„Wàt heb jij gezegd, wat heb je gedaan ? zeg, zèg dat 't niet waar is.... zèg het !"
Hij zag haar aan, nu kon je zien, dat ze nog een jonge vrouw was van even
dertig, zoo fonkelden haar oogen, 't was of ze verjongd was, maar hij sloeg de
oogen weer dadelijk neer. Toen, op zijn zwijgen de volle zekerheid van de waarheid
zijner woorden in zich voelend, kookte haar drift en met alle kracht gaf ze den
man, dien ze haar huwelijksleven lang met al de liefde van haar hart had liefgehad
en voor wien ze grenzelooze vereering had gekoesterd, een slag in zijn gelaat ...
Dan rende ze de deur uit, de straat op, voort..., Zonder hoed en zonder mantel
den donkeren weg af, tot ze bij het huis van de weduwe Haarman kwam. Ze had
nog kracht om op de bel te drukken, toen leunde ze tegen de deur en viel, toen
deze open ging, willoos in de armen van haar doodelijk verschrikte schoonmoeder.
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„Kind, ben jij het ; wat is er ?" en ze hielp haar door de gang naar de gezellige
huiskamer en zette haar in den grooten leuningstoel bij de kachel.
„Kindje, wat is er nu gebeurd ? Je bent zonder hoed of mantel in die kou... .
wat is er.... spréék dan toch, is er een ziek ?" Ze kreeg nog steeds geen antwoord,
de schrik sloeg de oude vrouw om het hart.... kon ze niet meer spreken ? ... .
de kleine zou toch geen ongeluk overkomen zijn .... misschien gestikt ... .
„Is het de kleine ?" vroeg ze verder, „toch niet, . . . dood ?"
Toen kwam er weer leven in de jonge vrouw en ze schudde het hoofd.
„Nee, nee, véél erger" .... Toen als weer tot klaarheid komend en tegelijk de
verscheurende werkelijkheid voelend, richtte ze zich op in den stoel en verwijtend
met haar vinger naar de oude vrouw wijzend en haar vonkenschietend oog op
haar gericht sprak ze met verstikte stem :
„Uw zoon heeft mij bedrogen en schande over mij en mijn kinderen gebracht ".
De uitwerking, die deze woorden op de oude vrouw hadden, was merkwaardig.
Wel verbleekte ze en was een oogenblik sprakeloos, maar toch was het, of het voor
haar niet onverwacht kwam, want nadat ze even ineenkromp door pijn in haar hart,
toen ze zich bewust werd van het vreeselijke, prevelden haar lippen
„Dus zóó diep moest hij vallen, o God redt hem nu".
Ze bukte zich over haar schoondochter, die na haar fellen uitval weer was terug
haar wanhopig zat aan te staren, en legde haar oude handen om haar-gezonk
hals en zei zacht:
„Laat 't me hooren, kind en wees niet hard, want ik heb hem zoo lief en heel
mijn leven heb ik al de angst in mij gedragen, dat er iets met hem zou gebeuren,
nu is het gekomen en ik ga naar hem toe, maar vertel me eerst alles ".
Toen vertelde de jonge vrouw, wat haar man haar had gezegd en zei:
„Meer weet ik niet en ik wil er niet meer van weten ook. 0, was ik maar dood
en mijn kinderen o, o .... " en in wanhoop sloeg ze de handen weer voor het
gezicht.
„Kind", zei de moeder, „blijf hier en dan zal ik je kleinste halen ; ik kom zoo
weer terug. Bij mij zul je het afwachten, wij moeten elkaar steunen ".
Haar stem trilde en ze drukte bevend een kus op het voorhoofd van haar schoondochter. Dan echter voelde ze zich met onweerstaanbare kracht getrokken naar haar
eenig kind. Ze kleedde zich vlug aan en liep zoo snel haar oude beenen haar dragen
konden, den donkeren weg op naar het huis van haar zoon. Driftig trok ze aan de
bel, die luid door het huis klingelde en haar zoon, die binnen nog in dezelfde houding
zat, zooals zijn vrouw hem een half uur geleden had verlaten, schrok geweldig....
zijn vrouw was weggeloopen in wanhoop .... ze zou toch niet .... dat was geen bel
van een bekende. Hij ging opendoen en zijn moeder staarde in een gelaat, zooals
ze dat nog nooit gezien had en dat haar aanzag met oogen, waarin wanhoop en
angst woelden. Ze ging hem zwijgend voorbij en hij volgde haar, nadat hij de deur
gesloten had, de kamer binnen. Daar gekomen, draaide ze zich om en haar reeds
eenigszins gebogen gestalte richtte zich kaarsrecht op en zei tot haar zoon, met
doordringende stem, waarvan ieder woord een mokerslag geleek:
„Dus is het zóó ver met je moeten komen, Adriaan Haarman, vóórdat je zult
bekennen, dat ook jij maar een van de grootste zondaren bent, niets meer, dan
elk ander mensch en moet d á árom de naam des Heeren gelasterd en vrouw en onschuldige kinderen in de grootste ellende worden gestort ?" Ze zweeg even en
haar zoon, die onder haar woorden ineen gekrompen was, keek haar aan en zei zacht:
„Moeder ".
Noem mijl zóó niet",t riep z e ,>»ik ben in dit je moeder niet,t dat weet j e,Ik
ben je niet voorgegaan in een leven, waarin God niet de eerste plaats innam, Ik
heb je niet geleerd te zeggen tot je hart: Ik Adriaan Haarman ben wel de man, om
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anderen den weg te wijzen en in het voorgestoelte te zitten met een onbekeerd
hart. Ik heb je geleerd te bidden en te waken, opdat de zonde niet de overmacht
mocht krijgen en uitbreken, maar je hebt het niet noodig geacht, jou zou zoo iets
niet gebeuren en nu is het toch geschied en wanneer ?"
„Zeven December", antwoordde hij dof.
Toen sloeg ze in wanhoop haar handen ten hemel en riep:
„Dus, dus je hebt het gewaagd na dien nog voort te gaan en je hebt je handen
uitgestoken naar het Heilig brood, alsof er niets gebeurd was en met het Kerstfee...."
„Moeder, houd op", riep hij uit, „houd op, ik kan niet meer verdragen. Het
is niet waar, ik .... ik heb mijn heele leven lang geworsteld of ik wel doen mocht,
wat ik deed, want het is waar, dat ik zelf niet verzekerd was van mijn eigen staat
voor God, maar ik wist, dat het eenige ware voor den mensch d á árin gelegen was,
God te dienen en dat heb ik elk een gezegd en ze hebben me gedwongen, bijna
van jongsaf aan, om een vooraanstaande plaats in te nemen en ik wilde het zèlf ook,
maar toch dikwijls ook niet, omdat ik bang was. 0, het was me soms zoo zwaar,
moeder, maar ik bad altijd, al stond ik zelf niet recht voor Hem, of God het dan
toch nog wilde zegenen, omdat ik het deed tot Zijne eer .... "
Tot zoover had ze hem laten spreken en ze gevoelde tot haar geruststelling, dat
het èchte waarheid was, wat hij sprak. Toen zei ze
„De eere Gods is daarin gelegen, dat zondaren in doodsangst bij het zien van hun
ellendigheid neerknielen en in Jezus' naam vergiffenis vragen en behouden worden,
en daarom Hem liefhebben, omdat we zelf erkennen, dat het noodig was voor ons,
dat Hij Zijn bloed gaf" .... Ze was nu vlak bij hem komen staan:
„Kind, ik heb het geweten, dat er iets gebeuren moest, opdat je het zou leeren.
Buig je nu neer voor God en leer je zelf, wat je altijd anderen hebt voorgehouden:
dat geen mensch te slecht is, om tot Jezus te gaan, o, ik bid je, doe het nu, denk
allereerst aan je zelf, jij hebt het noodig. God heeft je getoond, wat je bent, als
Hij je loslaat", toen overmande haar de smart en ze snikte
„Kind, kind, dat het zóóver moest komen ".
Hij dwong haar zacht in den stoel te gaan zitten en zei ontroerd :
„Moeder, u weet, dat ik de waarheid spreek; het is, zooals u zegt, maar ik dwaalde,
ik dacht, dat God mij vergeven had, Als ik groot deed voor de menschen, dan had
ik strijd in mijn hart, maar zeg me nu, dat gij me vergeeft en help me, help Marie
en help mijn kinderen, ik ben radeloos ; al die weken zijn een onafgebroken gebed
geweest en ik heb gevraagd of God het uit mocht brengen, als het noodig was.
Zie mij aan moeder, of ik geleden heb en ik was er zoo zeker van, dat God het
niet niet zou laten komen".
Toen zei ze door haar tranen heen:
„Ontvang dan alles, wat er om deze zonde over je komt, als van Gods vaderhand
je opgelegd, alles, alles zooals het tot je komt, en toon je een kind van God in je
berouw, je weet de voorbeelden wel en moge God ons genadig zijn" ... .
Toen werd ze kalm en stond op. Ze nam den kinderwagen en legde de kleinste
er in, haalde uit de kast het noodigste en zei :
„Ga nu rusten Adriaan en draag alles als een man".
Dan ging ze met de kleine weg.
,

Ze waren samen opgeloopen, Van der Veen en Willem Bovenschijn, en ze hadden
nagepraat over de stemming.
„'t Is me anders 'n mooie die Rademer, die is 't er geloof ik nog groos op, dat
ie in de gevangenis gezete heb ; 'k begrijp nie dat 'r nou niet 's eentje is, die 'm
's op z'n plaats zet met z'n gepreek", zei de jonge man.
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„Laast was tie in de smeejerij gekomme op 'n avond, om de rekening te betale
en heb gepreekt as 'n dominee en toen we ginge uitscheie is tie mee naar binnen
gegaan en is ie gebleve tot we na bed ginge en me vader was woedend, want ie
zat hem gewoon, waar moeder en ik bij ware allemaal dinge te zegge, alsof me
vader regelrecht naar de hel most en toen zee vader : „Dat gaat je niks an, bemoei
je met je eige". Toen vroeg die Rademer nog of tie dan bidde moch en vader zee:
„Doe 't dan maar thuis, maar voor mijn hoef ie 't niet te doen, want ik wil door
j0u niet in den hemel komme" en as me moeder er nie bij was geweest, had tie 'm
misschien de deur uitgegooid. 't Is ook 'n misselijke kerel ".
„As tie bij mijn komp, maar dat zal wel nie, want ik ben te arm, dan zal ik
zegge : Hoor 's man kom jij maar terug as je ouderling ben. Want dat wil ie
natuurlijk worre, daar was 't heele voorstel om begonne en dat is nou juist 't stomme
van die vent, want nou mot niemand 'm natuurlijk".
,,Die Van Santbrink weet anders ook z'n weetje wel ", zei Willem.
„Ja, maar Van Dorp praatte hem onderstebove, maar wat tie zee van meneer
Haarman was goed, daar zou je geen betere voor in de plaats wete, dat zie je wel,
hij heb alle stemme".
Toen ineens gaf Willem het gesprek een andere wending en vroeg:
„Waarom is Neel d'r vandaan gegaan ?"
De oude zuchtte:
„Weet jij het, dan weet ik 't. Mijn zeg ze 't nie, die meid is zoo veranderd".
„Ja", zei Willem, „ze ziet 'r slecht uit ; praat ze wel 's over mijn ?"
„Met mijn nie, want ik wil d'r niks over hoore. Maar ik zou d'r as ik jou was
me geen kopzorg over make, d'r benne meisies genogt".
„Ja, dat weet ik wel, maar ik ben nie zoo, dat ik 'r maar zoo gauw vergete ken,
ik ben net as me moeder".
„Ik weet ook nie, wat die meid mankeert, maar naar andere kijke, doet ze óók
nie, maar ze is groos geworre en ze wil zeker een „heer" hebbe, maar bij mijn mot
ze nie met zoo'n kale snuiter ankomme, maar je ken nie wete, vroeger had ze
't altijd over jou, dus misschien komp 't nog goed".
De jonge man zuchtte en in zijn hart had hij geen hoop meer, dat ze nog eens
zou veranderen. Ze waren nu aan het kleine huisje van Corry's ouders gekomen.
Hoe vaak was hij daar vroeger geweest, als haar moeder uit werken was op
Maandag, Woensdag en Vrijdag en zij dan al het werk moest doen thuis.
Als hij dan op karwei was of een paard weg moest brengen, haastte hij zich, om
even bij haar aan te kunnen gaan. Toen was ze pas zestien en hij zeventien, maar
hij had het toen al geweten, dat ze iets voor hem was en hoe mooi had het niet
kunnen zijn, zij in het huis bij de smederij en nu wilde ze niet.
„Je gaat toch mee een kommetje koffie drinken ?" vroeg de oude.
„Ja, dat is goed", antwoordde Willem en ze gingen naar binnen.
In de warme kamer zaten bij de tafel vrouw Van der Veen en Corry, met nog
een paar kleinere broertjes en zusjes. De kleine gaslamp met wit ballonnetje ver
kamer vriendelijk. Midden op de groote ronde tafel; die met een ge--lichted
bloemd zeiltje gedekt was, stond een zwart Japansch theeblad, met witte kopjes
en een grooten snorrekop met gouden rand, stond er als koning tusschen, 't was
nog een geschenk van Corry op vaders verjaardag. Op een olielichtje stond een groote
koffiepot te pruttelen. Bij den zwarten schoorsteen stond een fornuis te branden,
waarop altijd gekookt werd. Toch zag het er proper en netjes uit in de kamer.
In het midden lag er een karpet op den grond en de zijkanten waren bruin geverfd, Voor het eenige raam hing een wit rolgordijn. De kinderen waren heel stil
en twee ervan zaten te dammen, de kleinsten keken plaatjes. De moeder was over
het Zondagsblad ingedommeld.
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Corry las, of liever gezegd, deed of ze las. Toen ze de deur open hoorden gaan
kwam er beweging in de groep, de kleintjes liepen naar de gang. Toen ze stemmen
hoorde, raadde Corry al : „Willem is er bij ". Ze schrok.... hè dat ie nou juist
moest komen, .. .
„Kind, zet toch nie zoo'n zuur gezicht", zei haar moeder.
„Wat doet ie dan nog te komme", antwoordde ze snibbig, maar ze kwamen al
binnen.
De twee, die vader tegemoet waren gehold, zaten al op zijn armen.
„zijn jullie nog op ? Moeder, wat mankeer je nou, 't is al acht uur", zei vader.
„Nou, 'k heb geslape en ze ware zoo zoet, dag Willem, zoo, kom ie weer 's kijke
of de koffie bruin is ?"
Willem zei haar gedag en gaf een hand ; tegen Corry zei hij
„Dag Neel, hoe gaat het ?"
Ze stond op.
„Dag Willem", het klonk onzeker.
Ze zag erg wit en haar ooggin stonden zoo vreemd, vond hij. Hij meende iets
op te merken in haar manier van doen, dat de hoop in zijn hart weer deed groeien.
Vader bracht de kleintjes naar boven. Corry en de twee oudste broertjes bleven
nog op.
Toen ze weer beneden kwam, schonk moeder koffie in.
Kobus, een jongen van een jaar of zeventien, vroeg : „Hadden de andere nog
veel stemme ?"
„Nee", antwoordde zijn vader, „Van 't Hof had ze op negen na en mijnheer
Haarman had ze allemaal".
Corry werd nog bleeker, toen ze zijn naam hoorde ... ,
Toen begon vader te vertellen van Rademer en Kobus vroeg weer of 't dan nog
mogelijk was „as tie in de gevangenis gezete had", om nog in den kerkeraad te
komen, waarop Willem uitlegde, dat zoo iets wel mogelijk was, maar niet dikwijls
gebeurde. Ze praatten over alles en nog wat. Willem vertelde over den „dienst"
en Van der Veen haalde ook nog oude herinneringen op uit zijn cavaleristentijd en
vol trots haalde hij nog een portret uit dien tijd voor den dag. „En meissies !" zei
hij lachend, „sjonge, sjonge, dat was me mooiste tijd ! As je 's rekent, ik at nooit
in dienst, hoor, daar had ik mijn adressies voor".
„Hou maar op met je dienstbakkies", zei z'n vrouw, „dat is heelemaal niks voor
Zondagavond, as je pas uit de kerk komp".
Van der Veen lachte
„Die ouwe ken d'r nou nog jeloursch om worre", en toen
„Kobus en Arie nou na bed", en de moeder zei:
„Ja hoor, 't is morge weer vroeg dag".
De jongens staakten hun damspel en gingen naar boven.
„Ze motte wel vroeg op bij die bloemiste", zei moeder, „om hallef vijf al. Jakob
komp met Mei van school af, ken die nie in de smeejerij komme, hij het er zoo'n
zinnigheid in. As die meid nou nie bij Haarman vandaan was gegaan, had ik
geprobeerd hem op 't febriek te krijge".
Willem beloofde, dat hij hem bij hem zou nemen.
„Met Maart wor ik toch de baas", zei hij, „vader koopt een huis op de Hofweg".
Corry, die maar stil zat te lezen, begon onrustig op haar stoel heen en weer te
schuiven en haar hart begon weer hévig te kloppen net als vanmorgen, toen was
't ook zoo begonnen en toen was ze duizelig neergevallen. Mevrouw Bakker had
direct de dokter laten komen en toen was alles uitgekomen. Op staanden voet had
ze Corry de deur uitgezet en morgen zou iedereen het reeds weten. En daar zat
nu tegenover haar die jongen, van wien ze vroeger nooit had kunnen droomen, dat
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hij het zóóver zou brengen, dat hij haar zou kunnen trouwen en toch opvolger bij
zijn vader worden, en nu zou ze den volgenden maand al hebben kunnen trouwen
en in dat groote huis wonen in de Voorstraat.... een jongen met geld.... ja,
dat alles was nu voorbij .... morgen zou ze zich aan niemand meer durven ver
iedereen zou haar nawijzen. Over hen, die moesten trouwen en in de kerk-tone,
afgelezen werden, werd al zoo gepraat, maar zij, ze zou niet eens trouwen ... .
Wat zei hij nou weer ? .... o ja, moeder had gevraagd ; „ga je dan trouwen ?" ... .
akelig, dat mensch kon er maar niet over zwijgen, hè, dat hij er nou juist moest zijn... .
en ze wilde het vanavond vertellen, als ze allemaal naar bed waren, behalve moeder.
Nou zou ze straks om kwart voor tien net moeten doen, of ze weg moest en dan
zou hij haar weg willen brengen en ze macht niet eens meer naar Bakker. Misschien
zou meneer Haarman komen vanavond .... daar hoopte ze nog op .... maar nee,
het was al laat .... hij kwam vast niet meer .... wat een ellende en toch .... ze
had er geen berouw over .... nee, ze hield niet meer van Willem ... .
Wat zei hij .... was hij daar nog weer 's voor gekomen .... ja, hij vroeg of ze
een eindje mee ging, hij moest haar wat vragen .... nou moest ze antwoord geven ... .
hè, wat suisde het weer .... ze zag niets meer .... het boek gleed uit haar handen
en zij viel opzij. Alle drie sprongen verschrikt op .... wat mankeerde ze
opeens?
„Vader, loop gauw naar de dokter", riep vrouw van der Veen, „hier help 's,
late we d'r in de bedstee legge".
Willem deed de deuren open ; hij zag even wit als de patiënt. Van der Veen trok
zijn jas reeds aan en de moeder had alle eau de cologne uit haar kerkflacon op
een zakdoek gedaan en liet het Corry opsnuiven. Ze was heelemaal van streek,
zóóiets was nog nooit voorgekomen, ze was altijd gezond geweest. Willem stond
erbij als lamgeslagen. Het was niet eens bij hem opgekomen, om te zeggen
„Ik zal wel naar de dokter gaan". Toen Corry de eau de cologne opsnoof, kwam
ze dadelijk weer bij en onmiddellijk begreep ze, wat er gebeurd was.
„Neel", zei haar moeder, „wat scheel je'?,"'
„Niks", antwoordde ze, „geef dat flesschie druppeltjes uit me mof maar effe,
die heb ik van de dokter gekrege".
„Hè je 't dan al 's meer gehad ? Daar hè je me niks van verteld, vader staat
al met z'n jas an, om naar de dokter te gaan".
„Nee, dat hoef niet, ik zal 't jullie wel vertelle, wat 't is." Toen begreep haar
moeder opeens, wat de oorzaak kon zijn en ze keerde zich naar Willem met een
verstoord gezicht
„O", zei ze, „wou jed á árover komme prate venavond, ja, dan zou het zeker
tijd zijn, dat je volgende maand gaat trouwe". Een schreeuw uit de bedstee deed
haar zwij gen.
„Nee, hij niet", riep Corry wanhopig, „laat 'm weggaan !"
Toen kwam er beweging in den jongen, hij greep zijn jas en pet en rende de
deur uit. D a árom had ze hem afgezegd, ze had een ander en ze was slecht ... .
een ander had ze verkozen boven hem..., hij, die zooveel jaren op haar gehoopt
had. In dienst, als zijn kameraden hem mee wilden nemen, om met meisjes uit
te gaan, had hij altijd aan h á ár gedacht en was niet meegegaan, dan ging hij naar
het „militair tehuis" en schreef haar brieven, elke week vast twee, en nu, nu was
ze bedrogen door een ander. Maar wie was het ? Een razende jalouzie maakte
zich van hem meester, wie kon 't Zijn? 0, als hij hem hier had. Hij had er nooit
van gehoord, dat ze 'n ander kende. Hij pijnigde zijn hersens af. + . - en toen flitste
het plotseling door zijn brein.... mijnheer Haarman. Naar dien keek ze onafgebroken,
als ze in de kerk zat en hij hoopte zoo, dat ze naar hem zou kijken. En met Kerstfeest,
toen hij die Kerstvertelling voorlas, had ze naar dien Haarman gekeken, zooals ze
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vroeger naar hèm zag, met die oogen . + .. Maar dat was toch waanzin ?, het was
toch geméén als dat waar was .. , .
Met een ruk keerde hij om en ging terug naar het huisje van Van der Veen.
Buiten hoorde hij de vrouw al kijven, Driftig deed hij de deur open. Van der Veen
kwam hem in de gang tegemoet,
„O, ben je daar weer", zei hij, „ga maar weer weg, ze is nie waard dat je na d'r
kijkt",
„Wie is 't ?" vroeg Willem en wilde naar binnen gaan, maar Van der Veen hield
hem tegen en zei
„Ga niet ; ik loop wel effe met je mee, 'k ben d'r kapot van, ik ken 't niet
begrijpe, 't is onmogelijk" .... en alleen met zijn hoed op liep hij met Willem
mee het erf af.
„Wat is onmogelijk ? Ik zal 't je zeggen ", zei nu Willem, „'t is mijnheer Haarman ".
„Hoe weet je dat ?" 'k doch, dat die meid gek was, maar dan is 't toch waar,
wat 'n gemeene schurk", liet hij erop volgen. Dan greep hij Willem vast en zei .
„Dus jij weet het óók ?"
„Nee", antwoordde deze, „maar ik dach 't zoo, ze had 't altijd maar over die
„meneer" en ze kon in de kerk geen oog van 'm àfhouwe en ineens was ze d'r
vandaan, om niks".
„Ja, ja" . , . , jammerde de vader, „dan is het toch waar, zonde van die meid".
„Ha, ha", lachte Willem hoonend, „en wij Nebbe venavond op hem gestemd,
omdatte we geen betere wiste .... wat 'n vuile huichelaar !"
„Ja", zei Van der Veen, „maar 't is koud, 'k ga terug, wat 'n bezoeking, wat
'n schande".
Hij gaf Willem een hand en ging terug. Willem ging door, naar huis ; 't was
hem, of zijn hart uit zijn lichaam gescheurd was ; dàt had hij nooit kunnen denken.
Altijd had hij gehoopt, dat ze wel weer veranderen zou, nooit, dat hij z ónder haar
zou moeten leven. 0, waarom had z'n vader niet toegegeven, toen hij in dienst
moest, dan was het allemaal niet gebeurd, dan zou die Haarman het niet gedurfd
hebben . , , . o, dan zou hij hem vermoord hebben en toch .... nee .... hij had misschien de schuld niet, maar zij, zij .... o, het pijnigde hem. Hij kwam bij huis,
ha, dat had hij gewild vanavond : haar wegbrengen naar Bakker en dan voorbij
huis gaan en zeggen
„Nou Neel, gaan we daar wone volgende maand ?" D á árom was hij meegegaan
met Van der Veen. Zijn moeder wist het, die had gezegd, dat hij het nog maar eens
moest probeeren bij Corry. Ze was er wel niet vóór geweest, maar ze wist, dat hij
t óch niet buiten haar kon en ze zei : „Ach, het is een flink, net meisje en zal wel
een goede huisvrouw voor je zijn". Ze zou wachten.... nu zat ze te wachten,
op het antwoord, dat hij van Corry gekregen had. 0, hij leunde tegen de palen
van de travalje, dat God zóóiets kon gedooggin, ... God. + .. hij groef zijn nagels
in het hout, waarom moest hij zóó lijden, waaraan had hij dat verdiend ? en hij,
die altijd God in den mond had, de fijnste van allemaal, had hem haar ontnomen,
wat was de wereld toch een poppekast, Gad .... ha ha en hij vloekte, vloekte erger,
dan hij het ooit in dienst gehoord had. Toen hij binnenkwam, zag zijn moeder al
aan zijn gezicht, dat het niet gelukt was en het deed haar zeer.
„Och jongen", zei ze, „de Heere heeft misschien iets anders voor je weggelegd ",
en ze wilde hem troosten, maar hij stiet haar ruw weg.
„Ik wil niks anders meer", en hij vloekte weer verschrikkelijk, zoodat zijn moeder
`
wit werd van angst en dacht, dat hij gek geworden was.
„Nee", riep hij, „kijk maar niet zoo, ik ben niet gek, maar ik vloek, waarom ?,
dat zal je morge wel wete ha ha".
„Willem", riep ze uit en de tranen kwamen in haar oogen, „hou op, je bent
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overspannen. Ga nu slapen en zeg me niets meer, hoor je, niets meer. Eerst slapen
en beloof me, doe jezelf geen kwaad ".
Hij ging naar boven en wierp zich gekleed op bed en den heelen nacht hield
zijn moeder de wacht in een kamertje er naast, van waar ze hem ongemerkt kon
hooren. Ze hoorde hem telkens opstaan en heen en weer loopen, dan ging hij
weer liggen en praatte in zichzelf. Ze wilde hem niet storen en ze vreesde, dat
hij zijn verstand zou verliezen en ze bad den ganschen nacht. Toen, tegen half
zes hoorde zij, dat hij zijn werkkleeren aandeed en een kwartier later dreunde het
huis van de zware slagen van den hamer, waarmee hij op het aanbeeld het ijzer
beukte, beukte alsof hij de heele wereld in gruis wilde slaan.
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DE GRACHT
DOOR

MUUS JACOBSE,
Nu staan de wolken stiller en de gracht
Verdonkert zeer onder het loof der bomen.
Zal deze avond nog het einde komen,
Zullen de blaren vallen deze nacht,
Gebogen naar de spiegeling der dromen,
Die een voorbije zomer heeft gebracht?
Neen, neen, de blaren vallen deze nacht
Nog niet, het einde is nog niet gekomen.
Niet voor zij donker van het laatste licht,
Niet voor zij zat zijn van de laatste droom,
De laatste zonnige Oktoberdag,
Zullen zij vol zijn tot het laatst gericht,
Zullen zij zwaar zijn tot de veegste zoom,
Zullen zij vallen, langzaam als een vlag.
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DE VIJVER
DOOR

MUUS JACOBSE,
Toen haar het bospad om de vijver voerde,
Nauw overschaduwd met doorschijnend groen,
Diep en onschendbaar in het onberoerde
Licht van een koele noordse zomernoen,
Wist zij dat zij ook argeloos en naakt
Veilig kon gaan langs blikken en gebaren
Om in haar hart het nog onaangeraakt
Helder geheim zeer zuiver te bewaren.
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WEARY RIVER
DOOR

MUUS JACOBSE.
De rode stroom van het vergevend bloed
Wast onontkoombaar uit de smaad der wonden.
Wie sloeg hem? Wie heeft zijn gelaat geschonden?
Wie heeft bij de herkenning niet geboet?
Geen die het weet, want die hem niet verstonden
Zien hoe hij sterft en wachten aan zijn voet
De rode stroom van het vergevend bloed
Wast onontkoombaar over alle zonden.
Zie, tussen hem en ons en jou en mij
Klopt onophoudelik en ongeneselik
Het trage leven als een vege vloed.
Alleen de dood verzoent ons met het leven,
Want er is geen vergaan en geen vergeven
Dan in de stroom van het vergevend bloed.
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MELCHIZEDEK
DOOR

MUUS JACOBSE.
Hij was nog jong, toen God zei: Abraham,
Wees machtig en trek uit, want uw vijanden
Geef ik u overwonnen in uw handen.
En hij versloeg, tot hij bij Salem kwam.
Maar Melchizedek, die in Salem heerste,
Als oudste van de priesters, grijs en stram,
Maakte zich op. Toen zag zich Abraham
Opeens als een verloren zoon, die keerde.
En Abraham zag de rechtvaardigheid
Onder een stervend ras. Zijn jonge kracht
Schaamde hij zich en knielde voor een zegen.
Maar Melchizedek kwam hem kussend tegen
Met brood en wijn : Op u heb ik gewacht:
Kom, laat ons eten, morgen sterven wik.
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VAN EERBEEK'S EERSTE ROMAN')
DOOR

J. HAANTJES.

„Lichting ' 18" is het verhaal van een jonge man die, aan het einde van de
vorige eeuw geboren, de volle last van mobilisatie en demobilisatie komt te dragen
op de meest kwetsbare leeftijd. De ontwikkeling die Antoon Homan doormaakt,
is in haar diepste wezen dezelfde, die zovele jonge mensen van Christelike huize
doormaken ; ook hij wondt zich aan het besef van de breuk die er bestaat tussen
ideaal en werkelikheid. Maar hij wondt er zich heviger aan, omdat in de jaren waarin
hij zich het volle leven bewust wordt, deze breuk wel zeer duidelik aan de dag
treedt ; buiten onze grenzen wordt alle moreel gevoel opgeofferd aan de begeerte
naar de overwinning ; in eigen land laat het eigen voordeel zich zo onbeschaamd
mogelik gelden boven het gemeenschappelijk belang.
Het is de tijd van hamsteren en smokkelen, van jaar na jaar doelloos verdoen,
in een omgeving die geen geestelike waarden kent, enkel de eentonige regelmaat
van een orde zonder veel zin. Al de gebeurtenissen die we, in de laatste oorlogsjaren
en in de jaren die volgen op het sluiten van de vrede, meemaakten, trekken weer
aan ons oog voorbij ; we beleven ze weer, we beleven ze dieper dan we ze in werkelikheid beleefden, en een benauwd gevoel wringt zich vast in onze keel, om deze mens
die dit alles moest ondergaan, met een ziel, veel gevoeliger, en daarom veel makkeliker
te wonden dan onze ziel.
Die benauwenis wordt dan tenslotte van ons weggenomen. Aan het einde van
het boek is het Antoon Homan in beginsel gelukt zich te bevrijden, heeft hij zichzelf weergevonden. Het Christelike geloof dat onder al deze gebeurtenissen, die
weliswaar meer passief dan actief werden meegeleefd, maar die dan toch telkens
ook een actief optreden vereisten, was weggesloten, breekt zich dan een weg naar
buiten, en nu is in beginsel de tweeheid, die op de breuk tussen ideaal en werkelikheid was geconstrueerd, opgeheven ; voortaan zal het ideaal, het geloof, de werkelikheid doorlichten. Maar daarmee is het dan ook mogelik geworden de werkelikheid
1

) J. K. van Eerbeek, Lichting '18. J. H. Kok N.V., Kampen. 1932.
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op haar eigen waarde te aanvaarden. En zo eindigt dan Antoon Homan, waar ook
Andreas Laan eindigde ; ook hij heeft vrede gesloten met het gewone leven. Maar
hoeveel sterker is hier niet de spanning waarin deze vrede bevochten wordt, hoeveel
hechter ook de grondslag waarop deze vrede komt te berusten. Het is waar . de
overgave aan het gewone leven is in „Lichting '18" niet zo volkomen, niet zo
helemaal doordacht, als in „Hampton Court" ; de wonde was te diep dan dat ze
op eenmaal geheeld kon zijn ; misschien zal er altijd wel een litteken overblijven.
Maar wat is de strijd om tot die overgave te komen, hier intenser ; zo hevig is die
zelfs, dat ook de fysieke organen er in betrokken worden!
Reeds uit deze oppervlakkige karakteristiek kan blijken, dat „Lichting '18" geen
homogeen boek is ; integendeel, het is een zeer tweeslachtig boek. Het is een tijdroman in zoverre het ons de gebeurtenissen in de jaren ' 17 tot '20 uitvoerig schildert,
maar het is eigenlik ook weer geen tijdroman omdat deze gebeurtenissen telkens weer
zo persoonlik worden beleefd en meegedeeld. Het is een psychologiese roman, in
zoverre het de ontwikkeling tekent van de persoonlikheid van een jongeman tussen
de 18 en 21, maar aan de andere kant vindt deze ontwikkeling plaats onder zulke
buitengewone omstandigheden, dat we ze toch niet in alles als een normale kunnen
beschouwen.
„Lichting '18" is een boek van uitersten. Het is bij beurten beschrijvend en
beschouwend, zakelik en persoonlik, epies en lyries. Het karakter wisselt als de kleur
van een kameleon. Nu eens praat de schrijver over zijn hoofdpersoon op een docerende
toon ; hij vertelt ons hoe we hem moeten zien, hij demonstreert ons bepaalde karaktertrekken bepaalde zielsgesteldheden en illustreert ze met bepaalde gebeurtenissen.
En dan weer is er enkel de gebeurtenis zelf, zo direct doorleefd en verhaald alsof wij,
de schrijver en de lezer, Antoon Homan waren in eigen persoon ; we zien door
zijn ogen, voelen en tasten met zijn handen, proeven met zijn tong. Het contact
is bijna lijfelik.
Ja, zo diep gaat deze tweeslachtigheid, dat ze doordringt tot in de diepste schuil
vormgeving, tot in de taal. Men moet maar eens opletten hoe vaak-hoeknvad
b.v, de verleden en de tegenwoordige tijd elkaar afwisselen, met haast onmerkbare
overgangen. Soms is deze afwisseling enkel — slordigheid, maar meestal betekent
ze meer; het is of de schrijver bij zijn verhaal even een pas of een paar passen van
plaats is veranderd.
Soms enkel slordigheid! Want van Eerbeek is een buitengewoon slordig schrijver.
Hij maakt zijn zinnen een enkele maal maar half af. Hij laat niet zelden zonder enige
reden woorden weg. Hij bekommert zich er soms maar heel weinig om of indrukken
en feiten in de juiste volgorde voor de lezer komen te staan.
„Lichting '18" bevat van deze slordigheid vele voorbeelden. Ik vermeld er hier
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maar een. In de mobilisatietijd diende er in het Nederlandse leger, zo verhaalt
van Eerbeek, ook een kleinzoon van de Friese dichter Giesbert (lees Gijsbert) Japiks.
Nu stierf Gysbert Japicx in 1666 ; de enige zoon die hij bij zijn dood nog bezat,
overleed enkele dagen na hem. Er bleven geen kleinkinderen achter. Bovendien,
als er kleinkinderen geweest waren, dan zou het toch wel buitengewoon merkwaardig
geweest zijn als een van hen zijn leven tot de wereldoorlog had weten te rekken!
Het raadsel dat van Eerbeek ons hier opgeeft, is gemakkelik op te lossen. Van
Eerbeek bedoelt niet Gysbert Japicx, maar Waling Dijkstra. Inderdaad was erin
de jaren '17 en '18 minstens een kleinzoon van Waling Dijkstra als reservist in dienst.
De fout is dus niet moeilik te herstellen. Maar dat neemt niet weg dat van Eerbeek
hem niet had mogen maken. Ook voor de beste schrijver geldt de eis van een nauwkeurig en gedegen „workmanship". En al is van Eerbeek onder de Christelike
prozaïsten nu de schrijver met het oorspronkelikste en meest belovende talent, daarom
mag hij deze eis — hoe nuchter die op zichzelf ook is niet veronachtzamen.
Toen ik voor de eerste maal werk van van Eerbeek in handen kreeg, meende
ik dat de grilligheid die dit werk kenmerkte, enkel het gevolg was van de hier
aangeduide slordigheid. Na „Verhalen", en vooral ook na „Lichting '18" weet ik
dat dit niet zo is, dat er een veel ingrijpender omstandigheid aan ten grondslag
ligt. De tweeslachtigheid waar „Lichting ' 18" aan lijdt, vindt haar oorzaak in een
analoge verdeeldheid in de persoonlikheid van de schrijver. Op op een na de laatste
bladzij van het boek bekent Antoon Homan dat hij „steeds even vervuld was van
de wereld en zichzelf". Het is of niet Antoon Homan hier spreekt, maar van
Eerbeek ; trouwens heel deze roman heeft een sterke autobiografiese inslag.
Steeds even vervuld van de wereld en zichzelf ! Toen „Verhalen" uitkwam, is
er reeds op gewezen dat het wel een van de meest kenmerkende eigenschappen
van van Eerbeek was, dat hij zich zo volkomen in de personen die hij beschrijft,
verplaatst, dat het is of hij door die personen zelf tot ons spreekt ; hij kruipt in
hun vel, en beziet van daaruit de wereld om zich heen. Maar dat is nog slechts
de ene kant ; aan de andere kant is van Eerbeek de filosoof, de raisonneur. Hij leeft
zich in, in andere mensen, in bepaalde toestanden, maar om deze aan zichzelf
te toetsen.
Dat brengt in het leven van van Eerbeek een ontzaggelike spanning, en deze
zelfde spanning is er ook in zijn werk. Daarom vraagt dit werk ook zoveel aandacht
van de lezer, zoveel geestelik uithoudingsvermogen. Men staat er voortdurend bij
onder druk, onder hoogspanning.
Het is alsof van Eerbeek steeds twee punten tegelijk in het oog vat. Hijzelf
beweegt zich op de lijn tussen die punten. Nu eens staat hij dichter bij de ene,
dan weer dichter bij de andere punt. Maar toch houdt hij ze steeds beide in het oog.
Het is altijd gevaarlik zich aan profetieën te wagen over de ontwikkelingsmogelik-
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heden van een schrijverstalent. Ik heb reeds gezegd dat van Eerbeek voor mij onder
alle Christelike prozaïsten de oorspronkelikste en de meest begaafde is. Maar daar
moet ik dan onmiddellik op laten volgen dat hij tot nu toe zijn talent nog niet op
de volle waarde, d.w.z. op de meest gunstige wijze heeft kunnen benutten. Ook
„Lichting '18" is nog lang niet een in alle delen geslaagd werk. Maar wel wekt
„Lichting ' 18" de verwachting dat van Eerbeek nog eens in staat zal blijken een
meer algemeen bevredigend kunstwerk te scheppen. Daarvoor is het dan nodig
dat de tweeheid die tot nu toe zijn leven en zijn werk beheerst heeft, opgeheven
wordt, altans makkeliker te dragen wordt. En dat, zonder dat er een vervlakking
intreedt ! Dit is alleen mogelik wanneer de beide tendenzen die tans als tegen
elkaar nog te zeer belemmeren, in een meer vriendschappelike ver--steling
houding tot elkaar gebracht worden. En nu bevat het slot van „Lichting '18" de
aanwijzing dat dit inderdaad niet onmogelik is.
Antoon Homan is er nog niet, aan het eind van het boek ; wel weet hij waar
voor hem de oplossing te vinden is. Voorlopig kan hij de werkelikheid nog slechts
onbevangen beleven wanneer ze hem wordt toegevoerd in een versneld tempo,
als de oever die langs een boot heenschuift. Maar eenmaal zal hij dat ook zonder
deze versnelling kunnen, en dan zal hij zich legeren om de torens die de bedrijvigheid van het stadje zijner inwoning zegenen.
Een soortgelijke ontwikkeling als welke de jonge Homan tot deze uitkomst voert,
kan bij de schrijver van Eerbeek leiden tot de volle ontplooiing van zijn talent.
Als hij er in slagen kan ook in zijn kunst het leven onbevangener tegemoet te
treden, dan zal zijn werk daarmee misschien de klaarheid en vooral de homogeniteit
winnen die daar nu nog zozeer aan ontbreekt. Eerst zo zal hij dan de merkwaardige
kwaliteiten die hij ook nu reeds toonde te bezitten, op hun volle waarde kunnen
aanwenden.
Wij die, uit hetzelfde geslacht gesproten, leven moeten vanuit eenzelfde geestelik
bezit, met eenzelfde manco ook als hij, wachten met spanning af of hem dit
inderdaad gelukken zal.
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H. DE BRUIN.
Welnu dan, het hooge woord moet er maar eens uit. W á árom niet ? Al die klachten
over het zoo -goed-als-ontbreken van „Christelijke" Literatuur hebben zooiets als
verzet bij me gewekt. Vooral omdat dit geklaag telkens opnieuw wordt aangeheven
in bladen en tijdschriften, tusschen welker regels allereerst dat bepalende woord
, Christelijk" opvalt.
Al bezitten we dan geen Christelijke Literatuur, we zijn wel een Christelijk
Maandblad, een Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen, een Christelijken
Essayistenkring, een Christelijken Auteurskring en een Christelijk Kunstverbond rijk.
Men kan er nu lang en breed over en overheen redeneeren, waarom die Bonden
en Kringen eigenlijk Christelijk heeten. Men kan beweren, dat ze zich zoo noemen,
om daarmee te kennen te geven, dat ze van de Christelijke levensbeschouwing uitgaan,
er althans van willen uitgaan. Prachtig.
Echter wat iets wil zijn, dat is het daarom nog niet. Bijvoorbeeld, een gebruiksvoorwerp wil doelmatig zijn. Is het dat inderdaad, dan noem ik dat ding ook : doelmatig. En is het dat niet, dan is zoo'n betiteling eenvoudig een aanmatiging.
Nu wil ik vooropstellen, dat genoemde 'Kringen en Bonden geenszins bedoelen,
zich die benaming „Christelijk" aan te matigen. Ze zijn het dus.
Dergelijke organisaties zijn geen hersenschimmen. Ze bestaan uit iets dat zichtbaar
en tastbaar is. Het kenmerk van een Bond en een Kring is eigenlijk het kenmerk
van de bestanddeelen.
Als zoo'n vereeniging Christelijk is, dan is ze dat, omdat de leden het zijn.
Enfin, ik kan zoo door gaan. Het is een harde logica, het is er een, waar wel het
een en ander op af te dingen valt. Getoetst aan allerlei practische verschijnselen
is het bijna een onmogelijke logica. Want over „Christelijk" in zijn wijde en in
zijn enge beteekenis valt heel wat te zeggen : wijd --• eng, het is gewoon elastiek.
Maar — op dat „Christelijk" bij Literatuur schijnt zoo goed als niets af te dingen
te zijn, Zelfs het wijde begrip : Christelijk, omdat Christenen (zeer algemeen gesproken) het voortgebracht hebben, blijkt zoo langzamerhand niet eens meer te
bevredigen. Was dat wel zoo, dan hadden al die bovengenoemde klachten geen zin.
Dit bewijst o.a. ook onze Redacteur, de Heer P. H. Muller in een artikeltje in
No. 2 van de ,,Mededeelingen" van het Chr. Kunstverbond, dat tot opschrift draagt:
Literatuur, die er niet is. De bewering, dat er weinig Christelijke Literatuur bestaat,
omdat er minder Christelijke auteurs zijn dan neutrale, erkent hij als juist -- men
kan het immers met één oogopslag constateeren. Maar als klacht is dat een naiviteit.
Qua literatuur staan — volgens den Heer M. -- de producten der Christelijken bij
die der Neutralen, Roomschen en Socialisten niet ten achter, indien men van elke
groep de werkelijk goede boeken in de vergelijking betrekt.
;
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Beschouwen we de getalssterkte en het gehalte-qua-literatuur, dan zouden we
dus wel tot een bevredigend resultaat komen.
Maar toch : weinig Christeli j Ise Literatuur. Ondanks al die Christenen, waaruit
de Bonden en Kringen van literatuur-beoefenaars en literatuur-voortbrengers bestaan.
Zie, voor deze conclusie geplaatst, komt bij mij dat gevoel op, dat ik in het begin
met „zooiets-als-verzet" aanduidde.
Waartegen is dat verzet gericht ? Tegen de klagers omdat ze ongelijk hebben?
Helaas heb ik het materiaal niet bij de hand misschien, omdat het er niet is —
om ze van een ongelijk te overtuigen.
Maar dat gevoel, dat niet beide even waar kunnen zijn : wel Christelijke Bond-zóó,
Christelijke Kring -zus, geen (hoegenaamd geen) Christelijke Literatuur.
Volgens mij klopt dat niet. Ik verzet me tegen zulk een on -zin.
Moet ik wellicht alles weer zoo'n beetje „op-zijn-smalst" tegen elkaar afwegen —
hier een plus en daar een min om de zaak in het reine te brengen ? Ja — maar
aan den eenen kant staat altijd maar dat dikke min-teeken (manco), zonder meer.
Mezelf, en anderen, wil ik de conclusie van zooeven telkens weer voor oogen
houden en me net zoolang verzetten tot er evenwicht is.
Dit is vast : indien we de wijzer nu dadelijk in het huisje willen hebben, dan
moet er aan den eenen kant zooveel af als er aan den anderen — zooals nu herhaaldelijk vastgesteld werd ontbreekt. Én — harde logica -- dan zal het helaas
juist datgene moeten zijn, wat ons altijd het zwaarst woog : Christelijk. Tenzij -tenzij, dat aan die zijde eigenlijk toch zoo licht is, dat we het er evengoed kunnen
laten, -- op straffe van een versiersel van schuimbellen te vernietigen.
Zóó. Dat is radicaal, afbraak bijna, en niet zoo zoetjes als het knagen, afpeuteren
der klachten.
En dat is waarlijk niet de eerste keer, dat er onder ons een stem roept : laat dat
„Christelijk" er maar gerust af, vooral bij Kunst. Weg, die stekel, die prikkel der
verzenen. Of was het een doorn in het oog?
Maar ons is gezegd, dat het heilzaam is den doorn in het vleesch te laten, en
de prikkels niet weg te breken. Want ze oefenen tucht, ze waarschuwen en drijven uit.
En daarom — ja, dat puntige, dat tot verzet en daad sporende „Christelijk" zal
er blijven, bij de Kringen, de Bonden en bij de Literatuur. Drang
dat hebben
we noodig, eenzijdigen drang zelfs, dien por altijd van dien eenen kant, waar ook
de vlijmende spiesen : Christelijk, Christelijk, Christelijk, opsteken. En net zoo
lang er tegen aan tot we ons op genade overgeven, er door verwonnen zijn.
Drang. Met dit woord ben ik nogmaals terecht in het genoemde artikeltje van
den Heer Muller, en meteen weer op den beganen grond. M. zegt o.a. : er wordt te
weinig Literatuur geschreven uit drang — om te spreken van het heil in Jezus Christus.
Als we de praktijk nagaan zouden we durven beweren, dat er wel heel wat geschreven is uit de behoefte om van dat heil te getuigen, maar dat het meerendeel
van die geschriften -- getuige ook de recensies — niet tot Literatuur kan gerekend
worden. Deze waarneming geeft gereede aanleiding tot de opmerking, dat klaarblijkelijk enkel- deze -drang niet de beste voorwaarde is voor het ontstaan van Literatuur.
Als de Heer M. terecht op het tekort wijst, dat er is aan Literatuur van auteurs,
die in deze vermechaniseerde, vertechniseerde en vermaterialiseerde tijd, jongeren
en ouderen in onze groote steden, in fabrieken, kantoren en werkplaatsen wijzen
op Christus, dan mag dit — gezien ook de vooromschreven ervaring -- niet zonder
meer toegeschreven worden aan gebrek aan overtuiging van dat heil.
Ik ben van meening, dat indien er door een van onze auteurs een roman zou
geschreven worden over en dus ook voor die menschen in de groote steden enz.,
dat deze dan allereerst zou ontstaan uit de bijna bloot- menschelijke overtuiging, dat
--
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alle ordeningen binnen deze organisaties noodlottig en verdorven zijn. En dan zal
het de vraag wezen, wie daar in de eerste plaats een aanwijzing ontvangen, zij die
deze toestanden handhaven, of zij die er onder lijden. Of in zoo'n boek aanstonds
en overal van het heil in Christus gesproken zal worden, valt zoowaar te betwijfelen.
En ook, of desondanks, althans wat zoo'n roman betreft, de klacht :geen „Christelijke”
Literatuur zou verstommen. Als er werkelijk een „roman-van- dezen-tijd" van een
der onzen komt, denk ik : dan zal het geen stichtelijke preek zijn, geen heilsgetuigenis allereerst, maar een schreeuw. Ik weet eigenlijk niet goed, of volgens de
meesten, Christenen dat wel doen mogen: schreeuwen.
Ten slotte nog een kantteekening bij Mts raad. „Het eenige belangrijke is: te leven
(leven toch) midden in dezen tijd met alle zintuigen gespannen (gespannen ja) en
dat te doen met Jezus Christus n á ást zich".
Uitstekend ! Als we het ons allen maar goed voor gezegd houden en steeds opnieuw
laten inprenten, dat wij niet maar zóó naast Hem gaan staan, dekking zoekend
voor allerlei, maar dat Hij naast ons is komen staan. Tusschen de wolven hebben
wij maar te letten op de stem van den Herder. Misschien moeten wij als schaap
wel eens hondendienst verrichten.
Nu?
Misschien?
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Het Hooglied, meermalen een plaats in de kanon ontzegd, anderzijds als het
verhevenste bijbelboek geprezen, heeft geen officieel gesanctionneerde uitlegging.
Bij de verklaring moet men onderscheid maken tussen de historiese achtergrond
en — waaraan steeds behoefte gebleken is een geestelike verklaring. Veel ver
zijn in de loop der eeuwen beproefd, veel pogingen gedaan om iets te-klaringe
verstaan van de realiteit achter deze liederen, nog meer om het in de geestelike sfeer
over te brengen, waarin het bij eerste lezing niet dadelik schijnt tuis te horen. Het
is hier de plaats niet om na te gaan de graad van aannemelikheid van de velerlei
uitleg, die aan dit merkwaardige bijbelboek gegeven is. Voor ons volstaat hier, dat
ook de heer Anema gekweld is geweest door de -begeerte om het raadsel op te
lossen. Dit heeft hij in de voor deze stof ongewone vorm van een roman gedaan.
Ik druk mij opzettelik zo uit, als ik het hier heb neergeschreven : de bedoeling
van Anema's boek is in de eerste plaats theologiese uitleg. Het Hooglied heeft al
vele literatoren geïnspireerd tot liederen van mystieke verrukking, een overstorting
van gevoelens waartoe de lectuur van het Canticum Canticorum hen bracht, maar
nieuw is het experiment, waarmee we in deze roman te maken hebben : een.
historiese roman over Salomo's huwelik met ,;de Sjoenemietische" met de volledige
typologiese uitleg in het verhaal zelf gegeven. Nieuw is ook de verklaring zelf. Niet
in zoverre de schrijver zich aansluit bij de bekende allegoriese verklaring : Salomo
type van Christus, de bruid type van de gemeente, maar wel de consequenties die
de heer Anema hier uit trekt.
De typologie werpt vaak een verrassend licht op de eeuwige betekenis van tijdelik
gebeuren, maar er moet voorzichtig mee worden omgegaan ; er is op dat gebied veel
gezondigd. Men mag David of Salomo type van Christus noemen, als men maar
in het oog houdt dat slechts enkele trekken in hun leven en karakter aan hun persoon
die betekenis geven. Wie uitgaande van de gedachte : David --- type van Christus
doorholt, en Davids ganse leven allegoriseren wil, zal aan de historie geweld doen
of het heilige schenden.
De heer Anema gaat nu bovendien nog van de gedachte uit, dat David en Salomo
en de Sjoenemietiese zich bewust waren, dat ze typologiese figuren waren en er
zijn ogenblikken, waarin hij zich mijns inziens daardoor grof aan historie en aan
het heilige vergrijpt.
Dit spreekt al dadelik, wanneer Salomo zich zijn roeping als type van Christus
door de profeet Nathan wordt ontdekt. Als Salomo het begrijpt, schrikt hij terug,
maar hij wordt door de profeet tot berusten gebracht, als deze hem troost met de
mededeling, dat hij niet type van de lijdende, maar van de triomferende Christus
;
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) De Sjoenemietische door Seerp Anema. Uitgave van J. H. Kok N.V. te Kampen 1932.
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zijn zal (pag. 14). Dit wordt nog erger, als Salomo en Abisjag hun wittebroodsweken
doorbrengen op de burcht in de Libanon en zij haar verwachting uitspreekt, dat
ze eenmaal moeder worden zal, dan verklaart Salomo, dat zij daar nooit op moet rekenen,
want zij is type van de verloste mensheid, daar kan niet één meer aan toegevoegd
worden. Zij wordt slechts moeder van het „lied der liederen", dat gezongen wordt
voor Gods troon. Als zij dan toch wijst op hun lijfelike gemeenschap, dan weet de
wijsheid van Salomo ook dat te allegoriseren (pag. 288, 289). Dit alles is een in
wezen zo intellektualisties vergrijp aan het heilige zowel der natuurlike als der
geestelike dingen, dat ik alleen om mijn recensentenplicht dit boek ten einde heb
gelezen.
De vele bladzijden, die gesprekken van Salomo, Nathan en Abisjag over Messias afschaduwing bevatten, zijn niet anders dan de poging van de heer Anema om zijn
persoonlike meningen over het Hooglied aannemelik te maken door ze zijn hoofdpersonen in de mond te leggen ; het docerende karakter van deze gesprekken is
opvallend. Deze gesprekken zijn daarom dan ook aestheties een mislukking.
De eigenlike „roman" wordt gevormd door de levensgang van Abisjag, de Sjoenemietiese. Hier heeft kombinatievermogen, fantasie en theologiese kommentaar
een geschiedenis ontworpen, die haar goede plekken heeft, maar toch weinig belangwekkend is en op verschillende plaatsen bedenkelik rammelt. Dat het verhaal
van Abisjag's en Salomo's liefde zo weinig bekoring voor de lezer heeft, komt natuurlik in de allereerste plaats, omdat het geen mensen van vlees en bloed zijn
geworden, maar figuren uit een intellektueel ontwerp voor een roman. Zelfs als zij
tijdens hun verblijf in de Libanon uitstapjes maken, zitten we midden in de theologie. Er is voor de heer Anema op de duur geen afschaduwing meer, al schrij vende wordt het voor hem identificatie. De titel van het hoofdstuk : Messiasbruid 1
is hier veelzeggend genoeg en als zelfs een leeuw Salomo's voeten komt likken,
dan is dat alleen, omdat we hier eigenlik de tweede Adam voor ons hebben. David
moest er volgens de Bijbel nog tegen vechten, maar Salomo als type van de ver
Christus had het ook in dit opzicht gemakkeliker.
-herlikt
Het is niet alleen ergernis, die mij in verleiding gebracht heeft het boek van de
heer Anema halfgelezen ter zijde te leggen, het was ook verveling, want het is buiten
omslachtig in zijn vertelmethode.
-gewon
De heer Anema heeft getracht, naar hij in zijn „geleiwoord" zegt, aan het werk
van Geertruida Toussaint aan te sluiten. Ik geloof niet, dat deze schrijfster het als
verwant aan het hare zou herkennen, indien de mogelikheid bestond, dat zij het
nog kon lezen. Misschien om het zoeken naar lokale kleur 2), maar is dat
zoeken wel geslaagd te noemen, als men meent dit bereikt te hebben door Parijs
b.v. Paris te spellen en Louis in plaats van Lodewijk ? Wordt de locale kleur
van het verhaal verhoogd, als men Jardeen schrijft in de plaats van Jordaan ?
De opvattingen van Mevr. Bosboom-Toussaint waren anders.
Maar dit is tenslotte bijzaak. Dit boek is door velen met een zekere spanning
tegemoet gezien en met grote belangstelling, toen het verscheen, ter hand genomen, maar ik geloof, dat het niet anders dan grote teleurstelling zal wekken.
De verwachting voor de twee delen, die op De Sjoenemietische nog volgen moeten,
kan niet hoog meer gespannen zijn.
)

i) De heer Anema spelt Masjiaachsbruid.
2) Of om het omslachtige?
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Risseeuw's laatste roman -- het boek is al niet nieuw meer -- is beter dan zijn „Martha's
Bruidsdagen". Als specimen van Chr. lectuur heeft het stellig goede eigenschappen. Dat het
als compositie en als technische prestatie uitsteekt boven boeken als die van Mevr. Van HoogstratenSchoch en Mevr. Westerbrink-Wirtz, behoeft echter nog geen lof te zijn, daar het niet zoo heel
moeilijk is, het er beter af te brengen. Maar we zijn toch blij, dat Risseeuw zijn lezers een verhaal
schonk, waarin z.g. „eenvoudige burgermenschen" een periode uit hun leven leven, omdat men
anders eens mocht gaan denken, dat het onmogelijk is, een Christelijk boek te schrijven, dat
niet handelt over intellectueele en goed-gesitueerde middenstanders. Ook zijn we niet verwend
met verhalen, geschreven door mannelijke auteurs, die niet dominé zijn. Het feit, dat Risseeuw's boek
in Scheveningen speelt en in milieus, welke een groot aantal menschen na staan, geeft hem recht
op de erkentelijkheid, die velen zijner lezers voor zijn verhaal zullen gevoelen.
Dit een en ander neemt niet weg, dat wij eenige dingen in „Het verklaarde uitzicht" niet apprecieeren kunnen en al is het wellicht min juist om een recensie te wijden aan verschillen van
meening, wij willen ons toch aan die onjuistheid te buiten gaan, wetende, dat de schrijver begrijpen zal, dat onze opmerkingen rusten op een daaronder liggend fundament van waardeering.
Ons lijkt dan Risseeuw's stijl nogal egaal van kleur, zoodat het geheele boek, wij zullen niet
zeggen zeurig van toon wordt, maar toch zoo weinig beweging mee-deelt aan den lezer, dat hij
af en toe de wensch uiten moet, dat 's schrijvers pen voor een enkele maal uitgegleden mocht
zijn. Doorloopend behouden we echter die bijna objectieve visie van den niet onverstandigen toeschouwer, welke verraadt, dat aan de verbeelding van het gebeuren meer arbeid is besteed dan
er meelevende harteliefde aan ten koste werd gelegd.
Hierbij komt, dat de compositie al te schematisch is en het schema voor den bedreven lezer
hier en daar hinderlijk duidelijk wordt. B.v. acht de schr. het noodig, in de keuze zijner figuren
een tegenstelling te doen uitkomen. Frieda kent een rustig- zeker geloofsleven, zij flirt niet, maar
verlooft zich met Leendert, een Chr. jongeman en die verloving is „goed". Maar Tine heeft
een twijfelaarsnatuur ; zij flirt wèl en haar omgang met de antipode van Leendert, de wereldsche
Hendrik, is even kras „verkeerd" als die van haar zuster met den visscher goed is. Soortgelijke
tegenstelling, hoewel op andere gebieden, bestaat er tusschen de broeders Leendert en Job. Het
geheele boek is opgebouwd uit een reeks korte hoofdstukken (geen kleine reeks!) in elk waarvan
het verhaaldraadje weer luttele centimeters verder gesponnen wordt onder de oogen van de toeschouwers-lezers. Het irriteert nog al eens, dit spinnen zóó duidelijk te moeten zien en, meer
nog, dat het centimeter voor centimeter gaat.
Dat Risseeuw's taalmateriaal bovendien hier en daar dringend herstelling behoeft, maakt de
1

) N.V. Gebr. Zomer & Keuning's U.M., Wageningen 1931.
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zaak dan niet beter. Men stuit op zinnen als deze : „Ze glimlachte alleen maar en voelde z'n
stem warm door haar heen gaan" ; „.... en nu sinds eenige tijd de motor nieuwe perspectieven
opent...." ; „De nevel in zijn hoofd is opgetrokken".
Zwak is, dat de schr, de dialoog maar nauwelijks eigen wegen kan doen gaan. Elk stukje gesprek doorkruidt hij met heel korte toelichtinkjes, die de hand van den regisseur laten zien.
Door dit een en ander is de eindindruk, die we van het boek als werkstuk overhouden, niet
onverdeeld gunstig.
Het geheele gebeuren is verder naar onzen smaak nogal burgerlijk gezien en beschreven. Er
is bijna geen bijzonderheidje, geen enkel huiskamer -knussigheidje dat de schr. zijn lezers bespaart om tijd, ruimte en kracht te bewaren voor breeder zwaai. Men ziet, bij wijze van spreken,
herhaaldelijk het bosch niet meer vanwege de boomen. Lezen we het verhaal van Leendert's
en Frieda's huwelijk nog eens over, dan blijkt dit euvel, dat we burgerlijkheid noemen, duidelijk.
We hooren, dat Leen „dat moderne zoo koud vindt" (in meubeleering), dat Frieda van warme
kleuren houdt en diensvolgens terra en groen prefereert ; dat „Toegepaste Kunst" in Duinoord
ten slotte het „wel mooie" ameublement levert dat „niet buitensporig doch kloek en sober van
vorm" is. Daarna vernemen we, welke voordrachten gedurende de aanteeken-avond werden gedaan
en door wie ; dat er in ouderwetsche rijtuigen getrouwd wordt en dat Frieda gelukkig na haar
huwelijk „nog vaak hoopt aan te komen bij haar moeder." Zijn de jongelui dan eindelijk in eigen
home geïnstalleerd, dan daalt de schr, in de kleinste details af om toch maar vooral dat prille huwelijksgeluk aan ons duidelijk te maken. Leen legt een vuurtje aan (een zacht vuurtje !) hoewel 't
nog niet koud is ; hij zegt, dat 't lijkt alsof hij al jaren getrouwd is en Frieda maakt op Zondag
veel werk van 't eten, hoewel Leendert goedig verzekerd heeft, dat hij gewend is aan gewone
burgerpot. Jammer maar, dat Frieda nog steeds er niet de slag van te pakken kan krijgen, hoe ze
's avonds de karnemelksche pap moet koken. „Leendert lust ze alleen met rijst. Frieda, vindt het
vervelend genoeg, dat de melk schift en de pap niet wil binden."
Het is — om ons nu af te wenden van de technische zijde -- de glorie van het Christelijk
verhaal, dat het een brok Christelijk leven verbeelden mag. Ons antwoord op de vraag, of
Risseeuw daarin met zijn boek bevredigend is geslaagd, moet jammer genoeg ontkennend luiden.
Zoo vaag het uiterlijk van bijna al de optredende menschen voortdurend blijft voor onze oplettende
aandacht, zoo vaag is ook hun Christelijk leven in de practijk van het dagelijksche doen. D á árover laat de schr. te veel na ons in te lichten. Hoogstens deelt hij hier en daar wat mee betreffende sterk geprononceerde uitingen van Chr. leven, b.v. het feit dat A en B en C al of niet
naar de kerk gaan, dat Frieda belijdeniscatechisatie doet, dat Leendert overgaat naar de gereformeerden en Job blijft bij de Hervormde Kerk. Hoe Frieda zich gevoelt bij het doen van haar
belijdenis lezen we ook. Maar hoe het gelooven levenshouding is geworden in al de kleine dingen
van het dagelijksche doen en laten, dat en hoe het Christen -zijn is versmolten in het woord en
de daad, dat blijft ons jammer genoeg al te veel verborgen.
Er zijn twee personen in het boek van wie we nog wat méér hooren dan dat ze bidden en ter
kerk gaan. De een is de oude grootvader, die „in zware tijden heeft gebukt onder de slaande
hand van de Almachtige en in goede jaren met vreeze het keerpunt heeft tegemoet gezien." Of dat
een Christelijk geloofsleven is durven we niet beweren, maar het is ten minste een dagelijksch
gaan met „geloof ", een tot practijk gesmeedde levenshouding. Risseeuw houdt ons zijn gedrag
en houding niet voor „ter navolging ", maar we mogen het wel betreuren dat we achter het starre
conservatisme van den ouden Dijkhuizen niet hier en daar zien gloeien dat diepere Christelijke
geloof, waardoor we tegen de oude Goote uit „Koningskinderen" ondanks alles konden opzien
als tot een strijdend broeder. De andere persoon die we op 't oog hebben is Frieda's zuster
en tegenstelling : Tine.
De schets van haar relatie en van haar breken met Henk is gelukkig wat meer geworden dan
een reeksje mededeelingen van den schrijver over het geval. Maar Tine laat in een wereldsche
bui bobbed haar knippen en dit feit geeft den lezer iets leerzaams te lezen over de diepgang van
moeders Christelijk geloof. Mevr. L. zegt in een gesprek met haar dochter o.m. ,,....al dat meegaan
met de mode van deze tijd vind ik verkeerd, dat weet je..... Daarom is het leven van een
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Christen zoo moeilijk. Je komt altijd weer in strijd met de wereld omdat we nu eenmaal niet wereldgelijkvormig mogen zijn." (Dus een neepjesmuts moeten opzetten en een crinoline aantrekken ? M.)
Wij hebben reden om te gelooven, dat de schrijver 't eens is met wat hij hier en vervolgens dezen
vrouw in de mond legt. En we houden 't hart vast als Mevr. L. voor haar dochter bidden gaat
mit haar en zegt . „Gij (theere) weet ook de zonde die ons vandaag heeft aangekleefd ". Zijn we
dan werkelijk nog pas zoover, dat bobbed haar een teeken van wereldgelijkvormigheid is en is
het heusch, heusch volle ernst, in dit verband te spreken van zonde ? Als we een relaas als dit
over het bobbed haar lezen, verdriet het dubbel, dat we nergens iets lezen over de wijze, waarop
Leendert en Job hun dagelijksch werk als reeders Christelijk doen. Hoe houden zij zich in de tien
moeilijkheden die zich voordoen in hun bedrijf en met hun visschers en knechts? Frieda-talen
houdt wel referaten in en buiten de Chr. meisjesvereeniging, dieper hoe is ze Chr. onderwijzeres ?
Dit en zooveel meer van dezelfde orde zou ons zooveel meer belangstelling hebben ingeboezemd
dan de vertoogen over het nut van jeugddiensten en de verschillen tusschen de „groote" en de
„kleine" kerk. Jammer, we vinden er te weinig, bijna niets over.
Evenwel, we moeten bij alles dadelijk erkennen, dat Risseeuw gepoogd heeft, wat beters en
diepers te geven dan een reeks gerenommeerde Chr. auteurs en we oefenden deze critiek alleen
omdat we al blij waren, dat hij bij dat pogen eenigermate succes heeft gehad.
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De blauwe smaragd, door Luc Willink, Andries Blitz, Amsterdam.
Deze „luchthartige roman" verscheen oorspronkelik als feuilleton in „Het Vaderland". Een
niet al te snuggere diplomaat moet een kostbare diamant overbrengen van Den Haag naar Spanje.
Op reis beleeft hij allerlei kluchtige avonturen. Na veel wederwaardigheden vervult hij zijn missie,
en brengt bovendien een ander kleinood — een vrouw -- mee naar Den Haag terug.
De lotgevallen van Mr. Hendrik De Doove Nisteldrayer — zo heet de diplomaat! -- zijn
door Willink op een zeer vermakelike wijze beschreven. De geschiedenis van de blauwe smaragd
is ontspanningslectuur van de beste soort. J. H.

Aan het Overzetveer, door Maria Schmitz. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1932.
Van Marie Schmitz besprak ik vroeger eens ,,Moeders", en als we „Aan het Overzetveer"
daarmee vergelijken, dan is er zeker een verandering te bespeuren. „Moeders" liet een diep,
weemoedige stemming na, „Aan het Overzetveer" eindigt met de aanvaarding van het leven.
Weliswaar is deze levensaanvaarding, als gevolg van het feit dat de diepste levenservaringen
van zonde en schuld absoluut verwaarloosd worden, nog erg zwak en mat, maar ze is er dan
toch, en dat ze er is, betekent winst, voor de schrijfster zowel als voor haar werk.
En toch voldoet dit boek van Marie Schmitz ons minder dan haar vroegere novellenbundel.
Dat komt, omdat het thema haar slechts gedeeltelik „lag". Deze roman verhaalt van Barta, de
dochter van de veerman, en van het stille, bezonken leven dat deze leidt in haar wereld, die
begrensd is tussen dijk en rivier. Maar dan is er ook nog de pont, en deze pont voert een
gestadige stroom af en aan, vrachtauto's en autobussen, motorfietsen en veewagens en luxe
auto's ; arbeiders en veekooplui en touristen en schoolgaande kinderen.
De nimmer aflatende, steeds drukker wordende stroom van het daadwerkelike leven buiten
Barta, en de werking van de eigen krachten in haar, uitlopend op een verstilling, welk een
prachtige tegenstelling is daarmee gegeven ! Maar om deze tegenstelling in een roman tot haar
recht te doen komen, moet men beschikken over een véélzijdig talent ; men moet dan niet enkel
een goed psycholoog zijn, maar ook een epiese aanleg bezitten, zonder welke de anticlimax, in
deze tegenstelling gelegen, niet uit te beelden is. En juist dit epiese element ontbrak hier te
zeer. Daardoor valt in dit boek de nadruk te eenzijdig op de zielsgesteldheid van Barta, of
beter nog gezegd, op brokstukken van zielservaringen die zij ondergaat en die voor haar ontwikkeling van belang zijn. Zozéér is de aandacht van de schrijfster zelfs op de ene figuur van
Barta geconcentreerd dat vele van de andere figuren in de schaduw blijven. Vooral de mannen
in dit boek komen niet tot hun recht ; zij worden slechts geschetst met behulp van enkele
tamelik oppervlakkige eigenaardigheden. J. H.

Midwintersproken, door H. G. Cannegieter. Van Gorcum en Comp., Assen.
Een bundeltje verhalen waaraan met één keer drukken in een tijdschrift als De Prins of
Astra reeds meer dan voldoende eer werd bewezen. Waarom ze daarna dan nog eens apart
worden uitgegeven? Ik vermag het niet te begrijpen, want de stijl is banaal, er is geen sfeer,
en de opzet is soms heel erg gewild. J. H.
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Bilderdijks plaats in de Nederlandse en in de wereldliteratuur, door
August Heyting. 1932. N.V. Electrische Drukkerij „Luctor et Emergo", Den Haag.
Dit boekje geeft een goed beeld van de wijze waarop het Bilderdijkcomité Bilderdijk heeft gemeend te moeten eren : loze schijn. Dat er ook maar iets bereikt is door het goedbedoelde werk
van Heyting weiger ik te geloven. Ik heb zelf maar één van de door het comité georganiseerde
avonden bijgewoond. Daar waren voornamelik opgekomen, zij die ambtshalve mee herdenken
moesten. En degenen die uit warme belangstelling en liefde voor de dichter kwamen, verlieten
teleurgesteld de vergadering, waren slechts enigszins bevredigd door het goede slot : de deklamatie
van Willem Niestadt. Overigens was de herdenking hol, Zoals nu ook weer dit boekje een veel
te weidse titel heeft voor de schrale inhoud. Ook is het irriterend, hoe 20 pag. (van de 120) moeten
dienen ter verheerliking van de schrijver, met zorg gemutileerde recensies. De lezer van Opw.
Wegen kent mijn oordeel over Heyting's boek : Verwey en Bilderdijk. Heijting (of zijn uitgever)
weet daar een regel of 10 lofprijzing uit te puren en die als mijn oordeel over het hele boek
aan zijn publiek voor te zetten. Het heeft sterk mijn wantrouwen gewekt in de tientallen andere
recensies, die in fragmenten worden gesiteerd en alle unaniem de heer Heytings lof zingen : Groot
is Bilderdijk en Heyting is zijn profeet. Ik vind het jammer, dat ik dit hier zo zeggen moet,
want ik heb uit Heytings werk van het laatste jaar hem toch ook leren kennen als een man van
grote ijver, ik heb zijn arbeid in Nationaal Tooneel bv., dat ik dit jaar toegezonden kreeg, in velerlei
opzicht leren waarderen. Maar ik gruw van de zelfoverschatting, en de vaak zeer eenzijdige inv. H.
stelling op de problemen.

Nazomer, door Jurgen Falk Ronne. Uit het Deensch vertaald door G. J. Risselada-Garrer. N.V. Uitgevers - Maatschappij „Elsevier", Amsterdam.
Dit nieuwste geschrift van Ronne verhaalt van een oude schoolvos die voor zijn gezondheid een
tijdlang in een herstellingsoord vertoeven moet, en daar dan, vooral tengevolge van een vriendschap die tenslotte liefde blijkt te zijn, een algehele verjongingskuur ondergaat. Het geval lijkt
hier en daar wat geforceerd, maar het is genoegelik verteld, en de lichte toon die heel het
verhaal kenmerkt, is geen gevolg van oppervlakkigheid, maar van levenswijsheid, méér nog van
levensaanvaarding. Ontspanningslectuur van de beste soort !
J. H.

Onze taaltuin. Onder redactie van prof. dr. Jac. van Ginneken en prof. dr.
G. S. Overdiep. W. L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V. Rotterdam.
Wij ontvingen alleen het eerste nummer van dit maandblad, en kunnen op grond van deze
ene aflevering over de gehalte van de inhoud moeilik een oordeel uitspreken. Wel kunnen we iets
zeggen over de opzet. De redactie van dit tijdschrift, dat een algemeen orgaan bedoelt te zijn
voor de taalstudie, berust in handen van de hoogleraren van Ginneken en Overdiep. Van Ginneken's motto (psuche nikai, de ziel overwint) staat op de omslag, onder een niet zeer duidelike
tekening. Als jong student dweepte ik met deze leus van van Ginneken, en in mijn hart doe
ik dit nog, maar toch ben ik er in de loop der jaren steeds krietieser tegenover komen te staan,
en dat mee door van Ginneken's eigen toedoen. Want die springt, volgens mijn gevoel, wel wat al
te makkelik en wat al te willekeurig met deze leus om ; hij betrekt die op alles en nog wat
(spelling 1), zonder dat dit nodig of wenselik is.
Psuche nikai is de zinspreuk van van Ginneken ; kan Overdiep deze zinspreuk, in dezelfde
opvatting als zijn mederedacteur die huldigt, ook onderschrijven ? Bestaat er tussen de beide
redacteuren dus een zekere eenheid des geestes, die een gezamenlik optrekken in één tijdschrift
mogelik maakt? Of is hun samengaan meer het gevolg van een negatieve dan van een positieve
eenheid?
In dit verband viel het me op dat er in het voorwoord, vóór in het eerste nummer dat wij ter
bespreking ontvingen, geen beginselen, ook geen - taalkundige beginselen, ontwikkeld werden.
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Want de opmerking dat taal een nationaal bezit is, en uiting van volkskultuur, en instrument voor
kunst kan toch moeilik als beginselverklaring dienen
Zo roept deze eerste aflevering van „Onze Taaltuin" vragen op die eerst in de toekomst geheel
of gedeeltelik hun antwoord zullen vinden.
Ondertussen verdient het streven dat uit dit blad spreekt, ten volle waardering. Er leeft, ook
onder vele niet-vakmensen een warme belangstelling voor alles wat onze taal en haar ver
aangaat, en het is zeer gewenst dat aan deze belangstelling zoveel mogelik-schijngvorme
leiding gegeven wordt. J. H.

De schoone zomer van Boudewijn Brand, door M. v. d. Hilst. Amsterdam,
Uitg. Mij. E. J. Bosch Jbz. 1932.
De schrijver heeft reeds meer dan één verhaal op zijn naam staan in een onzer geillustreerde
weekbladen. „Slecht" zijn deze evenmin als het hier genoemde, want de heer van der Hilst is
een journalist en weet dus met de pen om te gaan. Iedereen evenwel, die daarmee handig is
vermag nog maar niet een Christelijk verhaal te schrijven. Dat blijkt hier duidelijk. Boudewijn
Brand werd in Indië door zijn vrouw verlaten en keert met zes maanden verlof naar Nederland terug
om de bloemetjes eens buiten te zetten. Zijn godvreezende moeder poogt hem van dit nobele
voornemen tevergeefsch af te houden doch Boudewijn trekt zelfs naar Parijs. Hoe 't dan verder
precies allemaal in z'n werk gaat is te lang om hier te verhalen, maar Boudewijn is op zijn
terugreis naar de tropen een desillusie rijker, doch is bekeerd. Daarmee schijnt dan alles in orde.
De heer van der Hilst schrijft wat minder kleurloos dan de heer Hoogewerff, hoewel hij stylistisch
toch raar uit den hoek kan komen. Blijkbaar meent ook hij, dat het vertellen van reeksen details
omtrent personen, voldoende is om ze voor den lezer te doen leven. En om de aannemelijkheid van een serie elkaar opvolgende gebeurtenissen bekommert hij zich ook niet héél veel.
In casu is heel die bekeering van Boudewijn een aardig opgeplakt plaatje, maar geen psychologisch
verwerkt cardinaal feit. Om wat anders te noemen, deze vraag . hoe komen toch al die jonge
aan die vrome moeders ? ? Men zou geneigd zijn te zeggen, dat er in de paedagogie-mensch
dezer brave ouders wel heel wat heeft gehaperd, als hun kinderen zoo maar zonder mankeeren bij
groepen op den breeden weg terecht komen. Wij voor ons vinden dit verhaal over Boudewijn
Brand een heel lieve en brave geschiedenis, die echter al te zeer geschreven is voor lieden, die
graag lezen hoe 't altijd goed afloopt. De heer van der Hilst heeft zich braaf gehouden aan
een leuk bedacht schema, doch het eenige wat er tegen te zeggen zou zijn is, dat het leven
dat in den regel niet doet.
P. H. M.

Het lokkende land door J. M. Westerbrink Wirtz. Nijkerk. G. F. Callenbach, 1932.
De auteur van dit verhaal met den veelbelovenden titel behoort tot de groep schrijfsters, eens door
Carel Scharten gekwalificeerd als „gerenommeerde tij dschriftenvulsters". Haar taal is heel
alledaagsch en grijs als een gepleisterde muur, haar stijl bezit slechts twee uitdrukkingsmiddelen
de dialoog, die bladzijden lang doordrenst als een zeurig kind en de onpersoonlijke, karakterlooze
mededeeling betreffende sujetten en situaties. De personen -teekening bedient zich van het
directe zoowel als van het indirecte middel en wat die menschen zelf betreft, behalve dat ze
tot den gegoeden middenstand behooren, valt van hen alleen te zeggen dat ze af tot de wereld
of tot de geloovigen moeten worden gerekend. Wat meebrengt, dat de wereldsche categorie het
in degelijkheid van den beginne aan tot 't schoone einde toe moet afleggen.
Wat het lezen van dit romannetje tot een saaie arbeid maakt is de burgerlijkheid van de milieus,
waarin het den lezer verplaatst en het receptmatige van het behandelde gegeven. De kern
van de geschiedenis is het verhaal betreffende een jongmeisje, dat zich langzamerhand van de
wereld bekeert, gedurende haar eerste huwelijksjaren, gesleten aan de zijde van den geloovigen
dokter Vervoort. Maar ook deze geneesheer heeft zijn „strijd ". Wanneer hij daarvan aan zijn vrouw
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vertelt, doet hij dat op de bekende, ook op vele andere bladzijden door de schrijfster toegepaste
manier: hij deelt n.l+ een kostelijk lesje uit, dat de lezers zich voor gezegd houden kunnen . „Nu
weet ik wel, hoe toen al de liefde beslag op mij gelegd had...." „Thilde vroeg : „voel je dat
als verkeerd ?" „Nee, niet dat. Ware liefde kan niet anders dan van God zijn. Het andere is
slechts een caricatuur van het echte. Maar dat ik ten slotte die liefde onttrok aan God, dat ik
leerde, me tevreden te stellen met het menschelijk volmaakte, dat zag ik als een ontrouw worden
aan mijn ideaal." En zoo voort. Men ziet, dat is het gewone moraliseeren, dat in 't gunstigste
geval afkomstig is van Christelijk geloof. Of het boek d á arom moet gerekend worden tot de
Christelijke lectuur betwijfelen we. Als lectuur vinden we het verhaal erg middelmatig.
P. H. M.

Vader en Zoon, door Runa. D. A. Daamen's Uitg. Mij., Den Haag.
Mogelijk is Runa's thema haar geheel oevre door wat eentonig in den zin van één-kleurig,
maar vervelend is het niet bepaald. Ondanks het feit, dat ik van te voren al zoo ongeveer wist, waar
het in dezen roman over en om zou gaan en me daarop ingesteld had, werd deze, wel
eens lastige en heusch niet altijd vergeeflijke, vooringenomenheid onder het lezen inderdaad
vervangen door een prettige belangstelling.
„Vader en Zoon" is de geschiedenis van een dokter, een cynische, toch wel beschaafd en
bezonnen godloochenaar, en diens eenigen zoon. De zoon komt door een vrind terecht in een
gezellig, christelijk gezin, maakt daar kennis met de vreugde die het geloof in het evangelie
verschaft, hetgeen hem tot nadenken en vertrouwen op Gods leiding brengt. In zijn moeilijken
weg -- hij verliest langzamerhand het gezichtsvermogen en moet allerlei idealen opgeven — vindt
hij troost in dit geloof. Deze zekerheid, ondanks de kastijding, stemt opnieuw den vader tot
nadenken. Deze geneest op zijn beurt van zijn pessimisme en leert den zin van het leven verstaan.
Met alleen deze beknopte inhoudsweergave zou ik het boek van Runa geenszins recht laten
wedervaren, omdat het al te zeer den indruk zou wekken, dat we hier natuurlijk weer „maar"
zoo'n traditioneel verhaaltje voorgezet krijgen. Het wil me in elk geval toeschijnen, dat we
hier nu eens niet met uitsluitend een fantasie-conceptie te doen hebben. Er is werkelijkheid
in dezen roman, relatie met het léven. Niet in zijn sensatie, zijn bruischende geweldigheid, maar
in zijn intimiteit binnen de wanden van een huis, van een geest, een menschenziel.
Niet de stijl van het werk, boeiende schoonheid, een of andere indrukwekkende ontleding,
maar de stille wijsheid die het ontvouwt, kan inderdaad, overeenkomstig de hoofdbedoeling van
de schrijfster met haar boek, uitwerking hebben ten goede.
D. B.

Van havens en zeeën, door P. Verhoog, W. L. & J. Brusse N.V., Rotterdam.
De zeeman die schrijft. Aanstonds komt natuurlijk de neiging op om een vergelijking te treffen
tusschen het beroep van den auteur en zijn schrijftrant. De verwantschap van zijn onderwerp met
dit eerste is overduidelijk. Er wordt algemeen gezegd dat een zeevaarder vertellen kan, rondweg
en boeiend. Vertellingen die deze bewering ten aanzien van dezen auteur staven, bevat deze verzameling proza eigenlijk niet. In het eerder verschenen werk van Verhoog zijn daarvan treffender
staaltjes te vinden.
„Rouwnacht" en „Niet voor niks" zijn als verhaal niet bepaald sterk, en om het dadelijk wat
al te duidelijk voorvoelbare, bijna traditioneele verloop van 't geval niet zeer spannend.
Schrijver's taal is meer verzorgd-literair dan eenvoudig, gul. Verhoog schrijft zooals men dat
van een schilder zou verwachten, plastisch.
In zijn reportages van vreemde havens en streken stelt de schr. de voorwerpen en de sfeer
er rond in kloeke uitbeelding voor oogen, soms ietwat te gedetailleerd. Verhoog's proza is kleurig
en tegelijk bezonnen. Maar wat al te overdadig hier en daar, ook in het opsommen van onder-
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geschikte kenmerken aan de dingen en het noemen van voorwerpen en omstandigheden, waarvan
de indruk bij oningewijden te oppervlakkig blijft.
Echter Verhoog is blijkens enkele gedeelten in zijn boek niet bang voor het experiment met
zijn talent. Licht verzeilt hij nog in een minder onstuimigen, spiegelender stijl.

Hudson Taylor. De man die op God vertrouwde, door M. Broomhall,

J. N. Voorhoeve, den Haag '32.

Dit eenvoudig, tevens keurig verzorgde boekdeel is nummer 1 van een serie „Fakkeldragers ".
Het is niet twijfelachtig welke fakkel hier bedoeld wordt. In deze tijden, waarin de toortsen
smeulen, is het ontegenzeggelijk van belang op de helden te wijzen die ze, moedig, lichtend
hebben rondgedragen. Hudson Taylor heeft de geloofsfakkel, blijkens dit levensverhaal, in nood
en dood fier gehanteerd. Wij spiegelen ons aan zijn uitnemend vertrouwen met schaamte, ook met
het verlevendigd besef, dat de God, op Wien hij bouwde in elke zware crisis, gister en heden
dezelfde is. En op dezelfde, vaak ongedachte wijze, uitredden wil en kan. D. B.

Thijm en Vlaanderen, door Dr. F. A. Vercammen. Uitgeversbedrijf „De
Spieghel", Amsterdam 1932.
Thijm's beminnelike persoon en zijn betekenis voor de emancipatie der Katholieken is voldoende bekend. Meer dan door de literaire waarde van zijn werk heeft bij betekenis door zijn
inzicht in de behoeften en de mogelikheden van zijn tijd en als zodanig is hij een wegbereider
en organisator, wiens invloed tot ver over zijn eigen tijd reikt. Prof. Brom heeft in zijn Romantiek
en Katholicisme Alb. Thijm dan ook terecht centraal gesteld.
Dr. Vercammen heeft tot onderwerp van zijn studie de verhouding van Thijm en Vlaanderen
gekozen. De belangstelling van Thijm voor Vlaanderen, zijn Dietsche Warande had er voldoende
blijken van gegeven, maar verdiende een afdoende beschrijving. Het lezen van Dr. Vercammen's
goed geschreven boek, overtuigt ons er van, hoe groot deze belangstelling en Thijm's invloed in
Vlaanderen geweest is. Zijn feitenmateriaal put Dr. Vercammen behalve uit Thijm's publicaties
vooral uit de brieven van Thijm, in Dr. Sterck's Thymiana in groot getal aanwezig.
Dit materiaal : artikelen over allerlei onderwerpen en brieven met vele personen bij zeer
verschillende gelegenheden, gaf een massa moeilik te ordenen gegevens en hoewel in het begin
van het boek het verlangen naar overzichteliker ordening wel eens opkomt, is het toch een
buitengewone verdienste van dit verspreide materiaal een zo leesbaar, ja boeiend boek te hebben
gemaakt. Dat is de schrijver gelukt door de gegevens te splitsen in voornamelik 2 gedeelten:
een, waarin de konnekties met Vlaanderen achtereenvolgens worden besproken en een, waar de
strijd voor de Grootnederlandse beweging, het actieve optreden van Alberdingk Thijm in het
centrum van de gedachte staat.
En zo is dit boek behalve een bijdrage tot de kennis en diepere waardering van Alb. Thijm
ook geworden een bouwsteen tot de geschiedenis van de Grootnederlandse beweging.
En ten slotte is dit boek wat elk boek over Thijm toch wel zijn moet, een hulde aan de wijze,
niet twijfelende, grote voorganger der R. Katholieken.
Thijm was zowel zacht als scherp, voorzichtig als braverend, goed katholiek als vol waardering
voor eerlike andersdenkenden. Door dat all-rounde van zijn karakter is hij vaak slecht begrepen.
Zijn ruim standpunt werd beschouwd als „verflauwing der grenzen", als halfslachtigheid, zijn
vriendschap met Protestanten als verraad ; aan de andere kant zijn handhaven van zijn katholiek
standpunt als ultramontanisme. En hoewel dikwijls gevoelig gekwetst, ging Thijm rusteloos door
om de band te leggen tussen Noord en Zuid, niet uit een Rooms imperialisme (Knuvelder, van
Duinkerken), -- al zag hij natuurlijk ook wel het voordeel voor de kerk van een samenwerking
van Noord- en Zuidnederlandse Katholieken —, maar toch vooral uit een nationaal eenheidsstreven Als dit niet zo was, had hij niet tegen de afkeuring van de Katholieken en Noord en
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Zuid in, vast kunnen houden aan zijn kongressen, waar hij in de eerste plaats met niet-katholieken
moest samenwerken.
Voor zijn Roomse tijdgenoten moet het meermalen geleken hebben, of hij het Grootnederlanderschap boven het katholiek-zijn stelde, in werkelikheid heeft hij nooit een ogenblik nagelaten allereerst kontakt met zijn katholieke broeders in Noord en Zuid te zoeken en op de
kongressen heeft hij herhaaldelik duidelik de taal van eer_ katholiek gesproken. Zo soepel en
tegelijk zo principieel moest zijn leiding veel vruchten dragen, al moet hij zelf meermalen er
aan gewanhoopt hebben.
We moeten de heer Vercammen dankbaar zijn, dat hij ons dit alles zo levendig voor ogen gesteld
heeft. Enkele uitdrukkingen als „Protestantse onderdrukking" moeten we hem niet kwalik nemen,
daar deze niet de geest van zijn boek kenmerken, en meer onder de invloed van bepaalde lektuur
zijn geschreven en gevolg van een neiging tot een wat sterk gekleurde taal. v. H.

Binnen zijn lichtkring door prof. Dr. W. J. Aalders. H. J. Paris, ;Amsterdam (z.j.).
Een zestal verhandelingen, lezingen, in de heldere betoogstijl van Prof. Aalders, over Roeping,
Heiliging, Handeling, Spanning, Menschenkennis, Geleide. Dit is van de allerbeste stichtelike
lektuur van onze tijd. Als publiek denkt Prof. Aalders voor dit werk zich enigszins ontwikkelde
lezers. Niet dat deze opstellen geleerd zijn, alleen gaat de schrijver uit van de onderstelling,
dat sommige zaken bekend zijn, enkele van de hier behandelde vragen door de lezers zelf al wel
eens zijn gesteld. v. H.

Twee levenden en een doode, door Sigurd Christiansen, H. J. W. Becht,
Amsterdam (z.i.).
Er zijn mensen die een innerlik verzet hebben te overwinnen, als ze een Skandinavies
boek lezen, anderen die er een biezondere voorkeur voor hebben ; beide alleen, omdat een van
de elementen van spanning in deze verhalen vaak is een romantiese geheimzinnigheid en een
neiging tot mystiek. Ik hoef Selma Lagerlof maar te noemen om enigszins duidelik te maken
wat ik bedoel. Nu, het boek van Christiansen is gans anders. Hij is daarin trouwens lang niet
de enige, maar het mag hier nog wel eens uitdrukkelik gezegd, hoe weinig specifiek-Noors
dit boek is, hoe het gegeven in alle landen doorleefd kan worden. Zelfs de uiterlike omstandigheden in het leven der hoofdpersoon is zo weinig typies nationaal, dat met de vervanging van
enige namen de Noorse afkomst van dit boek zou zijn te maskeren. Dit komt niet door vaagheid
of slapheid in de tekening, maar alleen door de belangstelling van Christiansen in de mens, niet
in de Noor.
Het gegeven is er een van onze tijd : een roofoverval in een postkantoor, een beambte wordt
gedood, een twede gewond, de derde geeft de kas zonder strijd over. De eerste wordt met veel
luister en mooie toespraken begraven, zijn vrouw en kind tobben rond met een klein pensioentje,
de twede wordt gevierd als held en maakt goede promotie, de derde wordt als een lafaard
beschouwd en bij promotie gepasseerd. Het boek laat vooral zien, hoe onrechtvaardig dit opper
oordeel van de massa, van de directie en van de vrouw van Erik Berger (de derde ambte--vlakig
naar) is.
Dit wordt ons niet opgedrongen door een rij redeneringen, maar door de gang der feiten zelf,
die tot een spannend verhaal zijn samengevoegd. Men weet dan ook niet, wat men in dit boek
meer bewonderen moet : de glasheldere kompositie, de feilloze psychologie of de boeiende ver
knappe dialogen. Er is bovendien niet de minste sentimentele vertedering over-haltrnmed
het harde lot van de hoofdpersoon. Deze vraagt geen meelij, maar begrip, hij vraagt geen uiterlike rehabilitatie, maar wil slechts van een enkele de erkenning, dat hij gelijk gehad heeft.
Het is een van de meest oorspronkelike boeken van de laatste tijd.V.
H.
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Door donker en dood, door P. A, de Rover. U. M. Holland, Amsterdam (z.i.).
De heer de Rover is bekend door een paar jongensverhalen. De waarde van deze verhalen
ligt voor 't grootste deel in de wijze waarop hij 't leven op en aan de grote rivier weergeeft.
Zijn nieuwe „roman van het leven op de rivier" is een uitvoerige vertelling van de zelfde
aard als zijn jongensboeken. Het gezin van de „parlevinker" is nu echter bijfiguur geworden,
't gaat nu om „Gekke Gart."
Het gegeven : een schipper, die door eigen schuld zijn vrouw en zoon de dood injaagt, en
dan zelf krankzinnig wordt, is een veel te geweldig onderwerp voor de schrijver om er iets
van te maken, dat we een roman zouden mogen noemen. We hebben hier een verhaal, dat nog
de meeste trekken van de jongensvertelling heeft behouden. Het werkt met grove effekten. Ik
siteer b.v. theatrale zinnen als deze : „De booze geesten der rivier spelen voort hun moordend
spel met de schippers. Hoor ! Boven stormrumoer en donder uit, aanruischt de luide bruising
van een duistere golf. Breede, zwartgrijze moordschim. Snel schiet hij naderbij, hij ... .
Vrouwen schreien in doodshuivering .... Mannen steunen in doodsbenauwenis . . . . " (pag. 185).
Maar er staan tegenover deze wat goedkope manier om het kinderlik hart te doen rillen (er
is onder vertellers altijd een belustheid op de angstogen der kinderen geweest) zoveel goede eigenschappen van dit verhaal, dat ik het bij deze karakteristiek niet laten mag.
In de eerste plaats — ik wees er al op -- de beschrijving van het leven op en aan de rivier.
Het is een echt Hollands boek met grote milieukennis geschreven. De achtergrond van het boek
geeft er een aparte waarde aan. Maar er is meer. Laat het leven van Gart ons wat eenzijdig en
oppervlakkig getekend worden, zodat we hem niet ten volle verstaan, we herkennen hem toch
wel en we voelen mee de bevrijdende kracht van de liefdedaad aan het eind van het boek.
Het is een boek, dat ik naar zijn waarde naast de boeken van Ds. Straatsma zou willen stellen,
geen groot werk, maar toch voortreffelike Christelike verhalen aan de rand van de literatuur.
Verhalen, die een grote, welverdiende lezerskring vinden. v. H.

August Heyting, door J. Haver Droeze (Overdruk).
Ik weet niet uit welk tijdschrift het artikel van de heer Haver Droeze een overdruk is, daar
dit op de omslag niet is aangegeven. Het is wel in bijzondere mate in de superlatief gesteld. Het
doet wel goed iemand zo vol vertrouwen en waardering over een bewonderde meester te horen
spreken. En al moet ik voor de heer Haver Droeze wel behoren tot degenen, die in waardering
voor Heyting nog schandelik tekort schieten, toch wil ik gaarne bekennen, dat uit zijn geschrift,
hoe naïef ook hier en daar uitgesproken, de veelzijdige geaardheid en de knappe intuïties van
Heyting voldoende werkelik blijken, om de lust tot bredere kennisname van zijn werk op te
wekken. Maar er is te weinig distantie en daardoor wordt alles vergroot gezien. v. H.

Zoo'n Heidekerel, door Ds. J. A. Visscher. Wageningen. Zomer en Leuning. 1931.
Dit verhaal lijkt veel op een uit den goeden, ouden tijd van Gerdes. Deze predikant, wiens
dikke boek „Wrakhout" we eerder en met veel genoegen lazen, schrijft veel beter dan de heele
santekraam van Christelijke vertellers ; wat de taal en de stijl betreft staat dit verhaal over
Gosling Heidstra veel hooger dan dat van zijn ambtgenoot Hogenbirk, maar overigens is
het toch maar een „draak". Alle foefjes en trucjes, welke van Wilha. Riem-Vis tot WesterbrinkWirtz in alle Christelijke verhalen zijn toegepast, worden in dit Bene boek allemaal nog eens
opgewarmd. Wat zijn die arme heidebewoners toch brave en goede, eenvoudige en onbedorven
zielen ! Welk een doortrapte schurk is die Rinse ! Welk een afschrikwekkend voorbeeld van
rijke koppigheid is toch Siertsema! De zoon van den armen heideboer is van top tot teen zoo edel
en daarbij zoo vroom als de zoon van den rentenierenden hoofdonderwijzer een doordraaier en
een fat is. Heerlijk, die tegenstelling. Natuurlijk ontbreekt ook de verdrukte en mismaakte onschuld niet. Ze heet Maaike en is de dochter van den rijken kleiboer Siertsema, een man, die,
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wanneer het laatste stadium der geschiedenis dat noodig maakt, ten bate van het „eind goed,
al goed ", zoo maar ineens de braafheid zelf wordt, over wiens diep-innig berouwvol „daar
neerzitten" de lezer ontroerd zou worden.... als 't heele geval niet zoo mooi en scène gezet was.
Het is jammer, dat de schrijver van dit boek het niet laten kon, te speculeeren op de verzotheid zijner „eenvoudige" lezers op verhaaltjes als dit. Hij kan beter en zou eigen en des lezers
eer hooger gehouden hebben wanneer hij hen, wien zijn boek in handen, komt te goed geacht
had voor een zoetelijk vertelsel van dit slag. P. H. M.

Geboeide Vrijheid, door Mary Grace Ashton. Amsterdam. Van Holkema en
Warendorf. 1931.
Er is van dit uit het Engelsch of Amerikaansch vertaalde romannetje in de pers al zooveel
kwaads gezegd, dat ik het mijne er niet aan behoef toe te voegen. Laat het den lezer genoeg
zijn, als ik hem in gemoede verzeker, dat hij 't ding best ongelezen kan laten. Men kent dit
soort ontspanningsverhalen wel, waarin mooie, rijke jongedames geteekend worden met goud
haar, waardoor het zonlicht zoo prachtig schijnt. Ze paradeeren door de straten als uit-blond
etalages ontsnapte modepoppen en iedere heer die voorbijgaat, moet even omkijken. Ze hunkeren
naar een echtgenoot, die even rijk en schoon is als zij, even oppervlakkig leeft en even groote
modedwaas is. Hij heeft altijd een onberispelijke vouw in de pantalon en is de eigenaar van
het bekende clean-shaven snuit en de geruischloos langs het asfalt sluipende twoseater. Ook
bezit hij „scherp besneden gelaatstrekken ". Maar als de dame in gepeins verzonken raakt weet
ze eigenlijk niet, waarom ze getrouwd is en er knaagt altijd wel ergens een worm aan haar geluk.
Ook in dit boek, als in alle andere van dat genre, wordt gedweept met muziek, waarover door
de romanfiguren echter altijd zóó gesproken wordt, dat de lezer er geen oogenblik over in
twijfel verkeert, of ze er ook maar iets van begrijpen. Als Londen deze schepsels verveelt, trekken
ze naar Parijs en vandaar gaan ze naar Rome of naar Nice. Het is erg belangrijk. En gelukkig
ook, dat een uitgever zulk een boek heeft opgenomen in de serie „Meesterwerken der buitenlandsche romanliteratuur ".
P.
H.
M.
Kringloop, door H. Penning. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf. 1931.
Toen „De Zoeker" van dezen schrijver eenige jaren gelden verscheen, toonde de heer Van
Dijk overtuigend aan, dat de auteur nog geen roman schrijven kon. Met „Kringloop" is het
lezend publiek ook niet bijster verrijkt. Penning heeft een heel slap stijltje en absoluut geen
beeldend vermogen. Daarbij is heel zijn geschiedenis zóó door en door onwaarschijnlijk, reeds
van de eerste bladzij aan, dat het verloren tijd is, er lang bij stil te staan. Penning wil ons doen
gelooven, dat een jongeman en een jongevrouw, die toevallig op een regenavond samen in een
portiek „de bui afwachten ", met elkaar spreken gaan in een toon, die men alleen onder vrienden
aanslaat. De dame gaat zonder blikken of blozen met den heer mee naar diens huis, waaruit hij
eerder op den avond is weggeloopen omdat ie een afspraak miste en waar nu nog „een souper"
wacht op de nieuwe kennis. Welke dame óók haar huis (en haar man) is ontvlucht omdat haar
het humeur van mijnheer niet zinde en de zorgen haar kwelden. Nu, en dan praten de heer
en de dame een poosje gezellig, zij kan geen brok door de keel krijgen etc. etc. En als de klok
twaalf heeft geslagen, keert ze weer zoet naar huis terug.
Als de lezer deze historie bij den aanvang van het boek zonder kikken heeft geslikt is hij
rijp voor meer, wat nu volgen gaat. Maar dat de moeite van 't oververtellen niet waard is.
Kringloop is een flodderboek. P. H. M.
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Ondergang riep ik op 't verdwaasde volk,
Wetend het Wonder, kennend God die redt.
Toorning Zijns Geestes blindde mijn gebed,
Groot voer Hij in mij, woord werd vlam en wolk.
Duivelen zag ik dansend met den Dood.
Afgronden zwolgen stroom en oceaan.
Donderend stortten sterren, zon en maan,
Al daden Gods. Leeg werd de wereldschoot.
Wee U, gij richters, d' ure is nabij !
Aanmerkt mij die Zijn laatste liefde ben.
Satan waakt achter U, beloert Uw lot.
Reeds kaatst gebergt en rots Uw doodsgeschrei,
Wankt d' aarde, wankt 't heelal. Herken! Herken!
Oordeelend dit, mijn bloed, oordeelt gij God.
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(grafschrift)
DOOR

JAN H. EEKHOUT.

Dood is een zaad. Zoo menigmaal
hield ik in 't holle van mijn hand
als in een grove schaal
veelvoudig dezen dood besloten;
dan hoorde ik hoe de aarde riep
en groef en borg hem diep
in haren schoot en
weinig later
schonk zij hem weêr in teêren brand
van bloemen --

Nu riep zij mij en zonder pijn
heb ik mij willig haar gegeven.
Ging ik van leven niet naar leven?
Ik roem en
zegen mijn gestorven zij r. .

28^

VAN DEN VERBORGENE
DOOR

JAN H. EEKHOUT.

't Woord des propheten houdt Uw Beeld niet vast.
Heeft nimmer U gevangen kunnen maken.
Wel hebt wie duldzaam en gedurig op U waken
Gij soms met Uwe vluchtige Komst verrast,
Doch Uw Gestalte blindde bloed en tijd,
De vuren werveling van zonnen en planeten
En van U bleef slechts dit verschemerd weten
Dat Gij waart ingehuld in Uw Verborgenheid.
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JAN VAN KAMPEN.
De zomerzon scheen. De morgen was stil en de witte wegen lagen stoffig te gloeien.
Er waren geen geluiden op die morgen. Alles liet zich onbeweeglijk stoven in de
zon. In de kippenren in de tuin van Dennenoord wroetten de kippen zich een
eind in de mulle grond en bleven zoo stilletjes zitten. Soms klokten ze zachtjes.
Dat was het eenige geluid, dat duidelijk hoorbaar was.
Alleen als men nauwlettend luisterde, hoorde men een zoemend gonzen, alsof
er geweldige machines ronkten. Dat deed de zomer. Het leek op het dreigend
morren van een onafzienbare menigte. Maar hier in de tuin van Dennenoord was
het warm en stil.
Er waren twee kinderen aan 't spelen in de tuin. Het eene kind was Annie.
Het andere was het jongetje van Juffrouw Le Rooy. Voor het raam zat Bas,
die het spelen der kinderen bewonderde.
Het meisje was blank en teer met rozige wangen en fijne, ronde armpjes in een
luchtig jurkje.
Het jongetje was enkel bruin en dik. Het wroette zwijgend in de grond als
een biggetje.
Bas den Nol vond het jongetje minder aardig dan het meisje, omdat het jongetje
zoo bruut-gezond was.
Het meisje was precies anders. Het meisje was bezig met een pop, die ze neervleide in het spichtige gras. Dat deed ze met bedrijvige gebaartjes, terwijl ze praatte
met hooge klanken.
Het jongetje zei maar niets. Het bleef maar stug in de bodem en besmeerde
zich geheel met aarde. Bas keek daarnaar; want hij hield van kinderen.
Het jongetje kroop uit het gat, waarin het had gewroet. Toen stapte hij naar
een stoeltje, waarop een Teddy-beer stijf rechtop. Die had hij noodig bij zijn graafwerk. Maar het meisje zag het onheil, dat haar bruine lieveling boven 't hoofd
hing en kwam haastig te hulp. Ze verzette zich tegen de wil van het jongetje met
overredende woordjes ; zei, dat hij stout was en dat hij dat niet mocht.
Toen pakten de twee kinderen elk een stuk van de Teddy-beer en trokken er
aan om het hardst. Ze deden dat met een stugge ernst, alsof ze hun krachten
moesten meten op een sportfestijn.
Het jongetje begon toen onwillig te schreeuwen, zooals alleen een kind van
buiten schreeuwen kan, zoodat het lijkt, of het uit elkaar zal barsten. Het leek nu
volkomen op een biggetje.
Toen ging de achterdeur los en juffrouw Le Rooy verscheen. Ze wilde geen
gehuil bij huis hebben, omdat de gasten dat niet wilden. Voor hun wil betaalden
die gasten en voor geld deed juffrouw Le Rooy zeer veel. Ze stapte resoluut naar
het schreeuwende jongetje toe en drukte het tegen zich aan, zoodat het te kiezen
had tusschen stikken of stil houden. Het koos onmiddellijk het laatste en ging weer
zwijgend in de grond wroeten, net een biggetje.
1

) Romanfragment.
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Juffrouw Le Rooy was strikt rechtvaardig. Ze gaf ook het kleine meisje haar
deel in de bestraffing. Kleine Annie keek angstig met haar groote kinderoogen
naar de mopperende juffrouw en brak uit in een klagelijk huilen.
Bas kon zich niet stil houden. Juffrouw Le Rooy was hem met haar onderdanigheid een even groote ergernis als het jongetje met zijn koppig blèren. Hij zei
„Annie kon het niet helpen, juffrouw. En u moet zoo'n teer kind niet zoo hard
toespreken. Ze raakt heelemaal overstuur".
„Och meneer, het is heelemaal niet zoo'n teer meisje, het is allemaal geniepigheid. Och ja, 't is ook al een meisje, dat in de zonde is geboren, begrijpt u wel?"
zei juffrouw Le Rooy, terwijl ze zedig het hoofd schudde.
Toen ging de achterdeur weer los en Annie's moeder verscheen. Het kleine
meisje klemde zich aan haar vast en snikte angstig door, De jonge moeder troostte
teeder, kuste het meisje op de betraande wangen.
Bas den Nol zag haar onderzoekend aan. Het was zeker een kind zonder vader.
Toen kwam er in Bas den Nol afkeer op ; afkeer van die brave juffrouw Le Rooy
en van haar blèrend zoontje dat heelemaal niet in de zonde was geboren. Daarom
leek het kereltje sterk op een jeugdig zwijntje, geschapen om te wroeten in de grond
en het kleine meisje op een engeltje, geschapen voor liefde. Toen ging hij van
de kleine Annie houden. Van zijn moeder hoorde Bas, dat Annie werkelijk een
natuurlijk kind was. Hij glimlachte, toen hij dacht aan het sterke verschil tusschen
die twee kinderen.
In de namiddag speelde kleine Annie weer in de tuin. De allerfelste hitte van
de dag begon te wijken en de vogels werden levendig in de boomen. Juffrouw Le
Rooy had pas haar bloemen begoten, zoodat er een heerlijke rozengeur rondzweefde, ook om het kleine meisje, dat rustig speelde met haar pop en Teddybeer. Ze was er druk mee in de weer en praatte daarbij met kleine liefkoozende
geluidjes.
Het kleine jongetje zat in de zandbak en maakte zandfiguurtjes met een schoensmeerdoosje,
Bas den Nol hurkte naast het meisje neer en begon zoo vriendelijk mogelijk:
„Dag zusje. Ben je zoo mooi aan 't spelen met je poppen ?"
Kleine Annie zag verlegen naar de groote oome met zijn donker haar en hield
dadelijk op met spelen. Weer begon Bas:
„Zeg dan maar eens, hoe je heet. Geef me maar eens een handje ".
Het kleine meisje stak haar handje uit en antwoordde, toen hij nog eens naar
haar naam vroeg:
„Annie hè".
Ze zei dat zoo grappig gearticuleerd, alsof ze rhytmisch proza sprak. Haar
klare vraagstemmetje klonk, alsof het vroeg naar sympathie.
zijnToen begon Bas allengs te leeren, hoe hij het kind kon begrijpen, want het had
zij sympathie gewonnen. Hij bleef gaarne naar haar kijken, terwijl ze bezig was.
Vanzelf leerde hij al de kinderspelletjes van kiekeboe en paardjerijden, waar het
meisje pleizier in had.
Het kleine meisje had schik in de groote oome, die haar zoo maar op kon
beuren en als een bal in de lucht gooien. Ze leerde zeggen „oorre Bas" en haar
stemmetje gierde het uit, omdat oome Bas zoo prachtig paardje kon spelen. Ze
vergat, dat ze zoo stil was en had een roode blos van opwinding.
Toen haar moeder kwam om haar naar bed te brengen, protesteerde ze huilend,
dat ze met oome Bas wou paardje rijden. De jonge moeder lachte, omdat ze nu
toch even dartel was als andere kinderen.
Bas zag glimlachend, hoe het jonge vrouwtje haar kind innig liefhad en weer
dacht hij aan die brave juffrouw Le Rooy. Het was hem een vreugde Annie's
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moeder „mevrouw" te noemen om haar duidelijk te toonen, dat ze voor zijn beoordeeling niet was een gevallen vrouw.
En Annie's moeder keek hem dankbaar aan met haar donkere oogen ; het gebeurde haar zoo zelden meer, dat ze hoffelijk werd behandeld. Ze voelde zich haast
vroolijk en zei tegen haar kleine meid:
„En Annie is moesjes .... ?"
„Lieveling, hé," kraaide het kind, verrukt dat ze 't antwoord wist.
Ze was trotsch, toen Bas het meisje prees, dat het zoo lief was en zoo teer.
Kleine Annie was ook heelemaal niet bang voor oome Bas. Haar moeder zei:
„Nou. Zeg maar tegen meneer : Annie gaat slapen".
Maar het meisje praatte blij
„Annie gaat sjàpen, hè oome Bas".
Toen de moeder haar kind een beetje verlegen tegen zich aandrukte en het
beknorde, omdat het zoo familiair deed, zei Bas vroolijk:
„Zeg jij maar oome Bas, hoor. 't Geeft niets".
Daarbij keek hij in de donkere oogen van de moeder. Ze raakten allebei in de
war. Uit de keuken kwam de schelle stem van juffrouw Le Rooy:
„Zou u niet eens op willen schieten, juffrouw. We hebben het nog veel te druk.
Er wordt boven ook gebeld".
Toen liep ze haastig de trap op en zette Annie voorloopig in haar kamertje om
eerst naar de meneer te gaan, die zoo ongeduldig had gebeld.
Het was er druk in dat pension. Daarom kon Annie's moeder er wel wezen met
het zomerseizoen. Juffrouw Le Rooy kon wel een helpster gebruiken. En Annie's
moeder wist beter, hoe het hoorde, dan de meisjes van het dorp. Het was een
geluk voor juffrouw Le Rooy, dat ze geen dorpsmenschen in haar pension had,
want op het dorp zelf vonden ze het toch maar een onbehoorlijk feit om zoo'n
onbetrouwbaar wezen in huis te hebben.
Juffrouw Le Rooy evenwel redeneerde, dat de dorpsmenschen haar niet betaalden.
Zoo gauw haar gasten er iets van zeiden, dan kon ze altijd zien.
Des avonds liep de meneer van boven door de tuin te rooken. Bij Bas bleef
hij staan en begon zich voor te stellen, zonder er op te letten, dat Bas hem nauwelijks
antwoordde. Bas had weinig met hem op, omdat hij niet hield van pafferige menschen.
Deze meneer was dik. Hij begon met over studenten te spreken en liet het voorkomen, dat hij ze goed kende. 't Kon onmogelijk : hij was er te vet voor.
Met een knipoogje zei hij
„Ik zag je ook al staan smoezen met die meid hier, meneer de student. Je hebt
gelijk, hoor. 't Is een lief dier, maar mij moet ze niet. ja, die studenten .... "
Hij hield op en schudde grinnekend zijn hoofd. 't Was een zeer dom hoofd.
Koel antwoordde Bas:
,,Ja, ik stond even met mevrouw te praten".
Het ergerde hem, dat die dikke patser hem jij noemde ; 't ergerde hem, dat
hij knipoogjes gaf. De man ergerde hem heelemaal en hij ontweek hem na die
tijd getrouw. Het maakte zijn sympathie voor Annie en haar moeder nog grooter.
De volgende dagen liep Bas gemoedereerd achter het piepend kinderwagentje
en trok met het kleine meisje erop uit.
Meestal wandelden ze en diende het wagentje voor hen beiden als speelgoed.
Het ergerde juffrouw Le Rooy, dat hij haar jongetje stil liet zitten.
Maar de dorpelingen vonden het wel aardig, omdat Bas het deed, die toch zoo
ijselijk geleerd was. En het meisje bezagen ze, of het een vergiftig reptiel was.
En kleine Annie speelde maar druk met haar nieuwe oome, die vol toewijding
was voor zijn jeugdige pupil. Hij bedacht van allerlei om het kindje meer te maken
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De jonge moeder liet hem dankbaar gaan en als ze kleine Annie hoorde juichen
in de tuin, omdat oome Bas zoo geweldig was als het vurigste paard, dan glimlachte ze blij en zette zich gelaten heen over de onaangenaamheden die juffrouw
Le Rooy haar in de weg lei.
's Avonds als het werk gedaan was en kleine Annie moegespeeld naar bed ging,
kwam ze in de tuin zitten en nam weer kleine handwerkjes ter hand. Wat de toekomst brengen zou, wist ze niet. Maar nu was het altijd nog rust. Rust -- dat
had ze gemist.
In 't begin had Bas zich wat onzeker gevoeld, als zij in de buurt was. Het was
zoo eigenaardig, dat ze zoo jong nog was en toch al moeder. Er was dus nog een
vader ook. Hij miste hier wat anders een gezin bij elkaar houdt en het maakt
tot één onverbrekelijk geheel, waar een vreemde niet kan tusschen dringen.
Maar Annie's moeder was alleen, als een gewoon jong meisje. Heelemaal niet
als een getrouwde vrouw, die bij een ander hoorde. Wel noemde hij haar altijd
beleefd „mevrouw", maar voor zijn gevoel was er geen afsluiting.
En Annie's moeder zag hem gaarne, omdat hij zulke eerlijke oogen had, die
donker glansden in zijn bruin gebrand gezicht. Zij liet hem stil „mevrouw" zeggen,
omdat hij het zoo eerbiedig sprak.
Niemand was er anders, die haar eerbied bewees, schoon ze die toch verdiende,
daar ze moeder was. En omdat ze haar kind liefhad en omdat Bas haar kind liefhad, zag ze hem altijd dankbaar na.
Rustig verliepen de zomermaanden en Bas bracht zijn tijd door met zwemmen,
roeien en wandelen, zoodat zijn forsche gestalte gezondheid uitstraalde. Des avonds,
tegen dat de zon onderging, pakte hij zijn boeken en ging zitten lezen onder het
rooken van pijpen. Zoo deed hij ook op een zomeravond. Het was rondom rust en
in de tuin van 't pension zweefde de geur der dennen. Hij zat als gewoonlijk buiten
tegen een boom geleund. Het viel hem plotseling in, dat hij zat te wachten. Hij
glimlachte, omdat hij wachtte tot Annie's moeder naar buiten zou komen. Zij ging
dan rustig zitten op een tuinstoel en glimlachte naar hem. Zij deden samen of
het toevallig was, dat ze daar zaten, maar ze moesten er telkens om glimlachen.
Op deze avond ergerde Bas zich, want de meneer van boven liep zijn sigaar te
rooken langs het pad, waaraan het tafeltje en de stoel van Annie's moeder stonden.
Bas staarde zonder opzien in zijn dictaat, omdat hij de man niet wilde zien.
Ook de dikke meneer wilde Bas niet zien. Hij rookte maar. Anders lag hij om deze
tijd te dutten voor zijn raam. Nu liep hij ook en wachtte. Hij had een hekel gekregen aan Bas en daarom ging hij in dit deel van de groote tuin loopen, omdat
Annie's moeder er kwam. Bas voelde, dat de man er liep om hem en toen de
achterdeur openging, en Annie's moeder naar buiten kwam, met haar handwerkje,
kleurde hij.
Annie's moeder bleef besluiteloos staan. Ze zag, dat haar stukje tuin ook al
was bezet en wilde zich omkeeren om weer naar binnen te gaan.
Bas merkte dat en stond op. Aan een plotselinge opwelling gehoor gevend, stelde
hij haar voor samen een eindje te gaan wandelen.
Annie's moeder aarzelde, en toen Bas haar aarzeling zag, bloosde hij. Het viel
hem in, dat hij haar mevrouw noemde. Zij keek op naar zijn mannelijk gelaat en
haar aarzeling verdween.
„Wat had die bullebak in dat stuk van de tuin te maken?" vroeg Bas grimmig.
Ze lachte om zijn grimmigheid en zei:
„Hé meneer Den Nol. Het is een gast van ons. Houdt u niet van hem?"
„Ik houd niet van dikke menschen".
Daarom lachten ze samen, zoo gek als dat klonk. Het gaf hun tweeën het gevoel,
dat ze op elkaar rekenen konden. Zij tripte luchtig naast hem voort. Niemand
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was er om hen heen, omdat Dennenoord op de grens van een bosch lag.
„Waar wilt u heen ?" vroeg Bas.
„Waar u me maar heen wilt hebben".
Ze spraken wel zeer officieel van u en meneer en mevrouw, maar hun heele
verhouding was daar te vertrouwelijk voor. Ze praatten over de kleine Annie. Het
boschpad, waarlangs ze geruischloos voortliepen, was niet breed, zoodat ze vlak
naast elkaar moesten loopen. Bas was wel een hoofd grooter dan zij. Ze leek
heelemaal niet op een moeder, zooals ze daar in haar lichte kleeren naast de forsche jonge man voortwandelde. Ze was nog zoo jong. Alleen haar leed liet haar ouder
lijken dan ze was.
Plotseling stonden ze aan de boschrand. Voor hun voeten golfde de heide. En
de heide stond in bloei. Boven die bloeiende heide ging het laatste licht van de
zon. Er was maar één kleur in heel de golvende vlakte : donker-paars, een hartstochtelijke, warme kleur. Daaromheen het donkergroen van dennen. En tegen de
lucht aan bloedrood de avondschemering. Geluiden klonken er niet .... Het was
enkel het zien van gloeiende tinten der bloeiende hei.
Ze stonden stil en zagen op die dronken kleurenrijkdom.
Het jonge vrouwtje bleef onbeweeglijk staan. Bas overzag het oplaaien van paars
en zijn oogen straalden. Hij spande zijn borst. Toen zag hij naar het gezicht naast zich.
Er was ook diezelfde donkere gloed in van de bloeiende heide, die ook zijn trekken
bronsde, zoodat zijn sterke tanden blikkerden, toen hij zei:
„Prachtig. Die hei hè ?"
Ze lachte ; zoo onstuimig sprak hij zijn woorden uit. Haar hoed had ze afgezet
en de warme kleuren omstraalden haar fijn gezicht met een jeugdige gloed, die de
ronding van haar wangen streelde. Ze was zeer mooi daar in de warmte der kleuren.
In haar stem trilde dezelfde donkere ontroering, die golfde over de paarse heide,
de roode horizon in.
„Houdt u van de heide, mijnheer Den Nol?"
Hij zag in haar donkere oogen en knikte stil. Daarop wendden zij zich beiden
af en liepen terug. De denneboomen leken somber en doodsch nu, zoodat zij dichter
tegen hem aan drong. Hij dempte zijn krachtige stem, toen hij vroeg:
„En u, houdt u van wat mooi is, mevrouw ?"
Ze lachte hem zacht toe:
„Dat doet iedereen, meneer ".
„Welnee," zei hij spottend, „als de menschen allemaal hielden van wat mooi
was, dan zou het er anders uitzien op de wereld. De menschen zijn er te huichelachtig voor, te gemeen".
„Ik weet het," zei ze eenvoudig. Het klonk als een zucht. Bas hoorde dat en
een gevoel van mededoogen doorstroomde hem, toen hij zachtjes sprak:
,,Mag ik u een arm geven ?
Zij legde haar arm in de zijne met een eenvoudig gebaar van vertrouwen.
Toen dacht Bas den Nol eraan, dat hij vroeger zoo geloopen had met Beppie
en hij keek haar aan. Ze kleurden alle twee, want ze zagen een gedachte in elkaars
oogen, die ze niet uitspreken konden.
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MAKKER
DOOR

H. DE BRUIN.
Voor X., een kantoorbediende.
Om jou te kennen, makker, moest ik kennen
duizend, en om die duizend jou alleen.
Jou ondervinden en aan je ontwennen
is worden wezenloos en wezenseen.
De uren glanzen makker : duizend namen
zijn mij bewust -- maar jij bent nameloos.
Onder de duizenden voorbij mijn ramen
toch, kameraad, herken ik jou altoos,
want snel en wit doorwandelen jouw oogen
de schijngestalten van verlies en baat ;
achter je masker schept het fel bewogen
leven een oogwenk helder jouw gelaat.
De dagen zijn het zwervende omwinden
van huis en haardstee met een labyrinth....
Ik moet je makker zijn, de welgezinde,
één die den verren ommegang begint
met jou ; om jouw nog altijd niet te stillen
vertwijfelingen tusschen keus en lot,
om jouw onmooglijk kunnen en toch willen
blijven in 't schaduwlooze land van God.
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SIMONS' LAATSTE WERK
DOOR

J. HAANTJES.
Dr. L. Simons, Het drama en het tooneel in hun ontwikkeling, Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Zeventien jaar lang heeft Simons gewerkt aan zijn geschiedenis van het drama
en het toneel ; de laatste proefvellen heeft hij nog op zijn sterfbed nagezien. Kort
na zijn dood zagen deel vier en vijf het licht ; daarmee ligt dan nu het volledige
werk voor ons, in vier lijvige boekdelen.
Reeds de omvang van dit werk dwingt ons bewondering af. Deze bewondering
wordt groter wanneer we deel na deel opnemen, doorbladeren, doorlezen. Welk
een veelheid van materiaal is er in dit boek verwerkt!
Veel is er reeds in dit boek verwerkt ; veel meer moest er nog buitenom gedaan
worden. Wat Simons in zijn geschiedenis van het drama en het toneel besprak
of slechts even noemde zelfs, is nog maar een klein deel van wat hij voor die
geschiedenis doorlas, Het meeste bleef nog onvermeld.
Eerst als we dit weten, krijgen we een juiste indruk van wat dit werk voor de
schrijver betekende. Met het samenstellen van deze geschiedenis stelde hij zich een
taak die hem niet maar zo nu en dan eens bezig hield ; onafgebroken moest
hij er zijn arbeidskracht aan geven, wilde hij ze nog eens tot een goed einde brengen.
Alleen een grote liefde voor zijn onderwerp en de vaste overtuiging dat hij met
de behandeling van dit onderwerp het algemeen welzijn diende, konden hem de
moed en de volharding toevoeren voor deze arbeid van dag aan dag en jaar na
jaar. Maar die beide bezat Simons ook ; zijn Wereldbibliotheek is er het beste
bewijs van hoezeer het hem ernst was met zijn voornemen, de geestelike kracht
van zijn volk op te voeren tot een hoger peil ; de liefde voor alles wat het toneel
betrof, had hij met zijn vrouw, de bekende schrijfster Josine A. Simons -Mees, ten
volle gemeen.
Dat Simons' werk zulk een eerbiedwekkende omvang aannam, was voornamelik
te wijten, niet zozeer nog aan de overvloed van dramatiese litteratuur, als wel
aan het feit dat bij het ontstaan van deze litteratuur zoveel omstandigheden meewerkten. Deze zelfde omstandigheden moesten ook bij de beoordeling van deze
litteratuur weer in het oog gevat, besproken worden. Zo kwam Simons er toe
om niet alleen de dramatiese kunst op zichzelf te beschouwen, maar om deze te
zien als een product van vele, geheel ongelijksoortige factoren. Hij schonk aandacht nu eens weer aan de aesthetiese mogelikheden die in het talent van de
schrijver gelegen waren, dan weer aan diens aanleg als mens, aan diens levens
Hij betrok de schoonheidsleer in zijn beschouwing waar deze schrijver-houding.
in mindere of meerdere mate een aanhanger was, en de eisen van het publiek waarvan hij zich min of meer afhankelik betoonde. Hij lette op de verhouding waarin
deze schrijver zich bevond, tegenover eigen tijd, tegenover zijn land en volk, tegenover
het milieu waaruit hij stamde.
De meeste aandacht besteedde Simons echter nog wel aan de invloed die de
het toneel. Reeds uit de titel van zijn werk
dramatiese kunst ondervond van
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blijkt al, dat volgens zijn mening die beide, drama en toneel, niet van elkaar te
scheiden zijn. Een drama geeft een stuk leven in een biezonder gecomprimeerde
vorm. De wijze waarop dit leven gecomprimeerd wordt, is wederom van ver
factoren afhankelik, maar een van de voornaamste, zo niet de voor--schilend
naamste, van deze factoren is, dat dit leven als regel gestalte moet krijgen in een
schouwburg, in de beperkte ruimte tussen drie toneelwanden en een zaal. Wie
zal zeggen van welk een diepgaande invloed dit geweest is, dit ook nu nog steeds
is, op de vorm van het drama in het algemeen, op vorm en inhoud van ieder stuk
afzonderlik ? Op vorm èn inhoud; want de grenzen, door het toneel aangegeven,
kunnen van betekenis zijn, tot zelfs voor het verloop van de handeling in een
bepaald drama. Het is er mee als met een sonnet dat soms zijn zeer bepaalde
inhoud krijgt onder invloed van de eisen die de vorm aan de dichter stelde. Op
dezelfde wijze als bij zulk een sonnet de vorm, kan bij een drama de omgeving
waarin het moet worden opgevoerd, tot zelfs een autonome factor worden in de
samenstelling. Niet ieder is zo gewiekst en zo nonchalant als Shaw die, als hij een
stuk beëindigen moet omdat de handeling is afgelopen, en het toneel staat nog
vol mensen -- de spelers bij paren laat wegdansen 1 Het is zelfs de vraag of zulk
een werkwijze bij de meeste toneelschrijvers wel zou voldoen. Een charlatan als
Shaw kan tot zulk een uitvlucht zijn toevlucht nemen, maar dat kan ook alleen
Shaw. Wat bij hem een in het stuk berustende geestigheid is, zou bij een ander
maar al te gauw tot een gebrek in de compositie worden.
Er is nog een twede oorzaak aan te wijzen waardoor het werk van Simons zulk
een buitengewone omvang aannam. Deze geschiedenis van het drama en het toneel
heeft niet het karakter van zo vele andere compilatiewerken op het gebied van
litteratuur en andere kunstsoorten : wat jaartallen en levensbiezonderheden en
verder voorzichtige oordeelvellingen die meer op een algemeen erkende waardering
dan op persoonlik inzicht berusten. Neen, Simons' werk is veel subjectiever
de schrijver trekt zich van de algemeen erkende waarderingsoordelen al zeer weinig
aan, en vertrouwt liever op zijn eigen kritiese zin. Het gevolg is, dat hij hier en
daar belangrijk afwijkt van de gangbare mening ; aan Hebbel, om nu maar één
voorbeeld te noemen, kent hij een zeer grote betekenis toe ; tegenover Victor Hugo
is hij karig in zijn lof.
Deze sterke subjectiviteit heeft zowel zijn voor als zijn tegen. Het voor bestaat
hierin dat nu Simons' werk geen droge opsomming bevat van aan andere onderzoekers ontleende gegevens, maar op verschillende plaatsen werkelik tot de besproken drama's inleidt ; bovendien werd het boek zo beter leesbaar. Maar daar
staat een ongunstig gevolg tegenover. Aangezien Simons zijn persoonlike mening
wenste te geven, kon hij het vaak met een paar regels niet af ; hij moest zijn oordeel
niet enkel uitspreken, maar ook motiveren, altans toelichten. Zo zag hij zich genoodzaakt om uitvoeriger op zijn stof in te gaan dan hij volgens het bestek van zijn
boek wel mocht. Het gevolg laat zich raden. Vooral de twee laatste delen, die
handelen over de tijd waarin het materiaal zich aanbood in overstelpende hoeveelheid, kregen zodoende iets rommeligs, iets verbrokkelds. Niet zelden is het wat
moeilik om achter alle hoofdstukjes en fragmenten van hoofdstukjes de grote
lijnen en de grote schakeringen te blijven zien.
Ondanks dit gebrek aan overzichtelikheid geef ik echter toch aan Simons' boek
de voorkeur boven enig ander encyclopedies werk over het toneel dat meer compilatie is en minder subjectief. Want waar we ook Simons' geschiedenis opslaan,
voelen we onmiddellik aanraking met een levende persoonlikheid die zijn onderwerp
beheerste als slechts weinigen, die voor dit onderwerp veel liefde en toewijding bezat.
En dit alles is meer waard dan alle schijnbare objectiviteit.
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DONKER'S KRITISCHE BEGINSELEN')
DOOR

ROEL HOUW INK.
Onder de kritici van zijn generatie is Anthonie Donker ongetwijfeld de meest
respectabele figuur. Hoezeer hij er zich van bewust is, dat de mensch in zijn
oordeelen nimmer de volstrekte objektiviteit vermag te bereiken, hij geeft zich
niet gewonnen aan de gemakkelijke subjektiviteit, waarmede vele zijner confraters
zich van de zaak afmaken, door de boeken, die zij te bespreken hebben, te gebruiken als „kapstokken" voor hun aan de borreltafel opgewarmde „persoonlijke
meeningen", welke zich daarenboven in den regel onthullen als rechtstreeks uit
het buitenland geïmporteerd.
Anthonie Donker vat zijn taak als kritikus ernstig op. Dat wordt hem door
lieden als Greshoff c.s. kwalijk genomen, omdat zij zelf de moed missen ernstig
te zijn. Zij kunnen nu eenmaal niet anders dan als parasieten leven op het werk
van anderen. De ernst van Donker's kritiek ligt echter niet in een overschatting
van de beteekenis van het letterkundig leven als zoodanig, naar het wel eens is
voorgesteld. Zijn ernst is van strikt zakelijken aard. Het is dezelfde ernst, dien
iedere goede arbeider heeft voor het hem opgedragen werk. Evenmin als een lood
zijn hoofd zal halen te meehen, dat het heil der Europeesche be--gietrhn
schaving van zijn arbeid afhankelijk is, even weinig denkt stellig Anthonie Donker
eraan dit heil te verwachten van een deugdelijke beoefening der letterkundige
kritiek, waarmede de welstand van het litteraire leven onverbrekelijk blijkt te
samen te hangen in onze dagen. Integendeel ; het is één der grootste verdiensten
van Donker als kritikus, dat hij tegen een dergelijke overschatting van de beteekenis
der letterkundige verschijnselen meer dan eens energiek heeft geprotesteerd. Zijn
ernst heeft niets te maken met de valsche ernst van hen, die in hun ik-betrokkenheid hun bezigheden zoo ongeveer voor een herschepping der wereld houden, waar
een ieder geraden is in aanbiddende aandacht toe te zien. Trouwens, welke-bijhet
kritikus, die zich waarlijk bewust is van hetgeen hij doet (doen moet 1), zou zijn
werk naar behooren kunnen verrichten, indien hij behept ware met een dergelijke
egocentriciteit 1
Het is onjuist in Donker zulk een egocentrisch kritikus te zien. Gansch zijn
kritische houding strijdt tegen een eenzijdige aesthetische verenging van het letterkundig leven en zijn problematiek. „De heele superioriteitsfictie van den schrijver
is een afzichtelijke humbug. Een schrijver heeft enkel een zeer gespannen en gevoelig vibreerend instrument te zijn. Hij moet zijn tijd vooral niet verdoen met
het vaststellen van zijn eigen meerwaardigheid en anderer minderwaardigheid, want
beide staan absoluut niet vast. Het gemis van de toevallige gave der expressiviteit
kan bij den niet-schrijver even goed samengaan met een pracht of kracht van
menschelijk wezen, waar tal van schrijvers niet bij halen. In elk geval zijn er
1

) Anthonie Donker, Ter Zake, Arnhem, N.V. van Loghem Slaterius' U. M., 1932.
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fantastische en grootscha oogenblikken, al zijn het korte bliksemlichten, in haast
ieder menschenleven, zoo goed als er in ieder menschenleven momenten en perioden
zijn van doffe stompheid en ijdele kleinzieligheid. Laten schrijvers zich niet isoleeren ---- ze zijn ongeveer precies als de rest, ze schrijven het alleen op, voilà. Laten
schrijvers voortdurend op hun hoede zijn, dat ze geen misselijke narcissus worden ".
(Anthonie Donker, N.R.C. 17 Augustus 1932).
Wij stellen deze dingen voorop, omdat herhaaldelijk gepoogd wordt Donker's
onmiskenbaar duidelijke bedoelingen op dit punt mis te verstaan. Inderdaad is
een citaat als het bovenstaande voor sommigen niet zeer aangenaam om aan te
hooren, doch wat kan het baten het te negeeren ?
Men kan niet eerder met vrucht spreken over Donker's kritische beginselen
dan nadat men recht gedaan heeft aan zijn zakelijke houding ten opzichte van de
litteratuur. In dit opzicht toch onderscheidt Donker zich van het meerendeel zijner
kritizeerende tijdgenooten wier oordeelsvorming op overwegend subjektieve ge
berust. Deze overwegend subjektieve oordeelsvorming is typisch aesthe--gevns
tisch. Zij „ziet" de tegenover haar liggende zijde der werkelijkheid niet ; zij
„droomt" er alleen maar van. Zulk een „kritiek" kan een prachtig proza-gedicht
zijn, maar het is geen... , kritiek en wanneer dit soort „kritiek" mode wordt,
bewijst dit, dat er iets niet in den haak is zoowel met de kritici als met de
kunstenaars.
Wij beleven op het oogenblik zulk een periode, waarin zij, die geroepen zijn
krachtens hun aanleg tot een „scheppende" taak in het letterkundig leven hun
energie verspillen aan „dichterlijk-kritische" beschouwingen (Marsman) en zij
die door hun talent bestemd zijn voor een kritische functie, hun kostbaren tijd
zoek brengen met het schrijven van „romans" (Ter Braak). De zaak zou
op zich zelf niet erg zijn, wanneer het hier uitzonderingen -- en geen voorbeelden!
— betrof. Men denke b.v. aan den tijd, dat Van Deyssel zijn kritieken schreef.
Doch thans is regel geworden wat toen exceptie was.
Ook Donker is dichter. Het valt derhalve des te meer in hem te prijzen, dat
hij zich in zoo hooge mate heeft weten los te maken bij zijn kritische beschouwingen
uit den greep der dichterlijke verbeelding en dat hij in zich voor zoo'n belangrijk
deel het aesthetisch subjectivisme heeft kunnen overwinnen. Er is een bezonken heid en bezonnenheid in zijn oordeel, dat gunstig afsteekt tegen de onverantwoordelijk lichtzinnige wijze, waarop over het algemeen ten onzent de litteraire
kritiek bedreven wordt. Dat Donker niettemin meer dan eens gefaald heeft
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zijn waardeeringen, zij hier tegenover volmondig toegegeven. Alsof ooit een kritikus
en dan nog wel van een respektabele capaciteit als Donker -- onfeilbaar zou
zijn geweest 1 Maar daarnaast dient te worden opgemerkt, dat deze kritikus den lang
niet algemeenen moed bezit een inzicht, waarvan hem de onjuistheid gebleken is,
openlijk te herroepen. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in de poezie - kroniek
van het Oktober-nummer van De Stem ten aanzien van het dichtwerk van Albert
Verwey.
Daarenboven is het goed in het oog te houden, dat de zakelijke houding van
den kritikus hem persoonlijk nimmer de „sterkste" positie biedt. Persoonlijk de
sterkste positie is altijd diegene, die geen onderscheid en geen afstand laat tusschen
„mijn" en „dijn ". De positie van den bezitter is, menschelijk gesproken, steeds
sterker dan van den eigenaar-niet-bezitter, hoe zeer het recht ook aan diens zijde
is. Zoo gaat het ook met de positie van den kritikus. Zij is des te sterker naar mate
de kritikus er in slaagt den schijn te bewaren zijner onfeilbaarheid. En hij zal des
te gemakkelijker hierin slagen naarmate hij aan zijn oordeel een zoo persoonlijk,
d.w.z. in dit geval een zoo egocentrisch mogelijke, toespitsing geeft, naar mate
hij dus zoo weinig mogelijk onderscheid maakt en een zoo gering mogelijke afstand
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laat tusschen zichzelf en het werk, dat hij te bespreken heeft. Vandaar de buiten
gevaarlijk suggestieve invloed, die er uitgaat van alle „lyrische" kritiek.-gemn
Zij betoovert en bekoort door de schijnbare vanzelfsprekendheid, waarmede haar
oordeelen zich aandienen. Zij plaatst den lezer nimmer voor mogelijkheden of
voor het onafzienbaar veld der menschelijke betrekkelijkheid. Zij decreteert : het
is zóó (want ik vind het zoo) of ik vind het zóó (want het is zoo). In beide ge
heeft men tusschen een algeheele aanvaarding of een volledige verwerping-valen
van het geboden oordeel slechts de keuze ; aan een ontplooiing van den eigen smaak
der lezers wordt geen ruimte gelaten. Immers zij zou onherroepelijk met zich
brengen de mogelijkheid van een kritiek op de kritiek en deze zou de onfeilbaar
gevaar brengen van den op zich zelf gestelden aesthetischen mensch.-heidsromn
Wanneer wij de ontwikkeling van Donker's kritiek nagaan, zien wij hoe zich
daarin hoe langer hoe scherper afteekent een protest tegen de pretenties van den
aesthetischen mensch. Feller en onverbloemder spreekt hij zich over deze dingen
b.v. in „Ter Zake" uit dan in „Fausten en Faunen" (Em. Querido, Amsterdam),
dat van 1930 dateert. Men vergelijke maar eens het „Critisch Credo" (blz. 69 e.v.)
uit laatst genoemden bundel met de bladzijden, die Donker in zijn jongste boek
in het bijzonder aan de kritiek heeft gewijd (blz. 14 e.v.). Niet slechts de formuleering heeft hier aan klaarheid en geserreerdheid gewonnen, ook het inzicht in de
betreffende materie heeft zich aanmerkelijk verdiept.
Om een zuiver uitgangspunt te hebben ter beschouwing van Donker's kritische
beginselen is het noodig, dat wij uitgaan van dit zijn verzet tegen de hegemonie
van het aestheticisme in de hedendaagsche litteraire kritiek en niet daarachter
teruggrijpen naar kritische methoden, die zich nog nimmer ernstig met dit aestheticisme hebben geconfronteerd. Dit behoedt ons er voor Donker's standpunt op
onbillijke wijze van een gemis aan radicaliteit te beschuldigen.
Wat toch is het geval ? Aan den eenen kant is het bijzonder gemakkelijk de
inconsequenties op te sporen in Donker's kritische beginselen, daartegenover
echter staat, dat het niet gemakkelijk is op het oogenblik effectief het aestheticisme
te bestrijden langs een anderen weg dan de zijne, die door het aestheticisme is
heengegaan en daarvan, begrijpelijkerwijs, nog hier en daar de sporen draagt.
In theorie kan men zonder veel moeite een bestrijding van het aestheticisme
leveren en daaraan de opmerking vastknoopen, dat Donker-'s zich hier tegen richtende
beginselen in hun oppositie lang niet ver genoeg gaan (dit is, naar het ons voorkomt, ongeveer de zienswijze van Anton van Duinkerken, o.a. in zijn „Katholiek
Verzet"), doch in de praktijk liggen de zaken anders : daar gaat het niet om
theoretische schermutselingen, doch om concrete oordeelsvorming in telkens een
ander „geval". En dit „geval" stelt ons telkens opnieuw, naar het schijnt met
boosaardig opzet, voor het alternatief : óf het aestheticisme het volle pond te geven
of het kunstwerk te beoordeelen volgens normen, die vreemd zijn aan de innerlijke
zoowel als aan de uiterlijke wetmatigheid van het schoone. Het eerste verbiedt
ons inzicht in de structuur van het geestelijk leven des menschen ons te doen .
de christen kan deze verabsoluteering der schoonheid niet aanvaarden, evenmin
als hij ooit eenige verabsoluteering van menschelijk geestesleven aanvaarden kan.
Het tweede is ons door ons geloof in de goddelijke scheppingsorde ontzegd : wij
hebben onvoorwaardelijk de orde der schoonheid, die zich in het kunstwerk uitdrukt,
te eerbiedigen, ook al brengt deze eerbiediging ons voorloopig in de grootste moeilijkheden, Het kan niet meer als juist gelden een kunstwerk naar theologischen of
ethischer maatstaf te beoordeelen en deze beoordeeling uit te geven voor ,,christelijke kritiek". Christelijke kritiek behoort, precies als alle andere kritiek, in de
allereerste plaats te beantwoorden aan de primaire eischen, welke aan waarachtige
kritiek moeten worden gesteld, n.l. dat zij haar objekt aan zoodanige normen meet,
.,
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die overeenkomen met de wijze van zijn tot stand koming. Een roman is geen
theologische verhandeling ; een gedicht geen ethisch tractaat. Zij vergen daarom een
principieel andere beoordeelingsvorm ; of zij door christen-auteurs geschreven zijn
of niet doet hierbij natuurlijk niets ter zake. Een slechte roman blijft slecht, ook
al werd hij door een achttien karaats christen geschreven en een goed gedicht
blijft goed, ook al is zijn auteur atheïst.
De vraag is hier echter slechts in verband met ons onderwerp : moeten wij bij
het zooeven genoemd alternatief blijven staan of is er een andere mogelijkheid, die
ons van deze gevaarlijke vaart tusschen Scylla en Charybdis dispenseert ? Naar
een compromis tusschen beide behoeven wij niet te zoeken, dat heeft de geschiedenis der letterkundige kritiek -- niet alleen in het christelijk kamp -- ons
wel geleerd ; naar een synthese evenmin. Pogingen in deze richting (men denke
b.v. aan Just Havelaar) zijn steeds uitgeloopen op een heillooze spraakverwarring.
Rest dus de bezinning op een nieuwe, breedere fundeering der litteraire kritiek,
waarbij het gestelde alternatief zijn beteekenis verliest. Wat hebben Donker's
kritische beginselen ons nu met betrekking tot een en ander te zeggen?
Op blz. 9 van „Ter zake" zegt Donker : „Een schrijver is een mensch, die in
zijn werk een geding met en over zich zelf voert." En hij vervolgt : „In het bijzonder gebruik van zijn schrijfmachine ligt het eenig verschil met de andere menschen ; hij is niet van een andere soort, zijn geding is niet van een andere orde
dan dat van tallooze niet-schrijvers. Het eenig verschil is, dat zijn geding openbaar is." Er ligt in deze regelen ongetwijfeld een aanwijzing voor een nieuw en
breeder gefundeerd kriterium dan het gebruikelijke, dat zich tot de intensiteitsgraad der verbeelding pleegt te beperken, terwijl hier in letterlijken zoowel als in
figuurlijker zin de geheele persoonlijkheid van den schrijver in het geding wordt
gebracht. Doch wil deze aanwijzing zich mettertijd tot een praktisch bruikbaar
kriterium verharden dan dient dit geding, dat de schrijver met zich zelf gezegd
wordt in zijn werk te voeren, nader te worden bepaald. Donker nu schiet helaas
in een dergelijke nadere bepaling geheel te kort. Ja wat erger is : wij hooren over
den aard van dit geding feitelijk niets meer. Reeds op blz. 10 heet het : „Een
schrijver, een kunstenaar gehoorzaamt aan de noodzaak het gelééfde te kristalliseeren."
Hier zijn wij dus als het ware al weer over het geding heengestapt en bevinden
ons temidden van de welbekende kristallisatie-theoriën, die stellig hun goed recht
hebben als methoden ter verklaring van het ontstaan van een kunstwerk, doch
die ons onmogelijk zullen kunnen voldoen, wanneer wij vragen naar zijn geestelijk
fundament. Dan zijn wij de zaak waar het om gaat nader met de voorstelling van
het geding, dat de kunstenaar met en over zich zelf voert in zijn werk, zooals
Donker het uitdrukt.
„De uitingsdrang van den schrijver is een vorm van waarheidsdrift" schrijft
Donker eenige bladzijden verder (blz. 13). „Hij moet onherroepelijk voor zijn
innerlijk leven, gevoelens, gedachten, verbeeldingen, equivalente woorden vinden.
Hij beproeft onweerstaanbaar en onomkoopbaar, zijn woorden, gevrijwaard voor
iedere misvorming, iedere misvatting, tot het volstrekte evenbeeld zijner persoonlijke
waarheid te maken." Met dit begrip der persoonlijke waarheid zijn wij, schijnt
het, weder in de nabijheid van de geding-gedachte geraakt. Donker noemt deze
vorm van waarheidsdrift de roeping van den schrijver en zegt dan daarover in
onmiddellijk verband met het voorafgaande (blz. 14) : „Gevaar loopt een cultuur,
waarin de schrijver deze roeping gaat verloochenen, en het eerste beginsel der kunst,
het zuiverst belangeloos beginsel in dit bestaan, mèt de liefde, die er een verinnigde vorm van is, misschien de eenige rechtvaardiging van het leven : de waarheid afvalt." Wij laten daar het potsierlijke van het woordje „misschien" op deze
plaats, waar het nota bene om „de eenige rechtvaardiging van het leven" en om „de
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Waarheid" (met een groote W) gaat. De geschiedenis van het woordje „misschien"
in de kritiek der jongeren zou trouwens een opstel op zichzelf vorderen. Eigenaardig
echter is het hier op te merken hoe ijlings „het volstrekte evenbeeld" van des
schrijvers persoonlijke waarheid tot de Waarheid evolueert ; met andere woorden:
hoe hier waarheid, leven, liefde aan de eene zijde en de Waarheid met een hoofdletter aan den anderen kant tot één duister conglomeraat worden versmolten, waar
tegenover ons werkelijkheidsbewustzijn naar het tweede plan lijkt te zijn verschoven.
Is de verhouding van persoonlijke waarheid en „de Waarheid" er werkelijk eene,
die uitloopt op identiteit ? Maar hoe klimt die eerste waarheid dan tot de tweede,
die met een hoofdletter, op ? Hebben wij hier te maken met een natuurlijk proces
of met een bloot toeval ? En welke is de beslissende instantie in het geding, dat
de schrijver met en over zich zelf in zijn werk voert ? Zijn persoonlijke waarheid
of „de Waarheid" ? Maar wat is dan in het eerste geval het normatieve element
in deze persoonlijke waarheid ? Vallen wij hier niet tot het amper overwonnen
aesthetisch solipsisme (het is zóó, want ik vind het zóó, en omgekeerd) langs anderen
weg terug ! En in het tweede geval : hoe kunnen wij dit normatieve element der
Waarheid (met een hoofdletter) „vernemen ", indien er geen principieel verschil
tusschen deze en gene waarheid is ?
Ter ongelegener ure heeft Donker hier voet gezet in het schuitje der speculativisten, doch wij gelooven niet, dat deze tocht hem veel plezier bezorgen zal, want
dit vaartuig brengt hem onherroepelijk weer naar den nauwelijks verlaten oever
(van het aestheticisme) terug. Dit blijkt al aanstonds uit de blik - verenging, die ons
tegemoet treedt uit het bovenstaand citaat. Immers het is geheel onjuist, dat de
waarheidsdrift, welke in de kunst tot uiting komt, „het zuiverst belangeloos beginsel in dit bestaan" is. Dit is een aesthetiscisme van het zuiverste water: Men
luistere slechts naar Prof. H. J. Pos, die in zijn onlangs gehouden inaugurale
rede („Het Apriori in de Geesteswetenschappen ", Amsterdam, N.V. Swets en
Zeitlinger, 1932) het beginsel der belangeloosheid heel wat breeder en dieper
fundeert : „De mensch, zichzelf tot voorwerp geworden, en begrepen als geleid
door belang, dat voorwaarde van het leven is, houdt het niet uit, zich als belang
wezen te weten en begrepen te worden. Hij zoekt zijn belang hooger en-hebnd
hervindt het in de belangeloosheid. De belangelooze maakt meer winst dan de
belanghebbende, die voorwerp is, als de natuur. De belangelooze heeft over, waar
niemand meer heeft. Hij weet zich de ware mensch, heeft zich tot de negatie van
het begrijpelijke gemaakt. Hij geniet het hoogste leven. De belangelooze is de
ware rekenaar, wiens begrijpen niet hard, wiens liefhebben niet redeloos is. De
belangeloosheid is voorwaarde voor een hoogere kennis van den mensch, dan de
zelfinterpretatie biedt ". (blz. 24/25, curciveeringen van mij, R.H.). Het beginsel
der belangeloosheid is een geestelijk en geen aesthetisch beginsel en staat als zoodanig nimmer buiten de dialektiek (de dialektische spanning), die eigen is aan al
wat rechtstreeks betrekking heeft op den menschelijken geest. Vandaar, dat prof.
Pos zeggen kan van het belang, dat het voorwaarde van het leven is en aan
den anderen kant, dat de belangelooze over heeft, waar niemand meer heeft.
In zijn opstel over „critiek" (blz. 14 e.v.) zegt Donker dan : „De criticus geeft
het beeld van een mensch, maar tegelijk het tweegevecht van twee menschen om
een persoonlijke waarheid." (blz. 16). In Jausten en Faunen” heette het :,,Elk
kunstwerk is een poging naar waarheid, op de wijze der schoonheid. Kritiek is
dan een tweegevecht om de zich aan elken strijd onttrekkende waarheid, een spannend
schouwspel, wanneer de tegenstanders niet, als meestal het geval is, te ongelijk
van krachten zijn" (blz. 72). Zoowel de jongere als de oudere formuleering zijn,
dunkt ons, niet zonder bedenking. De jongere is korter, zakelijker, maar stelt ten
onrechte twee dingen in een verband van gelijktijdigheid. De belangeloosheid (zie
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boven), welke noodig is om het beeld van een mensch te geven, dat inderdaad het
beeld van een concreten mensch is en niet het fantasie-product of de zelf-spiegeling
van een anderen geest, bevindt zich in flagranten strijd met de mate van eigen
belang, welke noodig is om überhaupt tot een tweegevecht om een „persoonlijke"
waarheid te komen. Wie er naar streeft het beeld te geven van „een" mensch, zal
daarbij zijn persoonlijke waarheid zoo ver mogelijk achter zich moeten laten ; wie
er daarentegen op gesteld is het tweegevecht „te geven" van twee menschen om een
persoonlijke waarheid, zal daarbij zijn belang -stelling ten volle moeten concentreeren
op zijn persoonlijke waarheid, wil hij zijn tegenstander de partij geven, die hem
toekomt. De oudere formuleering is iets ingewikkelder van dictie, doch zij heeft het
voordeel, dat zij rekening houdt met de relatieviteit der persoonlijke waarheden
ten opzichte van de Waarheid (met een hoofdletter). Ofschoon ook hier, als bij
een vorige gelegenheid, volkomen in het duister blijft, hoe de „poging naar waarheid
(met een kleine „w"), op de wijze der schoonheid", die volgens Donker elk kunstwerk is, in verband staat met „de zich aan elken strijd onttrekkende Waarheid"
(met een groote „W"). Over den aard van dit verband glijdt de schrijver met een
gemakkelijke vanzelfsprekendheid heen, die wij hem echter niet benijden kunnen.
Want zij kan tot niets anders leiden op den duur dan tot een onvermijdelijk zelf
-bedrog.
Dat aan hetgeen Donker omtrent dit tweegevecht om een persoonlijke waarheid
opmerkt geen consequenties van normatieven aard mogen verbonden worden,
blijkt ten duidelijkste uit de volgende passage, waarin Donker weder bedenkelijk
dicht het aestheticisme en diens tweelingbroeder, het vitalisme, nadert. Het heet
daar : „Dogmalooze critiek is aan geen enkele beperking onderworpen behalve
aan deze, ongereglementeerde, levende, boeiende, onvermijdelijke : de persoonlijkheid
van den schrijver, uitgangspunt en axioma van heel zijn critische meetkunde. Het
Benige normatieve (wij cursiveeren, R.H.) aan deze critiek is persoonlijk : levende
reactie, geen stelsel." (blz. 16). En hij vervolgt : „Door de subjectiviteit van elk
oordeel is de waarde van alle critiek als geestelijke decisie relatief. Critiek is niet
belangrijk op grond eener objektieve beslissing, zij is geen rechtscollege, zij is
alleen belangwekkend door persoonlijk oordeel en talent. (blz. 17, cursiveering van
mij, R.H.). Deze belangwekkendheid wordt dan nader onderscheiden als „belangwekkend door de eigenschappen van den criticus :intuïtie ", enz. en „door de uit
zijn eigen persoonlijkheid ". Hiermede is, zooals men bemerkt zal-drukingva
hebben, de functie der kritiek weder teruggebracht in het vóór- zakelijk stadium.
Zij is niet meer belangrijk om het zakelijk gehalte van het uitgesproken oordeel,
maar om het ideëel gehalte van de persoonlijkheid, die zich naar aanleiding (onder
voorwendsel ! !) van een bepaald kunstwerk uitspreekt over zijn persoonlijke waarheid
(denke en leze : over zichzelf !).
Zoo is de cirkel gesloten en zijn wij weder even wijs, als wij te voren waren.
De zakelijke houding, welke Donker aanvankelijk bleek aan te nemen tegenover het
kunstwerk, heeft zich niet kunnen handhaven. Zij is ten offer gevallen aan zijn
onklaar inzicht in de natuur van den menschelijken geest, in het bijzonder van
dat deel, dat zich bezig pleegt te houden met de waarheidsvraag. Indien Donker
zich eenigermate kenkritisch had geschoold, zou het hem niet mogelijk zijn geweest zoozeer met „groote woorden" te goochelen als hij thans heeft gedaan.
Zeker zou hij dan minder spoedig het begrip persoonlijke waarheid in het geding
hebben gebracht en zich wel driemaal bezonnen hebben, voordat hij zich, al
speculeerend, aan de Waarheid (met een hoofdletter) zou hebben gewaagd.
Een breedere en diepere fundeering der litterair-kritische beginselen is alleen
mogelijk in het nauwste contact met een breedere en diepere fundeering van de
beginselen van ons geestelijk leven in het algemeen. Daarom is het voor den heden-
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daagschen letterkundigen kritikus strikten eisch, dat hij niet onverschillig voorbijgaat aan wat op dit gebied (dat der wijsbegeerte) geschiedt. Een philosophisch
dilettantisme, zooals wij dat in het werk van Havelaar hebben kunnen waarnemen
en zooals het ook aan meer dan een uitspraak van Anthonie Donker in zijn theoretisch-kritische beschouwingen ten grondslag ligt, brengt ons slechts dieper de
moeilijkheden in. De menschelijke geest behoeft tucht, strenge, harde tucht om
op den smallen weg naar zekere kennis voort te schrijden. Waar deze ontbreekt,
wint het altijd weer de menschelijke hoogmoed en krijgen wij ooren, die geschikt
zijn om te luisteren naar de inblazing des duivels, die zoo oud is als de denkende
mensch zelf ; gij zult wezen als God. Deze tucht zal ons weliswaar het struikelen
niet beletten -- want de gevallen mensch, (die wij als christenen toch óók nog altijd
zijn, !) is altijd een vallende mensch. Maar wanneer God ons een stok gegeven
heeft, waarmede wij ons voor sommige struikelingen „misschien" (d.w.z. zoo God
wil !) zouden kunnen behoeden of die ons het wederopstaan zou kunnen vergemakkelijken, dan zou het niet enkel grove ondankbaarheid zijn van dit „instrument"
geen gebruik te maken, maar eenvoudig ongehoorzaamheid zonder meer. Deze
„stok" is het recht gebruik der menschelijke rede. En wat is philosopheeren anders
dan een zich geduldig en volhardend oefenen daarin ? Prof. Ovink heeft het onlangs
in zijn afscheidscollege aldus gezegd : „De man die begaafd zou zijn met een uit
voor abstract philosopheeren, die zich daarbij door de grondigste-nemdtal
studie van de diepzinnigste werken verrijkte, staat tegenover het mysterie van de
existentie der menschelijke ziel en van de menschheid even hulpeloos en radeloos
als de meest eenvoudige en onontwikkelde man van het volk. De taak van de
echte philosophie is de ontmaskering van de valsche. Vandaar dat zij een overwegend
negatief, destructief bestrijdend karakter draagt tegenover alle schijnwetenschap
en sophistiek die knappe denkers over het mysterie hebben gedacht en verkondigd
en nog steeds voortgaan uit te denken en te verkondigen." Deze ontmaskering
richt zich niet enkel tegen anderer denken, maar zeker in de eerste plaats tegen
het eigen denken, dat er - steeds weer naar streeft den Koningszetel in te nemen.
Zekere kennis is slechts mogelijk zoolang wij op de rechte wijze gebruik maken
van onze redelijke vermogens. En een van de eerste voorwaarden hiertoe is, dat wij

de grenzen aanvaarden, die aan het menschelijk denken zijn gesteld. Zoolang wij,
van deze grenzen niet wetend, er maar lustig op los speculeeren, draaien wij van
zelfbedrog tot zelfbedrog in hetzelfde kringetje rond. En komen wij onherroepelijk
dáár uit, waar wij begonnen zijn ; bij ons zelf. Verstrikt in onze egocentriciteit
waren wij en zijn wij gebleven.
Donker's kritische beginselen demonstreerden ons dezen cirkelgang. Het zakelijke
moment in zijn kritiek, dat wij getracht hebben scherp naar voren te halen, zagen
wij bezwijken onder den aandrang zijner speculatieve neigingen, den nauwelijks
begonnen opbouw van een nieuw en breeder beginsel in puin storten. Toch zal
onze letterkundige kritiek hierbij niet kunnen blijven staan. Indien niet door de
kritici zelf wordt beseft, dat hun arbeid een ander fundament behoeft dan de deels
aesthetische deels vitalistische leuzen, waartusschen hun beginselen schommelen,
dan zullen zij door de letterkundige productie als zoodanig (d.w.z. door de feiten!)
worden overtuigd van de ontoereikendheid van hun standpunt. Ten opzichte van
onze eenzijdig aesthetisch georiënteerde kritiek is dit reeds gebleken, toen zij zich
had te confronteeren met de oorlogslitteratuur. Wie van deze kritici hebben uberhaupt notitie genomen van het verschijnsel op zich zelf en die het deden, wat
hebben zij er van gemaakt ? Klassiek in dit verband is Marsman's „beoordeeling"

van den roman „Krieg" van Ludwig Rexen, destijds verschenen in De Gids en
later herdrukt in „Kort Geding" (A. A. M. Stols, Maastricht). Eenzelfde verlegenheid is waar te nemen ten aanzien van den modernen Bekenntnis-roman. Men zie
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b.v. Donker's oordeel over Fré Dommisse's „Krankzinnigen" in „Fausten en
Faunen", blz. 122 e.v.
De beginselen, die onze letterkundige kritiek beheerschen, zijn nog in hoofdzaak
die van Tachtig. Zoolang onze letterkunde zich nog in groote lijnen bij Tachtig
aansloot, d.w.z. zoolang zij in haar poëzie nog individualistisch-impressionistisch
en in haar proza nog psychologisch-naturalistisch was, is er dus van eenige principieele
wrijving tusschen beide geen sprake geweest. Nu echter zoowel in het buitenland
als ten onzent sedert 1914 het aspect van onzen tijd zich grondig aan het ver
uit den aard der zaak daarbij ook de litteratuur in toenemende mate-anderis
is betrokken geraakt, doet zich ook ten opzichte van de letterkundige kritiek hoe
langer hoe sterker de behoefte gevoelen aan een dusdanige frontverandering, waardoor weder de verhouding tusschen de litteraire productie en de op haar uitgeoefende kritiek tot een vruchtbare worden kan, zoowel met betrekking tot het
gehalte van de letterkunde zelf als ten aanzien van de ontwikkeling van den publieken smaak. Hoe zeer veel op het oogenblik aan beide ontbreekt behoeft hier
wel geen nader betoog.
Ten nauwste hangt hiermede te samen, het goed recht eener christelijk gefundeerde
letterkundige kritiek. Zij toch kan alleen gebaseerd worden op de realiteit van een
geestelijk leven, dat in het christelijk geloof geworteld is. „Christelijkheid", zegt in
dit verband Friso Melzer (Jm Ringen um den Geist", Berlin, Furche Verlag,
1931) is geen materieele („dingliche") aangelegenheid, die tastbaar („gegensta*ndlich") in uiterlijke gebaren kan worden vastgelegd. Christelijkheid is veeleer
een geestelijke bepaaldheid, en wel een leven, dat uit geestelijke bronnen stroomt”
(blz. 175). Daarnaast merkt hij op : „Ook alle letterkunde, die uit (zulk) een geestelijke
houding ontspringt, blijft eindig gericht, heeft deel aan de spanning, welke heerscht
in deze wereld, aan de worsteling van den goddelijken (schoonen) geest met den
(leelijken) geest der wereld." (blz. 175). Deze twee-deeling schijnt tamelijk naïef.
Zij berust echter op een zeer wezenlijk onderscheid in de artistieke grond -houding
tusschen wat Melzer noemt het aesthetische en het aesthetiseerende, waarmede
hij respectievelijk de termen „ver-dichten" (verbeelden) en „er-dichten" (fantazeeren)
correspondeeren laat.
Voor een christelijk gefundeerde letterkundige kritiek is derhalve in de eerste
plaats noodzakelijk, dat zij die zich met haar bezig houden, zich ter dege bezinnen
op de beteekenis van het geestelijk leven van den mensch (waarvan het gebied van
het aesthetische een onderdeel is) in het licht van het christelijk geloof. Daarna
eerst zal het mogelijk zijn de speciale aesthetische problemen aan een onderzoek te
onderwerpen. Deze bezinning op het geestelijk leven van den mensch is geen zaak
van stichtelijke meditaties, doch een objekt voor streng kritisch onderzoek, waarbij
geen oogenblik uit het oog mag worden verloren wat de mensch met en zonder
Christus is. Niet in de veilige om-wanding van een zonnige studeerkamer echter,
maar in de naakte, onverbiddelijke werkelijkheid van het leven, waar dood en
duivel altijd weer de triumphators schijnen, zullen de eerste vruchten rijpen van
dit onderzoek. Zonder dit „realisme" toch leidt alle denken, ook het meest kritische,
op den duur tot ijdele, in zich zelf verstrikte bespiegeling.
;
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MUUS JACOBSE.
Enige die ons zuiver is gebleven
En een herenring voor vele geslachten,
Enige om wiens verzen niemand lachte,
Omdat wij de woorden nooit hebben geweten.
Ach, woorden die hij greep moesten ook zwijgen
En die hij losliet konden blijven leven,
Enkel gesproken en nooit opgeschreven,
Maar nageoogd bij het naar boven stijgen.
Patroon van ons allen, bange poëten,
Bid voor ons dat onze verzen vergeten
Worden en met ons tot stof vergaan,
Tot niets dan een verhaal hoe, die ze dichtten,
Eenmaal de ogen van een volk verlichtten
En naar 't beloofde land zijn voorgegaan.
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MUUS JACOBSE.
Zij was een koningsdochter en ik zei:
Door jou zal ik eens koning zijn en leven. —
Toen heb ik Absalon omhoog geheven:
Hier ben Ik! -- Maar zij lachte: Dat is hij ! --En hij werd koning in mijn plaats en heeft
Mij van zich af gestoten en ik vluchtte.
Maar ik zei tot mijzelf: Wat zou ik zuchten?
Mijn zoon is koning in mijn plaats en leeft. -Ik treurde niet, toen hij mij wou verdrijven,
Want ieder heengaan was zo toch een blijven
En ieder afscheid was een nieuw begin.
Maar ach, wat zal ik, nu hij ging, ik bleef,
Hij sterven moest en Ik, stervende, leef,
Leef, en mijn eigen leven overwin ?
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K. HEEROMA.

Er is de laatste jaren veel geklaagd over en door de jonge Kristelike dichters, die
in Opwaartsche Wegen publiseren of publiseerden. Deze klachten kwamen voor
een gedeelte voort uit een kultureel generatieverschil. Muus Jacobse heeft daar het
vorige jaar in een artikel „De vraag zonder aanbod" de aandacht op gevestigd. Het
komt in het kort daarop neer, dat Kuyper groot was, maar niet groot genoeg, omdat
zijn kulturele organisatie van het Kristelike deel der natie, min of meer door de tijds
gedwongen, nog niet de juiste verhouding tussen Kristendom en-omstandighe
kultuur, i.c. literatuur, heeft kunnen vinden en daardoor aan de dichters een gebondenheid oplegt, die zij niet kunnen aanvaarden. Deze onwil -om zich te binden
aan een kultureel onvolwaardig Kristendom is prinsipiëel juist, mits men er de
gebondenheid aan een universeel Kristendom tegenover stelt. Dat heeft Muus
Jacobse toen echter verzuimd. Zijn betoog was uitsluitend negatief, een roep om
nieuwe vrijheid zonder het aanwijzen van een nieuwe gebondenheid. Daardoor was
het ook niet afdoende, want de kritiek had zich in wezen toch gericht op het ontbreken van iedere gebondenheid, van ieder normgevoel, dat men bij de jonge dichters
meende te konstateren. Zolang geen nieuwe gebondenheid door de dichters was
aanvaard, bleef de kritiek op de onkristelikheid van hun leven en werken van kracht.
Ik heb daarna in een artikel „Kristelik-literair of Kristelik-kultureel" uiteengezet
in welke richting men de nieuwe gebondenheid m.i. niet moest zoeken n.l, door van
de dichters dilettant-theologen te maken, maar betoogd dat men de dichterlike norm
moest vinden door uit te gaan van de dichterlike vorm, omdat de waarheid door
de dichter in laatste instantie slechts beleefd kan worden in de hem van nature eigen
vormgeving. Over het hoe van de verhouding vorm-norm, vrijheid -gebondenheid
heb ik daar echter ook heel weinig gezegd. Ik wil deze kwestie daarom nu verder
uitwerken.
Dichten is leven en Kristelik dichten is leven met God. Dat zegt natuurlik niet
veel, maar toch iets, nl, dat wij een gedicht niet anders hebben te beschouwen dan
als een stuk bewustzijn, bewustwording van de Werkelikheid in onze geest. Dichttechniek is bewustmakingstechniek en dichterlike inhoud is ervaren Werkelikheid.
Even vergankelik als een bewustzijnsstaat is de dichterlike vorm, even blijvend als
de Werkelikheid zelf is in wezen de dichterlike inhoud. De fixatie van het moment der
dichterlike bewustwording, het konkrete, opgeschreven en gedrukte gedicht, deelt
natuurlik in de betrekkelike eeuwigheid van alle stoffelike dingen, maar dat is de
1)
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eeuwigheid van een mummie, van de vorm die zijn werkelikheidsinhoud verloren
heeft en dus geen vorm meer is. Vorm zonder inhoud is een onmogelikheid, evenmin
als wij enige inhoud kunnen ervaren zonder vorm. Vorm wordt pas vorm door de
inhoud. Het omgekeerde, dat inhoud pas inhoud wordt door de vorm, is alleen
menseiik geredeneerd waar, want de inhoud is in wezen het Zijnde. Dichten is dus
als vinden van vorm een in contact treden met het Zijnde. Nu is het contact tussen
vorm en inhoud altijd van vluchtige aard, omdat alles in ons leven, dus ook in ons
bewustzijnsleven, in de tijd, dus in de vergankelikheid is. Iedere vorm verliest na
enige tijd zijn spankracht, al het ongewone wordt op den duur gewoon en alleen het
ongewone kan onze aandacht gespannen houden. Wie leven wil, werkelik leven in
relatie met het Zijnde, leven met God, moet dus voortdurend nieuwe vormen vinden.
Alle geestelik leven voltrekt zich met spanningen en ontspanningen en een leven dat
zich niet meer vernieuwt is in korte tijd dood. De absolute konservatief heeft daarom
nooit recht van spreken, want een gekonserveerde waarheid is een dode waarheid.
Daarom zullen alle eeuwen door gedichten geschreven worden en is de poëzie van
tijdgenoten altijd belangrijker dan welke klassieken ook. Het probleem is nu maar
hoe vinden wij nieuwe vormen ? En daarmee kom ik op de dichttechniek en het
kreatieve leven,
Men moet onderscheid maken tussen deze twee, kreatief leven en dichttechniek,
want dichten is leven, maar niet alle leven is dichten. Dichttechniek veronderstelt
dus kreatief leven, maar niet omgekeerd. Het verschil tussen beide is een verschil
in materiële rijkdom, om het zo maar eens uit te drukken. U heeft een weelderige
tuin en ik heb maar éen simpel bloempotje voor het raam. Uw aandacht reist van
de ene bloem naar de andere, ik kijk altijd maar naar hetzelfde nietige plantje.
Toch kunnen wij allebei evenveel kijken, de hoeveelheid indrukken kan bij ons
beiden hetzelfde zijn, want ik doe telkens mijn ogen even dicht en als ik ze dan
weer open doe zie ik het oude weer helemaal nieuw. Beiden vernieuwen we onze
vorm even vaak, beiden leven we kreatief even fel, maar u zingt telkens een nieuw
lied op nieuwe woorden, ik zing telkens een nieuw lied op oude woorden, u bent
een rijk dichter, ik ben maar een arm burger. Dit voorbeeld gaat natuurlik mank,
zoals ieder voorbeeld, want het veronderstelt, dat de burger altans eens in zijn
leven origineel is geweest en het typise van de burger is juist, dat hij het uit
voor zijn innerlike meditaties en zelfvernieuwingen, de woorden van-gansput
het lied, niet zelf vindt, maar van een ander moet lenen. Deze zich vernieuwende,
zij het zuiver esteties en niet tektonies vernieuwende, burger is geen eigelike
konservatief, want zijn kreativiteit verschilt in wezen niet van die van de dichter,
hij is alleen hokvast en kan zich niet van zijn plaats bewegen, terwijl de dichter
zwerfziek van professie is. In theorie staan de dichter en de kreatieve niet-dichter
volkomen gelijk, in de praktijk echter niet. Want ik heb nu aangenomen, dat ik
het welvertrouwde beeld van mijn bloempotje voortdurend weer ongewoon en
daardoor tot spankrachtige vorm kan maken door even mijn ogen dicht te doen,
maar ik moet u bekennen, dat mij dit prakties nooit meer gelukt is na de eerste
twee dagen, dat ik het in mijn bezit had. Alleen toen ik na de vakantie thuis kwam,
deed het mij weer helemaal fris aan, maar ik had het ook in geen weken gezien.
Ik wil hiermee maar zeggen, dat de burgerlike hokvastheid en materiële armoede,
heel vaak tot konservatisme en geestelike armoede leidt. De burger heeft om
geestelik aktief te blijven de dichter nodig voor tektonise vormvernieuwingen. Aan
de andere kant is de dichter het grootste gedeelte van zijn leven burger, want hij
maakt maar eens in de zoveel tijd een gedicht en in de tussenliggende perioden
vernieuwt hij zich, net als de burger, zuiver esteties aan zijn eigen tektonise vormen
van vroeger, of aan gedichten, die hij van anderen heeft geleend.
Nu levert de estetise vormvernieuwing bij de vorm-norm-kwestie hoegenaamd
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geen moeilikheden op. Niemand zal ooit van onkristelikheid verdacht worden als
zijn kreatief leven zich b,v, bepaalt tot het schouwend lezen van de gelijkenis van
de verloren zoon. Schrijft een dichter daarentegen een vers over de verloren zoon,
het is niet aan te bevelen, want het is geweldig afgezaagd zo zoetjes aan, maar
doet, hij het toch, dan loopt hij altijd de kans, dat deskundige inkwisiteurs over hem
het hoofd schudden. Dit verschil is belangwekkend. Twee mensen die de gelijkenis van de verloren zoon lezen, hoeven, om het populair uit te drukken, er
niet hetzelfde bij te voelen (het denken moet hier buiten beschouwing gelaten
worden, want het denken voert een tektonies- omvormend element in). Als zij er
niet hetzelfde bij voelen, wil dat zeggen, dat de gelijkenis een verschillende inhoud,
dus ook een verschillende (estetise) vorm heeft. Want daar inhoud de vorm pas
tot vorm maakt, veronderstelt een andere inhoud altijd een andere vorm. Wij zien
hiermee dat verschillende estetise vormen in verschillende individuele geesten, of
in dezelfde geest op verschillende momenten, opgewekt, onwraakbaar zijn door
hun gebondenheid aan een tektonies idente en zich altijd gelijkblijvende vormverwekker, die ons door het geloof als normatieve openbaring geldt. Deze voorstelling
van zaken is ontzaglik simplisties en bovendien eenzijdig. Eenzijdig in zoverre,
dat de onwraakbaarheid van een estetise, psychise vorm, van inkwisitoriaal-menselik,
maar natuurlik niet van goddelik standpunt juist is. Maar wij stellen ons bij al
onze redenaties op het standpunt van de inkwisiteur, van de menselike kritikus
en voor hem is een eventueel konflikt tussen estetise vorm en geopenbaarde norm
nooit waar te nemen, dus komt het niet voor. Uiterst simplisties is echter ook onze
voorstelling, dat de met normatief gezag beklede vormverwekker van het ogenblik
zijner historise openbaring af tot heden toe tektonies ident zou zijn gebleven.
Ik neem dit alleen gemakshalve even aan, want het proses der openbaring verloopt
natuurlik veel ingewikkelder. Straks kom ik daar wel op terug. Overigens vereenvoudigen wij zo veel. Die hele zuiver -estetise, schouwende vorm, waar wij mee
werken, zal maar heel zelden voorkomen. In verreweg de meeste gevallen zal het
kreatieve leven wel gepaard gaan met denken en spreken, altans stamelen, kortom
met een „eigen geluid ", hoe primitief dat ook mag zijn. Dat wil dus zeggen
het kreatieve leven, ook het „burgerlike", is meestal een mengsel van estetise en
tektonise vormgeving.
Laten wij nu die tektonise vormgeving, de eigelike dichttechniek, eens gaan
analyseren om daar de verhouding van vrijheid en gebondenheid vast te stellen.
Het vrijheidselement is hier ontegenzeggelik veel groter. In het algemeen is scheppen
te karakteriseren als een verliezen om te vinden. Om een nieuwe kijk te krijgen
moet je eerst de oude kijk relatief stellen. Om zich met nieuwe banden te binden
is het eerst nodig zich los te maken van de oude. Als ik mijn bloempotje in een
ander licht wou zien, moest ik eerst even mijn ogen dichtdoen. Nu is bij de
estetise vormgeving het verschil tussen wat men verliest en wat men vindt voor
het oog niet zo bijster groot. Het vinden is een weervinden, als bij verstoppertje
spelen, en het verliezen is geen zeer gevaarlik bedrijf. Anders staat het met de
dichter, die dwaalt van bloem tot bloem. Of van verloren paradijs tot verloren
paradijs ? Vindt hij wel ooit terug, wat hij verliet ? Vindt hij wel ooit wat ? Hij
die de beelden stuk slaat van een vorige generatie, zal hij er wat voor in de plaats
kunnen geven ? Leven is gevaarlik en dichten is de gevaarlikste vorm van leven.
En de burger schudt het hoofd en de inkwisiteur grijpt zijn notitieboekje. De dichter
is een individualist, zegt u. U hebt gelijk. Zelf zien, zelf horen, zelf voelen, en
tegelijk wereldontvluchting, buiten het dagelikse leven staan, je weg laten drijven
op woordmelodieën en spelen met een rijm, als een kind met een stukje glas. U
hebt gelijk, u hebt gelijk. Het huwelik tussen vorm en inhoud is allervluchtigst
en allerindividueelst ! Hoort u geen bekende klanken? Nog éen stap en we zijn bij
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de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie, bij de mannen
van tachtig in hun volle glorie, heidense schoonheidsaanbidding, humanistise renaissance .... Die laatste stap doen we natuurlik niet, want we blijven nette mensen.
Maar die voorlaatste stap is toch ook al erg genoeg, het komt wel zo'n beetje op
hetzelfde neer, vindt u. En u hebt al weer gelijk. De dichter van nu is nog net
zo tachtigs als de mannen van tachtig, op de keper beschouwd. Maar deze vrijheid
gaat toch bepaald te ver, daar komt de Kristelike norm tegen in verzet ! Laten we
eens kijken. Als ik naar mijn bloempotje kijk en ik voel daar wat bij, dan doe
ik dat toch ook op m'n eentje, allerindividueelst, dan sta ik toch ook buiten het
dagelikse leven, want er wordt onderdehand gebeld en ik hoor het niet. Enzovoort.
Ja, om u de waarheid te zeggen, ik doe eigelik alles helemaal alleen, ik schrijf
helemaal alleen en praten doe ik ook al alleen. En als ik schrijf sta ik helemaal
buiten de wereld, want het is ernstig werk, waar ik liever niet bij gestoord wil
worden. Ach het is natuurlik een waarheid als een koe, maar toch vergeten wij
het wel eens en ikzelf heb het ook wel eens vergeten : dit „individualisme", als
men het zo wil blijven noemen, is een zuiver technies individualisme, een technise
noodzakelikheid, zoals het een technise noodzakelikheid is, dat wij alleen leven
met een eigen apart hart en eigen aparte hersens. Want Tachtig, laten wij daar
toch aan blijven denken, was allereerst een technise revolutie. En daar zat heus
niets onkristeliks of anti-kristeliks in. Ja, dat hebben wij eigelik nog te bewijzen.
Is techniek, tektonise techniek, met de daarbij behorende vrijheid eigelik wel
geoorloofd ?
Hier hebben we nu het probleem, waar het in wezen om gaat : is het mogelik
dat een Kristen dichter is ? Is de vrijheid, die daarvoor vereist wordt, te verenigen
met de gebondenheid aan de Kristelike norm. Het is maar een technies individualisme,
dat we nodig hebben, zeiden we. Maar is de techniek niet geoordeeld, doordat zij
individualisties is ? Men kan zich hier niet van afmaken door te wijzen op die andere
voorbeelden van noodzakelik individualisme : dat we een eigen hart en eigen ogen
hebben, enz. Want evenmin als door het kijken naar het bloempotje of het lezen
van de gelijkenis van de verloren zoon, komen we door al deze dingen in botsing
met de norm. Dat wij door deze allerindividueelste handelingen buiten het leven
komen te staan is ook niet waar, want gesteld, dat dit dagelikse leven een normatieve
grootheid was, wat maar zeer betrekkelik het geval is, dan wordt die norm door de
vrijheid van onze „vrije ogenblikken" wis en zeker niet aangetast. Het begrip ,,vrije
ogenblikken" sluit dat in. Maar met de individualistise vrijheid van de dichter staat
het allemaal zo heel anders. De excessen liggen werkelik voor het grijpen. Denk maar
aan Tachtig, want laten we toch vooral ook een beetje schelden op Tachtig, of denk
aan de Poètes Maudits, u kent de verhaaltjes allemaal wel. Kun je eigelik hier nog
wel spreken van een verliezen om te vinden ? In ieder geval overtreffen de perioden
van het verliezen en verloren zijn verreweg de perioden van het gevonden hebben.
Is de vrucht van het enkele goede gedicht, gesteld dat het inderdaad normatief goed
kan zijn, niet verwerpelik als hij door zoveel ellende moet rijpen ? Maar het probleem
kulmineert toch in de vraag : kan de dichter de weg nog wel terug vinden, als hij
hem systematies verlaat ? Want de norm, de geopenbaarde norm, komt alleen als
vorm, als een bepaalde tektonise vorm tot ons, en aangezien de dichter zijn vorm
tektonies pleegt te vernieuwen, moet hij ook de vorm van de geopenbaarde norm
periodiek stukslaan en dus ook periodiek het kontakt met de norm verliezen. En
is het dan zo zeker, dat hij dat kontakt terug zal vinden, dat zijn kreatief leven zal
leiden tot een nieuwe vorm met gelijke normatieve inhoud als de verloren vorm?
Ja, dat is eigenlik, Kristelik geredeneerd, onmogelik, want de Kristen gelooft aan
een eenmalige, normatieve openbaring in de historie. Kristus, de Persoon, is ook
een historise begrensdheid, een vorm. Dus men kan tegenover de Persoon niet als
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tektonies-omvormend dichter staan. Bij de estetise omvorming, de schouwende
kreatie bleef de normatieve vormverwekker tektonies ident, maar wat is de gelijk
normatieve vormverwekker, als men de bestaande en gekende tektonise-blijvend
vorm heeft stukgeslagen, ont-vormd ? We zitten meteen midden in het mankoprobleem : waarom is er zo weinig Kristelike kunst en waarom vertoont dat kleine
beetje, dat de dichters van Kristeliken huize presteren, nog zo bitter weinig geestelike verwantschap met de geopenbaarde norm en is het dus geoordeeld of, op zijn
best, onbelangrijk ? Antwoord : omdat de Kristelike openbaring een eens voor al
bepaalde tektonise vorm heeft, die enkel een schouwende maar geen dichtende omvorming toelaat. Dus we kunnen er wel mee ophouden en we moeten de uitgave van
Opwaartsche Wegen maar staken.
Als er tenminste van deze hele redenering iets waar was, maar dat is gelukkig niet
het geval. Waar zit de fout ? Hierin, dat wij ons het dichterlike scheppingsproces
veel te mechanies hebben voorgesteld en daardoor aan het vinden en verliezen van
vormen een veel te absolute zin hebben toegekend. Dichten is leven en de vergankelikheid en de vernieuwingsdrang van de dichterlike vormgeving heeft een biologise
basis. Het psychise leven voltrekt zich even goed in spanningen en ontspanningen
als het fysise. Bij biologise vormvernieuwingen is er echter altijd een genetise verwantschap tussen nieuwe en oude vorm. De tektonise vorm van het nieuwe organisme,
is volstrekt iets anders dan de tektonise vorm van het oude organisme en er ruimtelik
van gescheiden en toch wordt de nieuwe vorm volstrekt bepaald door de oude. Als
een sel zich splitst in twee andere sellen, gaat de oude sel als „vorm" volstrekt
verloren en toch hebben de nieuwe sellen de „vorm" van de oude sel. In het psychise leven gaat het precies zo. Een herinnering van een voorstelling is een andere
„vorm" dan de oorspronkelike voorstelling zelf en toch is de herinnering er als
„vorm" volstrekt afhankelik van. Wij zien, dat het woord „vorm" hier weer dubbel
Precies zo als de estetise vorm een zich gelijkblijvende tektonise vorm tot-zings.
vormverwekker had, zo heeft de zich vernieuwende tektonise vorm op zijn beurt
weer een zich gelijkblijvende vormverwekker, die ik de organise vorm zal noemen.
Die gelijkblijvende organise vorm heeft dus ook een gelijkblijvende inhoud en daar
de organise vorm van de eenmalige, historise normopenbaring zich tot in het oneindige tektonies kan vernieuwen, kunnen de dichters verliezend en weer vindend
altijd nieuwe gedichten schrijven en toch in voortdurend kontakt blijven met de
norm. Hiermee is natuurlik niet gezegd, dat iedere vormgeving, die organies ver
aan de openbaring, nu ook normatief goed is, want overal waar vrijheid is,-wantis
is gelegenheid tot zondigen en een dichter kan zo goed dwalen als een synode.
Maar als een synode wordt voorgelicht door de Heilige Geest, waarom zou een
dichter het dan niet worden ?
We zijn hiermee echter nog lang niet aan het eind van ons verhaal. We hebben
alleen nog maar de mogelikheid vastgesteld, dat de dichter dichtend in relatie treedt
tot de openbaring. Maar nu de praktise kant nog. Hoe gebeurt dat ? De Kristelike
dichter is natuurlik lid van de Kristelike gemeente en kent de openbaring onmiddellik
door de traditie van de gemeente. Maar hoe verhouden zich de grootheden dichter
en gemeente enerzijds, gemeente en wereld, gemeente en kultuur anderzijds ? Dit
ten eerste. En dan ten tweede de vraag : maar waar komt dat nu alles prakties op
neer, dat de dichter in relatie treedt tot de openbaring en hoe weerspiegelt het zich
in zijn gedichten ?
Dichter en gemeente. De drager van de openbaring is de gemeenschap der gelovigen
met haar ononderbroken traditie van de historise vleeswording des Woords af tot
op onze tijd. Maar doordat de gemeente uit levende, sterfelike mensen bestaat, ondergaat de openbaring in de loop der jaren en eeuwen ook voortdurend tektonise vormvernieuwingen, die echter alle de primaire organise vorm van het historise feit met

V RIJ H EID EN GEBONDENHEID VAN DE DICHTER

307

elkaar en met dat feit gemeen hebben. Daarom was onze voorstelling van straks als
zou de tektonise openbaringsvorm altijd gelijk kunnen blijven en zich alleen esteties
maar behoeven te vernieuwen, zo ontzaglik simplisties. Want zelfs al zou men onder
„tektonise vorm van de openbaring" alleen willen verstaan de door de oude kerk
gekanoniseerde verzameling Joodse en oud-Kristelike literatuur, die wij in onze
Bijbel hebben, waar ernstige bezwaren tegen in zijn te brengen, dan nog gaat het
niet op, omdat aan die Bijbel vele eeuwen exegese vast zitten. De Bijbel van het
jaar 900 is tektonies niet dezelfde als de Bijbel van het jaar 1900, ook al is er in die
duizend jaar geen tittel of jota aan veranderd. Ja, neem enkel de daad van de kanonisatie zelf, neem aan dat deze was opgelegd door de inhoud, d.w.z. door de organise
vorm, van de betrokken geschriften, het blijft een tektonise vormvernieuwing, een
vrije daad van een kerkvergadering, die ze, hoewel misschien daarmee zondigend,
ook niet had kunnen doen. De dichter kent de openbaring in de vorm, waarin de
gemeente van zijn dagen haar kent. Deze vorm gaat in zijn levendige, sneller levende,
geest aan het gisten, om het zo maar eens uit te drukken, barst ten slotte uit elkaar
en dan zien we opeens de nieuwe vorm, die zich in en uit de oude heeft ontwikkeld.
Deze nieuwe vorm geeft de dichter weer terug aan de gemeente. Wat van haar
kwam keert tot haar weer. Dus als we het hebben over de gemeente, die de openbaringsvorm voortdurend vernieuwt bedoelen we eigelik, dat de dichters in de gemeente dat doen, de tektonise vakmensen. Want ook de gemeente bestaat uit dichters
en burgers, om die slechte maar gemakkelik te hanteren tegenstelling nog maar
eens te gebruiken. M.a.w. de dichter is niets zonder zijn gebondenheid aan de
gemeente, maar ook de gemeente is niets zonder de vrijheid van haar dichters. Een
gemeente zonder vormvernieuwende dichters verliest haar kulturele spankracht
en daarmee haar vat op de wereld. Kan daardoor ook haar universele roeping niet
vervullen, die is : de hele wereld te binden aan Kristus, aan wie zij zelf gebonden
is. We zien het in onze dagen : wij, met ons manko aan Kristelike dichters en onze
in een hoek geduwde en vernederde kerk. Dit is echter een volgend punt : gemeente
-kultr
wereld.
De plaats van de gemeente in de wereld is te vergelijken met de plaats van de
dichter in de gemeente : de gemeente is niets zonder de wereld, want zij is uit de
wereld, maar de wereld is niets buiten de gemeente, omdat de gemeente de drager
van de levende openbaring is, waarin de wereld zich moet vervullen. Men zou de
opmerking kunnen maken, dat, als het goed was, wereld en gemeente zouden samenvallen en de vergelijking met de verhouding van dichter en gemeente dus niet opgaat,
ja zelfs een misleidende parallel is. Maar dit is niet juist, want wereld is een kosmies
begrip. Verstaat u dit woord kosmies nu alstublieft niet verkeerd. Wij denken er
zo gauw bij aan de sterren en planeten, waarop wij door de moderne dichters tot
vervelens toe getrakteerd zijn. Ik bedoel kosmies in die zin, als wanneer men zegt,
dat de zondeval een kosmies karakter draagt. Door de zondeval of mag ik het
zo uitdrukken ? doordat Adam aan ons geopenbaard is, is de mens zich zijn vrijheid bewust geworden, is hij losgestoten uit de kosmos, daarmee tegelijk de kosmos
verstorend. In Kristus heeft de mens in prinsipe de gebondenheid van zijn vrijheid
gevonden en is, eveneens in prinsipe, de verhouding van mens tot kosmos, en de
kosmos zelf, hersteld. Alles in prinsipe, want in werkelikheid is de zondeval nog niet
eens universeel menselik erkend of gekend en wordt de menselike vrijheid nog door
velen geloochend. Alleen wie in de vrijheid van Adam verloren is, zal in de gebondenheid van Kristus kunnen vinden. Maar aangezien de zondeval iets is, dat niet de
individuele mens, maar prinsipiëel de hele mensheid betreft, kan ook het in Kristus
herstelde verband met de kosmos niet door de individuele mens, maar alleen door
de mensheid als geheel beleefd worden, of, zolang gemeente en mensheid nog niet
identiek zijn, door de gemeente als geheel. Het spreekt vanzelf, dat de gemeente er
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nooit in kan berusten om maar een deel van de mensheid te zijn, behalve dan in
tijden van dekadentie, wanneer het sektarisme hoogtij viert en de gemeente ontaardt tot een besloten gezelschap, dat zelf de uitverkiezing ter hand neemt. De
vormverhouding tussen gemeente en wereld, waarbij dus de gezamenlike gemeente
spreekt, zullen we maar met de ongelukkige naam van kultuur benoemen. Als wij
over kultuur spreken, bedoelen we in de regel iets anders. Ik heb zelf vroeger in
Opwaartsche Wegen geschreven, dat kuituur niets dan een verzamelbegrip is en
dat is het ook meestal : literatuur plus muziek plus dans enzovoort. Maar vagelik
zit er in het begrip kultuur toch ook nog wel iets anders, iets van een hoogere eenheid van al die gescheiden kunstsoorten en daarom wil ik het woord gebruiken in
de zin van mensheidsvormgeving. De essayistise schrijfwijze brengt nu eenmaal
mee, dat men er terminologies maar een beetje met de muts naar moet gooien. Een
essay is een ding dat het midden houdt tussen een wijsgerig betoog, dat met exakte
begrippen, en een gedicht, dat met beeldsuggesties werkt. Als zodanig staat het
misschien nog het dichtst bij een preek. Het eigenaardige ervan is, dat het gemakkelik
en zonder enige scholing begrepen wil kunnen worden op gevaar af van daardoor
onbegrijpelik te zijn. Alle nieuwe onderscheidingen, die het essay maakt, benoemt
het zooveel mogelik met bestaande termen, die een aan het nieuwbenoemde
enigzins verwante betekenis hebben. Dat suggereert direkt een zekere inhoud, dus
een zeker begrijpen en geeft een gevoel van op bekend terrein te zijn. Maar dit is
alles tussen haakjes en ter verontschuldiging voor het gebruik van de term kultuur
in deze zin (en voor het gebruik van zooveel andere termen in deze beschouwing).
De kulturele vorm kent geen afzonderlike schepper en toeschouwer, want zij zijn
éen in de gemeente. Onze Protestantse liturgie bewaart een zeer schamele rest van
deze kultuur, maar zelfs in dit povere restje, want de voor-reformatorise liturgie
was veel rijker, is nog wel iets van de primitieve eenheid van woordkunst, toonkunst
en dramatise kunst te bespeuren. Hier naderen de beide begrippen kultuur elkaar dus.
Hoe komt de gemeente aan haar kulturele vormen ? We zien het in onze liturgie .
het zijn tektonise vormen van individuele dichters, verwekt door de organise openbaringsvorm, die in de gemeente leeft, door de dichters teruggegeven aan de gemeente, en door de gemeente aanvaard. Dit is de hoogste triomf en de hoogste
verdeemoediging voor een dichter : dat de vorm van zijn vrijheid hem niet scheidt
van, maar bindt aan de gemeente, dat de gemeente haar eenheid vindt in zijn
vorm en zijn naam mag ondergaan in de grote naamloze mensheid, die het auteurschap a.h.w. heeft overgenomen. Natuurlik is dit heel wat anders dan een goedkope
gemeenschapskunst, waar u wel even weinig voor zult voelen als ik. Want die
z.g. gemeenschapskunst is geen wezenlike kulturele mensheidsvorm : u en ik, de
z.g. literair ontwikkelden, voelen ons daar helemaal niet in opgenomen, zoals in
de goede liturgie, en u en ik behoren toch ook tot de mensheid, tot de gemeenschap ? Van literatuur tot kultuur komt men nooit door het opgeven van de
persoonlikheid, maar alleen door de vrije vormgeving der persoonlikheid te binden
aan de geopenbaarde norm van de Persoon.
Maar waarom is de kultuur der Kristelike gemeente, volstrekt genomen de enig
mogelike kultuur (mensheidsvorm), opt ogenblik zo arm ? Er is geen behoorlike
liturgie en die zal er voorlopig wel niet komen ook, want dat is geen werk, dat
door een paar dominees even opgeknapt kan worden : daar is een krachtig dichter lik, vormvernieuwend leven in de gemeente voor nodig. Want ook de liturgie,
de gemeentelike kultuur, is natuurlik onderworpen aan de ritmise vernieuwingsdrang, die inherent is aan alle vormgeving. Het eeuwige manko- probleem en het
betoverde kringetje : er zijn geen Kristelike - dichters, omdat er geen Kristelike
kultuur isdie hen draagt, er is geen kristelike literatuur omdat er geen Kristelike
dichters zijn, er is geen Kristelike kultuur omdat er geen Kristelike literatuur is.
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En er zijn geen Kristelike dichters, enzovoort, tot het einde der dagen. Als we
de geschiedenis van de Kristelike gemeente nagaan, zien we wel tijden,. waarin
het beter was dan tegenwoordig, maar helemaal goed is het toch nooit geweest,
want altijd horen wij van ketterij. En overal waar serieuze ketters zijn, heeft de
gemeente kultureel gefaald, omdat haar kulturele vorm spankracht en drang tot
vernieuwing in vrijheid in onvoldoende mate blijkt te hebben bezeten om de vaak
beste en levendigste geesten uit haar midden te kunnen binden. Voor iedere ernstige
ziel, die verloren gaat, is de hele gemeente medeverantwoordelik, want zij had
gezamelik moeten verliezen om gezamelik weer te kunnen vinden. Tegen het
kerkbederf van de late Middeleeuwen is de reformatie beslist niet afdoende geweest, want ook de reformatie heeft het humanisme op den duur niet kunnen
binden met als gevolg de 19e-eeuwse krisis, waarbij de kerk bijna ten onder is
gegaan. De synthese van Kristendom en kultuur, om deze foutieve uitdrukking
te gebruiken -- want er is geen Kristendom denkbaar zonder kultuur, zomin als
er een inhoud denkbaar is zonder vorm — is, volkomen begrijpelik, bij de grote
reformatoren niet universeel genoeg geweest en aangezien de protestantse kerken
zich na het grote reformatorengeslacht haastig en verschrikkelik solied hebben
gekonsolideerd en er geen gelijkwaardige, laat staan grotere reformatoren, meer
geweest zijn, heeft de kultuur der gemeente zich onvermijdelik verengd en is
zelfs zo ver gekomen, dat zij een opgewoekerde humanistise schijnkultuur, voor
kultuur bij uitnemendheid en een kostelik goed heeft aangezien, waarvan het alleen
maar jammer was, dat het allemaal zo onkristelik moest zijn, en waarmee een
„synthese" begerenswaardig scheen. Dit waren de gevolgen van het feit, dat een
al te burgerlike kerk zich in haar gebondenheid gerechtvaardigd heeft geacht en de
vrijheid van haar dichters niet heeft kunnen leiden en ze heeft verketterd en
laten verloren gaan. Het uiterst labiele evenwicht tussen vrijheid en gebondenheid,
dat een al te gespannen waakzaamheid eist, wordt op alle terreinen des levens
herhaaldelik verstoord. Maar bij gewone morele delikten is het verstoorde evenwicht veel gemakkeliker te herstellen, omdat gemakkeliker is vast te stellen, waar
de fout zat. Wat wij nodig hebben is een ethiek van het kreatieve leven, een leer
van het vinden door het verliezen. Of nee, ook weer geen leer, want iedere leer
is afgeleid. Wat wij nodig hebben, hier en overal, is kontakt met de geopenbaarde
Persoon, die zichzelf heeft verloren om ons te vinden en in wie wij allen eenmaal
onszelf zullen verliezen om Hem te vinden.
H óe, wat zullen wij dichten ? Laat ik proberen daar nog wat over te zeggen.
Over wat voor onderwerpen moet de Kristelike dichter schrijven en verdienen
Bijbelse onderwerpen nog een spesiale voorkeur ? Want zo kunnen wij het probleem prakties stellen. Ik heb al eerder laten doorschemeren, dat ik inkwisitie
helemaal niet zo verwerpelik vind, want inkwisitie noopt de slachtoffers in eik
geval tot zelfkritiek en dat is een goed ding. Maar -- het wordt bijna vermoeiend
om altijd weer met die paradoksale spanning tussen vrijheid en gebondenheid aan
te komen dragen -- de wijsheid van de inkwisiteur moet altijd in evenwicht worden
gehouden door de wijsheid van het „oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld zijt ".
Dichter en inkwisiteur hebben elkaar nodig, hoort u het wel : elkaar. De inkwisiteur
kan veel van de dichter leren en de dichter veel van de inkwisiteur, want de dood
afgeschaft. U merkt dat inkwisiteur ten naaste bij identiek wordt met-strafi
wat wij ook wel burger hebben genoemd. Er zijn veel krassere identifikaties door
het essay gepresteerd. Ik wil hier alleen maar mee uitdrukken, dat ik zelf in deze
beschouwing ook voortdurend wissel tussen de rollen van inkwisiteur en dichter.
Als ik dus nu ga zeggen, dat ik de dichter in de keuze van zijn onderwerpen geen
enkele beperking opleg, spreek ik weer als dichter. Er blijft vanzelf de beperktheid
van het menselike leven, maar die is van nature gegeven en die heb ik dus niet
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op te leggen. Bovendien, welke dichter zou aan déze beperktheid willen ontkomen :
als God mens is geworden, wat zou de dichter dan meer willen zijn ? Maar verder
wil ik de dichter absoluut in niets beperken, ik wil hem alleen in alle volstrektheid
binden aan het universele. Een spelletje met woorden, vindt u ? Toch ook iets
meer. Er wordt mee gezegd, dat binding geen beperking behoeft te zijn. In God
zijn inkwisiteur en dichter éen. Ieder onderwerp krijgt een universele betekenis,
als een Kristen er een gedicht over schrijft, kan het tenminste krijgen, als de Kristen
waarlik Kristen was, toen hij dichtte. Want als een Kristen vindt, vindt hij God.
Wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien. Daarom maak ik geen onderscheid tussen gewone gedichten en Bijbelse gedichten. Ieder gewoon gedicht wordt
welbeschouwd Bijbels en ieder Bijbels gedicht gewoon. In de Bijbel treden niets
dan gewone mensen op en alle gewone mensen zijn kinderen Gods. Maar er zijn
toch verschillen, zegt u. Er zijn vormen die zich direkt en er zijn vormen die zich
minder direkt bij de organise vorm van de openbaring aansluiten. Maar ik vraag
u, wat geeft u het recht om de openbaring zo beperkt te zien en wat is er universeler dan de Zoon des mensen ? Inderdaad, niets geeft ons het recht en toch doen
wij het, allemaal. Volstrekt niet alle vormen zijn ons transparant geworden en wij
voelen ons leven nog altijd gevangen binnen de blinde muren van aarde en hemel.
Maar dat ligt aan ons en niet aan de openbaring. Intussen hebben wij te leven
en in afwachting van de tijd, dat werkelik alle dingen nieuw voor ons zullen zijn,
zullen wij ons konsentreren op de beperkte openbaring, die het geloof der gemeente van onze dagen bezit, in de hoop, dat door ons dichten die openbaring zich
zozeer zal mogen uitbreiden, dat zij eens al het geschapene zal omvatten. Dus
voorlopig, uit droeve noodzaak, zijn wij misschien zelfs wel verplicht bij voorkeur
Bijbelse gedichten te schrijven in de beperkte zin van het woord. Maar wij hebben
zo veel Bijbelse gedichten, die niet Bijbels zijn, merkt de inkwisiteur op. Ik geloof
wel, dat u gelijk heeft, antwoord ik, maar zo iets is niet wetenschappelik door
u of mij uit te maken, omdat het niet wetenschappelik is uit te maken, of een
dichter al of niet tot de gemeente behoort. Wij doen dus het beste met de zaak aan
de gemeente over te laten. Aanvaard de gemeente een gedicht, wat zouden wij dan
nog kritiseren, aanvaard de gemeente niet, dan zal het gedicht vanzelf wel te gronde
gaan. Maar, zegt de inkwisiteur weer, de gemeente als gemeente kan niet oordelen,
dat kunnen alleen maar de individuele inkwisiteurs in de gemeente. De gemeente
kan enkel dichten, of misschien nog beter : enkel zingen. De zaak aan de gemeente
overlaten wil dus zeggen, dat er niets gebeurt. Het is m.a.w. geen oplossing, maar
een dooddoener, zij het een prinsipiële. Toch niet zo'n erge dooddoener als het lijkt.
Er gebeurt wel degelik iets : er wordt aanvaard of niet aanvaard. Er wordt beslist
over leven en dood : een aanvaard gedicht is, een niet aanvaard gedicht is niet.
Deze aanvaarding voltrekt zich natuurlik in de leden van de gemeente individueel,
dus ook in de inkwisiteurs. Ook in de inkwisiteurs ? Ja, mits zij leden van de
gemeente zijn, m.a.w. mits zij niet op wetenschappelike gronden oordelen, maar
enkel vragen of het gedicht tot hen als gelovigen iets te zeggen heeft, of er iets in
geopenbaard wordt. Het spreekt vanzelf, dat z.g. objektieve kriteria, die buiten
het geloof der gemeente om worden toegepast, b.v. of het „verhaal" van het gedicht
wel presies klopt met het „verhaal" in de Bijbel (wat is dat ?), volstrekt waardeloos
zijn. Al is het verhaal z.g. letterlik overgenomen, dan kan een gedicht nog wel door
en door verwerpelik zijn, d.w.z. niet zijn, juist omdat alleen maar de letters zijn
overgenomen. Vormelementen, die zich lenen voor een statistise, natuurwetenschappelike behandeling, zijn meestal nooit essentieel geweest en zijn in ieder geval
op het ogenblik van de behandeling dood en inhoudloos. Spreekt een gedicht
daarentegen tot een gelovige, dan is daarmee bewezen, dat het op de een of andere
manier organise vormgemeenschap moet hebben met de historise openbaring.
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Spreekt het niet tot de inkwisiteur, dan moet hij nog voorzichtig zijn, want is hij
op dat moment wel de ideale vertegenwoordiger van de gelovige gemeente?
Ik veronderstel, dat u al lang bij uzelf heeft zitten denken : ja, dat is nu allemaal
goed en wel, maar het zegt nog zo weinig ; je moest eens wat konkreter worden
en ons laten zien, hoe de openbaring zoals zij leeft in de gemeente van deze tijd,
haar vorm moet vinden in de gedichten van deze tijd, want dan zouden we tenminste eindelik eens presies weten, hoe we van ons manko af kunnen komen. Nee,
ik veronderstel toch niet, dat u dit heeft gedacht en dit van mij eist, want dan
zou u iets onmogeliks van mij eisen. Ik zou dan alle gedichten die de Kristelike
dichters van deze tijd, niet geschreven hebben, maar zouden kunnen schrijven,
geschematiseerd voor u moeten parafraseren. Immers hoe de openbaring vorm
wordt in een gedicht is alleen met dat gedicht zelf te zeggen of, uiterst gebrekkig,
met de proza-parafrase van dat gedicht. Maar hoe kan ik gedichten parafraseren, die
er nog niet zijn ? Toch voel ik in alles wat ik tot dusver gezegd heb een zekere
kilte en leegte. Over dat waar het op aankomt, wat in het diepst van ons leeft en
wat ons stuwt in onze strijd om een literatuur, om een kultuur, heb ik toch eigelik
nog niets gezegd, al heb ik er wel in grotere of kleinere kringen om heen gesirkeld.
Daarom wil ik als kind van deze tijd, nu ik zoveel over de vorm heb gezegd, ook
zelf enige vorm trachten te geven aan dat waardoor ik mij aan de gemeente gebonden voel. Ik zie in ons individuele leven twee lijnen, die ik maar de biologise
en de ethise zal noemen. De biologise lijn is de lijn van de vrijheid, die de gebondenheid niet ontkomen kan, de ethise lijn is de lijn van de gebondenheid, die altijd
door de vrijheid geteisterd blijft. Beide lijnen ontmoeten elkaar en vinden hun
oplossing in het kruis van de dood. De biologise lijn schept de verhouding van
ouders en kind. Met de geboorte wordt het kind uitgestoten in de vrijheid, maar
blijft toch zijn hele leven aan zijn ouders, zijn oorsprong gebonden. Met de dood,
als het kind, om het oud-testamenties uit te drukken, weer tot zijn vaderen verzameld wordt, keert het tot zijn oorsprong weer en gaat zijn vrijheid onder in een
nieuwe, en nu volstrekte gebondenheid. Deze dood is echter maar betrekkelik, als
het leven zich in zijn vrijheid vernieuwd heeft. De levenskrachtige, primitieve geest
kent geen rust zonder nageslacht : Abraham. De enigzins pathologies alle konsekwenties, ook van de dood, doordenkende romantiek verwijlt daarentegen met een
zekere voorkeur bij het eind aller dingen, bij de Marsmanniaanse „laatste zoon van
een vermoeid geslacht ", het vroegrijpe doodsverlangen van een humanistise kultuur,
die haar eigen onvervulbaarheid inziet. Ook het Kristelik geloof denkt eschatologies,
maar het einde zal niet aanbreken en deze kultuur zal niet tot haar oorsprong weerkeren, dan na het duizendjarig rijk, waarin alle dingen vervuld zullen zijn. Op
't ogenblik hebben wij zeker te leven. Daarom is ons de in wezen heidense en
voorkristelike, koppige levenswil van na de oorlog sympathieker dan het bloedeloze
idelisme, dat b.v, nog al te veel onze pacifistise beweging ontsiert. Waar ik - ondanks
dit alles toch een warm voorstander van ben. Dit laatste om misverstand te voor
Trouwens deze ziekelike onmacht tot het leven tiert ook in verschillende-komen.
ultra-rechtzinnige Kristelike sekten, die het minst van alle mensen de tekenen
der tijden verstaan, omdat zij de Kristelike kultuur op een alleronverantwoordelikste
wijze verengd hebben. Genoeg hierover : stik in dierbaarheid en verdwijn.
De ethise lijn schept de verhouding van mens tot mens, in het bizonder van
man tot vrouw, het gevoel van verbondenheid, dat steeds weer verbroken wordt
door de individuele gescheidenheid. Het laatste en volstrekte verraad van het vrije
individuele leven aan de gemeenschap is de dood. De primitieve geest zal, afgezien
van allerlei bijvoorstellingen, de dood toch hoofdzakelik zien als een verlies, dat
de gemeenschap lijdt en dus b.v, ingeval de dood veroorzaakt is door een lid van
een andere gemeenschap, tegen die andere gemeenschap de bloedwraak toepassen
;
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om haar hetzelfde verlies te doen lijden, Een individualistise romantiek zal daarentegen de dood in de eerste plaats zien als een bevrijding uit de knellende banden
der aardse gemeenschap, ook in dit opzicht wereldontvluchtend. Het Kristelik geloof
ziet de dood als verzoening. Want hier kruisen elkaar de biologise lijn, die ombuigt
naar de definitieve gebondenheid, en de ethise lijn, die ombuigt naar de definitieve
scheiding, tot een laatste stilte, waarin alle wrok over ontnomen vrijheid en alle
wroeging over niet gevonden gebondenheid tot zwijgen komt. De vormen, waarin
de gemeente deze verzoeningsdood heeft gezien, hebben zich, behalve om het
kruisigingstoneel zelf, vooral gekristalliseerd om twee kernmotieven : de bruiloft,
meer vrouwelik gedacht, en de militia Christi, meer mannelik gedacht. Als ik dit
zeg, oriënteer ik mij natuurlik een beetje naar de Middeleeuwen, toen de gemeente
nog argelozer en vrijer kon dichten, dan in onze tegenwoordige, al te verschrompelde,
Kristelike kultuur. Ik bedoel hier helemaal niet mee, dat we nu maar tot de Roomse
Middeleeuwen moeten terugkeren, maar wel zou ik willen, dat we nog eens tot de
reformatoren konden terugkeren om van daar uit opnieuw te beginnen. Hoeveel
vrijer dan wij kon nog iemand als Revius niet dichten ! Maar alle na -reformatorise
bewerkingen van het Hooglied b.v. verschillen toch al hierin van de Middeleeuwse,
dat in de bruid-bruidegom verhouding de bruid niet langer de individuele, vrouwe like, ziel is, wat in de M. E. nog heel duidelik het geval is (lees maar de levensbeschrijvingen van de Diepenveense zusters), maar verabstraheerd wordt tot de
gemeente als geheel (lees maar Seerp Anema's laatste boek, of nee, lees het liever
maar niet). Een prachtige reminiscens aan de oude individuele verhouding, en daarmee een teruggrijpen op het essentiële van de vorm, vindt u echter nog in Geerten
Gossaerts gedicht „Poëta in meretricem nimis immaturam", dat u vooral niet
moet overslaan in de bundel Experimenten. Alle liefdesmotieven kunnen doods
worden, omdat de liefde in de dood haar uiteindelike verzoening ontvangt,-motievn
en omgekeerd kunnen daardoor ook alle doodsmotieven liefdesmotieven worden:
Der Tod and das Madchen. Aan de andere kant noemde ik het meer mannelike
motief van de militia Christi, het afscheid van de wereld om Kristus te volgen tot
het Kruis, tot in de dood. Het motief van de soldaat, die afscheid neemt om op
te trekken ten heiligen strijd is sinds Homerus beroemd en als in zoveel gevallen
is ook hier een voorkristelike vorm gekristianiseerd, d.w.z. de willekeurige persoon
of zaak aan wie ridderlike trouw bewezen wordt, welke trouw dan pas haar onherroepelike gebondenheid kan krijgen door de dood, is hier vervangen door de universele
Persoon, die, omdat hij de universele, normatieve Persoon is, iedere ethise verhouding maakt tot een verhouding met Hem. Is niet het Kruis zelf een symbool,
ouder dan het Kristendom en dat pas door de openbaring aan de gemeente zijn
eigelike zin heeft gekregen?
In de dood rusten de biologise en de ethise lijn voorgoed in elkaar, maar in het
gewone leven, parallel naast elkaar voortlopend, raken zij elkaar ook telkens. Ik
kan maar weer enkele motieven aanduiden : het huwelik, gezamenlike biologise
zelfvernieuwing in zo volstrekt mogelike ethise gemeenschap ; het kind, biologise
zelfvoortzetting van de ouders, als nieuw lid opgenomen in de gemeenschap ; de
maaltijd, biologise zelfhandhaving en tegelijk diepste bewustwording van het solidaire leven der gemeenschap. U ziet, ik noem met opzet de hoogtepunten, die
voor het geloof van de gemeente sakramentele betekenis hebben, al wordt het
huwelik dan in onze protestantse kerken niet onmiddellik onder de sakramenten
gerekend.
Over dit alles en over veel meer, en veel dieper dan ik het hier even aanduiden
kan, zullen Kristelike dichters van deze tijd dichten. Hebben zij eigelik ooit over
iets anders gedicht? Altans trachten te dichten, want de gemeente heeft, zoals
wij zagen, eigelik nog nooit een volledige kulturele vorm van de in haar wonende
-
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volledige openbaring gekend. Ja, het is eigelik dwaas, dat ik een poging heb ondernomen om iets van die vorm, hoe schematjes ook, te durven aanduiden. Ik verzoek u dan ook dringend om het als niets meer te beschouwen dan het is . een
persoonlik getuigenis van een simpel gelovige (of een simpel ketter). Dat ik het
gedaan heb, is alleen geweest om u te laten zien dat theoretiseren over vorm en
inhoud op zich zelf eigelik niets is en de Kristelike gemeente niet van haar kultureel
manko afhelpt. Maar wel kunnen wij door ons inzicht in de verhouding van vrijheid
en gebondenheid dit bereiken, dat wij het kreatieve leven in de gemeente, als het
doorbreekt, tenminste niet tegenhouden, door de dichters een verkeerde gebondenheid
op te leggen, die niet uit de openbaring, maar uit onszelf is, en door hen om hun
vrije vormvernieuwing, die ons misschien stoot, maar daardoor misschien ook wakker
schudt, niet direkt te verketteren. Wie een Kristelike literatuur nodig heeft, moet
de dichter de openbaring laten uitdragen zoals zij hem geopenbaard is, met volledige gebondenheid aan het geloof der gemeente en met volledig gebruik van het
talent zijner menselike vrijheid.

314

LECTUUR VOOR DE JEUGD
DOOR

P. H. MULLER.

Het jongens- en het meisjesboek hebben — terecht --- in ons blad tot heden
weinig de belangstelling gehad. Zij zijn, ten eerste, in engen zin niet te rekenen
tot de literatuur en er zijn voor ons doorgaans belangrijker dingen te doen, dan
er over te schrijven. Bovendien raakt men, het boek voor de jeugd besprekende,
spoedig op het gebied der paedagogiek, waar ons blad niet in de eerste plaats
behoort. Evenwel, er zijn ons in den laatsten tijd af en toe jongens- en meisjes
bespreking toegezonden, die gedeeltelijk inmiddels reeds gerecenseerd-boekntr
zijn, doch, al zou dat het geval niet zijn geweest, dan bestond er nog een reden,
om de lectuur voor de jeugd, zij het voor eenmaal, niet te houden buiten de
sfeer onzer belangstelling.
Het geval is n.l., dat vooral het verhaal, bestemd voor den jongen van omstreeks
vijftienjarigen leeftijd, in de laatste jaren onder den invloed is gekomen van de
Engelsche of uit het Engelsch vertaalde ontspannings- en sensatie-lectuur. Deze
invloed doet zich gelden in een navolging (de graad van bewustheid hierbij laten
we buiten bespreking) van de compositie en den stijl, die zóó duidelijk aanwijsbaar is, dat ze niet valt te loochenen. Maar blijkt sterker nog in een grondige
wijziging van den inhoud, welke verandering, gezien van paedagogisch standpunt,
bedenkelijk kan genoemd worden.
De springende verhaaltrant, de wisseling van tooneel, de oppervlakkige milieuteekening en de zeer onverzorgde karakterbeschrijving in menig jongensboek van
den laatsten tijd, blijken, reeds bij vluchtige vergelijking, frappante gelijkenis te
vertoonen met de producten der werkwijze van Wallace, Sapper, Horler, Fairly
en andere Engelsche story-tellers. Johan Been en Gordeau, twee typische ver
oudere generatie van Nederlandsche schrijvers voor de jeugd,.-tegnwordis
arbeidden veel serieuzer — evenals Van Abcoude en De Vletter '--, dan Roggeveen,
Feitsma, Berghuis en Den Hertog, jongere auteurs, wien het verlangen, vooral
spanning te bieden aan den jongen lezer zoodanig te pakken heeft, dat zij met al
te veel graagte veel veil hebben van al hetgeen de boeken van, ouderen belangrijk
en boeiend maakte en nu maar noode wordt gemist. Natuurlik, het is best, dat
de altijd moraliseerende en lessen uitdeelende Stamperius verdrongen is en ieder der
jongere auteurs, behalve Feitsma dan, schrijft een betere, vooral een vlottere taal,
dan hij met zijn afgepaste vraag- en antwoorden-dialoogje te lezen gaf, doch de
fijne typeeringen van personen en situaties, welke Gordeau vermocht te geven in
een paar regels, liggen, zoomin als de frissche humor van De Vletter, meer binnen
het bereik en de belangstelling van hen, die nu schrijven voor den jonger?, die
de H.B.S. nog bezoekt of reeds zijn plaats vond in de werkplaats, de winkel of
het kantoor. Men zoekt thans andere dingen dan de ouderen geven wilden. Voor
plaats der beschrijving van den geestelijken groei en de psychische-namelijksd
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ontwikkeling gekomen een vereering der physische meerderheid, van handigheid,
vlugheid, durf en ook van onafhankelijke zelfstandigheid, die tè uitsluitend optreden naar buiten belangrijker acht dan het leven naar binnen. In zulke jongens
veelal die hoofdpersoon belangwekkend, interessant en, zonder dat het-boeknis
zoo nadrukkelijk wordt betoogd, tegelijk het voorbeeld, die door kracht van spieren
en zenuwen de voetbalmatch, de zwem- of zeilwedstrijd wint, of een andersoortige
prestatie tot stand brengt. Degene, die niet bogen kan op physische superioriteit is
onmiskenbaar de mindere, die het nog niet zoo ver bracht en die, als de lezer,
met bewondering opziet tot hem, die „het kan". Er zit in dit genre boeken een
foutieve vereering van de prestatie, van de macht en het kunnen, welke bedenkelijk
dicht grenst aan een imperialisme op grooter schaal in de staatkunde, waarop de
naties ondanks de vele aanvallen nog geen overwinning van blijvende beteekenis
hebben vermogen te behalen.
Been heeft zich met voorliefde gehouden bij het historische jongensboek ; ieder
kent de drie dorpsche Jannen van Stamperius, evenals de kleinsteedsche burgerjongens uit de verhalen van Gordeau. Voor de latere auteurs hebben de matrozen
van Michiel de Ruyter even weinig bekoring als de kornuiten, die bij oom en
tante in de stad gaan logeeren om er de stilte en de afzondering van het meesterhuis van Terhorst te vergeten. Het moderne jongensboek speelt in de groote stad,
waar elk huis een telefoon heeft, waar de electrische tram rijdt en waar een vliegveld is. Berghuis' jongens bouwen hun eigen radio- toestel en krijgen dan zonder
slag of stoot verbinding met Mars, alias met een vriend, die dwars wil. Ofwel
ze zitten in de televisiekelder, waar andere avonturen te beleven vallen. Jan Feith
laat er een in het bezit van een Egyptische mummie geraken, die, tot een kortstondig
modern leven ontwaakt, een even spannend als onwerkelijk bestaan leidt. De
avonturen, waarop een Bram Vingerling bogen kan, dankt hij aan wat geheim
poeder uit een oud horloge, een poeder, dat hem in staat stelt in Den Haag-zing
de onwaarschijnlijkste grappen uit te halen en ten laatste zelfs de Schevéningsche
pier rechtzetten .... Maar de geschiedenis van Bram kan, in onwerkelijkheid en als
product eener grove fantasie nog niet op tegen de avonturen, welke Woudstra beleeft in het naar hem genoemde boek van Roggeveen. Deze schrijver is blijkbaar
al even sterk als Berghuis en eenige anderen onder de bekoring van het mysterieuze
geraakt. Niet minder dan een heele autobus met passagiers en chauffeur incluis
worden opgenomen en komen op de maan terecht, de hemel weet door welke
krachten. De knappe politieman Woudstra weet niet alleen de verdwijning op te
helderen, maar hij brengt gelukkig de verlorenen weer behouden op onze planeet
terug. Met de autobus. Ook in andere jongensboeken zijn de auteurs er gauw
bij, electrische apparaten en andere ingewikkelde en onverklaarbare machines prestaties tot stand te doen brengen, die alleen mogelijk zijn op het geduldige papier.
In „De Vrededwinger" van Den Hertog past Captain Pax zelfs gedachte-overdracht
op recordafstand (dwars door Europa) toe met behulp van een Egyptisch beeldje,
waarnaar hij eerst lang heeft zitten staren en dat hij dan in handen laat komen
van een diplomaat. De man kijkt er naar en tegelijkertijd is hem een vredelievende
speech gesuggereerd. In deze sfeer past natuurlijk het geluidlooze gaspistool, het
cijferschrift, de televisie en nog een serie andere dingen.
De detective Woudstra uit Roggeveen's genoemde boek is een type, dat ook in
jongensverhalen van andere schrijvers voorkomt. De speurder weet onfeilbaar de
inbreker, dief of smokkelaar te vatten, maar, tot meerdere glorie van den intelligenten H.B.S. -er of Gymnasiast voor wie het boek is geschreven, altijd en alleen
met zijn hulp en dank zij zijn vernuft. Feitsma weet b.v. te vertellen van zekere
teekeningen, gebruikt bij den bouw der IJmuider sluizen, die plotseling ontvreemd
zijn. Zekere Willem Berg, die ook in andere werken van dezen schrijver de held
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is, gaat op jacht om den dief te vangen. Met fabelachtige snelheid reist hij, alsof
het niets kost, om de wereld, om daarna te ontdekken, dat de inbreker-dief zich
in een Limburgsch dorpje bevindt. Een andermaal lukt het denzelfden handigen
jongen j in een volgens bijzondere constructie vervaardigd vliegtuig te komen, waarmee
eenige reizigers een tocht naar Centraal - Afrika maken. Het is kenmerkend voor de
werkwijze van den schrijver, dat hij alles wat hij weet omtrent natuur en bevolking
van dit werelddeel op enkele pagina's samenbrengt om ruimte te houden voor de
beschrijving van een tocht, die aan spanning niets, doch aan zin voor de werkelijkheid alles te wenschen laat.
Er zijn natuurlijk jongensboeken, waarin het minder kwasi-modern toegaat, doch
die behelzen dan in den regel weinig anders dan het relaas van fiets- en kampeer
waarop maar weinig variatie mogelijk is -- tenzij de auteur er een sen -tochen,
glansje aan weet te verschaffen. Dat is b.v, het geval met „Het kamp in-sationel
het spookbosch" van Kieviet. Van Balen schreef een paar echt Amsterdamsche
jongensboeken en wellicht is het hém nog wel het best gelukt, de groote stads
te brengen in een verhaal voor jongens. Eén ervan speelt in het jaar der-atmosfer
Olympische Spelen en wanneer men niet al te hooge eischen stelt aan de ver
taal en stijl, laat het zich best lezen en zullen jongens er ook van ge--zorginde
nieten. Maar zoodra is voor de blijkbaar maar beperkte fantasie der schrijvers de
stof niet uitgeput of het geheimzinnige moet weer te hulp komen om de onontbeerlijke spanning te leveren. Dan is een der aspirant- mededingers naar een prijs op de
Olympische Spelen te Buenos-Ayres plotseling verdwenen, zoo maar zoek geraakt,
precies als de beroepsvoetballer in de geschiedenis van Sherlock Holmes en men
kan vooruit wel raden, hoeveel gevaarlijke avonturen er doorgemaakt moeten worden,
voor de knaap op de nipper terecht komt, en, dank zij een fijne vliegtocht, toch nog
op tijd meedoen kan.
In al die jongensboeken, waarvan we er in het bovenstaande een paar signaleerden,
heerscht het verlangen naar het geven van spanning zoo oppermachtig, dat het
al het andere eenvoudig verdringt. Spanning, die men zuiverder, sensatie kwalificeeren moet, daar ze er op uit is, den jongen lezer van de eene verrassing in de
andere te voeren, zonder een enkel middel, ook niet het ongeoorloofde, te versmaden.
Het gaat in dit slag boeken voor de jongeren al precies eender toe als in de detective-stories voor de ouderen : het onverwachtste gebeurt en altijd zijn er wel val
knoppen, microfoons en andere prettige verrassingen, immer boosaardige-luiken,
naturen ; lage schurken, geheime spionnen of verraders, die voor de noodige af
aantrekkelijkheid zorgen. Will Burger (om nog een-wiselngdvrcht
voorbeeld te noemen) brengt een paar onwaarschijnlijk jonge knapen in een Egyptische pyramide, waarin eenigen hunner natuurlijk opgesloten worden. Geen nood,
de oudste, een jong' Egyptoloog, vertaalt, bij het licht van een zaklantaarn wel de
hiëroglyphen, die hem helpen, uit de duistere pyramide- kelder te komen. De
verrader ontvangt loon naar werken en een collega, die de aanstichter was, wordt
krankzinnig als de schrijver niet goed weet, hoe zijn handelwijze te rechtvaardigen.
Het oordeel over de compositie van al zulke moderne jongensboeken (waarvan
men er vele over één kam kan scheren) kan kort zijn : ze is afhankelijk van de
sensationeele inhoud, welke door den schrijver bijeen gezocht werd in de oogenblikken, waarop hij zich zijn roeping en taak niet zuiver bewust was. Natuurlijk
lijdt die compositie onder deze overmacht der onzuivere spanning niet weinig;
een weldoordacht geheel, om niet te spreken van een harmonische samenstelling,
is zulk een verhaal zelden. De inzet der geschiedenis wekt allerlei verwachtingen
op en de laatste hoofdstukken zijn de klap op de vuurpijl. Als het mysterie opgelost
is weet de schrijver niet meer en is het verhaal tegelijk uit.
Het is heel jammer, dat zoo goed als geen enkele jongens - schrijver tot nog toe

LECTUUR VOOR DE JEUGD

317

kans gezien heeft, om een werkelijk ècht modern boek te schrijven, waarin het
leven van een grootestadsjongen z'n zuivere weerspiegeling vond. In den roman
vindt de lezer, behoort hij althans te vinden, zijn eigen bestaan, ziet hij het weerkaatst en wordt het hem bewust gemaakt in een reproductie, waarvan het synthetische karakter tegelijk het meest waardevolle element is. Maar de jongen, die
van school in een „betrekking" is gegaan, vindt in zijn lectuur niets van het eigene
terug. Integendeel, het schijnt wel, alsof al de auteurs, die hun best doen, hem aan
lectuur te helpen in zijn vrije uren, het er als bij onderlinge afspraak op toe leggen,
hem uit de realiteit van het reëele en dagelijksche leven weg te voeren en te brengen
in het land der ongebreidelde fantasie en bandelooze verbeelding. Nergens komt
„das technische Zeitalter" tot zijn recht, nergens wordt ook maar een ernstige
poging gedaan, de vermechaniseering en vertechniseering van ons tegenwoordige
leven te verbeelden. Niemand schijnt daaraan het boeiende te kunnen ontleenen,
dat het bindmiddel in een goed jongensboek kan zijn. De misteekening in de verhalen, van de vindingen der moderne techniek is zoo frappant, dat de jongen er
wel de allerzotste denkbeelden van zou moeten krijgen, ware er niet in zijn onmiddellijke omgeving de machines, apparaten en toestellen zelf om te bewijzen, hoe
dwaas al die schrijvers - fantasietjes wel zijn.
Een andere post op het debet van veel huidige jongensboeken is, dat ze de jonge
lezers meer of min onbekwaam maken tot het zuiver genieten van literaire kunst.
Voor de appreciatie van het werk van Augusta de Wit, Top Naeff en Arthur van
Schendel moeten de jongens, die door de lectuur van sensatieverhalen zijn verdoofd,
wel het orgaan missen. De fijnste literaire schotels lijken flauw en zouteloos als men
gewend is aan de kruidige, pikante kost, die door de leerlingen en navolgers van
Wallace en Sapper werden bereid met de spaansche pepertjes der sensatie.
En Christelijke schrijvers hebben zich tot nog toe onzijdig gehouden. Het laatste
onder ons verschenen boek voor de rijpende jeugd, Willem Evers' „De tien van
Thor", bevat hoofdzakelijk het relaas van fietstochten en het resumee van onder linge discussies.
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Om vaders plaats, door D. Hogenbirk jzn. Wageningen, Zomer en Keuning.1931.
De schrijver, die de boosaardige critiek blijkbaar kent, tracht haar in een korte inleiding te
ontwapenen. Niettegenstaande dat, hebben we het recht, van hem een goed leesbaar verhaal
te eischen. Als we dat doen en lezen, moeten we concludeeren, dat de schrijver het niet gemakkelijk maakt, zijn boek tot de laatste bladzijde te volgen. Menschen, die van veel en oppervlakkig praten houden, zullen het verhaal ongetwijfeld mooi vinden. Ze hebben stellig ook
veel genoegen in de guitige steekjes, uitgedeeld aan die en gene. „Hij kan het toch maar raak
zeggen hè ?" Maar ons is heel deze geschiedenis toch al te breed en te preekerig, te gewild
geestig en te dominé's-achtig van taal. De gave, kernachtig, puntig te schrijven, schijnt Hogen
sinds „Neveldijk" geheel verleerd te hebben. Nu praat en praat hij maar, houdt niet op,-birk
tot in details te reproduceeren, wat A en B en C e.a. wel zeggen en denken zullen, en gezegd
en gedacht hebben. Aan karakterteekening komt hij in den alles overwoekerenden lust tot
typeering eenvoudig niet toe. En heele reeksen pagina's zijn onleesbaar geworden, dank zij de
tale Kanaan en de kanselrhetoriek. Moet men dat nu allemaal goed praten omdat er een zekere
categorie van menschen is, die het „mooi" vinden en er van genieten?
Niettegenstaande 's schrijvers beloften is het boek wèl een verhaal, preekt het ter dege en
als deze „schets" al zoo uitvoerig en gedetailleerd is, ben ik toch maar blij, dat ie niet uitgewerkt is 1 Ik houd niet van dat coquetteeren met het primitieve Christelijke geloof van
bekrompen Christenen, zooals die in dit boek ten tooneele gevoerd worden. Dominé is, je kunt
het zoo proeven, in z'n hart wat blij dat er zulke z.g. „geloovigen" zijn. Hij bedient zich van
heel hun Christelijke existentie om er zijn schrijf -, preek- en vertoon-lust aan bot te vieren. 'k Heb
mezelf al eens afgevraagd en doe dat hier openlijk, of het wel geoorloofd is, onzuiver, primitief
geloofsleven op deze wijze te gebruiken. P. H. M.
Waar geleden en gelachen wordt, door Zuster Sonja, Nijkerk, G. F. Callenbach, 1931.
Na „De roep van het bloed" van Hendeck Sonne en „Om vaders plaats" van Ds. Hogenbirk,
is dit boek met zéér eenvoudige schetsen, „uit het ziekenhuisleven", een ware verademing voor
den recensent. Deze zuster -- haar russische voornaam zal wel pseudoniem zijn -- schrijft haar
vertelsels voor de vuist weg en met de zorgeloosheid der naïveteit. Natuurlijk draagt het proza
daarvan de lidteekens en we zouden onwaarheid zeggen, indien we beweerden, dat ze het sieren 1
Maar er zit toch wel wat aantrekkelijks in deze ziekenhuis-verhaaltjes. Als er wat meer zorg
aan besteed was, zouden ze best een representabel boek hebben kunnen vormen, de technische
zorg van den drukker méér waard dan nu. Maar de schrijfster-verpleegster heeft met haar
naïveteit toch wel een en ander bedorven. Ze denkt nu, dat ieder lezer alles precies even belangrijk vindt en vooral ook even „zielig" als ' zijzelf en vergeet, dat, die haar boek opnemen,
outsiders zijn,
p. H. M.
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Mijn Jordanertjes, door A. van Vlaardingen. Erven J.- Bijleveld, Utrecht, 1931.
In dit boekje beschrijft een Heilssoldate haar ervaringen als onderwijzeres in een kostelooze
school in de Jordaan te Amsterdam. Zij doet dat prettig, onderhoudend en vol liefde. Daardoor
zijn haar schetsen opbouwende lectuur, stichtelijk in den besten zin van het woord. Dat de
schrijfster zich nergens de moeite geeft literair te schrijven is een post op haar credit. Een enkele
maal is haar proza wat schoolmeesterachtig en haar schrijfwijze wat naief, maar dat is ook al.
P. H. M.

Het roode boek door Fr. L. Packard. Gouda N.V. Johan Mulder & Co., 1932.
Een sensationeel ontspanningsverhaal, dat zich door hem, die over veel onmogelijks kan heen
lezen, laat genieten. De letter is wat klein en ondanks de titel is de boekband fel geel. Over
't algemeen is de vertaling vrij goed, wat lang niet steeds 't geval is bij deze boeken, maar
er zitten drukfouten in, die hinderlijk zijn. P. H. M.

Thomas A. Edison, 's Werelds grootste uitvinder door F. T. Miller. A'dam,
Literbo. 1932.
Een echt Amerikaansch sensationeel-oppervlakkige biografie. Op bijna elke bladzijde nieuwe
headlines om de aandacht te trekken. De stijl is wel boeiend, maar de schrijver heeft zich al
te gemakkelijk af gemaakt van de beschrijving van Edison's uitvindingen. Daaromtrent heeft de
leek nu nog niet de geringste indruk. In dat opzicht óók is Angel's boek over Edison „voor vaders
en jongens" zéker beter. Hier en daar hindert den lezer ook nog al eens de niet slechts Amerikaansche verheerlijking van „macht" in allerlei vorm. Degene, die in een of ander opzicht wat
bezit méér dan de anderen, is de man tot wie men dient op te zien en die aan zijn bezit de
eerbewijzen dankt. Toch heeft het boek van Miller wel zooveel sympathieks dat het aan
jongens gerust kan gegeven worden.
P. H. M.

De wilden van Europa door A. den Doolaard. A'dam. Em. Querido, 1932.
Dit reisboek van Den Doolaard toont trekken van verwantschap met de boeken van Richard
Katz. De hoofdstukken hier hebben nog meer het karakter van vluchtige notities en vertellen
af en toe nog méér. De journalist- literator, die in „De Druivenplukkers" de serieuze kunstenaar
bleek, geeft in dit zeer leesbare, vlotte boekje met de aardige foto's er het bewijs van, dat hij
óók suggestief van het zwerven door Europa weet te verhalen. Wij zijn in onze taal niet verwend met boeken als dit. P. H. M.

Stilistische en Syntactische Beschouwingen over de Camera Obscura
van Hildebrand, door Dr. H. W. J. Schregel. H. J. Paris, Amsterdam MCMXXXII.
Enkele voorname trekken van het stijlprocedé van de Camera zijn door Dr. Schregel in zijn
proefschrift bijeengebracht en aan rijen voorbeelden toegelicht, terwijl hij bovendien de afhankelikheid van het buitenland, speciaal van Engeland, laat zien. Verrassende, nieuwe opmerkingen
komen in dit boek niet voor, maar belangstelling en vlijt hebben toch een goede dokumentatie
geleverd van wat door anderen voorlopig en partiëel opgemerkt is. Dit proefschrift is trouwens
„geen volledig stilistisch-syntactisch beeld van de Camera Obscura", maar een goede bijdrage
er toe.
v. H.
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Jacqueline Vrijlieff, door J. v. d. Tempel. Amsterdam. P. N. van Kampen. 1931.
De schrijver, die met deze roman debuteert, is een bekwaam werker, die met deze eerste
proeve overtuigend toont, dat hij voor de toekomst wat beteekenen kan. Natuurlijk is de compositie en de uitwerking van 't gegeven niet vlekkeloos, maar de historie van Daantje Vrijlief,
die haar eigen modezaak opbouwde en een superieure vrouw is, werd door hem met vaste
hand geschreven. Daantje (Jacqueline schrijft ze haar naam) weet wat zij wil ; zij heeft een
enorm doorzettingsvermogen, een koel verstand en een helder inzicht in den handel. Als ze
pas meerderjarig is geworden, begint ze een eigen zaakje (wat in de practijk van het leven
met haar f 500.— natuurlijk niet mogelijk is, doch hier niet ter zake doet !) dat ze trots zeer
ernstige ontberingen en ondanks groote moeilijkheden weet op te bouwen tot een zaak van groot
formaat Later opent ze filialen, richt een atelier in en versterkt haar positie. Bij heel dat groeiproces van haar firma heeft Jacqueline de leiding stevig in handen. Haar doel is : iets groots
bouwen, triomfeeren in het leven, héérschen. Later zal ze „over den zin van 't zijnde" wel
eens nadenken. Maar daarvoor is natuurlijk nooit tijd en de lezer, die tegen de figuur van de
geniale vrouw opziet, beseft reeds vooruit, dat haar leven ondanks allen voorspoed, juist ook
niettegenstaande de eene overwinning volgt op de andere, arm en onbevredigd verloopt. De
eerste illusie derft Jacqueline als ze bemerkt, dat haar arbeid over haar begint te heerschen,
haar krachten gevangen houdt en sloopt inplaats van bevrijding te schenken. De laatste geeft
ze bewust en zonder smart prijs als ze eindelijk zonder liefde Emile Blinkert, de zoon van den
grootsten concurrent, huwt. Zoo verloopt heel dit leven, dat opging in zelfverwezenlijking, in
den kring van het egoïsme. Liefde heeft deze vrouw nooit begeerd en nooit vermogen te schenken.
Alleen voor zichzelf, voor het „doel" heeft ze gearbeid en ze moet pijnlijk ervaren dat dit
doel de besteedde krachten niet waard was.
Om deze hoofdfiguur en om deze diep -tragische geschiedenis heeft de schrijver een aantal
personen geteekend. Bijna allen zijn het overtuigde socialisten. Willem Vrijlieff, Jacqueline's
broer, is het duidelijkst getypeerd. Maar hij en zijn leven vormen geen tegenstelling tot zijn
zuster en haar leven. Daartoe is het beeld dat de auteur schetst te flets. Het is net, alsof bij
hem zelf niet zoo sterk het besef bestond van de superioriteit van het socialisme, dat het de
doelloosheid van een geïsoleerd leven als dat van Jacqueline duidelijk genoeg belichten kon.
De schrijver heeft een zeer zuiver materiaal. Zijn zinnen bezitten kracht en rust, zijn karakteriseering is dikwijks kort en indringend, zijn beelden duidelijk omlijnd en goed Hollandsch van
visie. Wel is menig tafereel al te uitvoerig beschreven, doch het is te begrijpen, dat een beginnend schrijver niet alles in eens bereiken kan. Het boek dat wij hier voor ons hebben is
zoo goed, dat wij met groote belangstelling naar het tweede uitzien.
P. H. M.
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HERFSTLIEDJE
DOOR

MUUS JACOBSE.

De bloemen van de herfst zijn, nu de dagen
Donkerder worden, nog wat nagebleven,
Brozer en roder, om een oog dat sterft
Nog te vertroosten in zijn laatste schemer
Waarom wil je niet rusten, waarom vragen
Je open ogen ? Zie dan door het raam
Hoe in de tuin de bloemen van de herfst
Donkerder worden en verdorren gaan.
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ANNUNCIATIE
DOOR

JAN H. EEKHOUT.

Hoog rees hij voor Haar als een wit rank vuur,
een helle duisternis van licht, pal, strak
van overaardsche aandrift, liefde, armuur
van liefde, kern van liefde, en sprak --en zweeg ontsteld en neeg, een brooze tak,
niets meer, zag huiverend hoe in het puur
kristal van Hare ziel het eeuwig Uur,
Gods eindloosheid en 't eigen wezen brak
in kleuren zeven, peilloos diep en groot,
het bloeien Gods in deze kleine maagd,
geboorte goddelijker vreugd en pijn •—
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KERSTBOOM
DOOR

W. HESSELS.

De kerstboom brandt met stil gevlam
en maakt de oogen diep en zacht,
maar Hij Die eenmaal nederkwam
Hij is zoo ver in deze nacht....
een schrijnend ledig is ons hart
bij deze tooi die niets verhult
en waarvan iedre vlam ons brandt
met 't branden onzer schuld -een leugen wordt dit blanke licht,
een leugen zonder Hem -ach lichte boom, één stonde licht,
ach lied, één englenstem --
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SIMEONS LOFZANG
DOOR

MUUS JACOBSE.

Vrouw, die het kindje in je armen vlijt
En om zijn lichtje ons allen verenigt
Heeft een wit ogenblik voor je bevredigd
Al onze pijn, voor nu..,. en voor altijd?
Vergeet, want aan de poort der ziel verdedigt
Een engel met een vlammend zwaard dat snijdt,
De doortocht tussen tijd en eeuwigheid,
Tot zich in eeuwigheid de tijd ontledigt.

O nu wou ik wel doodgaan, want het kind
Is mij toch eens geboren. Nu beginnen
De droeve dagen van de ouderdom,
Wanneer de ogen blind en angstig biddend
Niet meer herkennen kunnen spel en mom
En Hem doen glimlachen, die feilloos wint.
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ADVENT 1931
DOOR

WILLEM EVERS.

Snel wentelen aarde, maan en planeten naar het Christusfeest. Reeds is het te
Batavia op 106° Oosterlengte de laatste middag vóór den eersten dag. Tijd van
verteedering en barmhartigheid, waarin de geest van het Kind, dat de wereld
redt van haat en zonde, rondwaart en zielen vindt, ontvangensbereid. Mooie
kans voor den werkloozen machinist van een suikerfabriek in den Oosthoek, om
iets te vergaren voor zijn gezin. Vanmorgen weer een vergeefsche tocht langs de
ondernemingskantoren in de benedenstad om werk, maar de vooravond van het
Kerstfeest zal den dag goed maken.
Vroeg in den middag stapt hij het krotterig kamponghuisje uit ergens in de
buurt van Molenvliet en tijgt op weg naar de woonwijken van het voormalig Weltevreden waar hij de menschen bij hun thee wil bezoeken, als zij rustig zitten met
de krant.
Van het station Koningsplein vertrekt een volle middagtrein naar Bandoeng.
Velen zoeken de koelte van het hoogland voor het feest, dat in hun Westersche
herinnering zonder koude geen bekoring heeft. De man, die het station voorbijgaat, heeft hoofdpijn van de warmte en het denken over zijn vrouw en vier
kinderen, die niet buiten den kampong kunnen komen, omdat zij geen goede
kleeren meer hebben. Grijs en strak staat de lucht gespannen boven de roode
en grauwe daken ; zelfs de plaats waar de zon moet staan is niet lichter.
Negen maanden reeds duurt de ellende van dezen man. Sneller dan hij had
berekend zijn de spaargelden uitgeput. Hij snakt naar iets anders dan eiken dag
rijst met pisang. Zelfs voor dat allernoodigste moet er nu weer geld komen. Hij
paait zijn matte gedachten met de hoop, dat deze avond een buitenkans zal geven.
Misschien kan er wat geld overschieten voor een broodje als lekkernij op Kerstdag.
Voorbij de bocht van Menteng moet hij wachten op een begrafenisstoet, die,
komende van den Engelschekerkweg de Oude Tamarindelaan intrekt. Die mensch
gaat nog voor Kerstmis onder den grond. Je kon ernaar verlangen ook zoo rustig
te liggen, weggeborgen in de stomme aarde. Hij zet even zijn tasch neer met
schrijfgerei, scheerzeep en tandenborstels in commissie, en neemt zijn ouden hoed
af, welke nat is van zweet. Zijn zakdoek veegt langs zijn voorhoofd.
Meer menschen bevolken het asfalt. Ook in de huizen komt leven ; krees
worden opgehaald, ramen gaan open, kebons vegen den tuin aan met langzame
bewegingen. Men ontwaakt van zijn middagslaapje, gaat zich mandiën.
Verleden jaar nog vierde hij Kerstfeest in eigen huis bij de onderneming, al
dreigde toen reeds het ontslag.
Jongens te fiets en te voet brengen de kranten rond.
De komende oorlog zal alles overtreffen wat tot dusver werd ervaren. Vliegtuigen met ontplofbare lading, gasbommen, brandverwekkende projectielen zullen
de hoofdsteden en de knooppunten van het economisch leven aanvallen en met
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den grond gelijk maken, hetgeen een zacht woord is voor den onbeschrijflijken
chaos dien zij zullen uitrichten. Niemand zal veilig zijn voor dezen vliegenden dood.
Met dezelfde ijzeren onafwendbaarheid als in 1914 de mannen, zullen dan ook
vrouwen en kinderen ten prooi vallen aan dezen gruwel.
Het aantal faillissementen over de eerste helft van December is wederom veel
grooter dan de helft van dat over November. Het totaal over December is veilig
te schatten op....
De spanning tusschen Japan en China wordt steeds sterker. De drang naar
oorlog onder het Chineesche volk neemt onrustwekkende afmetingen aan. Men
vreest dat de enquêtecommissie van den Volkenbond daartegen weinig zal kunnen
uitrichten.
De werkloosheid in Duitschland is, als gevolg van den verlammenden invloed
der Engelsche tariefverhoogigen op de industrie in Centraal-Europa de laatste
maand met ontstellende cijfers toegenomen. Bedroeg de vorige maand het totaal
aantal geregistreerde werkloozen in het geheele Duitsche rijk 5 millioen, thans is
dit aantal gestegen tot bijna 5.400.000.
„Hoe kun jij nou bij een gesjochten ambtenaar komen met je rotzooi 1"
Een man in badjas kijkt op uit zijn krant naar wat hem wordt voorgehouden.
„Het gouvernement heeft al 12 % van mijn salaris gestolen elke maand, en
dat wordt in juli nog meer !"
„U hèbt tenminste nog salaris !"
„Ja goed, kras nou maar op, ik kan niks gebruiken !"
Dat volk maakt je stemming eiken middag nog beroerder. Alsof het al niet
genoeg is, dat je ruim 90 gulden per maand achteruitgaat in salaris!
Terwijl de andere over de groote kiezelsteenen van het tuinpad terugkeert naar
den weg, neemt de ambtenaar de krant op. Vanavond zouden zij naar de bioscoop,
even kijken wat er gegeven wordt.
De film waarover gij nog maanden zult spreken. Ziet en hoort Greta Garbo in
haar schoonste productie. Slechts één week. Gij moogt dit evenement op filmgebied niet missen!
Morgenmiddag naar Des Indes, en tweeden Kerstdag naar Buitenzorg. Het
zou weer ellendig veel geld kosten. En dan komt zoo'n kerel nog zaniken om
geld. Hijzelf had steun noodig !
Nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Bij Regeeringsbeschikking is vastgesteld dat
de ambtstoelagen nog verder zullen worden verminderd.
Een ander besluit, dat meer ambtenaren treft, is dat de standplaatstoelagen
successievelijk zullen worden afgeschaft, behoudens zeer kleine uitzonderingen.
Men weet, dat deze toelagen worden vastgesteld op grond van statistische gegevens,
welker waarde nogal eens in twijfel wordt getrokken.
Een lezer vraagt ons plaatsing voor het volgende. Geachte Redactie. Zou er nu
niemand gevonden kunnen worden, die een eind maakt aan de ergerlijke verkwisting van landstijd en landsgeld, welke nog maar steeds doorgaat ? De onmogelijke rompslomp door de omslachtige manier van werken der departementen teweeggebracht, is voor een buitenstaander werkelijk ongelooflijk. Rapporten en staten,
welke nergens toe dienen, vragen den tijd van duurbetaalde ambtenaren, over
eenvoudige zaken worden lange brieven geschreven, die eerst maanden onder het
ambtelijke loodje blijven liggen, zoodat er weer tijd en papier moet worden besteed voor memorandi. Als eenvoudig staatsburger begrijp ik niet dat onder de
verantwoordelijke hoofdambtenaren nog zoo weinig besef leeft van den ernst van
den toestand. Wie begint met een groote schoonmaak op zijn af deeling ? Veel
diensten kunnen zeker met de helft van het personeel en minder dan de helft
der materialen toe. Hier ligt een eindeloos veld van bezuiniging. Met dank voor
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de plaatsing, Uw abonnee A. Vleerboom. Onderschrift van de redactie. Onze inzender vergeet, dat het vechten tegen de ambtenarij altijd een vechten tegen de
bierkaai is gebleken, niet alleen in Indië, maar over de geheele wereld. Wat niet
wegneemt, dat wij zijn opmerkingen gaarne onder de aandacht van autoriteiten
brengen. Onlangs vestigden wij reeds de aandacht op de ergerlijke verspilling van
landsgelden bij de intendance, die voor de legervoorraden contracteerde tegen
prijzen van 30 % hooger dan de prijzen op de vrije markt, een contract waaraan
men zelfs voor eenige jaren vastzit. Het is goed, nu en dan dergelijke dingen
wakker te houden. Ambtenaren slapen zoo snel in. Hopen wij slechts, dat ook het
stuk van den geachten inzender eenig gevolg heeft, hetgeen — wij zijn optimistisch 1 — onder den drang der huidige omstandigheden niet teveel is gehoopt!
De redactie.
De ambtenaar legt de krant neer en gaat zich baden, zijn vrouw met de kinderen
zijn klaar voor hun middagwandeling.
Langs spelende kinderen, baboes en andere vrouwen met kinderwagens, sjokt
de werklooze verder, de huizen langs. Hij ziet harde vrouwengezichten die hem
wegkijken, mannen, gestoord van hun lectuur opziende, brutaal hem aanloenzende kinderen. Een forsche, gebruinde kerel in Schillerhemd, dat zijn harige
borst vrijlaat, type zeeman, geeft hem een halven gulden en gaat dan verder met
het uitvloeken van zijn huisjongen.
Over de stad scheert brommend het vliegtuig uit Holland met de Kerstbrieven
voor de familieleden en vrienden ver van het vaderlandsche huis. In een hoek
van den hemel schiet het omlaag.
In het Westen hebben de grijze wolken zich gescheiden, een oranje -glans gaat
uitschijnen over de lucht, zoodat deze de kleur krijgt van moderne grijshouten
meubelen met oranje afgebiesd. De huizen aan den linkerkant van den weg hebben
een wonderlijk rooden tint, die aan den rechterkant steken luguber af met de
donkere holen van voorgalerijen en kamers achter de zwarte gaten der openstaande
ramen.
Van rechts naar links zwenkt de man, waar hij maar gestalten in het voorhuis ziet bewegen. Hij is moe, warm en bezwaard, want de meesten zenden hem
heen. Ginds op den hoek is de woning van den ingenieur, bij wiep hij altijd wat
verkoopt of althans ontvangt, een bijdrage waarop hij vast kan rekenen elke
maand. Hij wil er het erf opstappen .... het huis staat leeg, te huur. Te bevragen
woningbureau Tromp. De huurders betalen bij ons geen commissie.
Aan den overkant loert uit een donkere voorgalerij een Indische dame over
haar kopje thee naar den slenteraar, die beduusd even stilstaat, als wachtend op
iets dat thans gebeuren moet.
Op dit oogenblik steekt een Inlander in het Bekassische ergens in een kampong
zijn medeminnaar den pisoe-blati door het hart ; het roode bloed spuit tegen
zijn bruine bloote bovenlijf als hij zijn mes terugtrekt.
Een werklooze Europeaan tracht op Pasar baroe de drukte der winkelende
menschen te misbruiken om een paar schoenen voor zijn vrouw uit een toko weg
te halen. Dan kon zij tenminste met de Kerstdagen een wandeling met hem maken.
Een pientere Chinees heeft hem in de gaten en maakt groot misbaar. zoodat hij
door de menschen gepakt wordt en aan een juist per fiets passeerenden politiecommissaris wordt overgeleverd. 's Avonds wacht zijn vrouw vergeefs op zijn komst,
schrikt zich een hartklopping wanneer de politie, wanneer zij eindelijk het bilikken
krotje heeft gevonden, de boodschap komt brengen, dat haar man voorloopig ergens
anders onder dak blijft.
Op de Mentengboulevard begint thans een rijke dame, met eigen auto, haar
avondwandeling van anderhalf uur, voor de slanke lijn.
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Twee auto's vliegen op het kruispunt van Kebon Sirih en Gang Holle tegen
elkaar op. De man in de luxe-auto, komende • van zijn kantoor in de benedenstad
was op weg naar huis. Straks nog zal hij door met zijn familie naar vrienden in
Soekaboemi. Hij ligt met een gapende hoofdwond aan den rand van het asfalt
bij een benzinepomp. Zijn hart klopt niet meer. Zijn huis -- of is hij nu thuis?
en Soekaboemi zal hij nooit meer zien. Een uur later gilt een vrouw in een
huis op Pegangsaán van radelooze smart.
Wees in droeve dagen niet overhaast met Uw bestelling. Verzekert U bij het
Eerste Coöperatieve Bataviasche Begrafenisfonds. Billijke tarieven, Europeesch
personeel. Naar verkiezing rijtuigen of auto's.
Het moment waarop dit alles samenvalt, barst van de spanning. Uit den
wachtenden man breekt een onverhoord gebed los. Een plotselinge loomheid
trekt door zijn leden ; het begint te trillen voor zijn oogen. Hij zet zich op het
muurtje, ineengezakt, soezerig.
Dertig jaren terug is er op Kerstavond een vroolijke jongen die met zijn ouders
over de besneeuwde en hard bevroren straten. naar de kerk gaat, waar het Zondagsschoolfeest gevierd wordt. Nu en dan glijdt hij over de baantjes die de kinderen
in de sneeuw hebben gemaakt toen het nog dag was. Wanneer die kinderen
intusschen niet zijn gestorven leven zij nu ook ergens als volwassen menschen,
zelf weer met kinderen wellicht. Vader en Moeder trekken hem soms tusschen
zich in voort aan hun hand, terwijl hij hurkt. De pittige koude prikkelt zijn neus
en gezicht, maar de jekker kleedt warm en de ijsmuts staat hem over de ooren.
Hoe mooi speelt het orgel in de kerk en hoe blij zingen de kinderen. Hij ook zingt
mee met stralende oogen. Herders hebt gij 't niet vernomen, in der englen blij
geschal, dat hier Jezus is gekomen, die heel d'aard verlossen zal!
Nu zingen de meisjes alleen, heldere stemmetjes ; nu moet hij met de jongens
weer invallen. Zachtjes en beschroomd zingen zij allen Kyrie eleis, Heer, erbarm
U onzer.
Vreemd klinkt nu het kindergezang, ver en geknepen. Kent gij, kent gij dien
Naam nog niet, dien Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. Een
vrouwestem door de microfoon : Nu zal tante Betsy jullie nog wat vertellen van
de beteekenis van het Kerstfeest.
Scherp en hard klinkt de stem door den luidspreker in het huis aan den overkant.
Kerstfeest is het feest van het Kindje van Bethlehem, dat ons leert om heel
lief voor elkaar te zijn en veel voor elkaar over te hebben.
Hij staat op tot gewend voortzeulen. Snel zakt nu het licht langs den hemel
omlaag. Kort blijft het in het Westen hangen in rosse banen tusschen het tot
blauw verteederd grijs. Hier op den hoek is het uitzicht naar den Westerhemel
ruimer. Voortmaken, want straks is de tijd voorbij, en op de feestdagen zijn de
menschen niet in de stemming wat te koopen of te geven.
-- „Nee man, dat gaat niet ! Ik geef al zooveel !"
De juweelen aan de afwerende vrouwenhand schitteren in de ringen.
„Misschien kunt U wat postpapier gebruiken.”
„Dank je, 'k heb mijn eigen schrijfpapier.”
Een wolkje bitterzoete parfum drijft langs hem mee weg. Hij is moe en heeft
honger. Hij stinkt naar zweet en stof, want zijn witte jasje is al in .een week
niet gewasschen kunnen worden. -Het is gestopt om de polsen en hangt om zijn
breeden nek slap in de revers. Laat Nieuw-Engeland U kleeden. Prima coupe
en afwerking. Concurreerende prijzen. Voor ieders beurs een pak.
Schuw gaat hij het huis voorbij, waar in de voorgalerij de koffers klaar staan
voor Soekaboemi. Er hangt daar iets van dreigenden dood.
De moordenaar in het Bekassische is door den broeder van het slachtoffer be-
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wusteloos geslagen. Hij ligt nu stil, als het lijk, dat hij gemaakt heeft, tot de
politie hem komt halen.
De dame die slank wil worden krijgt op twee kilometer van huis plotseling
hevige buikkrampen en roept snel een taxi aan.
De werklooze Europeaan staat met leegen blik naar de schoenen te kijken die
hij heeft gestolen, op het bureau van politie.
Een ijlings ontboden geneesheer kan slechts den dood constateeren van den
man die ergens in een huis op Kebon Sirih is binnengedragen. De in elkaar gereden auto zal worden weggehaald door De Wits bergings- en transportbedrijf.
Vlugge bediening met vakkundig personeel.
Achter zijn schrijftafel vandaan uit de kamer naast de voorgalerij komt een
jonge man door de openstaande deuren naar voren. De werklooze machinist van
de suikerfabriek schiet op hem af, in een dringende poging. Hij is verwonderd,
binnen gevraagd te worden en zakt zwaar in een rottanstoel. Hij vertelt zijn droevig
verhaal. De ander tast naar zijn beurs.
-- „Ik heb niets noodig, misschien mag ik U dit aanbieden." Een gulden.
— „Meneer, 'k zou het liever niet aannemen, maar ik moet het wel. Wilt U
er niet iets voor hebben?"
Bevreesd teveel van den tijd van dezen jongen man te vragen, gaat hij na zijn
hoofdschudden, weer door, iets bemoedigd.
De ander staart hem na, zich achteraf schamend dat hij den kerel met een
gulden heeft afgescheept. Jezus heeft ons de armen in Zijn plaats nagelaten. Wie
durft Jezus met een gulden wegzenden ? Hij wendt zich om en draait het licht
in de voorgalerij op. Zal hijzelf het volgend jaar misschien ook zoo moeten loopen ?
Er worden zoovelen ontslagen op de zaak, en het werk mindert onrustbarend.
In het Westen is plotseling het licht gestorven. De huizen worden licht van
lampen. Tusschen de struiken en boompjes door priemen de stralen. Verder worden
de huizen donker, de pompeuze huizen met zuiltjes en pilaartjes, de huizen die
onaandoenlijk voor de ellende van wat er buiten de muren gebeurt hun wereldje
met eigen belangen en eigen zorgen, eigen geluk en eigen liefde, binnen zich
besluiten.
De hooge ambtenaar ter beschikking is achter met zijn belastingbetaling. Het
wordt moeilijk, nu de Regeering heeft bepaald dat de landsdienaren bij moeten
zijn. Gisteravond heeft hij in de armen van zijn dure vrouw haar een nieuwe japon
beloofd van tweehonderd gulden een koopje, verleden jaar kostte zoo een
minstens driehonderd -- voor de aanstaande receptie bij den landvoogd. Daar kon
zij toch niet in dezelfde kleeding komen als op de laatste receptie van den gouverneur!
-- „Ga naar het comité", zegt hij tot den man die plotseling uit het duister van
den tuin voor hem opduikt, den hoed in de hand, wat bedremmeld door het zuurambtelijk gezicht met den lorgnet, dat bleek boven den stijven hals staat.
Bitter lacht de ander.
-- „Dat kan maar weinig geven, daarvan kun-je met zijn zessen niet bestaan !"
Het heerige gezicht trekt in frons. Waarom hebben zulke menschen ook zooveel
kinderen!
--- „Ik heb niets noodig en mijn bijdrage geef ik aan het comité." Hij kucht
om den leugen te bedekken. Hij voelt zich gegeneerd. 't Is altijd wat penibel voor
hem, als men om hulp komt, om iets dat buiten het zuiver- ambtelijke valt. De burgemeester moest dat geschooier langs de huizen verbieden. Lastig, die werkloosheid.
De andere mensch loopt door, moeilijk, gebogen. Hij weet niet dat die stugge
heer ook werkloos is, al heet hij deftig ambtenaar ter beschikking en krijgt hij
twaalfhonderd gulden per maand minus korting en pensioenspremies.
Ergens slaat zevenmaal een klok. Op dit uur begint de wijdingsavond in de Pro-
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testantsche kerk. De predikant staat op den kansel. Nooit is het genoeg, wat wij
doen, vergeleken bij de eeuwige liefde van Christus die voor onze zonden als een
kindeke ter wereld kwam, opdat Hij door Zijn lijden ons van schuld en lijden ver
zou, zóódat en omdat God in den mensch een welbehagen heeft. Straks-losen
bij den uitgang is er collecte voor de diaconie, die in deze tijden veel noodig heeft.
Niet met zakjes, maar met open schalen, dat verhoogt de opbrengst. Zoo wie een
van deze eenvoudigen te drinken geeft, alleen een beker koud water — alzoo zegt
Jezus -- hij zal zijn loon geenszins weg hebben.
Bij een inlandschen drankverkooper staat een dorstige werklooze voor vijf cent
een glas stroop soesoe te drinken, want niemand van de Christenen of Mohammedanen dan wel moderne heidenen is er geweest, die hem iets heeft aangeboden om
zijn dorst te lesschen.
Zijn laatste pogingen sterven aan hun vruchteloosheid. Eén blocnote verkoopt
hij nog, met tien centen winst, terwijl de koopster nog bromt, dat zij het bij een
inlandschen barangverkooper goedkooper krijgt, maar je moest wat doen in deze
tijden om te helpen. Hij had het welgedane mensch het bloc in haar gezicht willen
slingeren als cadeau, gratis, groote opruiming wegens vergevorderd seizoen, totale
uitverkoop ver beneden balansprijzen wegens opheffing der zaak ! Maar je moest
oppassen en beleefd doen, en iets zeggen van God Toone het U!
Twee gulden en vijftien cent heeft hij in zijn rechterzijzak. Het rammelt onbehaaglijk, alsof hij protst met zijn geld. Hij stopt het in zijn beurs en aanvaardt
in het volledig donker de terugreis. Zwaarder hangt zijn tasch met de uitgebeten
zweetvlekken in zijn handen. Na den zonsondergang in het onbereikbare Westen
is de lucht weer toegesloten, als wilde de hemel niet meer met de alleszins Christelijke aarde van doen hebben. De broeiende warmte zit hem in al zijn spieren als
een drabbige vloeistof. In de drukkere wijken roezen de auto's langs hem heen.
Al die voortschietende felle lichten die verschuiven en verspringen vermoeien zijn
zwakke oogen, die van de hitte van machines en tropen hebben geleden en verblinden
zijn blik, zoodat hij soms tegen een hoogeren wegberm struikelt.
Bij den ingang van een huis staat een meisje van een jaar of twaalf. Hij waagt
een laatsten aanval. „Wil je j Mama vragen, of zij iets van mij wil koopera ?
Schrijfpapier, tandenborstels, zeep."
-- „Moeder is met vader naar de kerk. Wij hebben niets noodig."
Zijn korte weifeling, voor hij weer verder wil sjokken, heeft iets in het kind
geroerd.
— „Wacht u even !" Zij holt weg, het huis in. Als zij nu den sleutel van haar
spaarpot maar kan vinden. Het lukt. Dubbeltjes en kwartjes rollen in haar jurk.
Zij neemt een paar kwartjes, aarzelt .... wat zou Moeder zeggen ? En waarvan moet
ze dan het cadeautje voor Vaders verjaardag betalen ? .... Dan raapt zij snel alle
geldstukken bijeen, rent terug en geeft ze den man met een stralend gezicht. „Uit
mijn spaarpot !"
Hij staat bedremmeld neer te zien op al het zilver in zijn hand.
— „Mag dat wel voor je ouders ?"
Zij knikt, „'t Mag voor Jezus !" Ze fluistert van beschroomdheid. Er is een
trekking in zijn hand om toe te knijpen en vlug heen te gaan, naar huis. Doch hij
voelt, zich een dief, stort langzaam het geld weer in het kleine handje over.
Onwillig kijken de bruine meisjesoogen naar het verschuivend zilver.
-- „Wilt u het niet ?" vraagt ze teleurgesteld.
„Ik mag het niet aanpakken .... " Dan, als hij de ontgoocheling ziet: „Weet
je wat, zusje, vraag ' het eerst aan Vader, dan kom ik morgen terug, hé ?"
Eere zij God, eere zij God! Luid knalt het koorgezang uit een plotseling aan
naastliggende huis door de open ramen en deuren naar-geztramofnih
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buiten en vult den weg, die even leeg is van auto's. Een inlandsch politieagent
stapt langs, onwennig op zijn zware schoenen, zijn dunne beenen in de knellende
puttees.
Den anderen dag is de werklooze man ziek, want vanavond bij het naar huis gaan,
komt hij plotseling terecht in een regenbui, zoodat hij kletsnat nog een halfuur
over de natte wegen moet loopen met zijn lekke schoenen. Als hij niet terugkomt, denken de ouders van het meisje natuurlijk, dat hij het niet zoo noodig heeft.
Zij hadden al plannen gemaakt om hem wat te helpen. Nu zie je maar, dat het
aan zulke menschen niet besteed is ; zij hebben het nog zoo kwaad niet 1 En het
meisje, wanneer het haar Christelijke impuls nog niet is vergeten, zal denken, dat
de man niet terug durft komen.
Maar nu is het nog niet zoover en hij kan nog verder slenteren. In sommige
huizen ziet hij de kerstboomen ontwaken tot bloei van licht, menschen en zingende
kinderen erom heen.
Tante Betsy in de luidspreker is aan het eind van haar toespraak gekomen en
besluit met enkele dierbare woorden tot de kinderen, waarvan de meesten niet veel
begrijpen.
De verongelukte man is nu thuis gebracht en ligt roerloos tebed. Morgenmiddag
wordt hij begraven. De weduwe, die pas nog zijn vrouw was, is in een starre stilte
verzonken bij dezen stillen, vreemden man met den witten tulband van het verband om het hoofd. De koffers voor Soekaboemi staan nog ingepakt in de voorgalerij.
De wijdingsure in de kerk is afgeloopen. Het koor heeft mooi gezongen en ook
de zangeres gaf te genieten. Veel handen tasten naar de schalen, die bij de uit
worden opgehouden en zich vullen met blanke schijven. Op fietsen, in-gane
taxi's, met sado's en auto's keeren de menschen naar hun huizen terug langs den
man, die moeizaam terugsjouwt naar zijn kamponghuisje.
Uit de winkelstad rijden de menschen aan met pakjes en lekkernijen voor de
feestdagen. Bij het station waar deze stroom auto's en taxi's zich vertraagt tegen
den van links uit de kerk komenden stroom, is door de aankomst van de veel
verlate Eendaagsche uit Soerabaja plotseling een luidruchtige drukte ontstaan. De
wachtenden hadden zich reeds ongerust gemaakt over een ongeluk. Des te hartelijker zijn de begroetingszoenen en -handen die worden gewisseld. Koelies sjouwen
koffers, kornets zoeken reizigers voor hun taxi's. Onder het blanke ras leeft blij
rumoer, dat men deze dagen bij elkander is. Onder het bruine ras van chauffeurs,
koelies, sadokoetsiers en katjongs leeft de oogenblikkelijke verwachting iets te verdienen ; slechts een enkele weet, dat het morgen hari besar der Christenen is.
En verstolen langs den graskant van den weg sjokt een moede man voort die
vandaag al meer dan twintig kilometer heeft geloopen. Langs zijn mat gezicht
wieken de lichtbundels door en langs en buitelend over elkaar heen als de uit
een vuurtoren. Zijn hersenen worden doorkliefd door de schelle-waierngv
flitsen. Het bromt in zijn hoofd van de grommende herrie om hem, het roezig
getoeter van de claxons, het snerpend gebel van fietsen, het geschrei van aangezette remmen en de tjingel der sado's met de geduldige paardjes ervoor. Voor
hem uit wandelt achter zijn lichtje aan een sateh-verkooper, over zijn schouder de
buigzame stok, waaraan zijn fornuisje aan den eenen kant zijn, stalletje met verdere
benoodigdheden aan den anderen kant wiegend in evenwicht houdt. Zijn roep
klinkt dun tegen al het geroezemoes.
Mooie luxe wagens suizen den man voorbij met achter de ruitjes hautaine gezichten ; alsof ook hun niet de ellende kan overkomen. Wat is er zeker in de wereld?
Soms heeft hij neiging even de oogen te sluiten en zich neer te zetten op een van
de brokkelige, groezelig-witte muurtjes die langs de grasbaan de huizen van den
weg afscheiden.
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In een zelf bestuurd Fordje rijdt de dominee voorbij ; het wagentje is hoog van
leeftijd en wielen. En de ouders van het gulle meisje schudden langs in een gammele
taxi, waarop zij lang hebben moeten wachten. Daarachter rijdt de auto van de
begrafenisonderneming met de mannen, die de maat gaan nemen van het lijk voor
de kist. Er zijn altijd kisten in voorraad, van verschillenden prijs. Ook fietst de
politie-commissaris die den werklooze op Pasar Baroe heeft gearresteerd, na zijn
dienst, tevreden over zijn vangst, naar huis.
Op Noordwijk en Rijswijk, aan beide zijden van het diepe kanaal, sluiten de
winkels. Sommige hebben drukke dagen achter den rug, andere verkochten minder,
in sommige ging niets om. Wat moeten deze winkeliers beginnen ? Hun reserves
raken op en niet iedere importeur geeft nog langer crediet.
Als de drukte van stad, kerk en station is uitgeraasd, wordt het asfalt grauw
en dood. Nu rijden er doelloos leege taxi's in dezelfde richting die de man neemt ;
een enkele bestuurder roept hem aan met opgestoken duim : „Taxi, toean !" Hij
is te suf om te antwoorden.
Ergens knettert vuurwerk ; het geluid wekt vertegevoel en geeft eenige bevrijding.
Weer een kind geboren. Veel kinderen worden er op dit moment geboren over
de gansche wereld, hier, waar de nacht valt en daar, waar het dag is, of de morgen
gloort en ook verder naar het Oosten, waar de nacht al diep over de aarde ligt.
Negentienhonderd een en dertig jaar geleden werd het Kind der kinderen geboren,
de Zoon des menschen, die menschen tot kinderen maakt, opdat ze Zijn koninkrijk
der hemelen binnen kunnen gaan.
Een frissche wind woelt plotseling in de boomenkronen, een plenzende regenbui
vaart ruischend aan uit het Noordwesten. Snel veegt ze de wegen leeg. De man
kruipt tegen een boom aan, die even beschutting biedt, maar spoedig door gaat
lekken. Dan zet hij zich weer in gang, dwars door de bui heen. Hij hijgt van
het water dat tegen zijn borst wordt geslagen. Bij een verlaten huisje kan hij even
onder een afdak bekomen. Een kwartier later is de bui doorgedreven naar de buurten
die hij zoo pas heeft verlaten. De lucht begint te verhelderen.
Hij schurkt van het onaangename plakkende goed tegen zijn lijf. In zijn beenen kruipt
kilte op naar zijn hongerige maag. Bij het verdergaan bespatten auto's zijn kleeren.
In de officiersbuurt waar hij nu is gekomen, probeert hij nog eens iets te ver
zijn aan de randen nat geworden, een vrouw die er bijna-kopen.Dschrijfbl
een had gekocht, weigert. Overigens zijn officieren gewend aan snauwen en vloeken,
enkele jagen hem weg als een schurftigen hond. Het deert hem niet meer, zoover
is zijn bewuste leven weggezakt in de zware versuffing die hem benevelt. Langs
de kathedraal met zijn Gothische torens hoog uitstekend boven het plein, komt
hem het licht van het Capitol aan de Sluisbrug in het zicht.
De eerste ambtenaren begeven zich naar de protestmeeting tegen de verslechtering
van de ambtenaarspositie die om negen uur in de dierentuinzaal zal worden gehouden. De Indische regeering wil ook onze pensioenen aantasten, terwijl de
salariskorting in het volgend jaar nog grooter afmetingen zal aannemen. Ambtenaren,
organiseert u, blijft protesteeren. Wij moeten een eensgezind front vormen, de
belangen van ons gezin, van onze vrouwen en kinderen staan op het spel. „Staken",
roepen stemmen. Negen maanden geleden zaten die lui daar ook en riepen ze : „Wij
weigeren salarisvermindering". Allen hebben die in den afgeloopen tijd moeten aannemen. Straks wordt een motie aangenomen met donderend applaus : de Regeeringsmaatregelen brengen ons op den rand van de armoede, in vele gezinnen heerscht
reeds bittere nood.
Op het terras van het Capitolrestaurant worden de stoelen weer buiten gezet en
afgeveegd. Op het overdekte gedeelte speelt het strijkje. Aan enkele tafels zitten
reeds menschen te eten.
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Een dierlijke honger staat in de oogen van den langs slenterenden man in zijn
plakkende pak met de gestopte mouwranden. Hij weet het zelf niet, het gaat buiten
zijn denkende leven om.
De hooge ambtenaar ter beschikking gaat zich kleeden voor een dinee bij den
chef van zijn departement. Ook de jonge man, die den werklooze een gulden heeft
gegeven, is hem nu vergeten door het bezoek van een vriend die met zijn vrouw
bij hem komt eten en bridgen. De Bataviasche radio zendt Kerstmuziek van gramofoonplaten uit. Tante Betsy is naar haar eenzaam huis van ongehuwde werkende
vrouw en bladert in Kerstnummers van het vorig jaar.
Over heel Batavia stralen de lantarens hun lichten uit en uit de huizen schijnen
de lampen. Kinderen gaan slapen en kerstboomen blusschen hun bloei in duister.
In Holland hangt het grijze licht van den vroegen wintermiddag. Een werkloos
meubelmaker komt thuis van zijn vergeefschen tocht door Rotterdam om werk
en vloekt zijn vrouw, omdat zij een kindje wacht.
Op dit uur breekt in Berlijn een hongeroproer uit, waarbij verschillende communistische aanstichters door de politie worden neergeschoten.
Een kroegje in de New-Yorksche onderwereld, verbergt een groep kerels, waar
een aan lager wal geraakten advokaat, die een kraak voorbereiden voor den-onder
nacht.
In Weenen wordt een bank overvallen door gemaskerde roovers, die den kassier
bewusteloos slaan en met een flinken buit in een auto snel verdwijnen, vurende
op hun achtervolgers.
Londen hult zich in een dikke mist om zijn armoede niet te zien. Het is er
donker als de nacht, zoodat enkele zwervers hun slaapplaatsen onder de brug reeds
opzoeken, waar zij tenminste rustig zitten en veilig, tot vanavond de hulpbrigade
van het Leger des Heils hun weer voedsel komt brengen. Tastend gaat het leven
op de straten er verder, als in een droom.
In het studentenkwartier van Parijs komt een Russische prins, die te hoogmoedig
is om hulp te vragen, van honger om op zijn schamel bed.
Een trein vermorzelt een spoorwegarbeider op een onbewaakten overweg bij
Meppel. Een troep Chineesche soldaten wordt door een mitrailleurvuur dat hel
opflikkert in den nacht, verminkt en geteisterd in het Zuiden van Mantsjoerije tegen
de aarde geslagen, die hun bloed slurpt, zooals zij eens het bloed dronk van den Man,
Wiens geboorte in dezen nacht wordt gevierd, omdat Hij de wereld redt.
In Moskou woedt een felle sneeuwstorm die zwervende kinderen samendrijft
in portieken, waar ze hun lijven tegen elkaar schurken om warm te worden.
En ergens in een kampong te Batavia, waar een armoedzaaier thuiskomt, brengt
de vrouw van een werkloozen machinist eener suiikerfabriek hun gammel huisje
in orde met een liefde, alsof hier Jezus' geboorte wordt verwacht. Als de man thuiskomt, ziet hij juist boven de klapperboomen plotseling de maan opschuiven langs
de lucht. In zijn oogen rijst iets van het besef eener andere wereld, waarin tastbaar
bezit geen waarde heeft. De kracht, om de handvol geld te weigeren, welke hem
werd aangeboden, stamt daaruit. Die afwijzing brengt zelfs de vreugde der bevrijding,
van het los-zijn der dingen. Maar hij zit nog in de killige natheid van zijn kleeding,
heeft een rillerig gevoel in zijn buik van de natte voeten. En binnen deze bilikwanden
wonen zijn vrouw en vier kinders, die eten moeten hebben en kleeren. Twee gulden
en vijftien cents heeft hij in zijn zak.
Over het modderige paadje stapt hij binnen, zijn zwaar hoofd gezonken. Dan
ziet hij verrast op de tafel een brood liggen, en erom heen zijn vrouw en de kinderen met hongerige oogen. Waar haalt ze dat vandaan?
— „Voor het feest!" zegt zij. Wat heeft zij ervoor verkocht?
Zijn matheid verdwijnt in een weeke blijdschap. Weer flitst hem iets door de
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gedachten van de eigenlijke waarde der dingen. Hij gevoelt een geluk als hij nooit
heeft gekend, een besef van genade, van overstelpende goedheid, die hij onwaardig
is, genade, zooals de wereld wacht in den Kerstnacht.
Vrij uit van de lagere wolken staat de maan volgewassen boven de klapperboschjes.
De verongelukte man ligt nu voor het laatst in zijn bed. De hooge ambtenaar eet.
De man van den gulden wint dezen tweemaal terug bij het kaarten. Het kleine
meisje droomt. Haar ouders overleggen. De dominee zwoegt op de laatste blad
zijn Kerstpreek. De man die de schoenen stal, begint op het bureau een-zijdenva
briefje aan zijn vrouw. De dame die slankheid wenscht, krampt in hooge koorts. De
moordenaar in het Bekassische verheugt zich in zijn daad. De ambtenaren protesteeren. In het Capitolrestaurant eten de menschen. In de hotels en de huizen
wordt gegeten. De arme meubelmaker in Rotterdam stommelt weer de trap af,
en wordt opgenomen in de middagdrukte van winkelende menschen. De bankroovers zijn op 50 kilometer afstand in een veilig huis en tellen de gelden. In NewYork heeft ieder zijn taak gekregen bij de nachtelijke inbraak. Twintig van de door
het repeteergeweervuur getroffen Chineezen liggen in afschuwelijke wondkoortste
sterven. Het hongeroproer in Berlijn is bedwongen. De gesjochten Russische prins
wordt door een studente die hem heimelijk liefhad, dood gevonden. Hij heeft
Veronal geslikt. De vermorzelde spoorwegarbeider wordt door den machinist van
een volgenden trein opgemerkt. Menschen sterven en kreunen van angst. Moeders
gieren van pijn, omdat haar kinderen uitbreken ten leven. Verlovingen worden
gevierd en bruiloften. Zielen vinden elkaar in opperst geluk. Zieken liggen ten prooi
aan helsche pijn. En kinderen zingen van een ander Kind, dat in den Kerstnacht
geboren is. Licht schijnt er in veel levens, andere verdonkeren in afgronden van
krankzinnigheid. Maar uit alles wat nog even leven heeft, roept het om de ver
belofte die dezen nacht ontstijgt.
-vulingade
Een arme Indo-Europeaan van enkele krotjes verder komt vertellen, dat zijn
Hollandsche vrouw zich ellendig voelt van het al zoo langen tijd uitsluitend rijst
eten en het nu weigert. Het mes snijdt al dwars door het blanke brood. Een breede
mannenhand, dezelfde die eenige uren geleden het spaargeld van een gul meisje
teruggaf, reikt hem de helft, terwijl in de oogen van zijn vrouw iets verheugds oplichts en zijn kinderen verbaasd -teleurgesteld toezien. De buurman verdwijnt dankend.
-- „Wij kunnen wel tegen rijst, hé vrouw ?"
De kinderen smullen van het lang ontbeerde brood. Traag eet de man zelf. Een
groeiend geluk verwarmt hem. Al zijn uiterlijke ellende verzinkt in de grondelooze
genade van den Kerstnacht.
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H. DE BRUIN.
„Kleiner Mann was nun ?"
HANS FALLADA. 1

)

Hare Eminente Knusheid vat mij losjes tusschen duim en wijsvinger en zet me
dicht onder den avond voor de legkaart van het stadsbeeld : twee okergele kubussen,
hoek - aan-hoek boven een inspringend veld van groen, een derde achter de vlakte
van gebluschte lava. De gloed van „Citroën" smeult in fluweelplooien.
Een signaal relt. Mijn post wordt stormenderhand genomen. Hij perst het vrind
mijn handpalm. Het veroudert binnen de seconden, waarin hij Zegt:-schapzeglin
„Pracht-uitzicht heb je hier ".
De legkaart waait in den avondwind aan flarden.
„Asjeblieft," zegt hij, met een glimlach.
Ik kijk op een roze boekomslag en bemin de krassen, die het beeld van een moeder,
spelend met haar kraaiend kind boetseeren.
„Ja --- dat is het begin en het end", zeg ik zacht.
Pauze. We vouwen onze leden weer tusschen de handen van den avond, duim
en wijsvinger pakken even toe : in deze kleine kamer zijn de fauteuils namelijk
„entsprechend" behendiger.
Hij weifelt. Ik weet drommels goed, dat hij mijn opmerking een dooddoener
vindt. Tusschen begin en einde ligt een leven. En wat voor een ?
Moeder en wiegekind op den rozen omslag spelen tusschen ons in. Een boeiend
spel. Hij denkt : het pappotje en de zuigflesch zijn een sierlijke bijzaak. Maar hij
ontkomt natuurlijk ook niet aan de gedegen bloei van haar moederschap binnen de
verbeelding van deze lijnen.
„Je moet het boek eens omdraaien," verzoekt hij.
„Dat is minder aanlokkelijk, vind je niet ?"
„De kleine man ... .
De winkelbediende in zijn smachtendste pose voor den cliënt. „Staat-u-buitengewoon, meneer. Da's af ".
„Zie je, dat is nou precies het thema : natuurlijke liefde, spontaan, en de onnatuurlijke levenshouding, overlegd.
„.... met angst en vrees," vult hij aan. Pinneberg's leven in de maatschappij is
één brok bezinning, passen en meten om de einden aan elkaar te krijgen. , +. Je
moet even aan al die dingen wennen....
„Hoe bedoel je'2." ... .
1
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„Ja, niet dat ik dat altijd-passen -en-meten, scharrelen om rond te komen niet
snap .... nee zeg, vertel me wat .... Maar — hoe vind je dat nou, bijvoorbeeld,
dadelijk in 't begin. Ze zijn eigenlijk niet eens verloofd -- Lámmchen en Pinneberg
—'t is al mis --- en dan stappen ze samen naar den dokter om volledige inlichtingen...,
echt groote-stads, nee — en knap van teekening, dat heele bezoek .... maar ... .
„Kerel, wat kijk je vies.... Je bedoelt dan zeker, dat jij daar niet aan wennen
kan. Nou, dat is licht een felicitatie waard. Maar niemand verlangt dat van je. Er
zijn duizenden die zich heusch niet geneeren .... "
„Goed, goed.... Ja, je hebt gelijk, ik geloof niet, dat Pinneberg van huis-uit een
opvoeding mee kreeg, die .... bepaald christelijk was .... "
„Nee .... ik geloof niet, dat we Pinneberg beledigen, als we zeggen, dat hij geen
Christen was. Best. Pinneberg is een jongen van de vlakte, nie-waar ?"
„En-of. Ja."
„Nou, die jongeman loopt op een vrijen dag langs 't strand, 't vrije strand,
tusschen twee badplaatsen, waar het „stinkt". Hij ontmoet een meisje, ze zeggen
elkaar goeien dag, ze vinden allebei, dat het hier prettiger is dan tusschen de strandstoelen en de bananenschillen ; ze raken verliefd, twee onnoozele schepselen temidden
van de natuur die ze met water en zand in een blonde kring van bekoring verstrikt....
en dan, later, begrijpen ze ineens, dat het van spel ernst wordt.... maar ze laten
elkaar niet los. Hij loopt haar, de trap op, achter na in een verrukking : hij vraagt
haar. Ze zitten in de alkoof tusschen bed en muur en wachten, verliefd en „treu bis
in den Tod" het oordeel .... "
Hij : „Ja, dat gebeurt natuurlijk zóó, drie-hoog-achter, en dan in een communistengezin. D'r is toch niks meer an te doen. Vooruit maar jongens."
„Die menschen zijn nuchter, hè. En Pinneberg doet zijn plicht. En dan komen
de zorgen. Trouwen. Meubeltjes koopen, geen meubeltjes koopen. Huis huren, gemeubileerd dan maar. Potjes en pannetjes, eten, aangebrand, óók niet erg : de
slager heeft worst en de koekebakker lekkers. En .... de kleine ,,Murkel" is op
komst. Lekkere knul. Zoo zullen we met hem doen, en zoo zullen we het hebben,
is 't niet „mein Jungen". Als wij elkaar maar hebben .... alles wordt goed."
„Wat je goed noemt.... de baas moet je in de gaten houden, je collega's zijn
niet te vertrouwen, denken ook het eerst aan zichzelf. . . . "
„Enfin, dan komt „de kruiwagen", weet je niet ? Mama in Berlijn, „saubere
Tante" hou-me-vast wordt „onderhouden" -- Pinneberg wordt ook onderhouden,
in zoo'n stad bestaan geheimzinnige, duistere relaties — mondje-dicht -- tu' mir
den Gefallen —. Een, twee, drie, leugen en corruptie : Pinneberg verkoopt confectie, parterre, étage .... "
„Alles wordt goed .... "
„Wacht even : wij dwepen met efficiency.... zooveel per maand op je bloc, en
anders, dáár is het gat van de deur. ANGST. Ben jij al aan je tax' -- ik wèl —
Gunst Kerel, verkoop me de rest, ik heb een vrouw en bijna een kind. 's Kijken:
Pinneberg is de beroerdste niet, vooruit.... Nee, die knaap moet je in de gaten
houden .... bedaure Kollege .... "
„Nou de rest is navenant .... de chefs krijgen ruzie, de collega's kijken elkaar
scheef aan .... Pinneberg fliegt".
„Pinneberg doolt.... Pinneberg mag niet op het trottoir loopen, niet op de rijweg. ... hij is over, schoelje.... ein reudiger Hund .... tt
„Ja, 't is tragisch, ik kan niet anders zeggen..
„Zoo, vind je dat? Maar — het is de waarheid bovendien".
„Droeve waarheid", stamelt hij, en draait zijn stoel een kwartslag naar de herstelde legplaat van twee-en- dertig ruiten. Het fluweel heeft nog geen vlam gevat.
Het is dik en vochtig, moet je denken.
..
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„Daar zitten we nou," zegt hij. „Wij mannen kunnen tegen een stootje."
Dan keert hij plotseling zijn gezicht naar me toe en vraagt met nadruk : „Laat
jij dat boek aan je vrouw lezen ?"
2222

,, ....: L mmchen is toch wel een échte vrouw ... , ondanks alles. Zij houdt
heel het stuntelige leventje van Pinneberg in evenwicht .... Geef 's op. Hier .
.... Und plotzlich ist die Kalte weg, eine unendliche sanfte grune Wore hebt
sie auf and ihn mit ihr. Sie gleiten empor, die Sterne funkeln ganz nahe : sie flu;tert
Aber du kannst mich doch ansehen ! Immer and immer ! Du bist doch bei mir,
wir sind doch beisammen ....
Die Woge steigt and steigt. Es ist der náchtliche Strand zwischen Lensahn and
Wiek, schon einmal waren die Sterne so nah. Es ist das alte Glu --k, es ist die alte
Liebe. Höher and höher von der befleckten Erde zu den Sternen. Und dann
gehen sie beide ins Haus, in dem der Murkel schlâft ...
Hij is verrukt en zegt: „Met deze grondtoon „klingt die Komposition aus".
„Nietwaar ? Op zijn Duitsch klinkt het toch altijd nog een tikje poëtischer. Je
moet eens opletten, als aanstonds de hollandsche bewerking komt. Dan snèrpen de
rauwe tonen."
„Maar de ontegensprekelijke realiteit achter dit alles blijft dezelfde."
,,O zoo,»
Hij staat op en zegt : „Mijn voorland ? — misschien —. Als ze me zoo negeren....
de duivel in mijn hart..., d'r is geen zalf aan te strijken, man. Waar gaan we heen,
als...."
Wij durven beide het woord niet uitspreken, dat de een verwenscht en de ander
streelt, als het over zijn lippen komt.
Wij staan voor het raam en hooren het horloge tikken in de holte van een hand.
De rosse steekvlam spat op den kubushoek uiteen : foets !
„Hoe laat is dat ?" vraagt hij.
„Twaalf." Ik overtuig hem met de gedekte goudwijzers op de helderwitte uurplaat.
Het achterlicht van een auto schiet vonken op de sintels van het plein.
„Pinneberg en Lämmchen staan te kleumen tusschen het struikgewas.... het is
stikdonker, zegt hij. Zeg, als ik weer 's kom, steek je de kachel maar 's an, niet?
Ik nl,,,,"
,,Tot ziens....'
Hij zet zijn jaskraag tegen den rand van zijn hoed en duikt in de krijtgrot van het
portaal. Bij de trapwending keert hij zich om. Twee klare oogen gluren over de
leuning.
„Ja ? Had je nog wat?"
„O -- ja -- wat die Fallada schrijft, is dat nou die „nieuwe zakelijkheid?"
2222

De O's onzer dorre lippen dansen in de schacht tusschen parterre en glasdak.
Deursloten knallen.
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„Er is geen Christelijke kunst ".
Dat is de uitspraak waar van der Leeuw toe komt aan het einde van zijn „Studie
over de verhouding van religie en kunst ", en hij laat deze uitspraak cursief drukken,
omdat hij er de volle nadruk op wil laten vallen. Kunst kan religieus zijn, zo erkent
hij, of beter nog, religieus blijken, maar zij kan noch mohammedaans noch
boeddhisties noch christelik zijn.
Voor hen die toch proberen, Christendom en kunst met elkaar te verenigen, heeft
hij weinig waardering. Zulk een vereniging kan niet anders zijn dan „een oppervlakkig verband ".
Laten we de oorzaak voor dit gebrek aan waardering vooral niet alleen zoeken
in de beperktheid van de schrijver. Inderdaad is het verband heel dikwijls niet meer
dan oppervlakkig.
Om bij de litteratuur te blijven : het is voor velen reeds voldoende wanneer ze
in het werk dat ze onderhanden hebben, geen vloeken tegenkomen of al te zinnelike
passages. Of, positief gezien, wanneer ze er maar voldoende in bepreekt worden.
Ernstiger lezers laten hun oordeel niet meer afhangen van deze wel zeer uiterlike
omstandigheden, maar ook zij komen bij het bepalen of een werk Christelik is of
niet, toch niet verder dan -- de gedachte. Wat er in het werk gezegd wordt, daar
komt het voor hen op aan ; dat bepaalt of een werk Christelik mag heten. Wordt
deze Christelike gedachte ook nog geuit in een wat behoorlike vorm, dan is het werk
tevens „een kunstwerk ".
Inderdaad blijft het verband tussen Christendom en kunst zo „oppervlakkig ".
We zijn dit volkomen met van der Leeuw eens, en -- we kunnen hem in dit opzicht
wijzen op onze daden, op een strijd van jaren tegen eenzelfde misbruik van de ver
kunst als waar ook hij tegen fulmineert.
-bindgChrsteom
Het is misschien wel goed dat we hem op deze strijd even opmerkzaam maken;
van zichzelf schijnt hij het bestaan daarvan niet te weten. Hij vermeldt die tenminste nergens.
Wat hij ook niet weet, in ieder geval niet vermeldt, is dat, ondanks dit verweer
tegen het „oppervlakkige verband" tussen Christendom en kunst er al die jaren
in onze kringen ook nog iets anders is geweest :een uitzien naar een krachtige opbloei
;

1 ) Inleiding, gehouden op de vergadering van de Christelik- litteraire Essayistenkring,
5 November 1932.
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van Christelike kunst en een moeitevol streven naar klaarheid hoe in deze nieuwe
Christelike kunst zich de wezenseenheid van Christendom en kunst zal manifesteren.
Van zijn standpunt uit heeft van der Leeuw natuurlik groot gelijk dit uitzien
naar een nieuwe Christelike kunst als een fictie af te wijzen. Of misschien doe ik
beter met te zeggen : niet als een fictie, maar als een postulaat, want er ligt aan deze
verwachting blijkbaar toch een zeer taai levensgevoel ten grondslag. Maar dat andere,
dat moeitevolle streven naar klaarheid, waar het gold de vooronderstelde verbinding
van Christendom en kunst, dat had hij toch niet zonder meer mogen voorbijzien.
Hij noemt slechts Haspels, en deze alleen nog maar in een noot en in verband met
zijn brochure over „Literatuur en Evangelieprediking ". Maar waar blijven daar
Dijk, W. A. P. Smit, Roel Houwink ? Zijn de bijdragen die zij leverden,-nastI.v
dan zo onbelangrijk dat ze geheel verwaarloosd mochten worden?
Want dat doet van der Leeuw, zeer nadrukkelik zelfs. In het voorwoord noemt
hij zijn studie „een eerste poging". Wel corrigeert hij dit ten dele, door er onmiddellik
bij te voegen : „op dit terrein is noch in ons land noch daarbuiten meer gezet dan
een eerste schrede", maar wie dan, vóór hem, deze eerste schrede zetten, verzuimt
hij te vermelden. Hij doet alsof hij staat voor een terra nova.
En al wéér : laten we hier niet de oorzaak zoeken, alléén in de beperktheid van
de schrijver. Want hij ligt ten dele óók bij ons.
Wij hadden allicht verder kunnen zijn dan „de eerste schrede". Wij hadden zover
kunnen zijn, dat van der Leeuw ons niet meer voorbij had kunnen zien, Als —
Als we ons niet zo lang hadden laten gevangen houden door de ene onderscheiding
tussen ethies en aestheties, maar er ernstiger naar gestreefd hadden om boven deze
onderscheiding uit te komen op een hoger plan.
Als we niet zo spoedig verschil van mening als verschil van standpunt, soms zelfs
als meer of minder geloof hadden laten gelden, maar, meer dan we nu deden, getracht hadden, elkaar te verstaan, elkaar te waarderen.
In één woord, als we meer tot elkaar hadden gesproken van uit de eenheid des
geloofs die in Christus Jezus is, en minder van uit onze practiese levenshouding
die behalve door dit geloof, ook door ons eigen gebrekkige mens-zijn werd
bepaald.
Dan, ja, dan zou het resultaat misschien wel zo zijn geweest dat het boek van
van der Leeuw overbodig was geworden.
En nu — Nu is hij het die, ook voor ons, het verschil tussen ethies en aestheties,
definitief plaatst op het hogere plan, door deze twee woorden te vermijden, te ver -

vangen door andere, door Schoonheid en Heiligheid.
Meer dan dat: vanuit deze onderscheiding geeft hij ons, ondanks zichzelf, de
mogelikheid aan om te komen tot een nieuwe oriëntering inzake de verhouding
tussen Christus en de kunst.
Met opzet zeg ik hier nu niet meer : Christendom en kunst, maar : Christus
en de kunst.
Het Christendom, zoals zich dat in de kunst al of niet zou manifesteren, is
een aan tijd en plaats gebonden grootheid. Wanneer we er over gaan spreken,
worden we onmiddellik teruggedreven naar wat is, meer nog naar wat was, naar
de kunstenaars en de kunstwerken in het heden, meer nog in het verleden. En
wanneer we de kunst uit de tijd en de landen waarin het Christendom oppermachtig was, dan gaan vergelijken met de kunst uit andere tijden en landen, dan
blijkt het dat er wel degelik verschillen zijn.
Maar in hoeverre zijn deze verschillen het gevolg van verschil in geloofsovertuiging ? Of, in hoeverre zijn ze het gevolg van verschil in ras, klimaat, of nog
andere factoren ? Het is waar : ons Christendom is geen zaak van geografie, zoals
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Voltaire eens opmerkte. Maar wel wordt de beleving van ons Christelik geloof mee
bepaald door tal van aan tijd en plaats gebonden omstandigheden.
Ik kan het ook nog anders zeggen. In hoeverre zijn de verschillen tussen de kunst
uit de tijd en de landen van het Christendom met die uit andere tijden en landen,
een kwestie van stijl, en in hoeverre zijn ze kwestie van wezenlike anderssoortigheid ?
Natuurlik staan die twee, stijl en wezen, niet los van elkaar; maar ze hebben toch
ook ieder een eigen leven, en kenmerken zich daarmee ook door een min of meer
zelfstandige ontwikkeling.
Het is natuurlik ook wel mogelik, het woord Christendom op te vatten als de
aanduiding voor geloofsuiting, geloofsgemeenschap. In dat geval ligt de nadruk
meer op de eeuwige waarden die zich in tijdelike vormen manifesteren. Maar in
verhouding tot de kunst gezien, heeft dit toch zijn bezwaren. De tijdelike elementen
blijven toch meespreken. En niet alleen de tijdelike elementen ; ook de bijkomstige
vragen als de verhouding tussen kunst en moraal (op zichzelf natuurlik van groot
gewicht), doen al spoedig invloed gelden, en leiden de aandacht af van de hoofdzaak,
van de vraag : in hoeverre is er een Christelike kunst mogelik, en waarin zal bij
zulk een Christelike kunst de wezenseenheid tussen het Christelik- en kunstelement
bestaan ?
Met het onderwerp „Christus en de kunst" blijven we bij deze kernvraag;
we worden er telkens weer op teruggedrongen. En nu is juist een boek als dat
van van der Leeuw zo'n geschikte aanleiding tot de behandeling van de verhouding
tussen Christendom en kunst in deze kernvorm.
Waarom ? In de eerste plaats door de methode die van der Leeuw in zijn studie
toepast, de methode der phaenomenologie. Maar dan in de twede plaats en dit
klinkt bijna als een paradox omdat deze phaenomenologiese methode nooit
absolute geldigheid kan verkrijgen ; ze heeft haar grenzen in de levensbeschouwing
van de persoon die haar hanteert.
De phaenomenologie is de leer der verschijnselen. Deze leer staat in tussen de
geschiedenis, die met feiten rekent, en de filosofie, die het om begrippen en
waarden te doen is.
De phaenomenologie geeft dus de historiese samenhang prijs, om structuur -

verbanden te leggen. Ze vermijdt het kentheoreties sisteem, terwille van de losse
samenhang van eenzelfde verschijningsvorm.
Zodoende heeft zij, bij een gelovige als van der Leeuw althans, óók plaats voor
het bovenwerkelike element!
Van der Leeuw noemt zijn boek eenvoudig een „studie over de verhouding van
religie en kunst". Dat klinkt nogal abstract. Maar desniettegenstaande eindigt hij
met de meest concrete manifestatie van de r. eligie in deze wereld, met de vleeswording van Christus.
Er is geen Christelike kunst. Dat is één van de conclusies waar van der Leeuw
toe komt. Hij doet deze uitspraak in het laatste hoofdstuk, aan het eind dus van zijn
verhandeling. Maar het eind, de uitkomst, wordt zeer vaak bepaald door het begin,
het uitgangspunt. Wat is dit begin?
Het begin ligt in de onderscheiding die hij maakt, tussen het Heilige en het Schone.
Die twee begrippen zijn, volgens van der Leeuw, wezensverschillend.
Het Heilige, dat is volgens Otto het gans-andere, volgens Spranger het laatste
woord, de laatste zin. En het Schone -- van het Schone als zodanig geeft van
der Leeuw geen definitie. Zulk een definitie, zo zegt hij, zou behoren tot zijn
metaphysica en niet tot zijn phaenomenologie.
Maar die omschrijving van het Heilige dan, volgens Otto en Spranger, behoort
die óók niet tot de metaphysica. En het begrip van het Heilige zelf ?
-
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Nu is het wel mogelik om met het benoemen van het gans andere, van het gelden
van het laatste woord en dat alléén, als het Heilige, vrede te hebben. Als we deze
term dan ook maar als zodanig en uitsluitend als zodanig blijven verstaan.
En dus niet het Heilige vermenseliken tot een voorwaarde tot het ethiese. Van der
Leeuw waarschuwt daar uitdrukkelik tegen. Met ethies besef of moraal heeft het
Heilige, zo opgevat, geen direct verband.
En evenmin mogen we dit Heilige opvatten als -- één eigenschap van God
die we de voorrang geven boven andere eigenschappen. Want ook dat zou tekort
doen aan de bepaling die van der Leeuw van dit begrip gaf. Het Heilige is niet een eigenschap van God, het is het wezenskenmerk, het eerste en laatste woord
dat er over God gezegd kan worden.
Het Schone en het Heilige, ze hebben beide een menselike tegenkant. Het Schone
tracht zich te verwerkeliken in de kunst, het Heilige openbaart zich in de religie.
Het is van der Leeuw, die immers phaenomenologies te werk gaat, in hoofdzaak
te doen om deze menselike kant, tenminste in de kunst. Daarom hecht hij ook
geen waarde aan een definitie van het abstracte begrip, van het Schone. En deze
menselike kant van het Schone stelt hij dan tegenover de menselike kant van
het Heilige, tegenover de religie. Maar hij stelt ze ook, niet tegenover de religie,
maar tegenover het Heilige zèlf.
Daar heeft hij ook het volste recht toe. Immers, er is verschil tussen het Heilige
en het Schone. Reeds in de wijze waarop ik de realisering van beide in menselike
vorm aanduidde, blijkt dit ; het Schone tracht zich te verwerkeliken, het Heilige
openbaart zich.
Het Schone en het Heilige staan niet op hetzelfde plan. Het Schone is het
vóórlaatste woord ; het Heilige heeft het laatste woord, want het heeft in de eerste
plaats betrekking niet op ons, maar op God.
En aan dit wezensverschil tussen het Schone en het Heilige vermag van der Leeuw
het recht te ontlenen om de kunst te confronteren, niet met de religie alléén, maar
ook met het Heilige.
Zo krijgen we dan als vanzelf een zeer ingewikkeld samenstel van verhoudingen.
Meetkunstig uitgedrukt, kunnen we het vergelijken met een ruit, waarvan kunst,
religie, het Schone en het Heilige de hoekpunten zijn. Maar niet alleen dat deze
hoekpunten zowel twee aan twee als ook in tegenovergestelde positie met elkaar verbonden zijn ; ze liggen ook ieder in een ander vlak. Het is geen planimetriese
figuur, eerder een stereometriese.
Ons interesseert dan vooreerst de verhouding tussen de kunst en het Heilige.
Het spreekt voor de Christen haast vanzelf dat deze betrekking ondervonden
wordt als menselike onvolkomenheid, als zonde. En deze zonde ligt dan voornamelik
hierin, dat al ons verlangen, ons gehele hart, uit zou moeten gaan naar het laatste,
naar het laatste woord, de laatste zin, de laatste waarde, en dat we genoegen nemen
met het voorlaatste. Ik bedoel deze uitdrukking „genoegen nemen" in haar meest
letterlike betekenis, want dat doen we toch ; we hebben „unsre Freude dran",
we genieten. Dat we ons met dit genot tot het aardse beperken, hindert ons daarbij
zelden of nooit.
Het is waar dat de kunst ook nog een andere zijde heeft. Ze is ook de aardse ver
Schone en als zodanig heeft ze ook een bovenaards element-werklingvaht
in zich. Elk waar kunstwerk, zegt van der Leeuw, wijst „boven zichzelf uit". Maar
tegelijkertijd behoeft dit schone de aardse vorm om zich te kunnen verwerkeliken.
Het behoeft gestalte, en is daarmee gebonden aan de aardse realiteit. Het zoekt
„Halt im Begrenzten", de gesloten vorm. En daar heeft het ook vrede mee, daar
vindt het zijn roem in.
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Natuurlik kan ook de religie niet buiten de vorm. Maar wat voor de kunst, behalve als noodzaak, óók als verdienste geldt, dat is voor de religie enkel noodzaak,
dwang. Iemand die waarlik religieus leeft, zal zich nooit geheel aan de vorm gewonnen geven ; hij zal deze blijven voelen als een zwakheid, een steun, die hij hoe
eer hoe beter moest kunnen missen. Hij zal nooit in deze zwakheid, deze behoefte
aan steun, roemen. En dat doet een ieder die kunst schept, die van kunst
geniet, wèl.
Het is mogelik dat hij óók de andere zijde ervaart, dat hij dus, óók in de kunst,
de menselike gebondenheid en begrensdheid als een beperking ondervindt. Maar
dat zal bij hem nooit het enige zijn. Aan de andere kant zal hij zich in deze gebondenheid óók verheugen. Omdat ze — ja, wat moet ik nu zeggen, een afschaduwing, een verwerkeliking van het Schone in zich besluit.
Religie en kunst liggen dus beide onder de last der aardse gebondenheid. Maar
deze last der gebondenheid rust zwaarder nog op de kunst dan op de religie.
Of er geen uitkomst is uit deze impasse ? Natuurlik wèl. Maar eerst dan, wanneer
de kunst waarlik en alléén het Schone zal vertegenwoordigen. Misschien is het nog
juister om te zeggen: wanneer er geen kunst meer zal zijn, alléén maar Schoonheid;
wanneer de kunst — zichzelf overwonnen heeft.
En dat zal eerst dan mogelik zijn als deze aardsche bedeling overwonnen is, als
de menselike beperktheid is te niet gedaan, als de wereld, met allen die daarop
wonen, weer zal zijn ingekeerd tot God die haar schiep.
Er is dus een oplossing, maar het is een oplossing „in hope, niet in feite". Van
der Leeuw beziet dit conflict vóór alles eschatologies. Hij ziet over de grenzen dezer
bedeling heen, naar de toekomende.
Tot nu toe hebben we maar één weg gevolgd die van der Leeuw zich afbakent
op het terrein van de verhouding tussen religie en kunst. Er is echter ook nog een
andere weg. Ik heb deze twede weg reeds even aangeduid toen ik zeide dat het
kunstwerk toch óók is de verwerkeliking van het Schone.
Deze twede zienswijze heeft zeker niet minder van der Leeuws aandacht. Toch
spreekt hij ze niet zo duidelik en onomwonden uit als de eerste. Dat komt omdat
hij ze niet afzonderlik formuleert, maar ze veeleer telkens terloops even aanroert,
daar waar de behandeling van wat er aan kunst, en dan in het biezonder van wat
er aan muziek bestaat, daar gelegenheid toe biedt. Slechts een enkele maal heeft
hij ze ook afzonderlik omschreven.
Van der Leeuw beschouwt elk kunstwerk als een schepping. Het kunstwerk ontstaat wel, zo zegt hij, op grond van bepaalde ervaringen, maar deze ervaringen laat
het dan toch ook weer onmiddellik achter zich ; het is een nieuwe, een andere wereld,
die zich tot de ons omringende werkelikheid verhoudt als de dagdroom tot het
bewuste leven.
Een kunstenaar is dus scheppend werkzaam. Maar hij is dat niet in deze zin, dat de
scheppende werkzaamheid van hemzelf zou uitgaan. Hij schept zelf niet, maar iets
in hem schept. Hij zelf is instrument, niet meer dan instrument. Hij is slechts de
harp, waarop een Ander „de snaren aanroert en bespeelt", Hij is slechts de kinkhoorn die, geslagen door de branding, het ruisen meedraagt van de Eeuwigheid.
In deze zin is kunst steeds religieus. Maar de religiositeit in de kunst kan latent
zijn, is ook vaak latent. Ze openbaart zich slechts, wanneer de nieuwe wereld die
de kunst voor ons oproept, de lijnen en de omtrekken draagt van de schepping
Gods, wanneer dus in de vorm van de mens zich de vorm van God herkennen laat.
Als van der Leeuw op dit punt gekomen is, houdt hij zich even in. Is dat wel
mogelik, zo vraagt hij zich af, dat zich in de vorm van de mens de vorm van God
herkennen laat ? Niets ter wereld immers vermag de heiligheid Gods uit te drukken?
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Ja, en toch -- toch kan het ; omdat de mens geschapen is, omdat God Zelf de
mens geschapen heeft, naar Zijn beeld en gelijkenis!
Maar de zonde dan ? Is het dan niet waar, dat sinds de zondeval „het bederf is
in alle menselike uiting"?
Ja, het is waar, en toch -- toch kan het ; omdat God in Christus de wereld heeft
willen her-scheppen!
Van der Leeuw ziet tenslotte de oplossing in de Incarnatie ! „In de menschelijke
wereld van religie en kunst", zo zegt hij, „is de gestalte noodig om te kunnen bestaan. Is dat mogelijk, is het mogelijk zonder dat het wederwoord een enkel
woord wordt ? zonder dat in de vaagheid en onstandvastigheid van de-menschlijk
aardsche lijnen zich de omtrekken van het hemelsch gebouw verliezen ?" En dan
geeft hij dit antwoord : „Het moet mogelijk zijn, het kan mogelijk zijn in het
menschenwerk van schoonheid de trekken van Gods werk te herkennen, wanneer
God Zelf aan Zijn aardsche Schepping de trekken van Zijn eigen beeld heeft gegeven. Het moet, het kan mogelijk zijn den ganschen rijkdom der menschenwereld,
de bonte warreling der gestalten van kunst en religie te prijzen als openbaring van
Gods heerlijkheid, wanneer God Zich aan deze menschenwereld Zelf heeft gegeven,
gestalte heeft aangenomen, onder menschen als mensch heeft verkeerd. De Incarnatie beteekent onze verlossing, ook in dien zin, dat de wereld en ons werken daarin
niet zinneloos behoeven te zijn, maar dragers kunnen zijn van Goddelijke openbaring ".
Het liefst liet ik het bij dit citaat. Maar dat mag ik niet, Want we zitten nog altijd
met van der Leeuws uitspraak dat er geen Christelike kunst bestaat of bestaan kan,
hoogstens religieuze kunst.
Moeten we hem hierin gelijk geven ? Of is het mogelik om van zijn omschrijving
van religieuze kunst voort te schrijden tot een definitie van Christelike kunst?
Ik zal het niet wagen, zulk een definitie te beproeven. We zijn aan een nauwkeurige omschrijving van het begrip Christelike kunst nog lang niet toe. Er zijn
nog te veel open vragen — op psychologies zowel als op theologies gebied — die
eerst hun antwoord gevonden moeten hebben, zullen we ons aan een definitieve
bepaling van wat Christelike kunst eigenlik is, kunnen wagen. Maar wel kunnen
we trachten om de wegen die van der Leeuw in zijn boek over de verhouding tussen
religie en kunst afbakende, met behulp van ons overigens zeer gebrekkig kennen
en inzicht, nog even door te trekken, om te buigen misschien in de richting van
een kunst die een specifiek Christelik stempel zal dragen.
Er vallen tegen van der Leeuws omschrijving van het begrip religieuse kunst
twee bezwaren in te brengen. In de eerste plaats een aestheties bezwaar : van der
Leeuw legt wel zeer sterk de nadruk op het vormgevende element. „Het vormprincipe is in de kunst het alles beheersende ", zegt hij. Goed, maar dan moet er
toch ook iets te beheersen zijn. Het is waar dat bij het ontstaan van een kunstwerk
de ervaring onmiddellik verlaten wordt voor de verbeelding, maar deze verbeelding
veronderstelt toch kracht, intensiteit, vitaliteit. Het is waar dat een kunstenaar te
vergelijken valt met een harp, waarop een Ander „de snaren aanroert en bespeelt",
maar hoe zal die Ander de snaren bespelen, wanneer deze niet strak gespannen
staan ?
Eigenlik gaat de zaak nog veel dieper dan uit dit eenvoudige en vrij veel gebruikte
beeld kan blijken. Het is niet alleen een kwestie van beheersing van kracht. Het is
ook een kwestie van kracht tot beheersing. Er is hier een wisselwerking die we nog
niet doorzien kunnen. Het is zelfs zeer de vraag of we die ooit doorzien zullen.
Het twede bezwaar is meer van religieuze aard. Van der Leeuw beperkt zich, in
zijn geloofswoord aan het slot van zijn boek, te zeer tot het ene gebeuren van „God
Die Zich in het vlees besluit."
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Dit twede bezwaar houdt zeer nauw verband met het eerste. Dat lijkt wat vreemd ;
ze zijn toch van zo verschillende aard ! Maar ze hebben toch ook dezelfde grond.
Wat is dan deze grond ? Van der Leeuw beschouwt het ontstaan van kunst te
uitsluitend als een scheppingsproces. Natuurlik steekt er in de kunst wel een
scheppingselement. Maar het is zeer de vraag of dit zo allesbeheersend is als van der
Leeuw laat voorkomen.
Nu van der Leeuw zo sterk de nadruk legde op het scheppende karakter der
kunst, moest hij wel grote betekenis toeschrijven aan het vormgevende element,
kon hij zich óók, bij zijn laatste woord, beperken tot de Vleeswording van
Christus, die ik zo even immers reeds als een her-schepping aanduidde.
Maar deze her-schepping heeft dan toch zijn reflex, moet althans zijn reflex
hebben, zijn persoonlike reflex in iedere mensenziel. Ook wij moeten, elk persoonlik,
her-schapen worden, of, met de term die Christus daar Zelf voor bezigde,
weder-geboren. Wij moeten afleggen de oude, en aandoen de nieuwe mens.') Wij
moeten afstand doen van onze natuurlike verlangens en begeerten, om te leven van
uit het kindschap Gods.
En in de kracht Gods. Ik noemde zo pas even het woord vitaliteit. Ik deed dit
met grote aarzeling ; er is in de laatste tijd met dit woord reeds zo veel gesold. De
roep om „een kerel. ", „een vent" is algemeen, en geen die ook maar enigszins
boven de maat zijner medemensen uitsteekt, is gevrijwaard voor de plaag en de
verzoeking ener loze heldenverering.
En toch noem ik hier het woord vitaliteit, en ik mag het noemen, omdat ik met
hart en ziel geloof in de mogelikheid, ook van een Christelike vitaliteit!
Zelfs Albert Schweitzer dreigt in onze dagen het slachtoffer te worden van een
goedkope heldenverering. En met één zinn -.tje scheurt deze zelfde Albert Schweitzer
dan heel die waan uiteen. „Es gibt keine Helden der Tat ; es gibt nur Helden des
Verzichtens and des Leidens".
Dat is alles. Neen, het is niet alles. Het wordt gevolgd door de daad, de pretentieloze daad. Zonder enige verdere ophef gaat Schweitzer heen, om zulk een held te
zijn, „ein Held des Verzichtens and des Leidens". Hier is Christelike vitaliteit.
Volgens vele moderne aesthetici wordt de waarde van een kunstwerk bepaald
uitsluitend door zijn vitaliteit. Dat is naar twee zijden toe onvolledig.
In de eerste plaats omdat het nooit mag gaan, alléén om de grootte dezer vitaliteit
zonder meer. Wie dat zegt, erkent daarmee de absolute betrekkelikheid aller dingen ;
hij heeft afgerekend met de mogelikheid van een laatste woord, een laatste zin,
een laatste waarde.
Vooral de Katholieken hebben tegen deze eenzijdige beschouwingswijze protest
aangetekend. Het gaat niet alleen, zo hebben ze getuigd, om de sterkte der vitaliteit,
maar óók hoe en waarheen deze vitaliteit gericht is. Bernard Verhoeven ging zelfs
zo ver dat hij verklaarde : „er is geen intensiteit zonder doel". „Behalve in de
opsprong der jeugd", voegt hij er voorzichtigheidshalve aan toe, en met deze beperking doet hij een concessie aan de eeuwige puber van ter Braak.
In verband met het bovenstaande zou ik het nog anders willen zeggen. Het gaat
niet alléén om de vitaliteit zelf, maar ook om de oorsprong dezer vitaliteit. Om het
uitgangspunt.
Is deze vitaliteit uit God, of is ze uit zichzelf? Is ze ons, bij vernieuwing, geschonken,
of is ze ons van nature eigen?
En dan in de twede plaats doet de waardebepaling van een kunstwerk alleen naar
zijn vitaliteit, tekort aan de eenheid van inhoud en vorm, van Erleben en Gestaltung.
1 ) Epheze 4 :22-24. Paulus omschrijft hier deze nieuwe mens als „naar God geschapen in
ware rechtvaardiging en heiligheid ".
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Wil men aan deze eenheid vasthouden, en dan toch de waardebepaling van het
kunstwerk zoeken in zijn vitaliteit, dan is daarvan het onvermijdelik gevolg dat
men niet alleen het Erleben, maar ook het element der ,Gestaltung" als door deze
vitaliteit geïnspireerd moet beschouwen. En -- er is tot nu toe geen enkele reden
om dat ook werkelik te doen. Zelfs de psychologie die de meest intieme gebieden
der ziel in haar beschouwing betrok zo dat het niet zelden zieleschennis werd moest tot de konklusie komen dat het geheim van de Jnnere Form", van de eenheid
van inhoud en vorm, voor haar een geheim bleef.
Maar al wordt dan de Gestaltung niet uitsluitend door de vitaliteit bepaald,
toch vindt ze, omdat ze steeds met het Erleben verbonden is s in deze vitaliteit een
voorwaarde voor haar werkzaamheid. En deze vitaliteit kan zijn in Christus een Christelike vitaliteit.
Dat betekent natuurlik niet, dat ze de aanleiding moet worden voor preken.
Zelfs niet, dat ze dwingen moet tot een getuigenis van het Heil, dat in Christus ge vonden werd. Ze kan, met H. de Bruin, soms enkel zich uiten in een schreeuw,
niet meer en niet minder dan een schreeuw. Maar steeds zal het de vitaliteit zijn
van een mens die zich in Christus een nieuw schepsel weet, tot op de diepste grond
nieuw! Kunst die in zulk een vitaliteit haar oorsprong nam, zouden we kunnen
noemen -- Christelike kunst!
En nu staan we weer bij het punt waar we steeds weer bij uitkomen, wanneer
we spreken of schrijven over Christelike kunst bij ons manco. Er zijn er wel,
die zeggen : laten we daar toch niet zoveel over praten ; wat helpt het ? En bovendien, wie loopt er nu toch met zijn armoede te koop ?
Maar wie, die dit manco werkelik aan zijn ziel heeft doorleden, kan zwijgen?
M beten we er niet over roepen, tot God Die de wasdom geeft ? M beten we er niet
over spreken tot elkander, wij die al zo lang gehoopt en gewacht en gebeden hebben?
Wanneer Christelike kunst ontstaan kan, alléén in de vitaliteit van de weder
mens, is dan het ontbreken van deze kunst een oordeel over ons Christenen,-boren
over onze slapheid, over onze lauwheid, over onze futloosheid?
Het enige dat ik hier zeggen kan, is dat het dat niet gehéél is. Er zijn algemene
oorzaken aan te wijzen die een opbloei van een Christelike kunst in Christelike
vitaliteit belemmeren. In de eerste plaats is er dit : dat in de bedeling waarin wij
leven -- en nu worden we toch weer eschatologies ! -- de Christelike vitaliteit
nooit volkomen doorbreken kan. Steeds weer zal ze worden gekruist door onze
natuurlike wil, onze natuurlike begeerten. Soms is dit een strijd op leven en dood
die ternauwernood nog in de overwinning eindigt ; er is geen kracht meer over om
te juichen, om te getuigen. En in de twede plaats : de aanleiding tot kunst ligt vaak
niet zozeer in vitaliteit als zodanig, maar in een vitaliteitsstremming, in een opeenhoping van energie die geen andere uitweg vindt dan in de wereld der verbeelding.
Zulk een vitaliteitsstremming kent de Christelike vitaliteit nu eenmaal niet. Die
vindt altijd een open deur. Die komt uit God, en keert tot God ; het is één voortdurende beweging.
Zo zijn de voorwaarden voor het ontstaan van een Christelike kunst niet gunstig.
En toch toch blijven we hopen, en verwachten, en geloven, tegen alle verhindering
in, zelfs tegen ons eigen ongeloof in. En dat mogen we ook ; in Christus mogen we
het. Hij was het Die ons overtuigde van zonde, maar daarnaast heeft Hij het toch
ook aangedurfd om van ons te vragen het hoogste dat Hij van ons vragen kon, het
volmaakt zijn, zoals ook de Vader in de Hemelen volmaakt is --- en hier zijn we weer
bij het Heilige dat ook het Schone omsluit! Met deze eis is de Christelike kunst
gegeven, niet als een gunst, maar als een taak waarvoor we arbeiden en bidden
moeten, zonder ophouden.
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De Weg, door Warwick Deeping. Vertaling van Claudine Bienfait. Van Holkema &
Warendorf, Amsterdam. 1932.
„De Weg ", het nieuwe boek van Warwick Deeping, verschilt in wezen niet van de romans die
deze schrijver vroeger reeds in het licht gaf. De opzet in deze romans is fors genoeg, en dit
geldt zowel van de gebeurtenissen in het boek als van de personen die bij deze gebeurtenissen
een rol spelen. „Sorrell en Zoon" is in dit opzicht wel zeer illustratief. Sorrell vindt, als hij
uit de oorlog terugkeert, zijn vrouw in het bezit van een ander ; alléén zijn zoontje is hem
overgebleven. Voor dit zoontje gaat hij nu leven ; om hem neemt hij alle werk aan dat hij
krijgen kan, al is het nog zo slecht en zwaar. En de zoon blijkt trouwer dan de moeder ; hij
weet later de zelfverlochening, die zijn vader zich om hem getroostte, ruimschoots te vergoeden.
Gecompliceerd is dit verhaal nergens. De handeling is uiterst eenvoudig ; eenvoudig zijn ook
de karakters der de handeling bepalende personen. Maar de mogelikheid om, op deze eenvoudige
grondslagen, een sterk verhaal op te bouwen, is er zeer zeker.
En dan wordt het verhaal niet zo sterk als we wel verwachtten. Het blijft, ook al is de handeling tot het einde toe volgehouden, een verhaal dat niet af is. De boven-menselike bekroning
blijft er aan ontbreken, en in plaats daarvan wordt het overgoten met een sausje van een enkel
-menslik,
maar dan ook zeer slap sentiment.
Dezelfde gewaarwording die „Sorrell en Zoon" opwekt, voelen we ook bij ons opkomen wanneer
we „De Weg" lezen. Het verhaal in „De Weg" is heel anders als in „Sorrell en Zoon". Een
jong meisje, de dochter van een mevrouw die een theehuis drijft, wordt van de duo van een
motorfiets geworpen; ze is verlamd. Het lijkt of ze haar hele leven hulpeloos blijven zal. Maar
tengevolge van deze hulpeloosheid ontwikkelt zich zielsverwantschap met een kweker, die, wat
zonderling in zijn zelfgekozen eenzaamheid, tot nu toe leefde alléén voor zijn bloemen.
Deze liefde van twee kanten is nauweliks als werkelikheid aanvaard, wanneer het blijkt dat
de verlamming slechts tijdelik is ; geleidelik treedt de beterschap in, en daarmee ontstaat dan
de mogelikheid van een meer normale man-vrouwverhouding.
Ook hier weer : een heel eenvoudige handeling met heel eenvoudige karakters -- eenvoudig,
ondanks het waas van gevoeligheid en geheimzinnigheid. Ook hier weer, ondanks het zeer bevredigende slot het onbevredigende : in plaats van het boven-natuurlike element wat geheel in
het eigen wezen wortelende gemoedservaring.
Neen, beter dan het meisje uit het theehuis, bevalt me daarom — ook in aestheties opzicht --haar moeder, de eigenares van het theehuis. Een klein, zwak vrouwtje is dat, die eigenlik tegen
het leven niet op kan ; zij worstelt steeds met een taak die te zwaar voor haar is, en toch -hoe ze het doet, is voor de meeste menschen een raadsel, maar op de een of andere manier
weet ze er toch mee klaar te komen. Bij deze figuur vinden we nog niet de pretentie van menselike
zelfgenoegzaamheid die de andere personen ondanks al hun beminnelikheid wèl hebben ; zij
draagt anderen, maar wordt óók zelf gedragen, en het is dit besef dat haar heeft uitgeheven
boven de sfeer van sentimentaliteit-met- een-zuurtjessmaak, die de andere figuren maar al te
vaak omnevelt. J. H.
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Puritan and Royalist Literature in the Seventeenth Century, door
Dr. F. D. de Soet. Gedrukt bij de N.V. Technische Boekhandel en Drukkerij
J. Waltman Jr. Delft 1932.
De bekroning van de Puriteinse literatuur zochten we vroeger in Milton's Paradise Lost.
Volgens Dr. de Soet kan Milton niet langer beschouwd worden als een Puritein, zelfs niet
als een Christen.
De gangbare voorstelling was tot voor kort, dat Milton eerst tot de Anglicaanse kerk behoorde, dat hij daarna uit afkeer van de tyrannie van bisschop Laud zich bij de Presbyterianen
voegde, totdat hij voelde dat „New Presbyter (was) but old Priest writ large", waarna hij
Puritein werd en dat tot zijn dood bleef. Wel werd er meer dan eens op zijn minder gunstige
karaktertrekken gewezen, o.a. door Dr. Visser en Saintsbury, maar zijn oprechtheid en godsdienstigheid werden nooit in twijfel getrokken en vooral op de Puriteinse kant van zijn karakter
werd steeds de nadruk gelegd.
De eerste die ons een ander inzicht in Milton's karakter en theologie trachtte te geven, was
de Zweed Liljegren (1918). In zijn Studies of Milton komt hij als de Duitser Mutschmann
(1920) en de Fransman Saurat (1920) tot de slotsom, dat Milton geen puritein, zelfs geen Christen
genoemd kan worden, waarbij Dr. de Soet zich dan nu met een beschouwing vooral over
zijn theologiese en politieke tractaten aansluit.
Hij bespreekt Milton's brochures en zijn theologiese verhandeling De Doctrina Christiana en
betoogt, dat Milton's opvattingen over echtscheiding niet in overeenstemming zijn met de woorden
van Christus en die der Apostelen, dat hij het dogma der Predestinatie verwierp en zelfs
neigde tot rationalisme. Meer en meer week hij af van de Calvinistiese orthodoxie en daarom
kan, wat hij na de Restauratie publiceerde, niet tot de Puriteinse literatuur gerekend worden.
Een enkele vraag : gaat Dr. de Soet niet te ver, als hij om de stofkeuze voor de Paradise
regained bij Milton de veronderstelling oppert, dat de verzoening door het bloed van Jezus
Christus voor hem weinig betekenis zou hebben ? Plaatst Milton niet twee verzoekingen tegenover elkaar, beide van de zelfde strekking, als de Satan aan de eerste mens belooft als God te
zijn, als hij zijn raad opvolgt, en nu aan de „tweede Adam" opnieuw dezelfde verlokking voorhoudt, als hij nedervallende hem aanbidt ? Men kan niet ontkennen, dat literair gesproken de
verzoeking in de woestijn een betere tegenhanger van de verzoeking in de hof van Eden is
dan de kruisiging. En dat men de kunstenaar uit moet schakelen om hier theologiese vrees
achter te zoeken, vooral omdat Milton zijn meningen niet gewoon is te verstoppen. In het
algemeen is wel aangetoond, dat Milton's meningen afwijken van de gangbare in zijn tijd,
vooral als hij zelfs bigamie gaat verdedigen, waarom we mogen zeggen, dat niet-Christelike elementen
door Milton verkeerdelik uit de Bijbel worden afgeleid, maar om iemand buiten de Christenheid
te zetten, daar hoort onnoemelik meer toe dan te verklaren, dat hij geen Puritein is, en op
enkele punten dwaalt.
Tenminste de redenering van Dr. de Soet lijkt me hier niet scherp. Dr. de Soet kan het
niet eens zijn met de beschouwing van Milton over de Drieëenheid, maar lochent Milton de
Goddelijkheid van Christus en Zijn taak ? Zal Dr. de Soet mij een bevredigende oplossing
geven over de tijd en wijze en van de grond, waarop b.v. Abraham de verlossing deelachtig
werd en kan hij niet begrijpen, dat een Christen, speculerende als Milton doet, zijn geloof
in Christus daarmee niet opgeeft ? Ik vind tenminste de beschouwingen over Milton en de
gronden waarop hij „bijna" buiten het 'Christendom wordt geplaatst, nog niet duidelik. Ik
val Dr. de Soet natuurlik dadelik bij, dat er onschriftuurlike elementen in Milton's beschouwingen
zijn. Maar de vraag is toch ook: wat heeft hij nog wel gemeen met de Puriteinen en ontvangen door de Puriteinen? In hoeverre is zijn later werk nog wel Puriteins, zij het niet van
een volbloed Puritein?
Behalve Milton's prozawerken worden in het eerste gedeelte nog Prynne, Bunyan en Andrew
Marvell behandeld, de laatste uitvoerig. Niet vergeten wordt Samuel Butler met zijn satire
op de Puriteinen.
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De tweede helft van het boek wordt ingenomen door de Royalist Poets, wier leven en werk
vrij uitvoerig wordt beschreven. Daardoor krijgen we een goed beeld van de literaire weerslag van de onrustige tijd, waarin deze puriteinen en royalisten als water en vuur tegenover
elkander stonden.
Het is jammer, dat het boek ontsierd wordt door veel drukfouten : ruim 60 op 160 blz. is
toch wel wat te veel. Natuurlik heeft ook de Hollandse drukker het te kwaad gehad met het
afbreken van woorden ; een afbreking als appe-ared doet wel wat eigenaardig aan.
Maar de hoofdindruk blijft, dat Dr. de Soet een knap overzichtelik werk heeft geschreven,
dat voor ieder, die zich voor dit gedeelte van de Engelse letterkunde interesseert, belangrijke
en waardevolle inlichtingen verschaft.
H.
V.

Liefde in de portieken, door Jef Last, De Baanbreker /Servire Haag '32.
Dit boekje is zoo glad als een aal. Waar men het aanvat, critisch of sympathiseerend, het
ontglipt.
Zijn dit werkelijk de aanteekeningen van een „meester" eener Kunstzijdefabriek, zooals Jef
Last ons door het „Naschrift" wil doen gelooven ? Of is dat het meer gebruikte, misbruikte
smoesje van den auteur om den vorm van zijn werk te rechtvaardigen, mogelijk om de critiek
te ontwapenen?
Waarlijk, gelet op de psychologische raadselachtigheden in het optreden van den „ik" in dit
relaas, lijkt het aannemelijk, dat we hier te doen hebben met losse aanteekeningen, waarbij de
ware motieven voor de daden door „ik" uit lust tot zelfbedrog zijn verzwegen of gecamoufleerd.
Maar anderzijds is er de conceptie van een gegeven weer dermate aanwezig, dat men geneigd
is aan een vrije fantasie van Jef Last te denken, misschien naar aanleiding van een werkelijk
voorval, of hoogstens, om op de waarheid van het naschrift niet alles af te dingen, aan een
bewerking van notities. En nu de recensie. Moet ik het schrijverstalent van den ongenoemden
fabrieksmeester beoordeelen, of Jef Last's stijl ; wellicht het bewerkingsraffinement van den
auteur ? Of de noodzakelijkheid, wenschelijkheid dat dit dagboek in het belang van de arbeidersklasse werd gepubliceerd ? Inderdaad dit voorwerp is het best te hanteeren als men er op
trapt tot het beursch is, vertreden in de modder. Maar als men het opraapt — dan leeft het
nog : want er klopt iets in.
Is dat het hart van Jef Last dat klopt in deernis ? Of enkel verkropte opstandigheid ? Is het
het hart van de vrouw in de fabrieksmeid, het geweten van den vertwijfelden opzichter?
De hartstocht ? Of de drift der fabrieksslaven?
Wellicht, van dit alles trilt er iets in, zooals al deze geheime levensbewegingen trillen in en
achter de houtsneden van Frans Masereel, waarvan er eén den omslag siert.
Dit verhaal is in zijn zakelijke weergave zoo reëel als de ware werkelijkheid van de fabriekszaal,
van de avondstraat en van de schemere portieken der havenstad. Dat is geen stichtelijke werkelijkheid en niet een, waarin de gedachten onbesmet blijven. Halfslachtigen gaan erin onder, geknechten verzetten zich in deze omstandigheden, idealisten wikken en weifelen, tenzij .... er
verwachting is.
Ik geloof wel, dat Jef Last ook een verwachting koestert, eene die geheel in het menschelijke
besloten blijft. Vandaar dat hij mensch tegen mensch uitspeelt, in hen, symbool tegen symbool.
Dat maakt, dat dit werk, indien het volkomen zijn product is, in psychologisch opzicht zwakke
plekken vertoont. Jef Last's vormdrift stuit af en toe op een politieke overweging, en neemt dan
een wending.
Nog een opmerking. Indien deze geschiedenis inderdaad enkel geconcipieerd is door den schrijver,
dan is het feitelijk karakterloos-blijven van den „ik" (en ook van de inspectrice o.a.) niet anders
te verstaan dan hieruit, dat het ontbreken van moreele weerstanden te wijten is aan een communistisch gekleurde levensbeschouwing, baatzuchtig indifferentisme in dit opzicht. d. B.
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Spijkers met koppen, door J. Greshoff. (Serie : Standpunten en Getuigenissen.
A. A. M. Stols, Brussel).
Jan Greshoff is wel een vermakelijke figuur. De burleske figuur in de literaire poppekast.
Met het voordeel, dat hij als burleske figuur wéét, dat hij belachelijk is. Dat is inderdaad een
groot voordeel. Want als dat eenmaal een toegegeven feit is, dan maakt een echte clown (en dat
is J. G. met talent) er een kracht van. Dan koketteert hij ermee. Zoo koketteert J. G. in een
boekje, dat de serietitel „Standpunten en Getuigenissen" consequent belachelijk maakt, op vermakelijke wijze met z'n eigen zieligheid. Dat begint al in het z.g. voorwoord, dat hier ,,waarschuwing" heet. Daarin verzoekt J. G. den lezer toch asjeblieft niet zoo stom te zijn, hem serieus
te nemen. Het wil mij toelijken, dat deze waarschuwing volkomen overbodig is. Tot op één onder
na, namelijk dat, waarin Greshoff zichzelf voorstelt. Als een man zonder principes en-deltj
.... pretenties. Daar is Greshoff niet heelemaal correct. Want daar is hij héél even een beetje
serieus. Hij wil niet iemand „met" iets, maar iemand „zonder" iets zijn. Dat is vrijer, liberaler,
verlichter. jammer alleen, dat het niet waar is. Want J. G. is allesbehalve „ohne". Hij draagt
z'n dogma's even ongemerkt mee als een slak z'n huisje. Maar daarover straks. De pretentieloosheid is actueeler. J. G. zegt, dat hij geen pretenties heeft. Behalve dan de pretentie, dat hij „op
het oogenblik van het schrijven zoo eerlijk en openhartig geweest is, als een behoorlijk mensch
maar zijn kan". Wel wel ! Die dreunende klap op z'n borst had J. G. zich kunnen besparen.
Want ik houd wel van iemand die liegt, als hij 't maar interessant doet en zelf weten wil, dat
hij liegt. Maar Greshoff wil meer. Hij wil interessant de waarheid zeggen. Dat nu is veel moeilijker. Want of men wordt een geval voor de psychiater en dat is, als men op interessante wijze
de waarheid over zichzelf spreekt -- of men moet zooals J. G. grappig worden op andermans
kosten. Arme libertijn — hij heeft toch de goede behoefte., ook als nar voor een eerlijk man
te worden gehouden. Is dat niet bescheiden : menschen, ik ben een eerlijk man en voorts... .
niets. Stop. Zou dat waar zijn ? Werkelijk niets ? Pas op, argelooze en raak J. G. niet aan. Want
hij is een bijzonder wraakzuchtige pretentielooze. Ik herinner me van heel vroeger nog eens iemand, die óók wel grappig kon zijn. Die man heette Coster en maakte in de „Stem" een grapje
over een andere man, die Greshoff heette. Hij stelde deze man voor als een Hollander, die aan
gallomanie leed, met z'n oogen rolde, met revolvers in beide handen zwaaide en Action-Francaisetje speelde. Dat was onze Greshoff en 't was een heel aardig en ook wel verdiend grapje.
Maar om dat grapje is J. G., die zelf zoo graag interessant de waarheid zegt op kosten van ongelijk,
zóó boos geworden, dat hij nog in dit boekje, Spijkers met Koppen, Coster voor een soort fanizeeën uitmaakt. Hij schijnt dus nog wel iets serieus te nemen, namelijk ...... Jan Greshoff. Pas
dus op met zijn pretentieloosheid, want 't is die van een grappige schoolmeester. Hij is wel zelf
grappig, maar verdraagt geen grapjes. Dat soort mist zelfkennis en dat is alweer een verwante
trek met J. G. Want een van Greshoffs liefste bezigheden is een superieur grappig zijn over
den Nederlandschen burger. Had J. G. zelfkennis, dan zou hij wel weten, dat hij de draak steekt
met den Nederlandschen burger ...... in zichzelf. Maar daar hij geen zelfkennis heeft, weet hij
niet, dat hijzelf op en top Nederlandsch burger is in den deftigen degelijken, liberalen zin. Is
hij niet vurig pro-alles wat Fransch is ? Mèt een nette, Hollandsche reserve natuurlijk, maar die
is een liberaal burger zichzelf verschuldigd. Want u weet immers, hè, overal waar „te" voor staat
...... ! Heeft hij niet eveneens het stom-superieure toontje van de liberale burger, als hij praat
over dingen, die hem glad boven z'n kultureele pet gaan ? Of het aristocratische air, als het
„publiek" of de „massa" aan de orde komen?
Is het niet knus-burgerlijk om — gedragen door de liberale kastenwaan, die aan de soostafel
het individu „door eendracht groot en vrij" maakt -- zich met een mop af te maken van wat
niet in de genoegelijke kraam past ? Zoo verspreidt ook J. G.'s literaire kritiek de ietwat roezige
geur van de bittertafel. Bols zorgt in dezen tijd van grauwe hopeloosheid voor het burgerlijk
optimisme. Dat optimisme is voor Greshoff een van z'n dogma's, kostelijk erfgoed van de negen
liberale vaderen. Een van deze optimismen ligt diepzinnig vervat in Greshoff's-tiend'uwsch
dogma (geen principe, N.B.) „Een schrijver schrijft voor z'n plezier ". Over deze tekst preekt
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onze liberale Jan vier en een halve bladzij, met toepassing. Lees het, domme turk, die soms
eens zoo verregaand menschelijk mocht wezen, om uit wanhoop te schrijven ! Kikker jezelf op
met een paar bolsjes, lees Greshoff en laat de menschelijke ellende naar de duivel loopen !
Wees verlicht en libertijn als J.G. Maar overtref dan je leermeester. Want dat kan nog wel. Heelemaal zeker van z'n zaak is onze J.G. nog niet -- en dat is ook burgerlijk, om niet heelemààl
zeker van je zaak te wezen. Daarom vraagt J.G. assistentie van bevoegde plaats in Frankrijk.
Daar is een Fransch ambassadeur te Washington, Paul Claudel, Deze Claudel is een groot man.
Anders was hij geen ambassadeur. Maar hij is bovendien schrijver en een „ernstig man", ver
ons. (Geen aanbeveling). Een man „wiens phrase een gedragen, bijna bijbelsche toon"-zekrtJ.G
heeft. Welnu, deze ernstige, bijbelsche ambassadeur heeft aan een Fransch journalist (misschien
wel om van hem af te zijn) verzekerd, dat „l'écrivain écrit pour s'amuser". Deze verklaring heeft
J.G. onuitsprekelijk genoegen verschaft. Want „het is meer dan noodig, dat dit gezegd wordt door
een man van Claudel's onaangevochten autoriteit ". En deze these vertaalt J.G. dan in goedburgerlijk Hollandsch : de schrijver schrijft voor z'n plezier. Nu ja, dat kan men zich permitteeren, als men Fransch ambassadeur is. En bovendien kan men dat misschien met wat meer
zin beweren, als men Franschman is en met „amusement" waarschijnlijk iets anders bedoelt dan
Greshoff met „plezier". Maar we zijn er nog niet. J.G. plaatst dan naast Claudel........
Jacques Maritain, schrijver van „Kunst en Scholastiek". Deze Fransche pater heeft geschreven:
„de verwarring van de ethische waarden en de aesthetische waarden is een van de plagen van
dezen tijd". Ik vermoed, dat Maritain het benauwde zweet zou uitbreken, als hij wist, in welk
verband zijn uitspraak gebruikt wordt. Gebruikt met alle pretentieloosheid van een eerlijk, Hol
schrijver van liberale beginselen -- pardon, liberaal zonder principes. Nu mag men-landschburge
dat J.G. niet al te zeer kwalijk nemen, dat zit hem in z'n liberale constitutie om met airs te
praten over dingen, waar hij geen snars van snapt. Want ik moet wel aannemen (immers J.G.
is „op 't moment dat hij schreef" altijd eerlijk geweest), dat hij niets weet van de thomistische
onderstellingen, waarop deze uit z'n verband gerukte uitspraak van Maritain rust. Onderstellingen, die bestaan uit rotsvaste scholastische principes en die gebaseerd zijn op een onwrikbaar meta-physisch stelsel van zijns- en waarde-oordeelen. Iemand als Maritain kan zooiets zeggen, zonder als fijn Katholiek en Neothomist inconsequent te zijn. Temeer, omdat hij (en dat
is juist het oolijke voor J.G.) met deze verwarring juist de burgerlijk-individualistische relativeering
van alle waarden geeselt, waarvan Jan Plezier in dit boekje grootmeester, hoogepriester en hof
één persoon is.
-nari
Toch kan zèlfs J.G. zoo'n uitspraak niet in dit ietwat humoristische verband plaatsen, zonder
tegelijk den ,,ignorant" te laten zien. (Alle menschen, die 't met J.G. niet eens zijn heeten „ignoranten"). Ik ben even op één van de kromste spijkers blijven kijken, die J.G. aan het inslaan
is. Er zijn er meer.
Maar genoeg. De manier, waarop Greshoff hier liberaal aan 't argumenteeren is, is niet nieuw.
Dat hoort bij de stijl, evenals burgerlijke benoemingen en indeeling van kiesdistricten voor 1900
tot deze stijl behoorden. Oneerlijk ? Vast niet. Alleen maar naief-dom en zelfingenomen. Bovendien met een infauste prognose. Zeker, Jan Greshoff is wel vermakelijk. Maar bij alle geestigheid verloopt de lectuur van dit boekje niet als een „plezier". v. D. L.

Urvaci, een Oud-Indisch tooneelstuk van Kalidasa, vertaald en van een inleiding
voorzien door R. H. van Gulik. N.V. Adi Poestaka. 's Gravenhage. 1932.
De recensent staat bij de bespreking van een vertaling als deze voor vele moeilijkheden. Vaak
is een van de meest klemmende bezwaren, dat hij zich niet bevoegd acht om over de deugdelikheid van de vertaling zelf te oordelen. Dit hoeft ditmaal hem niet lang te hinderen, aangezien
een geleerde van naam als Prof. Uhlenbeck voor de wetenschappelike waarde van de vertaling
borg staat.
Maar op andere wijze wordt het werk van de recensent bemoeilikt. Wanneer een van de
meesterwerken der Oud-Indiese literatuur wordt vertaald, gevoelt hij de lust in zich opkomen
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een poging te wagen zijn lezers tot de van onze tijd en van onze wereld zozeer verschillende
sfeer van het oude spel in te leiden om er tenslotte onszelf in te mogen herkennen. Dit vraagt
naast grote kennis en het vermogen tot beknopte en heldere uiteenzetting meer ruimte dan de
gebruikelike recensie die biedt. De lezer kan echter hier verwezen worden naar de woorden van
de vertaler, die na een eerste bladzijde van ietwat boven de kracht uitgetilde volzinnen, een
heldere, knap geschreven inleiding leverde, die voortreffelik op de lektuur voorbereidt.
Voor de recensent blijft hier ter inlichting van zijn lezers, dat Kalidasa de beroemde schrijver
is van verschillende lyries-dramatiese dichtwerken, die in zijn Urvaci een oud verhaal nieuw leven
gaf door het over te brengen in de hoofse sfeer, waar het wel iets van zijn fel leven bij inboette,
maar een gratie verwierf, die het boven de hevigheid van een te nabij waargenomen werkelikheid voerde, terwijl de dichter tegelijk er de wijsheid van het berusten gestalte in gaf.
De vertaler verantwoordt in een „critisch apparaat" zijn tekst waarnaar hij vertaald heeft en verhoogt de waarde van zijn vertaling verder door een sober, maar afdoend kommentaar.
v. H.

Weerklank, door Gabriël Smit. Leiter-Nijpels N. V. Maastricht MCMXXZII.
De bundel van Gab. Smit ligt al een tijd bij me op een bespreking te wachten ; ik was aan
een oude vriendschap, al was ze nooit innig, verplicht geweest wat meer haast te maken. Maar
het typeert de situatie, dat het niet verder dan een gevoel van verplichting gekomen is. Het moet
geen moeite kosten om over een vriend, al is het dan geen hartsvriend, aan het praten
te gaan. En toch wilde het niet vlotten. De zaak is, dat ik Gab. Smit eigenlik niet ken.
Wat ik van hem gelezen heb, vind ik niet zo aardig, het is zo oud en zo moe, maar
zo als hij zich in Weerklank vertoont, is hij heus niet. Ik dacht juist, toen ik hem leerde kennen,
dat hij erg jong was, en zich aanstelde, maar hield van hem, om wat hij verborgen hield. Maar
nu heeft hij een bundel aan zijn vrouw opgedragen en nu weet ik niet meer, hoe ik deze verzen
lezen moet : is zijn pose nu echt geworden ? Want het is toch niet waar, dat men zo schrijft, omdat
anderen het ook ongeveer zo doen; hanteert men het leven zo gemakkelik? Gab. Smit schrijft
nu proza, hij beloofde het mij jaren geleden; zal hij daarin zijn, zoals ik hem mij gedacht heb ?
Ik heb me indertijd aan profetieën over Gab. Smit gewaagd ; zou hij, voor hij er naar getracht
heeft, al bek-af zijn? Ik wil nog graag wat geduld oefenen.
v. H.

Fridtjof Nansen Sage, door Jon Sorensen, D. A. Daamen's Uitg. Mij. N.V.,
's-Gravenhage (z.i.).
Een levendig, enigszins anekdoties geschreven levensverhaal van Fridtjof Nansen. Voor ik zijn
over de hele wereld bewonderde en gezegende naam neerschreef, had ik een rij adjektieven
geschreven, die ik weer doorgeschrapt heb, daar ik meende, dat zijn ondernemingslust, zijn
kracht, zijn menslievende arbeid, zijn wetenschappelik werk, zijn kinderlike eenvoud genoegzame
bekendheid hadden verworven om een karakteristiek overbodig te maken. Een zielkundig begrijpen niet, slechts een boeiend levensverhaal wil dit boek zijn. Iets anders zou ook misplaatst zijn
tegenover een man, die schreef : „ik wil de meerderheid van het kind tegenover den volwassene
met zijn „wormstekige" zelfanalyse duidelik maken".
v. H.

Zeven Eeuwen, derde deel, derde vermeerderde druk, door Dr. K. H. de Raaf
en J. J. Griss, met medewerking van Dr. N. A. Donkersloot voor de literatuur
na 1914. Rotterdam MCMXXXII. W. L. 87. Brusse's Uitgeversmaatschappij N.V.
Het samenstellen van bloemlezingen lijkt me aardiger bezigheid dan het gebruiken als leerling
of als leraar. Alles nog eens lezen, nog eens naproeven en dan schiften, wikken en wegen en ten
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slotte overhouden wat je nu werkelik het mooiste vindt, of het verstandigste, of het meest
karakteristieke, in alle geval iets, waar je de eerste 24 uur niet zo heel veel meer naast wil noemen,
omdat je voelt aan de literatuur recht gedaan te hebben, dat moet geen onaardig bedrijf zijn.
Maar de gebruiker, die uit 3 verzen zich een voorstelling moet vormen van de poëzie van v. Eyck,
de leraar, die met zijn jongens door deze grillige mengeling van poëzie en proza moet heenbuitelen en dan toch nog enigzins vrede moet zien te vinden voor zijn letterlievend lerarenhart.
Als we op school een bloemlezing gebruiken, dan is dat, omdat namen leren uit een leerboek nog
groter kwelling is. Maar ik vraag me af waartoe het nodig is zo aan alle kanten op de hoogte
te zijn, als we niet voor een literatuurexamen, wel voor het leven opleiden. Ik heb op school
altijd weinig bloemlezing gebruikt, maar meer de werken in zijn geheel met de leerlingen gelezen. Dan moet je natuurlik mijnheer S. Bonn overslaan en nog vele andere belangrijker schrijvers
ook. Ik geef bloemlezingen vaak aan belangstellende jongens om in te bladeren en dan te praten
over wat ze er in interesseerde en de rest mogen ze vergeten. Zeven Eeuwen, ook het derde deel,
is het bladeren waard, de helft van de bloemlezingen is met veel minder paedagogiese takt en
smaak bijeengebracht, en onder de bloemlezingen van behoorlike omvang is dit zeker de beste.
En hiermee heb ik, naar ik hoop, de hulde gebracht, die men aan elk ernstig werk verplicht is.
v. H.

Nederlandsche Spelling, geslacht en verbuiging. Een bundel opstellen van
J. H. v.d. Bosch, Dr. R. A. Kollewijn, Dr. C. G. N. de Vooys, Dr. Gerlach Royen,
Dr. D. C. Hesseling, Dr. P. Valkhoff en Ph. J. Simons. J. B. Wolters' Uitgevers
Maatschappij N.V., Groningen, Den Haag, Batavia 1932.
Ondanks het feit, dat de bekendste taalgeleerden en de meerderheid der onderwijsmensen reeds
jaren met onweerlegbare argumenten pleiten voor een vereenvoudiging van ons spellingssysteem,
blijft de regering vasthouden aan de spelling volgens De Vries en Te Winkel, terwijl ze op het
terrein van de buiging de kool en de geit heeft willen sparen en een dwaze tussenregeling heeft
gemaakt. De redakties der grote dagbladen en de meeste letterkundigen doen aan dit konservatisme
mee.
De firma Wolters komt nu met een bundel opstellen over de spellingkwestie, enkele van de
beste die uit de spellingstrijd bekend zijn; de bijdrage van de heer v. d. Bosch is de uitwerking
van een vroeger gehouden lezing ; die van de heer Simons de uitbreiding van een vroeger geschrift.
Voor een grondige voorlichting over de spellingkwestie en de vragen van historiese, taalkundige
en pedagogiese aard, die er mee samenhangen, biedt deze bundel rijk materiaal.
v. H.
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HET EILAND
DOOR

MUUS JACOBSE.

Drie weken was ik op het eiland. Waren
Er werelden ondertussen vergaan?
Ik wist het niet. Ik sliep. Of ik zag aan
Het strand de schepen in de verte varen.
Of wij zwommen in zee om haar te voelen
Rondom ons lichaam en verlangden zeer.
En wisten toch: het was om altijd weer
Naakter en killer aan de kust te spoelen.
Heer, in de laagte van een duinwei, waar de
Beesten tezamenliggen en het water
Huiverend achter stijgt als 't avond wordt,
Laat daar mijn huid drinken de dauw der aarde,
Haar koelte niet meer vrezend, en het hart
De grenzen van zijn eenzaamheid verlaten.
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CIVITAS DEI
DOOR

1VIUUS JACOBSE.

God heeft velen als kleinen liefgehad,
En in de schaduw van een lage toren
Heeft hij vele deemoedigen verkoren

Burgers te zijn in zijn vergeten stad.
Maar enklen riep hij verder om te vinden
Groter verrukkingen en groter pijn.
Dan denkt hij aan de tuin, die hij beminde,
En laat ons de verdreven burgers zijn.
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(FRAGMENT)
DOOR

WILLEM EVERS.

's Avonds in den lichten nevel, die de sterren verzwakte, liepen Ab de Jager en
Roel Klooster, zijn vriend, bij wien hij had gegeten, de stille Leuvehaven af naar
de stad. Dalend langs de helling van de Karresteeg, waar een tram gierend omhoog
schoof, stonden ze dan aan den hoek van het Calandplein dadelijk bij de grens
van de avonddrukte. Vóór hen onder het rijke licht der sterke booglampen de
openheid met in het midden het monument, verder de breede weg van den Coolsingel met de levendige vreugde van het velerlei verkeer.
Ze draalden even, overleggend wat te doen.
Ab droomde weg naar den middag. Het feest van die openbaring verscheen
in rijke herinnering. Nu nog zweefde er iets van die blijdschap over al dat gewirwar in de verte. Terwijl hun woorden gingen, zon Ab op een mogelijkheid,
hier te blijven. Zouden ze bij Wolff gaan zitten ? Doch daar waren alle gordijnen
gesloten, wat zag je er van het blijde buiten ? Aan den overkant wachtte Caland.
Dat was het eenige hier. Daar kon hij tenminste voor de groote ruiten zitten, deel
hebbend aan de vreugde van buiten, waar het vroeg-kille van dezen voorjaarsavond
het rustig zitten nog niet toeliet. Roel had geen bezwaar. Rechts het levendige bewegen in allerlei vorm, links de donkerder stille Schiedamsche Singel, vóór hen
naar omlaag recht gestrekt en stadig bewegend de menschenslang van den Binnenweg, staken zij het plein en de drukte over naar den breeden tegelvloer vóór het
restaurant en traden binnen. Vóór ze echter nog gelegenheid hadden een plaatsje
bij de ramen te zoeken, noodigden luide roepen uit een box tegenover den ingang,
hen uit. Louis van Delden, derdejaars theoloog, en Aart Duyker, de schilder, ontvingen hen met uitbundige hartelijkheid in de intimiteit van hun zitje.
Wild joeg de muziek van het strijkje op de verhooging in het midden tusschen
de palmen haar snelle rhythme door stemmengeroes en andere menschengeluiden
heen, de dirigent-eerste violist liet al spelende zijn oogen over het instrument
heen de ruimte rondgaan. Ab zette zich naast Aart, het gezicht van de muziek af
naar buiten gericht, al zag hij weinig van het plein door den grooten afstand.
Roel schoof naast Louis tegenover de andere twee. Behaaglijke warmte koesterde
hun lichamen, thans vrij van de bezwarende winterjassen.
Beweging, gepraat en gelach, kellners heen en weer loopend, laveerend met volle
bladen. Hoofden over tafeltjes bij elkaar gebogen om even later, na ontspanning
van het gesprek weer uit het middelpunt terug te trekken. Hier en daar drinkende
monden, dwalende oogen achter geflikker van brilleglazen, of onder donker overschaduwende dameshoeden. Aan de leestafel twee rijen gebogen hoofden in aandacht
voor andere werelden in tijdschriften verwoord of verbeeld. Soms een enkeling
alleen aan een tafeltje, achteruit leunend, onverschillig of verveeld rondkijkend.
Ook samenzittenden, man en vrouw bijeen, zwijgend, omdat zij elkaar niets meer
te zeggen hebben, uitgebluschte levens zonder vernieuwingskracht.
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Overal menschen, verschillend en verwijderd van elkaar, ieder in eigen wereldje,
slechts vereenigd in één lichtschijnsel uit de vele kleurig omkapte lampen, door
één melodie, klinkend van het midden, waar de vurigheid der muziek, die de levendigheid der gesprekken aanvuurde, overging in een gevoelige vioolsolo boven de
donkere klanken van de cello uit. Zoo iets recht uit de ziel trekt de menschen bijeen,
ze verbindend in eenzelfde ontroering.
Méér kan Jezus. Hij brengt gemeenschap van liefde uit de gezamenlijkheid van
ellende en verlossing. Het even droevige dat Ab voelde om de scheiding en de
gespletenheid tusschen deze menschfiguren om hem heen, week voor de krachtige
verwachting van zijn taak, die hij binnenkort zou gaan beginnen.
— „Zoo Kloos" lachte Aart, „hoe is het met de edele dichtkunst ? Nog wat
nieuws geschreven ?"
Roel Klooster schudde zijn spitse gezicht, waarin de oogen fel glommen boven
den scherpen neus.
„Geen tijd. Ik zit voor mijn candidaats".
-- „Ik dacht, dat inspiratie zich niet stoorde aan zulke minderwaardige redenen!"
— „Dat noemt-ie minderwaardig !” kwam Louis verontwaardigd. „Alsof de medicij nen niet heel wat meer beteekenen dan de poëz'e !"
— „Och, dat niet. Maar ik heb ze nu eenmaal noodig voor mijn dagelijksch werk
later".
„Word jij je ambt ontrouw ?" vroeg Ab. „Zijn de medicijnen je niet heilig ?"
— „Kom, kom", spotte de schilder. „Laten we nou niet zoo dik doen i Waarom
zou een dokter zoo'n ophef maken van zijn werk, alsof dat meer beteekent dan dat
van een kolendrager of een groentenman. Die helpen ook om de menschen in het
leven te houden .... misschien nog meer dan een dokter !"
— „Dokters helpen ze juist om te sterven !"
— „Pardon, Louis. Daar zijn jullie theologen toch voor !" pareerde Aart onmiddellijk,
„Ik zie wel, dat jij nog een vreemden kijk op de dingen hebt, kerel", waarschuwde Ab.
— „Integendeel ! jullie schoolsche studs, die nog het leven in moet, hebt rare
ideeën, ingepompt door profs, van wie de meesten ook buiten het leven staan. Hier
Louis beweerde zoo juist dat de medicijnen meer beteekenen dan de letteren ! Hij
vergeet, wat hij als theoloog toch moest weten, hoeveel meer de ziel waard is dan het
lichaam !"
— „Ja, maar dichten is nog niet hetzelfde als de letteren !”
— „Juist Loutje. 't Is heel wat meer ! Maar jij acht natuurlijk dat gewurm boven
ouwe manuscripten en dat vergelijken van teksten en nakluiven, van woordstammen
literatuur 1 Daarmee bewijs je alweer, dat jullie rare ideeën hebt. Literatuur, dichtkunst, is heel wat anders. Die is voor de ziel ! Die opent je oogen voor iets waaraan
al die wurmers in de letteren niet toekomen ! En dat onzegbare is heel wat meer dan
het gepruts van dokters aan ons arme corpus .... Een echte dichter als onze Roel" ... .
Roel Klooster boog met een kostelijk ironischen trek om zijn fijnen neus, en een
twinkeling van spot in zijn oogera.
— „.... Ja werkelijk, dat meen ik in ernst : een echte dichter zooals jij, Kloos ... .
wij moeten je bijnaam daarom eens noodig veranderen !. ... zoo'n echte dichter"....
— „Man, schiet op. Daar komt mijn biertje", deed Louis ongeduldig.
— ,,.... ziet de dingen in hun juiste waarde. Voor hem zijn de medicijnen bijzaak.
Het voornaamste is zijn kunstenaarschap".
— „Prosit, hoor !" riep Louis, toen de kellner de gevulde glazen had neergezet,
met den schuimrand boven de donkerbruine kolom.
Ab keek Aart Duyker naast hem warm aan. Altijd voelde hij een innige verwant:
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schap met dezen jongen artist. Een eenvoudige kerel, wiens leven niet gemakkelijk
was : overdag op een reclamebureau teekenen en ontwerpen, 's avonds naar de
academie. Thuis ontelbare bezwaren tegen zijn ideeën en verlangens, verzet van een
vader die als loodgieter hard sjouwde voor zijn groot gezin ; onbegrepen door zijn
moeder, in haar vele zorgen en zorgjes doof geworden voor de stemmen uit een
wereld waarin zij vroeger wel had geschouwd. En toch altijd de enthousiaste Aart,
de moedige doorzetter, de frissche geest, immer vasthoudend aan het hoogere, het
bovenzinnelijke, de hartelijke practische idealist. Hij zat nu teruggeschoven tegen
de leeren leuning aan, zijn oogen in aandacht voor de decoratieve wandbeschildering.
Louis en Roel praatten samen over een diësrede aan de Amsterdamsche Universiteit
over Teleologisch denken in de geneeskunde. Prachtig stuk werk. Ab kende ze.
Had er veel aan gehad.
Het onzegbaar heerlijke van dezen middag, het vroege van de lente en de liefde,
dat den dag voor Ab tot een verheuging had gemaakt, zweefde hier in de late avondsfeer
nog na.
Het nieuwe leven ! Achter en in de dingen drong het naar het licht, naar openbaring.
Welk een lente ging dit worden ! Uiterlijk en innerlijk botten de knoppen uit. Daar
was ze weer vóór hem, Tine Schaafsma, zijn vreugde ! In haar culmineerde al dat
jonge verlangende van zijn leven. Het meisje, dat naast hem zou staan in de gemeente, met hem het Evangelie zou brengen onder de menschen, het levende. In
haar zag hij het nieuwe dat in de kerk roerde, als gesymboliseerd. Want niet alleen
in de natuur, ook in de wereld der geesten werkten vernieuwende krachten. Zelfs
in de orthodoxe kerk, erfenis der vaderen, die hij het volgend jaar hoopte te gaan
dienen, brak het winterijs van dorren vormendienst aan stukken door den golvenden
slag van het levende water eronder. Al lang was dat verborgen leven aan het werk.
Gods molens malen langzaam maar geweldig ! Het Calvinisme had, als alles op aarde,
tijd noodig. Eeuwen groeide het nu in Holland. Welk een seigneurale tijd, dat eerste
begin na de moeizame grondlegging!
Later was het verschrompeld, verworden en verstard. Want de magistrale vorm
eischte ook groot leven, om niet al spoedig in leege schamelheid te ontaarden. Met
Kuyper herleefde het heerlijke weer in nieuwen evenzeer magistralen vorm, eigen
voor den anderen tijd. Doch daarna, toen niet meer zijn geniale kracht bezielde,
verzakte en verdofte het wederom, werd het leeg als een trotsche kerk, waaruit de
menschen zijn heengegaan na een gloeiende preek : de kansel is verlaten, de Bijbel
ligt dichtgeslagen, de banken staan als nuttelooze dingen, het orgel hangt hoog en
stom met al zijn pijpen, en een onverschillige koster, verloren in het holle rondom,
ontwijdt de stilte met zijn stappen.
Kan het zoo blijven ? De Geest werkt sterk en onwederstandelijk.
Den laatsten tijd, de jaren na den grooten wereldoorlog, botste een mysterieuze
kracht de vormen welke niet van heden waren, stuk, wanneer ze het nieuwe leven
niet konden omspannen.
Dezelfde levenskrachtige inhoud, de eeuwige waarheid die het Calvinisme in
grootschen greep had pogen te vatten, zocht naar allen kant de vormen te vinden,
welke met dien eeuwenouden Bijbelvasten inhoud zich zouden verweven tot een
sterke onbreekbare eenheid, die in het leven der wereld van nu wat beteekende
ten zegen.
In Amsterdam was het begonnen. En hoe wonderlijk en verrassend bleek over
het geheele land die stille kracht te hebben gewerkt! Allerwegen opleving, vurigheid,
bezinning, ontwaken uit den dommel! Heerlijk om in zulk een kerk te mogen arbeiden, mede te bouwen aan een huis waarin de mensch van heden zou kunnen wonen,
waar zijn geestelijke wezen een toevlucht kon vinden, en zich bezinnen op de nieuwe
vragen van den tijd. Ontzaglijke taak: prediker te zijn van Hem, gezant van Jezus,
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den eenigen Persoon dien de wereld noodig heeft ! Het benauwde Ab soms en sloeg
hem met wanhoop : niet te kunnen, te verloopen in oppervlakkige drukte als zijn
vader, in arbeid voor Gods Koninkrijk gelijk het luidde, zonder dat het wezen er
was, of althans zich openbaarde. - „Je moet dus erkennen, dat het mechanisme een vloek is voor het menschdom ?'
Het was de stem van Roel die Abs droomerijen afbrak.
— „Ja, in zekeren zin. Maar jij vergeet, dat het ook een zegen kan zijn," wierp
Louis den medicus tegen.
— „En jij miskent den bovenzinnelijken factor van het leven .... " richtte zich
Aart, die intusschen ook in het gesprek was weergekeerd, tot Louis. Op het ver
hoofdschudden van den theoloog verbeterde hij : „In elk geval onder--ontwardig
schat jij dien factor. Dat ligt in den aard van je intellectualistische scholing. Het
is een groot gevaar van de Calvinistische theologie, dat zij teveel wil verklaren en
logisch beredeneeren, en te weinig plaats heeft voor het irreëele.
— „Nou vráág ik je toch !" ergerde zich Louis. „Man, wat weet jij van Calvinisme ? Het begint met God, het groote Wonder, in het centrum van alles te
plaatsen, en uit dezen primairen bovenzinnelijken factor leidt het alles af en daarheen brengt het alles terug !"
Even donkerde een schaduw over het jonge gezicht van den schilder. Bij Ab
en Roel had hij zich steeds thuis gevoeld, al waren zij dan gestudeerd, ja juist
daarom werd hij tot hen aangetrokken. Door hen had hij Louis leeren kennen, den
wat trotschen zoon van den rijken groentenexporteur. Toen hij hem vanavond
uit de academie tegenkwam in de Van Oldenbarneveltstraat, was hij graag met hem
meegegaan om bij Caland samen te boomen. Och ja, die Louis voelde zich nogal
als derdejaars theoloogje, maar in den grond der zaak was hij niet zoo kwaad,
alleen wat oppervlakkig, evenals die studiegenoot van Ab, Lammert Heiman.
Spoedig herstelde Aart zich.
— „Zóó bedoelde ik het ook niet. Al ben ik geen student, toch heb ik ook nog
wel eenige vorming gehad, en heb ik mijn eigen gedachten. Maar ik kan niet
anders zien dan dat ons mooie Calvinisme den laatsten tijd erg rachitisch is geworden, juist door de doorwerking van het mechanisme, en dat het zoo den
bovenzinnelijken factor dien het oorspronkelijk in het centrum zette, verliezen of
tenminste verwaarloozen gaat."
Even weifelde Ab of hij zou zeggen wat hem den laatsten tijd ook niet uit de
gedachten kon komen. Met de overweging, dat hij hier toch onder vrienden was,
zette hij zich over dien schroom heen.
„Natuurlijk. Zoo zie ik het ook ! Het Calvinisme heeft naast dien bovenzinnelijken factor een zeer sterken intellectualistischen inslag. Een schitterende, maar
gevaarlijke combinatie. In tijden van sterk geloofsleven ontspruiten daar de mooiste
vruchten aan. Maar in perioden van verslapping verliest het eerst de bovenzinnelijke
factor zijn invloed, omdat deze direct samenhangt met het persoonlijke leven. En
naarmate die factor inboet aan invloed en kracht, versterkt zich de intellectualistische van het alles willen verklaren en classificeeren, organiseeren en institueeren.
In zulk een tijd zijn wij nu beland. Gelukkig begint er opleving te komen en gaat
men zich rekenschap geven van den toestand."
— „Burger zei het zóó in zijn diësrede", vulde Roel zijn vriend aan, „dat het
het noodlot is van het mechanisme, dat zijn doorloopende reeks van overwinningen
het steeds verder van zijn einddoel verwijdert. Wanneer je niet altijd de techniek
onderstelt aan den geest, de machine aan den mensch, aan den mensch wel te verstaan, die zelf nog geen machine is geworden, maar het contact met het Goddelijke
nog, hoe gering ook, bezit, dan loopt het mechanische zijn eigen dood, die is in
zijn eigen volmaking, tegemoet. Dat zul jij toch ook moeten erkennen, Loutje."
,
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— „Dat doe ik ook. De vraag is echter, of de Calvinistische theologie mechanisch
is ; dat ontken ik, en daar blijf ik bij."
-- „Natuurlijk", zei Aart. „Maar het komt aan op het accent, jij legt dat teveel
naar het mechanische, wij hellen wellicht te sterk over naar den anderen kant.
Dat jij het eerste doet ligt naar mijn meening aan je eenzijdige scholing. Het
Calvinisme als zoodanig verwijt ik dan ook niets, alleen maar de manier waarop
het tegenwoordig veelszins gedoceerd en beleden wordt."
Een verzet ontwaakte in Ab. Was het wel alleen het Calvinisme ? Natuurlijk, het
verval daarvan werd door hen, die er zoo nauw contact mee hadden, en eruit leefden,
het eerst opgemerkt. Maar heel het Christendom en met name de kerk kende die
verwording, dien noodlottigen schier onontkoombaren voortgang van het puur
mechanische, als buiten God om. Ja, was niet heel het leven in deze crisis betrokken,
heerschte niet allerwegen het groote conflict tusschen mensch en machine, tusschen
geest en techniek ? In de moderne fabrieken, de ontwikkeling der steden, de toeneming van het machinale verkeer, heel de technische installatie van het leven voelde
hij dat conflict aan. Het technische dreigde te gaan overheerschen. God mocht de
wereld genadig zijn!
Ook de anderen zwegen. Louis had sigaretten gepresenteerd, het strijkje was
na een pauze weer begonnen met een vlugge wals. Rookend en luisterend zaten ze
bijeen, elk in eigen gedachten.
Het publiek wisselde voortdurend. Telkens draaiden de deuren open. Menschen
kwamen, menschen gingen. Stoelen werden ontruimd en even later weer bezet.
Kellners namen leege flesschen, glazen en kopjes weg, verschoven stoelen, droegen
voor versche gasten gevulde glazen en glaasjes waarin allerlei kleuren fonkelden,
weer aan. Lachen en praten in verheffingen en verzachtingen gonsde onder en
door de tjilpende viooltonen en den mechanischen ratel der pianoklanken heen,
en werd gedragen door den zwaren ondertoon van de bas en het nu en dan dreunend
geluid van den trommel. Soms overstemde krachtig de portier alle geroes met
het uitstooten van een naam om iemand voor de telefoon te waarschuwen.
Toen de deuren weer openzwiepten zag Ab met een gevoel van verrukking zijn
vriend Jaap Schaafsma in de opening. Minder verheugd werd hij op het zien van
Lammert Heiman, die een jaar na hem aan de Vrije Universiteit was gekomen,
maar nu ook gauw klaar zou zijn. Valentijn Heiman noemde en schreef hij zich
bij voorkeur, zoo zijn tweeden voornaam listiglijk deel van zijn familienaam doende
uitmaken.
Aart had de twee ook ontdekt, en wenkte hen naar hun plaats.
Natuurlijk, dit moest nog komen. Het was Ab, of hij hierop heel den avond
had gewacht :nog een boodschap van Tine. En daar zat nu Jaap, haar oudere broer
naast hem. Zijn oogen blonken even diep blauw als die van Tine, een donker azuur
met de heldere blijdschap van een stralenden vroegzomerdag. Ook zijn blonde
huidskleur, meisjesachtig week, scheen vreugde uit te schijnen, de onbezorgde
vreugde van een vrij en gelukkig mensch. Zulk een teint had ook Tine, maar frisscher
en zachter nog met mooier rood en bleek. Hij had haar vaak ontmoet in den grootex
huiselijken kring van de Schaafsma's, nooit nog was zij hem verschenen als dezen
dag midden in de stad, alleen en afzonderlijk tusschen de drukte, een plotselinge
openbaring. In den naglans van het wonderlijke licht van dien middag verscheen
hem thans ook Jaap, zijn vriend van den- tijd af, toen hij in Rotterdam op het gymnasium kwam, dat onder hetzelfde dak huisde met de hoogere burgerschool, welke
Jaap bezocht.
Tegelijkertijd voelde hij onaangenaam de aanwezigheid van Lammert, als een
storend element in deze sfeer. Hoe kwam die in gezelschap van Jaap ? Maar och,
Jaaps jovialiteit wees niemand af, nam iedereen op in den lichten kring van zijn
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blijde leven, Ab voelde het een gemis, dat hij dat niet kon. Diep in de donkerte van
zijn wezen woonde een haat, welke zich ongemotiveerd richtte op menschen die
hem niet sympathiek waren. Lammert had hem nooit iets misdaan, en toch werkte
er van het begin hunner kennismaking aan het gymnasium in hem een onberedeneerde afkeer van dezen collega.
Waarom toch eigenlijk, vroeg hij zich soms met angst af.
Nimmer had Ab dan ook contact met hem gehad, dat uitging boven het
materiëele van samen aan dezelfde faculteit te studeeren en in hetzelfde corps te
zitten. Hij had het ook nooit gezocht, die afkeer weerhield hem onbewust. Nu kwam
Jaap met hem aan, Jaap, die niemands vijand was en toch geen goedsul, Wat hij
in zijn vaak geforceerde pogingen om toch dien tegenzin te overwinnen, welke in
strijd was met de hooge wet Gods, nooit nog had bereikt : onbevooroordeeld en als
vriend staan tegenover Heiman, kon Jaap vanzelf. Benijdenswaardige kerel ! En
vreemd : de komst van Jaap, die behoorde bij de wonderlijke sfeer van dezen dag,
veroorzaakte tevens de verschijning van Lammert die stoorde in de sterke eenheid
van dezen dag.
— „Wij blijven niet lang, hoor !" besliste Jaap. „We hadden dorst van ons zware
geboom, en kwamen maar even uitrusten van de wandeling." Hij nestelde zijn
forsche lijf behaaglijk tegen de linkerleuning en liet zijn hand, waarin de pijp bungelde,
slap afhangen, echt op zijn gemak in den gezelligen kring van allemaal goede kennissen.
— „Ik moet toch ook gauw weg. Anders is de laatste trein verdwenen," zei Ab.
'-- „En waarover heb jullie zoo zwaar gezwamd ?" wendde hij zich tot Lammert,
in een nieuwe poging, nu anders tegen hem te worden.
. — „Over the topic of the day in ons Gereformeerde Jeruzalem !" lachte deze,
„de beroeringen in Amsterdam en de beweging onder de studenten." Aart Duyker
schoot plotseling fel te voorschijn .
— „Jij zult wel aan den kant van de conservatieven staan, de lui, die willen voortdommelen in hun zoete rust. Jouw stukje in het studentenblad was nogal scherp
tegen de nieuwere richting gekant."
— „Hij kon theoloog zijn," doelde Roel lachend op Aart. „Pas op voor hem,
Lammetje, je ziet hij leest dingen, waarvan je geen vermoeden hebt."
— „Maar dan moet hij beter lezen !" bestrafte Lammert hem. „Wat hij beweert
staat niet in mijn artikel over Oud of nieuw-Calvinisme !"
— „Dat is mogelijk ! 't Is nogal politiek gesteld. Je kunt er net zoo goed het een
als het ander uit opmaken !" viel Aart hem ironisch bij. „Je zou werkelijk een goed
figuur maken in de Kamer."
„Misschien komt hij daar nog wel eens !” kwam Jaap. „Er gaan veel dominees
in de politiek !"
— „Beroerde combinatie !" ontglipte Ab. „Er is genoeg te doen op hun eigen
terrein !"
„En Kuyper dan ?” vroeg Louis.
„Daar noem je ook even wat 1 En die was geen predikant meer, toen hij
politicus werd, al kon hij toch zijn ambt niet verloochenen, zooals geen één echte
dominee kan. Die is altijd en overal prediker.”
Ab dacht even aan den man, naar wien hij genoemd was.
— „Helaas wel !" zuchtte Roel. „Ik wou dat ze wat meer mensch waren en
pas in de tweede plaats zich dominee voelden !"
— „Ben jij geen dichter als je medicus bent? Dichterschap is immers iets, dat je
niet kunt verloochenen. Je bent dichter geboren en je blijft het. Zoo ook de predikant. Hij wordt het geboren en blijft het, in welken werkkring hij ook mocht overgaan.... tenminste de echte." De laatste woorden volgden na eenig nadenken, als
een verontschuldiging.
1
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--- „Zoo is het", beaamde Aart, ik voor mij voel in het predikantschap iets van
hetzelfde dat in het kunstenaarschap leeft. Je bent het, of je bent het niet. Worden
kun- j e het niet, wel je gave ontwikkelen ....
— „Het zou beter zijn als veel dominees maar bakker of schoenmaker waren
geworden", deed hij er wat komisch op volgen.
Het spitse vogelgezicht van Roel kwam naar voren.
— „En Japie, hoe was het nou : was jij als vooruitstrevend handelsman ... .
„Steenkolenmagnaat ", spotte Lammert.
,......het met onzen broeder hier naast mij eens?"
„Daar zou je van opkijken, hoe hij erover denkt", triomfeerde Lammert Heiman.
Ab kende Jaap en het gezin waaruit hij voortkwam. Hun beider vaders konden
goed met elkaar opschieten, en dat was alleen mogelijk als zijn vader in den heer
Schaafsma ook theologisch een medestander vond. En in de hechte gezinseenheid
van den kolenhandelaar zou het haast onmogelijk zijn dat Jaap andere gedachten
kon voeden. Uit hun beider omgang had Ab dan ook meermalen gemerkt hoe Jaaps
standpunt was : stevig bij het oude in de oude vormen volhardende. Maar toch van
Jaap wekte dit geen wrevel of weerzin, bij hem kregen de dingen een anderen klank.
Waren er slechts meer zulke Gereformeerden als deze vader en deze zoon, dien hij
onder zijn beste vrienden telde !
Ab werd eenigszins geprikkeld door den aanmatigendere toon van Lammert. Want
op de verwonderde vraag-oogera van Roel, die onder zijn neergefronste wenkbrauwen
den ander scherp beschouwden, antwoordde Heiman met een uiteenzetting van
Jaaps en zijn opinie : Jaap wilde juist niets hebben van het nieuwe ; hij, Lammert,
erkende er integendeel veel goeds in, ja op de voornaamste punten was hij hartstochtelijk pro.
„Daar geloof ik niets van ! Jaap, hij fantaseert hè ?" kwam Aart weer los.
Ze keken allen naar Jaap, die met een guitigen trek om zijn lippen de pijp tot nieuw
leven trachtte te wekken met korte inhaaltjes.
-- „Het spijt mij, als ik jou een illusie moet ontnemen, maar in hoofdzaak heeft
Lammert mijn idee wel weergegeven.... Jongens, waar blijft die kellner toch!
'k Heb een onmogelijken trek in koffie!”
-- „Nee Japie.
laat ik jou niet los !” Roels hals rekte over het tafeltje heen en
zijn onderzoekende oogera ondervroegen zijn vriend. „Wat heb jij er tegen dat er
nieuwe oriënteering komt ? Jullie in den handel moet de prijzen van de brandstoffen
toch ook regelen naar de omstandigheden, je waardeert je materiaal nu toch anders
dan je vader deed twintig jaar geleden. Het materiaal blijft hetzelfde, maar de
behandeling en de toepassing wordt anders!"
-- „Eerst koffie, jongens, want mijn tong kleeft aan mijn verhemelte.... en
de pijp stoppen. Dat zijn de twee voorwaarden om te kunnen redeneeren !"
-- „In dat opzicht bewijs je een goed orthodoxe te zijn ", lachte Ab. „Ouderlingen
moet je ook een sigaar presenteeren om ze te doen loskomen ! En Gereformeerde
dames uit de kerk vang je met koffie!"
— „En met thee op de kransjes !" zei Louis.
— „Weet jullie hoeveel de sigarenindustrie jaarlijks verdient aan de zware broeders
voor de zware sigaren ?" vroeg Roel met een zij delingschen blik op Lammert, die
juist een sigaar op stak.
- „Meer dan wij aan de kooltjes en briketjes voor de kerkstoven!" schertste Jaap.
Hij dampte alleszins geweldige wolken uit zijn versche pijp en verklaarde weinig
zin te hebben opnieuw te gaan dazen na alle gedaas op de avondwandeling met Heiman.
-- „Schiet toch op, anders mis ik mijn trein ", spoorde Ab hem aan, „en ik ben
veel te benieuwd naar je wijze woorden ".
— „Wij zitten aan uw voeten, Gamaliël", verklaarde Louis. Ook Aarts en Roels
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oogen waren niet te ontwijken. Jaaps gezicht verstrakte in den ernst van zijn betoog.
— „Jullie kent mijn voorliefde voor de geschiedenis. Op school en Jongelingsvereeniging voelde ik mij altijd tot de historische onderwerpen aangetrokken. En
later heb ik in mijn vrijen tijd nog veel gegrasduind in die dingen. Op grond daarvan
begin ik altijd met uitermate sceptisch te staan tegenover het nieuwe, vooral wanneer
dit wordt aangediend met aplomb of geschetter, dat dit nu hèt is" ... .
— „Dat wordt hier niet gedaan !" verdedigde Ab.
— „Laat hem nu uitpraten ", verzocht Heiman, „hij is nog pas aan de preliminaires
toe".
,.Zijn oogen starend in den blauwen rook, werkte Jaap verder aan de uiteenzetting
zijner principes.
— „Wanneer je nagaat, hoe weinig er gemeenlijk is overgebleven van wat de
eeuwen door als nieuw werd opgedischt, en hoe juist het oude de jaren door beproefd
is gebleken en zijn waarde behield, mits het goed was natuurlijk, dan roep je niet zoo
spoedig meer Eureka, en wacht je liever eerst eens af wat het nieuwe presteert. Vaak
blijkt dan, dat het den toets der jaren niet kan doorstaan. En die toets is voor mij
toch een der beste, na den Bijbel.
- „Ik wou dat je eens minder in de ruimte zat te praten en tot de zaak zelf
kwam !" zei Aart ongeduldig.
-- „De geschiedenisstudie heeft mij ook geduld geleerd" ; een guitige lach flitste
over zijn gezicht, toen hij Aart hierbij aankeek, onmiddellijk echter was hij weer bij
den ernst van zijn onderwerp : „wat van wezenlijke waarde is wordt maar niet in
een enkel jaar en door een enkel mensch ingezien ; om dat te bepalen zijn jaren
noodig en geslachten. Ik zie den nieuwen geest, die naar men zegt, den laatsten tijd
het Calvinisme zou beginnen te bezielen, meer als een verheffing aan de oppervlakte,
een kleine deining, terwijl de zee eronder, de groote eeuwige waarheden Gods,
rustig blijft en onbewogen. Daarom is mijn gedachte : alles deint wel terug en
schommelt weer op zijn plaats. Er is niets eigenlijks aan de orde. Het geschreeuw
aan den anderen kant, dat de fundamenten worden omgestooten en de vastigheden
wijken, is daarom ook zoo dwaas en even oppervlakkig als al het overige. Men
kan zich aan beide zijden beter rustig houden. Dat is in het kort mijn gedachte ",
- „Jij meet de waarde van iets af naar wat het practisch voor effect sorteert",
oordeelde Aart, „dat lijkt mij echte koopmanspolitiek ".
-- „Je vergelijking met de zee gaat heelemaal niet op !" meende Ab, „bovendien,
de zee is van onder ook in het geheel niet in rust. Wat men noemt de nieuwe richting
of de andere geest is niet iets aan de oppervlakte. Ook is het geen verandering van
wezen. 't Is een toelaten van het persoonlijke leven in de overgeleverde overtuiging.
Jij acht de waarde der persoonlijkheid klein, Jezus zegt : de waarde van een menschenziel is grooter dan die van de wereld ! Jij maakt juist dat persoonlijke te veel
los van de traditie, de twee waarden, persoonlijkheid en overlevering zet jij ge
elkaar, en zóó is de practijk ook, vooral tegenwoordig, och en vroeger-scheidnva
ook wel, meer dan wij dachten, meest in tijden van verslapping in het geloof. Maar
wat zien wij in de bloeiperioden der kerk ? Dat juist dan de persoonlijkheid het
sterkst naar voren komt en haar eigen credo uitspreekt uit kracht van eigen bezielde
overtuiging 1 En jij zult toch niet kunnen ontkennen dat de laatste jaren, na Kuyper,
de scheiding tusschen overlevering en persoonlijkheid steeds grooter is geworden,
omdat.... ja, waarom 2..... wij schenen in een geestelijke ebbe te zijn gekomen
na het hooge springtij tijdens den grootex Abram. Wanneer men nu gaat inzien,
dat er iets hapert, ondanks al onze mooie instituten en organisaties, daar het persoonlijke geloof in zijn vurigheid ontbreekt, dan ben ik er blij om, dat de oogen zich
openen. De enkelen die hier en daar den stoot geven tot, . . laat ik het maar noemen:
reformatie, zal ik steunen. Zij willen de erfenis der vaderen, ons prachtige Calvinisme,

WIJKENDE WEGEN

363

verwerven, er niet meer buiten staan, maar het persoonlijk ervaren en beleven,
en dat verlangen overal trachten te wekken ".
— „En zoo verleggen ze dan den objectieven geloofsgrond naar hun eigen
subjectiviteit", wierp Lammert tegen.
De anderen keken verwonderd. Ab wist van verbazing niet zoo snel van repliek
te dienen.
— „Wil je nou niet begrijpen of zit je te suffen 1" riep Aart verontwaardigd.
--- „Zijn sigaar zal te zwaar zijn ", spotte Roel, „dan heb je weleens last van
dementio" ... .
-- „Wie heeft het nu over geloofsgrond !" hervatte Ab, „de geloofsgrond rust
in God, dat zal geen der nieuweren ontkennen ! Maar het komt er op aan, of het
persoonlijk geloof der menschen daarop rust, of het „op dien wortel stoelt", om
een Kuyperiaanschen term te gebruiken, en het er dus niet met een slap draadje
van slechts uiterlijk toegestemde overlevering bijhangt".
-- „Juist", stemde Aart toe, „en dat jonge, levenskrachtige, dat trekt mij in
die zoogenaamde beweging der jongeren. Jaap zal moeten toegeven dat dit op zichzelf geen nieuws is, want dat het inhaerent is aan onze levens- en wereldbeschouwing
om het persoonlijke voorop te stellen. Dat trekt mij in dezen tijd van vervlakking
en nivelleering, van trusts en vak-organisaties, van massalen huizenbouw en gecombineerde productie ; wij mogen werkelijk wel vechten om het behoud van de enkele
ziel, van de persoonlijkheid !"
-- „Je vergeet, dat de kudde kudde wil blijven ", zei Lammert, „en dat bedoelde
ik zoo juist, toen ik mij misschien wat ongelukkig uitdrukte : voor de kudde is
het een rust zich te laten leiden, elk onderdeel ervan heeft het gezamenlijk geloof
noodig, voelt zich thuis in de gezamenlijk aanvaarde waarheden, ook al zijn die nu
niet bepaald innige persoonlijke overtuiging geworden. En daarom zeg ik : geef de
kudde wat der kudde is, en. . . . "
- „En verder ?" joeg Ab driftig op, „laat de boel maar doodsuffen, met den
herder incluis ?"
„... , en verder : wie moeite zal doen om zijn overtuiging tot eigen vleesch
en bloed te maken, dien zal ik ook eerbiedigen ".
Jaap had nauwlettend toegeluisterd, en slurpte, in gedachten, het restje van zijn
koffie.
-- „Ik geloof toch wel, dat je de zaken te mooi bekijkt, Ab ! Ik krijg den indruk,
dat men het beproefde oude wil inruilen voor iets nieuws, welks waarde nog moet
bewezen worden. En omdat ik te zeer overtuigd ben van de intrinsieke waarde onzer
beginselen, lijkt mij die nieuwlichterij, als je mij dat woord permitteert, een voorbij
-gande
beweging aan de oppervlakte."
--- „Maar men komt niet met iets nieuws ", zei Louis. „Noem jij een reformatie
of een hervorming iets nieuws in wezen ? Of is het juist een terugkeeren tot de
wezenlijke waarde van het oude ? Ik ben heel blij dat er vooral bij de jongeren
een streven is om te ontkomen aan de versleten termen die zoo vaak als dood
-doenrs
gelden !"
-- „Bravo, Louis, nou val je mij weer mee. Ga zoo voort, mijn zoon !” juichte
de schilder.
-- „Jullie vergeet", ging Jaap door, „dat in die vaste terminologie een groote
waarde zit, een kracht zelfs, iets consolideerends en behoudends, een gemeenschap
bezit met de geloovigen van alle eeuwen. Ook is ze doorgaans Bijbelsch.-pelijk
Wanneer je daaraan gaat tornen krijg je al gauw begripsverwarring, elks individueele
expressie wordt dan onbegrijpelijk voor den ander, behalve als deze toevallig gelijk
gestemd is. Wat zie je dan ook in de historie? De menschen grijpen in tijden van
nood juist die reeds eerder door anderen gesproken woorden aan en gebruiken de
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vaste uitdrukkingen voor het weergeven van hun ontroeringen ; daarin ligt naar
mijn gevoel iets van de eeuwigheid, het vaste, onvergankelijke, en tegelijk van de
gemeenschap met de geloovigen van alle eeuwen !"
„Daar is iets van aan !" erkende Ab, al zie ik het wat anders. Paradoxaal
zou ik zeggen, dat het vurig persoonlijke, de innigste belijdenis van de ziel., in wezen
het gemeenschappelijke, het algemeene is .... Maar je zei, dat de nieuwe richting
materiëel iets anders brengt en aan het wezen der Christelijke levensbeschouwing,
in Calvinistischer zin dan, iets wijzigt."
-- „Ja, het schijnt mij toe, dat de nieuwaren veel dingen wezenlijk willen ver
grenzen van de belijdenis verruimen, humanistische ideeën erin brengen,-ander:
en ook de levenssoberheid willen wijzigen. Er is naar mijn idee een tendens om
de wereld toe te laten in hun leven en gelooven. Ik erken, dat er veel geschermd
wordt met de uitdrukking : verflauwing der grenzen. En toch zie ik een zucht om te
ontkomen aan de beperking, die de grenzen van onze belijdenis ons in ons denken
en handelen opleggen. Men wil ruimer leven, en de afzijdige houding welke ons
altijd ten opzichte van heel veel dingen is ingeprent, laten varen. Dit alles lijkt mij
voort te komen uit een critische stelling ten opzichte van de oude waarheid. En
wie zich critisch tegenover iets stelt, heeft het vertrouwen daarin verloren .... "
-- „Heelemaal niet. Een levende persoonlijkheid stelt zich vanzelf critisch tegenover alle dingen !" onderbrak Aart.
- „En juist de Christen moet dit doen. Want hij past op elk verschijnsel de norm
van Gods wet toe", meende Ab.
Roel schudde zijn naar Jaap overgebogen hoofd. Lammert dampte zwaar uit het
dikke midden van zijn sigaar. Hij bleef even lui achterover leunen terwijl hij ver
-klarde:
-- „Ik ben hartelijk voor een nieuwe oriënteering. Met Jaap heb ik het er al lang
en breed over gehad. Maar het volk wil bij het oude blijven. En dat is ook goed.
Wij moeten oppassen, het volk niet te verliezen. Het ontwaken van critiek onder
hen zou heel veel gevaar opleveren. Alles wat je denkt behoef je nog niet op den
kansel te brengen."
— „Dus tweeërlei moraal !" riep Ab. „Dat is het Roomsche standpunt. De persoonlijkheid niet aandurven !"

— „En de groote bekoring van het Protestantisme ligt voor mij juist in het aan
persoonlijkheid 1 Dat is iets stoutmoedigs !" Roel sprak met nadruk-durvena
en geestdrift.
- „Daardoor heb je juist die oneindige versplintering in secten en gemeentetjes
gekregen", constateerde Lammert, „en vind -- jij dat een zegen ?"
— „Dat is in elk geval mooier dan een doode schijn-eenheid !" weersprak de
schilder.
- „Ook in die secten heb je de kudde 1" Jaaps stem kwam los uit een kruisvuur
van opmerkingen. „Er zijn maar weinig persoonlijkheden. Daarom moeten wij niet
aan critiek gaan doen. Slechts de grootes kunnen zich die weelde permitteeren !
Ik zie in die jongerenbeweging een zucht tot Bijbelcritiek ontwaken, die funest
kan worden."
— „Dus omdat je gevaar vermoedt ", concludeerde Louis, „moet je maar afzien
van verschillende dingen die heel noodig zijn !"
— „Voor het volk j à", kwam Lammert dan weer. „Dan gaat het net als met de
modernen, ze beginnen met één Bijbelboek te verwijderen, hun critiek gaat verder
als een doordraaiend mechanisme, en het slot is.. .
— „Nou ja, dat oude kletspraatje en dat beroerde beeld van alleen de kaft over-,

houden, die ze dan weer zouden opvullen met hun eigen bedenksels, kennen we wel"
zei Aart korzelig. „Kom nou toch eens met wat nieuws 1"
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— „En dat mechanisch doorwerken van de critiek is er heelemaal naast !" spotte
de medicus fijntjes. „Juist decritiek als zoodanig sluit alle mechanische werking
uit, omdat het sterk persoonlijke er annex mee is !"
Het debat legde zich. Elk spon voort aan eigen ideeën. Om hen rumoerde het
geroes van het groote café. Een piccolo met sigaretten kwam langs. Louis kocht
nieuwen voorraad en presenteerde.
— „Heb jullie gelezen, wat er in verschillende kerkbodes weer te doen is geweest
over onze samenwerking met de N. C. S. V. ?" vroeg hij dan, toen het vlammetje
van zijn sigarenaansteker langs vier gezichten was gewandeld.
-- „Wat zou het 1" viel Roel uit, na een hevigen trek, zoodat het vuur snel voort vrat in het witte papier. „Die lui kennen niet eens wat ze veroordeelen. Praten na,
wat een of andere autoriteit van wat je noemt onverdachte gereformeerdheid belieft
voor te zeggen. 't Is zulk klein en machteloos gekakel !"
„Zeg, Louis, jij bent nogal op de hoogte : Is het waar, dat een prof van de
Vu. op Hardenbroek zal komen spreken ? Ik hoorde het gister, even voor mijn vertrek uit Amsterdam !" vroeg Ab.
-- „Ja. 't Is nog officieus, maar het komt !" Louis' bruine oogen onder zijn fraai
getrokken donkere wenkbrauwen schitterden. „Een overwinning, hè ? .... En nu
schijnt een van die kerkboderedacteuren dat aan de weet te zijn gekomen en moet
hij natuurlij ....
-- „Vanzelf, dat kennen wij !" spotte Aart. „Waken voor het heil van jeruzalem. .
noemen ze dat niet zoo, Ab .... jij bent beter thuis in die befaamde terminologie,
waarmee onze Japie zoo dweept" — met een ironischen blik naar zijn
vriend .
— „Nou, wij hebben hun bewaking heelemaal niet noodig !" besliste Ab. „Laten
zij zich liever met hun eigen gemeenten bemoeien."
— „Pas op, dat je vader dat niet hoort, Ab ", waarschuwde Heiman. „Een van
de felste stukken over het lid zijn der Gereformeerde studenten van de N. C. S. V.
heeft hij geschreven."
- „En 't is natuurlijk in alle kerkbodes en zelfs in sommige provinciale Christelijke
bladen overgenomen", vertelde Louis. „Zoo'n consciëntiekreet.... hm, moet altijd
naarstig verspreid worden !"
Ab zweeg. Hij had het artikeltje in de kerkbode van hun classis niet gelezen. Hoe
vaak was tusschen zijn vader en hem in dit opzicht al wrijving geweest. Met tegenzin
hoorde hij zijn naam in het gesprek betrokken worden. Zelf was hij nog niet klaar
met zijn oordeel over de houding van zijn vader. 't Was een ontzaglijk moeilijke
kwestie. Och, hij begreep zijn vader wel en hij vergaf hem veel. Maar van den
anderen kant scheen het begrijpen uit te blijven. Toch verzette hij er zich tegen
nu en hier erover te praten.
Toen de naam „dominee De Jager" weer in het gesprek viel, schudde Ab zijn
zwijgen af.
-- „Ik begrijp niet, waarom men zich nu al zoo druk maakt over die dingen.
Officiëel is er nog niets bekend !"
-- „Ze hebben niets anders te doen !" spotte Aart.
-- „'t Is de censuur, amice !" kwam Louis verder los. „Heb je dat nog niet
door ? Het is natuurlijk erom begonnen het den man bij voorbaat onmogelijk te
maken, voor ons op te treden, en hem,,
-- ,,....van de dwaling zijns weegs te bekeeren !" vulde Roel aan. „Juist broeder!
In jou is een psycholoog verloren gegaan !"
-- „Verloren gegaan niet bepaald !" lachte Jaap. „Als theoloog heeft hij de
psychologie misschien nog meer noodig dan de dogmatiek !"
-- „Dat zegt hij !" verwonderde zich Ab.... „Jongens ", schrok hij op. 't Is
-
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al bij elven. 'k Moet hollen om den trein te halen. Roel, betaal jij den kellner ?
Dank je wel hoor ! Ajuus allemaal !"
Hij greep jas en hoed en beende met groote stappen langs de tafeltjes naar den
uitgang. De paar treden afspringende schoot hij zijn jas aan en snelde naar de tram,
die hij juist van de halte zich zag losmaken. In één ren vloog hij pal voor een zwaren
autobus die plotseling van links opdoemde naar den middenrijweg en toen sneller
met zijn lange beenex achter de tram aan. Zijn hand greep den koperen stijl van
het achterbalkon, de conducteur heesch hem naar binnen. In zoemende vaart
schoof de tram den singel af. Hij had nog vijf minuten. 't Zou nog juist kunnen.
De lichte avondstad flitste met haar minderende drukte als een film voor zijn oogex
langs. Toen bij de halte hollen naar het station, het loket leeg, snel een kaartje,
een laatste spurt naar den trein.... op het nippertje.... alle portieren reeds gesloten.... de chef stak juist zijn seinschijf in de hoogte.... draaide hij de coupédeur open en zwikte in den schokkend aanzettender trein op een leege bank tegenover een zoetjes samengekropen paartje, wier rustig-warme intimiteit hij ongewenscht
kwam storen. Een gulp pittige frissche avondlucht stoof prikkelend na door de
besloten ruimte.
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De loopgraven uit de wereldoorlog zijn wel zéér diep gebleken. Ze bedoelden
naties te scheiden ; ze hebben generaties van elkaar vervreemd. Ook zij, die nooit
een loopgraaf gezien hebben, staan er in figuurlijke zin voor of achter, of. . . . de
kloof loopt over hun hart.
Dit is niet het gewone onderscheid tusschen de oudere en de jongere generatie.
De wereldoorlog was een bloedig vuurwerk, dat een eeuw besloot ; een eeuw, die
verscheidene generaties, mèt hun onderlinge verschillen, omvat. Welke eeuw ? De
negentiende. Van juist honderd jaar ? Langer. Niet de juiste duur echter, maar
haar gang, haar beweging is hier het belangrijkste.
De beweging van een eeuw .... Deze uitdrukking is zelf reeds partij in het geding.
Om een eeuw als „eeuw" te zien, met een eigen gang, dat veronderstelt bij de beschouwer een totaliteitshouding. En het is juist de totaliteitshouding, die in de
negentiende eeuw werd losgelaten, om nu weer te worden gezocht. Dat is gezegd
bij de herdenking van Goethe en dat had gezegd kunnen worden bij de herdenking
van Bilderdijk. Laat het vandaag gezegd zijn bij de herdenking van Christus' geboorte ; want het geloof in Immanuel, de Verzoener — het geloof ten slotte in de
één-heid van God was voor Bilderdijk en is voor ons de grond van onze totaliteitshouding, onverschillig of die door de constellatie van de eeuw begunstigd wordt of
niet. Merkwaardig, dat die constellatie juist in deze dagen zoo is, dat het Christelijk
geloof het antwoord kan geven op de brandende cultuurvraag van de wereld. Het
woord is aan ons ; wie wordt hier niet klein en groot tegelijk ?
Ons obsedeert de eeuw die voorbijgegaan is, ons jongste verleden, onze herkomst.
In het grauwe licht van de nieuwjaarsmorgen zien we haar geslagen achterhoede
voorbijtrekken. We kijken er naar — het is een spookachtig gezicht en we zien
elkaar aan : Vanwaar komen we, hoe zal onze dag zijn ?
Wie zal het zeggen ? De vakgeleerde ? Die vindt deze vraag onwetenschappelijk.
De artist ? Die vindt haar verstandelijk. De intellectueel is bang voor fantasie —
en de fantast bevreesd voor intellect. Er behoort moed toe, of nood, om zulk een
vraag te stellen, laat staan te beantwoorden ; de moed, of de nood, om in die
speciale, 19e eeuwsche zin on-wetenschappelijk en on-artistiek te zijn. De moed,
of de nood, van een in zijn totaliteit geschapen en gegrepen, strijdend en geloovend
mensch.
Natuurlijk blijft onze gezichtshoek die van de Christelijke kunstenaar. Dat brengt
zijn consequenties mee. Het is het a.b.c. van Christelijke aesthetiek, dat zij haar
eigen methode en haar eigen terminologie mag hebben. Een beschouwing als deze
wil in de eerste plaats vruchtbaar en pas in de tweede plaats minutieus zijn, want
een vruchtbaar vermoeden is beter dan een doode nauwkeurigheid. Mijn methode
is dan ook niet statisch -wetenschappelijk, maar dynamisch-artistiek en mijn termino-
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logie opzettelijk ruim. Ik zal U zeggen waarom. Ik ga terug op de Fransche Revolutie
en stel daartegenover het Evangelie, juist zooals de a.r, of c.h, geschiedbeschouwing
dat doet. Maar met dit verschil, dat ik een aantal verschijnselen onder één gezichtspunt samenvat, zonder terstond naar de oorzaak te zoeken en zonder terstond
goed of kwaad te noemen ; mij interesseert in de eerste plaats de beweging, de gang
der eeuw. Vandaar dat ik spreek van dynamisch-artistiek.
Hoe was die beweging dan ? Ik geloof zoo. In de negentiende eeuw is van ver
centra uit een beweging gegaan naar de omtrek, gepaard met een door--schilend
gaande verdeeling en die expansieve beweging is ten slotte gestorven aan haar
radicale specialisatie, nadat reeds een zekere vermoeidheid was ingetreden. In en
na de oorlog komt dan de groote onzekerheid -- en de weg terug naar nieuwe centra.
De Fransche Revolutie maakte de menschheid theoretisch van haar verleden los
en verdeelde haar in individuen. Scheiding moest er zijn ; tusschen mensch en God,
verleden en heden, geloof en wetenschap. En haar legers droegen die boodschap
de grenzen over.
Napoleon veroverde een groot stuk Europa.... op het zwaard. Het Communistisch Manifest riep de proletariërs (specialisatie) van alle landen (expansie) tot
vereeniging op. Mannen en vrouwen van het Leger des Heils, in speciale kleeding
en speciaal georganiseerd, zielen reddend volgens een speciale methode, zetten
voet in verre streken.
De romantiek had naar vervoering verlangd — de techniek antwoordt met nieuwe
middelen van vervoer. De Flugel des Gesanges, waarop de dichter zijn meisje wilde
voeren naar de Ganges, worden werkelijkheid in de mailboot en in onze eeuw - in een wekelijksch Indië-vliegtuig. De romantiek, met haar gevoel voor tegen
haar hyper-gevoeligheid, krijgt straks van de techniek present zeer groote-steling,
en zeer fijne instrumenten, die de werelden van het groote en van het kleine specialiseerend veroveren. De eeuw scheidt artist en burger ; de burger richt voor talboze speciale doeleinden vereenigingen en bonden op ; de kunstenaar voelt zich
los van staat en maatschappij ; is dikwijls bohémien. Meteen komen in tijd en ruimte,
historisch en internationaal, werelden voor hem open te liggen. Men droomt van
„zuivere" kunst en „zuivere" wetenschap, want ondanks alle historisch -materialisme
regeert de abstractie. De wetenschap gaat zich ongeloofelijk vertakken en in haar
terminologie dreigt een Babylonische spraakverwarring. De scheikunde verovert
leven en kunst, De schilders treden uit het atelier in de vrije natuur en probeeren
nieuwe verdeelingen van licht en schaduw, van ruimte, van kleuren zelfs. De muziek,
die in Bachs tijd het zwaartepunt had in de bas, later in de melodie, ontwikkelt nu
een expansieve kracht van de middenstemmen uit. Bij Richard Wagner zwelgt ze
in chromatiek (specialisatie), modulatie en „unendliche Melodie" (expansie). Ook
de muzikale vormen worden gebroken. Bruckner en Mahler schrijven reusachtige
symphonieën ; Wagners muziekdrama's overtreffen in lengte het langste geduld.
Het lieve walsje — denk aan „O, du lieber Augustin", waarvan Mevrouw
Dorbeen zoo schrok en waarvan mijnheer Dorbeen zei : „Dat is een walsje" -- de
wals wordt onder de handen van Johann Strauss een groote vorm, die door Richard
Strauss, in zijn Rosenkavalier, n óg meer wordt uitgedijd en zoo ad absurdum gevoerd. De muziekuitvoeringen treden uit de salon in de groote zalen ; er komt
scheiding tusschen componist en dirigent. De caricatuur ziet juist, wanneer ze de
19e eeuwsche dirigent liefst teekent in de oogenblikken, dat hij dynamische schakeeringen wellustig accentueert. Muziek van Bach wordt massaal en romantisch
weergegeven.
Techniek en handel krijgen hun Napoleons: koningen over katoen, staal en
olie, spoorwegmagnaten; leiders van trusts en kartels; half opgeklommen, half
opgetild door de expansieve specialisatie der eeuw. Nog in onze tijd verovert Ford
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een stuk wereld op de auto, Deterding op de olie, Kreuger op de lucifer.
Ik zei reeds : we willen deze verschijnselen niet terstond naar goed of kwaad,
of naar hun oorzaak, bepalen ; evenmin willen we de belangrijke figuren, der eeuw
zonder meer met haar beweging laten meedeinen. Ieder mensch heeft iets aparts,
dat zich niet herhaalt, iets „Einmaliges" ; dat is de kostbaarheid van de enkele
menschenziel, waarin zich Gods alleen-heid afbeeldt. De algemeene beweging van
de eeuw is inter-persoonlijk ; vandaar, dat ik me niet lang bij de afzonderlijke
figuren ophoud.
Natuurlijk vereischt de litteratuur „speciale" aandacht ; het zal goed zijn, dat
we ons daarbij zooveel mogelijk tot Nederland beperken.
Het was niet Nederland, dat honderd jaar geleden de leiding had en in Nederland
stond de litteratuur zeker niet aan de spits van de tijd. Maar Da Costa's tijdzangen
waren toch een actueel en belangrijk, Christelijk-litterair getuigenis. En dat in een
tijd, waarin verbeelding en feit in scheidingsprocedure lagen.... Zwijg nu van
rhetoriek en alexandrijnen bij deze leerling van Bilderdijk ; hier sprak een begaafd
en geoefend strijder met de geest der eeuw, levend uit de centrale gloed van zijn
vurig geloof. Wie op hem wil neerzien moet maar eens probeeren een „Lied in 1933"
te schrijven, dat in het jaar 2000 nog door het volk gekend wordt. Levend waren
ook de Genestets leekedichtjes en de Gedichten van de Schoolmeester, welke laatste
het valsche pathos van zijn tijd onsterfelijk belachelijk maakte, des te doeltreffender,
omdat hij het zoo heelemaal voor zijn eigen plezier deed, zonder eenige houding.
In onze tijd zet Cornelis Veth in zijn Prikkelidyllen en Parodieën deze lijn voort.
Bekend is de inzinking omtrent het midden van de eeuw. Van een expansief spe
hebben we in de Nederlandsche litteratuur nu nog niet veel gezien.-cialstervn
Negatief is de invloed toch wel merkbaar. Voor Bilderdijk en Da Costa was de
dichter meteen geleerde, politicus, volksleider. De eeuw verdroeg dit niet. De
kunstenaar verfijnde zich tot artist ; hij werd specialist in zaken van schoonheid.
De tachtigers noemden zich heel kenmerkend „woord-artiesten" ; de schoonheid,
zelf reeds een product van scheikunde, trok zich terug in het woord en zelfs dat
werd graag nog in deeltjes gesplitst en verminkt. Bij Van Deyssel en Gorter zoekt
het grootste en meest samengestelde gevoel van verrukking het kleinste woord,
van één letter, het tusschenwerpsel o 1 en dan moet de taal, bij die uiterste graad
van expansieve specialisatie, breken. Wat dan ook gebeurt. Van Deyssel zegt van
een van Gorters Verzen : „Het raakt de uiterste grens van het denkbare". Kort
daarop verliest Gorter zich in het hen kai pan van Spinoza's wijsbegeerte ; als hij
weer boven water komt is hij een dweepziek Marxist. Zijn radicale natuur rust
niet, voor hij de leer heeft gevonden, waarin de eeuw zich het zuiverst weerspiegelt .
het Marxisme. In plaats van de Hollandsche Mei zwerft hij nu het voor hem uitvluchtend fantoom van de eenheid aller menschen achterna — en in plaats van
berkjes en hazelstruiken ziet hij overal jonge arbeiders in het licht. Zijn kunst
en zijn hart zijn op de eeuw gebroken.
Van Deyssel bleef een te behagelijk viveur om zijn hart te breken op de problemen der eeuw. Toch is ook hij een interessante figuur. In zijn „heroieschindividualistiesche dagboekbladen" heeft hij een geniaal portret geteekend van de
sensitieve artiest met Caesarpretenties, product van 19e eeuwsche verbizondering
en aanmatiging. „Wij zijn als Napoleon en niemant, die het weet. Daardoor overtreffen wij hem misschien. Laat ons stil lachen terwijl de wind van Parijs koelt
over onze gezichten." Een prozagedicht van Van Deyssel heet: „De koning der
eeuwen"; Kloos noemde zich „een God in 't diepst van zijn gedachten" en reeds
Perk had voor de schoonheid, stralend opgestegen uit de retorten van de 19e eeuwsche
artistieke scheikunde, het begin van het Onze Vader geprofaneerd.
Laten we nu zien hoe het verder ging. Voor de eeuw in engere zin ten einde was

370

NAAR NIEUWE CENTRA

-- en we kijken nu even naar boven-Italië en naar Zuid-Frankrijk — traden in
Vincent van Gogh, de schilder en in Friedrich Nietzsche, de denker-schrijver, de
voorloopers op van de twintigste eeuw, die eerst na de oorlog duidelijk met een
tegengestelde beweging is ingezet. Zooals reeds gezegd, de 19e eeuw reikt eigenlijk
tot de wereldoorlog toe. Reeds omstreeks 1900 was ze moe en decadent geworden,
we leefden toen in het ,,fin-de-siècle", Oscar Wilde, Claude Debussy, Karel van
de Woestijne, Louis Couperus geven ons een denkbeeld van deze geestestoestand.
In de letterkunde had het naturalisme zich reeds toegespitst tot impressionisme
en sensitivisme ; in de schilderkunst kwam het tot een ultra-impressionisme : het
schilderen in puntjes en streepjes van menschen als Seurat en Signac, die b.v. groen
herleidden tot gele en blauwe stippels.
In Vincent van Gogh en Friedrich Nietzsche neemt de eeuw in beginsel haar
wending. In de aandrang zich van hun tijd los te maken en zichzelf te zijn, hebben
beiden de ontzaglijke spanning niet kunnen verdragen en zijn krankzinnig geworden.
Ook lichamelijk lijden speelde hier een rol. Bij Nietzsche, de filosoof, is het wendingsproces natuurlijk het meest bewust doorleefd, al moet men altijd van zijn uitspraken
het exponent der exaltatie afnemen. In Nietzsches dweepen en later breken met
Wagner ligt eigenlijk alles opgesloten : in Wagner brak hij met Bayreuth, met de
19e eeuw, met de Duitschers, met Schopenhauer, met het „medelijden" en, langs,
deze wonderlijke lijn, met Christus. Nietzsche gaat dus het verst. Het nieuwe centrum
dat hij zocht, was de z.g. hoogere mensch, en daarin een nieuw, universeel, cultuur en levensideaal, een stoute melodie boven de schrikkelijke bas van de eeuwige wederkeer aller dingen. Deze conceptie is van een Satanische genialiteit.
Ofschoon reeds voor de oorlog op verschillende plaatsen gelijktijdig nieuwe
richtingen opdoken, zooals cubisme en futurisme, die inderdaad toekomst in
zich droegen, was de volkerenkrijg noodig om de geesten los te woelen.
En nu, veertien jaren na de vrede, is de nieuwe tijdsbeweging bijna algemeen
op weg naar de macht. Het nationalisme is herleefd, het parlementarisme in aan
gedaald, het geloof aan geleidelijke ontwikkeling is verlaten, de koloniën-zien
worden opstandig, het credietwezen beleeft een ontzettende crisis, tariefmuren
worden opgetrokken, men is dictator of men volgt er een, men vormt solisten -orkesten en schrijft kamermuziek, evangeliseert door middel van house-parties, kortom men zoekt nieuwe centra van arbeid en gezag. Want het toonstelsel sterft aan
de chromatiek, het beeld aan de nuance, het dividend aan het product, het parlement aan het algemeen kiesrecht, het imperium aan de koloniën, de evolutie aan
de feiten, de leiding aan de specialiteiten, de expansie aan de specialisatie. Wat de
eeuw gaat zoeken is : totaliteit in de concentratie.
Voor ik tot de litteratuur terugkeer, dien ik aan te wijzen, hoe ik mij richtingen als het expressionisme en de nieuwe zakelijkheid in de door mij geschetste
beweging denk. Ik noemde reeds Vincent van Gogh en Nietzsche ; dat waren m.i.
expressionisten „avant la lettre". Eigenlijk heb ik aan Nietzsche genoeg, want
behalve kunstenaar was hij ook denker. Deze pionier van de twintigste eeuw heeft
het moeilijk gehad. Het gold hier om met de inzet van de heele persoonlijkheid
de beweging van de eeuw op te vangen en in haar tegendeel te verkeeren. Dat
Nietzsche meende de wereldgeschiedenis in tweeën te breken, is misschien hoog
maar zeker ook de optische illusie van de ontdekker geweest. Wat-moedswanzi,
hij wilde was „Umwertung aller Werte". Neem die term nu eens even niet in zijn
anti-Christelijke strekking, maar formeel, dan was hij juist. We kunnen verstaan
dat eenzaamheid, nadenken, arbeid, lijden en verbreking het deel werd van Vincent
van Gogh zoowel als van Nietzsche.
Het expressionisme nu zie ik het liefst als een omtrekkende beweging, die onbewust ten doel heeft de op alle winden uitzwervende cultuurwaarden der eeuw te
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omsingelen en te concentreeren. Wanneer Marsman het expressionisme middel
noemt, dan vat ik dat zoo op, dat de expressionist het gevoel had,-puntvlied
zichzelf alleen te kunnen vinden langs de omweg van de kosmos. Zie ik dit goed,
dan geeft hij hier alleen de op -maat van het expressionisme.
En nu de nieuwe zakelijkheid. Zij heeft de weg terug voor een deel afgelegd;
de omtrekkende beweging ' is geslaagd, een halte is bereikt en nu is bij die halte
een kampement opgeslagen. Er is iets belangrijks gebeurd. Het impressionisme had
zich in de atmosfeer opgelost ; het expressionisme had de werkelijkheid aangetroffen
als een „schuimende morgen ", een „opalen dag" en zijn „vuren lach" dronk
die in „uit ontzaggelijke schalen". De ziel had zich eerst verwijd om de werkelijkheid te kunnen omvatten -- en nu had ze die in zich. Zoo kon de werkelijkheid,
het voorwerp, het ding, het concretum „begrepen" worden. En meteen.... werd
de techniek eindelijk aanvaard. Hierover een enkel woord.
Begin 1900 is de techniek een drukkend sociaal vraagstuk, zij begint de zichtbare werkelijkheid te veroveren en haar groei doet terugzien naar de tijd, dat
er nog geen stoom en electriciteit gebruikt werd, of vooruitblikken naar een toekomst, die wellicht geheel vertechniseerd zal zijn. In overeenstemming hiermede
-- en ik kan nu iets over de litteratuur zeggen -- bezien b.v. Heijermans en Querido
de techniek „sociaal" ; impressionisten van allerlei slag bekijken haar met schil
naar een verleden „zonder" techniek droomen terug Arij Prins, Adriaan-dersog;
van Oordt, Arthur van Schendel e.a. Ook ontbreekt het niet aan toekomstromans.
Maar nergens wordt in de litteratuur de techniek zakelijk bezien. — Daarna
heeft de oorlog de techniek nader tot de kunstenaars gebracht. Jonge, expressionistische dichters voelden wel waar het héén moest : je kon in je verzen van de
techniek, die het aspect der wereld veranderde, toch niet blijven zwijgen. En ze
deden een kinderlijke poging om met vuurpijlen, locomotieven en vliegtuigen
dingen aangaande hun ziel of hun liefje te illustreeren. Die pogingen zelf illustreerden overigens duidelijk, dat het tot een inlijven van de techniek bij de kunst
zelfs incidenteel nog niet gekomen was. Eerst moesten de „wonderen" der techniek
nog meer alledaagsch worden en de techniek zelf tot een cultuur- en wereld-vraagstuk uitgroeien. Terugdroomen in het verleden hielp niet meer en wat de toekomst betreft, die leek met reuzenschreden naderbij te komen. Er bleef maar
één mogelijkheid : de moderne techniek moest radicaal en consequent worden
aanvaard.
Dat heeft de nieuwe zakelijkheid gedaan. De kunstenaar, die uit haar geest
schept, heeft voor de techniek de witte vlag geheschen : hij is haar gehoorzame dienaar geworden. Met de prijs van persoonlijkheid, ziel, diepgang,
betaalt en verkrijgt hij „efficiency", vormkracht, helderheid, ordening. Niet
zijn gevoel, maar b.v. „Het Leven der Auto's" (Ilja Ehrenburg), der
„Stad" (Stroman), wordt als belangrijk gezien. De kunstenaar onder de nieuwe zakelijkheid is niet meer de „geweldige artiest" van 1900, noch de „levende
mensch" van 1920, maar de „knappe vent" van 1930.
Bezien we nu de invloed van die stijlwisselingen op onderwerp, compositie
en taal.
Een merkwaardige vergelijking met de schilderkunst dringt zich
hier aan ons op. De academische schilders van honderd jaar geleden ontvingen hun onderwerpen in zekere zin van de kunstgeleerden en historici.
Dat verdroot hun ten slotte en ze kozen zich zélf onderwerpen, onhistorische
en onpathetische : keuken-interieurs b.v. En de plein-air schilderkunst had
slechts één onderwerp : het licht. Is het wonder, dat een radicaal jongere,
als Piet Mondriaan in zijn tijd, ten slotte het onderwerp verloor? Hij kwam
tot ideografische voorstellingen, die men bijna als muziek moet lezen en ein-

372

NAAR NIEUWE CENTRA

digde in het witte vlak, want men zegt, dat hij niet meer schildert. Het scheidingsproces der eeuw is hier ten einde toe voortgeschreden.
De roman naar het voorbeeld van Walter Scott ontleende zijn onderwerp
óók aan de geschiedenis. Hildebrand wekte misnoegen met zijn Camera:
dat was offeren aan de copieerlust des dagelijkschen levens, vond men. Het
naturalisme, uit Frankrijk geïmporteerd, koos bij voorkeur onhistorische en
onpathetische onderwerpen en evenmin als in de schilderkunst bleef het hier
bij keuken-interieurs. Had de schilderkunst van het plein -air maar één onderwerp : het licht, — het proza van het naturalisme had er eigenlijk óók maar
een : het leven. Als men een roman uit had, moest men kunnen zeggen:
ja, zoo is het, zoo is het leven. De inspiratie was als een wind ; vanwaar,
waarheen ? Dwaze vraag ; hij steekt op en legt zich ; het leven komt en het
gaat. Leg je lijst maar ergens op het leven en je hebt een schilderij, of een
roman. Begin ergens, hou ergens op. Schrijf zoo ook verzen, titels zijn niet
noodig. Het doet er niets toe, of het fragment blijft, schets, of torso, of dat
het werk uitdijt tot een romancyclus. Maak desnoods voorstudie ; drijf dat
zoo ver als Flaubert deed voor zijn Salammbó ; de instelling blijft dezelfde:
n.l. die van een dogmatische passiviteit. Omvang ontstond door opsomming,
in tijd of ruimte. Men beschreef een of andere langzame ondergang, van
een leger, een huisgezin, of een menschenziel ; de tocht van een verliefde
of een verdwaalde zwerver ; of van het kindje Mei door de tuin van Holland ;
men inventariseerde Nederlandsche flora, als Leopold ; of liet Cheops' ziel
de symbolen lezen van zijn grafkelder ; men jubelde verrukt om de kleuren
van aanvarende groenteschuiten, zooals Jan Prins. En zoo men nog durfde
componeeren, d.w.z. transcendent en critisch staan tegenover zijn materiaal,
dan verliet men toch nooit het vertrouwde ontwikkelings-schema, de lijnen
der geleidelijkheid. „Een nagelaten bekentenis" van Marcellus Emants beschrijft,
hoe een moordenaar allengs tot zijn daad gekomen is ; de „Roman van een
gezin" van Robbers, (die uitstekend componeeren kan) doet denken aan een
zeer uitvoerig sonnet, een op en een neer. Ook het verloop van een dag,
de opeenvolging der maanden en der jaargetijden waren geliefde, gereedlig gende natuurschema's, geschikt om lyrisch of episch bekleed te worden.
Dit alles werkt nog na tot op de dag van heden. Maar de tegenbeweging
is er. Het expressionisme heeft die ingezet en de nieuwe zakelijkheid zet
die voort. Dertig, veertig jaar lang zijn we overvoerd met bijvoege
naamwoorden ; de atmosfeer, de huid, de glansjes, de eigenschappen-lijke
waren belangrijker dan de dingen zelf. De nieuwe tijd ontdekt weer het zelf
naamwoord, het ding, het concretum. Zoo worden de volzinnen korter,-standig
eenvoudiger en kan er tempo ontstaan. Het vroegere proza werd gedragen
-op stroomen van individueel gevoel ; het moderne op de metalen vleugels
van snelle, onpersoonlijke, exacte waarneming. En er komt kans op sterker
compositie. Naadloos bouwen wordt het parool. „Efficiency", vormkracht,
helderheid, ordening, noemde ik als voordeelen. Maar .... ten koste van
persoonlijkheid, ziel, diepgang ? Hoe luttel winst bij groot verlies !
De nieuwe zakelijkheid is nog nauwelijks tot onze litteratuur doorgedrongen
en haar hoofdwerk moet misschien nog geschreven worden. • Hoe is onze
houding? Passief, conservatief, snobistisch, eclectisch? „Soyons de notre siècle",
want ook déze eeuw is van Christus. In dit opzicht is zij een deel van ons
wezen ; wij aanvaarden haar en maken haar school door. Maar als de nieuwe
zakelijkheid de doelmatigheid tot stijlbeginsel verheft en dus de eene abstractie
(de schoonheid) voor de andere (de doelmatigheid) inruilt, houden wij met
haar een kleine dialoog. We vragen haar : wat is een doelmatige stoel? Ze
,

,

-

NAAR NIEUWE CENTRA

373

zal antwoorden : een stoel, waarop je kunt zitten. Juist. Maar nu, wat is
het doel van een huis ? Om er in te wonen. Wonen is niet zoo'n eenvoudig begrip
meer ; bijvoorbeeld : op hoeveel kinderen berekent ge het huis ? ... En wat is het
doel van een stad ? Om er in te leven. Wat is leven ? Mijn antwoord op
deze vraag hangt af van mijn levens .... beschouwing.
Hier zit het teere punt. De nieuwe zakelijkheid kan niet zonder levens
zonder overtuiging, zonder ideaal. Onweerhoudbaar moeten-beschouwing,
nieuwe idealen komen, uit de hoogte of uit de diepte. Hier is het snijpunt,
waar de Christelijke aesthetiek practisch (in de werken) en theoretisch (in
de beschouwingen en oordeelvellingen) het woord heeft te nemen.
We mogen dus niet, als zekere simplistische tijdredenaars, de nieuwe zake
om haar horizontale lijn zonder meer als Nietzscheaansch verwerpen.-lijkhed
Dat zou eenzelfde fout zijn als Anema maakt ten opzichte van het impressionisme, juist de fout, die ik heb willen vermijden, n.l, terstond ethische
of causaliteitspunaises in de teekening te willen drukken. We kunnen de zonde
niet in een stijl localiseeren en zoo afsnijden. De grondfout is, dat men aesthetica vermengt met ethica, de levens- of wetskringen niet uit elkaar houdt
en zoo de souvereiniteit in eigen kring niet daadwerkelijk laat gelden, hoezeer
men die misschien theoretisch aanvaardt. Zulke verkeerde opvattingen wreken
zich aan het werk.
Het lijkt me noodzakelijk, dat onze bellettristen de tucht van de nieuwe
zakelijkheid doormaken. Deze stijl toch heeft dit goede, dat men niet kan
kletsen. De volzin moet kort en gedrongen zijn, het bijvoeglijk naamwoord
raak, de beschrijving aan de handeling vast, minimaal van omvang, suggestief
van werking. We moeten niet als Gorter zeggen : „Laat mij nu denken hoe
het alles was", of uitpluizen, hoe het alles wel werd zooals het is, maar in
elke volzin handeling geven. Geen uitvoerige retrospectie. De dialoog zij niet
romantisch-uitvoerig, noch ook realistisch-uitvoerig, noch overdreven dialectisch geschakeerd, maar reëel en synthetisch. Het tempo moet strak en
volgehouden zijn ; de compositie naadloos en toch soepel.
Maar in dit alles teeken ik een ideaal, dat geen nieuwe zakelijkheid meer
is. — En nu het onderwerp. Toen ik in het „Geschenk" schreef, dat ik mijn
onderwerp niet kon vinden, schijnt daarover in Forum een grapje gemaakt
te zijn. Het was wellicht te veel gevergd, zoo niet van de intelligentie, dan
toch van de welwillendheid van de heeren redacteuren om te veronderstellen
dat een Christelijk beginneling iets te maken zou hebben met tijd en toekomst.
Anthonie Donker heeft zijn tijd beter begrepen, toen hij de prozaïsten bepaalde onderwerpen aanbeval. Ons kunnen deze onderwerpen niet geheel
voldoen ; het milieu-element speelt daarin een te groote rol ; de erotiek zal
de rest moeten doen. Een goed schrijver overigens durft evengoed een ver
als een gloednieuw onderwerp aan. Ons Christelijk geloof onthoudt-sletn
ons in de breedte soms onderwerpen, maar geeft ons het voordeel van concentratie en diepgang, vitale spanning, diepe en hooge tonen, resonneerende
achtergronden en weerlichten aan de horizon. Laten onze onderwerpen toch
vooral in het heden, desnoods in de toekomst spelen en laten we de heilige
Schrift niet misbruiken door (dezelfde fout ook hier weer !) haar historisch,
profetisch of eschatologisch materiaal in verhaalvorm uit te breiden. De litteratuur ligt op een ander vlak. Een Christelijke toekomstroman b.v. zal zich vergrijpen aan de Schrift, indien zij de twee getuigen uit de Openbaring ten
tooneele voert als romanfiguren. Wel mag en moet zij schrijven uit de geest
der profetie, maar zij mag niet profetisch en eschatologisch materiaal plompweg
overplanten in de totaal andere natuur van de bellettrie.
-
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De romanfiguren dienen geen passieve droomers meer te zijn, geen decadenten, milieusponzen, behalve misschien als Gegenspieler. Er moet partij
gekozen worden, de koppen moet op elkaar botsen ; er moet met staal op
steen geslagen worden, zoodat er vonken spatten. Zoo komt er mogelijkheid
van dramatische dialoog en dramatische spanning. En waarom altijd novellen
of romans ? Spreekkoor en hoorspel bieden groote mogelijkheden, ook wat
persoonlijk contact met het volk betreft, wat voor de schrijver broodnoodig
is. En, wanneer we historische spinnewebben konden weg vegen, zou juist
het Calvinisme, dat terecht afkeerig is van de 19e eeuwsche burgerlijke comedie,
niet alle elementen bezitten voor een eigen dramatiek, aansluitend bij de
antieken, het mysteriespel en de allegorie ?
En de poëzie ? Lyriek is van alle tijden, maar de naaste toekomst verlangt
weer naar het tijdvers, het strijdvers, het hekeldicht, het epigram, naar epische, dramatische, waarom ook niet naar didactische poëzie. De dagbladen,
die de tijd zoo fijn aanvoelen, geven reeds lang hun slappe Speenhoffiades
op de dingen van de dag. Onze dichters moeten streven naar verzoening
tusschen fantasie en gelegenheid, verbeelding en feit. De tachtigers en hun
opvolgers verhielden zich lyrisch ten opzichte van de werkelijkheid, verheerlijkend of scheldend. Doorgaans werden de conflicten, die zich niet op
litteratuur betrokken, ge -abstraheerd, denk aan de regels van Leopold : „We
doen elkander zeer, het kon niet anders .... " enz., en „Omgang met menschen,
nabuurschap, een sleepend zeer, een chronisch lijden" .... „Met moeite en
zich geweld aandoen komt er een luttel goeds tot stand". Oneenigheid met
een mede - leeraar of een buurman wordt, zooals men dat toen noemde, „in
de eeuwige sfeer der schoonheid geheven ", veralgemeend, geabstraheerd. Het
„eenmalige" van het conflict ontging hun ; ze durfden de kleine, concrete
dingen van hun leven niet, als Goethe, historisch zien. Ik ontken niet, dat
er een weg naar de schoonheid door de abstractie voert ; ik loochen alleen,
dat dit de eenige weg zou zijn. Al Goethes verzen zijn gelegenheidsgedichten
en niet alleen zijn biografen zijn er hem dankbaar voor. Denk ook aan Vondels Geuzevesper en zijn heerlijk doordraven over Calvijns schrikkelijk decreet.
Hoe knap-dood was Boutens' gelegenheidsliedje op de destijds voorgenomen
overeenkomst met België.
En nu de vorm van de poëzie. We zijn niet meer bang voor titels ; goed
betitelen is een bizondere gave, ook in de journalistiek. Zoo weet de lezer
wat er aan de hand is en tast hij niet, zooals bij vele verzen van P. N.
van Eyck, in het duister, of de dichter God of zijn liefje begint aan te spreken. Misschien dacht de individualist wel :dat doet er ook niet toe : ik spreek,
dat is voldoende. De taal moet duidelijk, eenvoudig en krachtig zijn ; lévend
en niet alleen dichterlijk-idiomatisch. Zoo zou er een Christelijke dichtkunst
kunnen ontstaan, die kerkelijk gebruikt zou kunnen worden, poëzie waarin
de ziel der gemeente meetrilt.
Men klaagt luid over de chaos in de litteraire critiek en de vakman beklaagt zich over de beunhaas. Maar het conflict zit dieper. De specialist
heeft als zoodanig geen gezag meer, zelfs een geniaal lezer en geestdriftig
criticus als Dirk Coster staat in de kou. Hier raken we aan de litteraire volks
eeuw heeft hier veel kwaad gedaan, het heeft intellect-opveding.D19
en volk van elkaar vervreemd. De kloof is veel dieper dan de oppervlakkige
popularisatiewoede zou doen vermoeden. De vakman onderschat in de regel
het volk omdat hij het meet met de maatstaf van zijn gespecialiseerde kennis.
De eenvoudige is binnen zijn grenzen vaak een veel completer mensch dan
de sufgeleien intellectueel, wiens slechte oogen een symbool zijn. Het volk
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laat zich inpalmen door behaagziek simplisme, maar het wendt zich dadelijk
en gegriefd af van moraliseerende of uitleggende neerbuigendheid. Het echte
volk voelt heroïsch - tragisch, dynamisch en levend dus , het wil „gepakt ",
d.w.z. in zijn totaliteit gegrepen en vervoerd worden. Het vraagt van de
bezitters der kennis en der waarheid geestdrift en boven alles haat het oppor tunisme. Willen we intellect en volk verzoenen, ook op het gebied van de
litteratuur, dan moeten we anders populariseeren, dan moeten we anders
worden, streven naar totaliteit in de concentratie, zelf gegrepen zijn door
de idee der totaliteit van alle dingen, krachtens Christus' volmaakte verzoeningswerk, de eenheid Gods, de volstrektheid van de eisch en de onmetelijkheid van
de taak.
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KRONIEK VAN HET LITERAIRE LEVEN
IN 1932
DOOR

K. HEEROMA.
Het moderne leven is bitonder ingewikkeld, als ik mijn dominee geloven mag.
Niet iedereen zal dit overigens met hem eens zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld in de
laatste dagen de jaargang van Forum nog eens doorgelezen en ik moet u zeggen, dat
ik tijdens de lezing juist getroffen werd door de verbluffende eenvoudigheid van ons
literaire leven. Niets is gemakkeliker dan dat leven in te delen : er zijn maar twee
soorten mensen, intelligenten en dommen. Van verwarring of onzekerheid geen
spoor meer, want de intelligentie is de maat aller dingen. Het is een grote tijd,
waarin wij leven. Heeft ook de wijze dichter J. H. Leopold al een hele tijd geleden
niet eens zoiets beweerd, dat de wereld uiteenviel in „intelligente menschen zonder
vroomheid en vrome menschen zonder intellect" ? Inderdaad, er is voor de redakteurs
van Forum wel geen betere karakteristiek te bedenken dan „intelligente menschen
zonder vroomheid ". Zo zijn „wij ", en wie bekommert er zich dan nog om of de
karakteristiek van „de rest" ook opgaat ? Wat weten „wij" van „de rest" af ? Nou
dan, valt de wereld dan niet uiteen in „wij" en '„de rest” ? „Ongetwijfeld ", zult u
horen, wanneer u zich naar links richt : er zijn maar twee soorten kunst, proletarise,
revolutionnaire kunst en bourgeoiskunst. Het is wel eenvoudig. Voor het maken
van dergelijke onderscheidingen heeft men niets anders nodig dan dat men er zelf
in gelooft en dat men zichzelf „wij" durft noemen met een of ander eervol epitheton
„intelligenten ", „revolutionnairen", „Katholieken ", „Kristenen" (terwijl de rest
dan bestaat uit „dommen ", „bourgeois", „geuzen" of „humanisten ").
Er zijn zoveel tweedelingen mogelik en ze zijn allemaal zo simpel, dat ik mijn
dominee toch maar weer bijval :het moderne kulturele leven, waar het literaire een
onderdeel van is, is inderdaad ingewikkeld, zodra men er minder op let, wat „wij"
over de „rest" zeggen, dan wel op wat de „rest" over „wij" zegt. Een kroniekschrijver
moet een objektief man zijn en niet zijn eigen kriteria, maar de kriteria der
groeperingen zelf moeten hem de maatstaf aan de hand doen om tot een indeling
van het literaire leven te komen.
Vóór 1880 was de toestand werkelik uiterst eenvoudig. Er waren natuurlik wel
auteurs van verschillende richting, maar het „officiële" literaire leven vormde toch
een tamelike eenheid. De oude Alberdingk Thijm was Rooms en Da Costa was
Kristelik, maar bij een „liberale" omgangstoon leverde dat nauweliks bezwaren op.
Twee oorzaken hebben aan die liberale idylle een einde gemaakt. Ten eerste de
afzonderlike politieke en kulturele organisatie van de klerikalen, vooral in de tweede
helft van de 19e eeuw, ten tweede het intreden van een nieuwe literaire periode
omstreeks '80. In hoeverre de beweging van '80 metterdaad anti- godsdienstig was,
wil ik hier niet uitmaken, maar in klerikale kringen werd zij in ieder geval wel
als zodanig gevoeld. De officiële letterkunde had ook in vroeger dagen wel figuren
geteld, die principiëel of moreel als een gevaar beschouwd werden (Multatuli),
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maar na '80 leek het aan de kerkelike mensen toe, of het hele jongere literatoren geslacht het op de godsdienst en de goede zeden had aangelegd. Zo ontstond het
verlangen naar een eigen klerikale literatuur, los van de , officiële. In eerste instantie
betekende dit een teruggrijpen op, of liever volharden bij, de voortachtigse letterkunde, die immers ethies ongevaarlik was. (Dit verlangen naar ethies ongevaarlike
lektuur is altijd een niet te onderschatten element geweest in de Kristelik- letterkundige
beweging). Zowel de kerkelik- Protestantse als de Roomse kringen begonnen op het
eind van de vorige eeuw naar eigen literaire organisatievormen te zoeken. Het
Protestantse volksdeel, georganiseerd door Groens eerste, gereorganiseerd door
Kuypers tweede reveil, kreeg in Hoogenbirks „Ons Tijdschrift" zijn eerste literair
periodiek, terwijl de door Thym en Schaepman georganiseerde Roomsen elkaar
vonden in „Van Onzen Tijd". Hoogenbirk was nog zuiver reaktionriair, voor
georiënteerd, maar bij een jonger geslacht van Kristelike auteurs kwam-tachigs
toch al gauw het besef boven, dat men zich niet zo maar van de beweging van
'80 kon afmaken. Die beweging mocht dan, wat de geest aangaat, onkristelik zijn,
literair-technies ondergingen toch allen haar invloed. Zodra deze jongeren in Ons
Tijdschrift het heft in handen hebben gekregen, begint er werkelik iets als een
eigen Kristelik literair leven. De lijn, die dan begint, zetten wij op 't ogenblik in
Opwaartse Wegen rechtstreeks voort. Een eigen literaire traditie vertegenwoordigt
die lijn niet. Ook wij stoelen in technies opzicht op de tachtiger wortel. In de
principiële traditie zit natuurlik wel een voortachtigs element en wij hebben het
volste recht om ons in geestelik opzicht als rechtstreekse afstammelingen van het
réveilgeslacht te beschouwen. Maar, en dit is het grote probleem, waar wij nog
altijd niet mee klaar zijn, in onze geestelike bagage zit ook wel degelik een stuk
tachtiger erfenis. Het vormprobleem is een geestelik probleem, aan de oplossing
waarvan onze réveilvaderen nauweliks begonnen zijn. Aan ons is de, nog maar voor
een klein deel volbrachte, taak gebleven om door voortdurende konfrontatie met de
dichterlike beginselen van de tachtiger beweging, in hun elkaar opvolgende formuleringen tot op de huidige dag, de literaire vormen te leren begrijpen als instrument
Gods en instrument der mensen. Bij de Katholieken heeft zich hetzelfde proses
afgespeeld. We hebben dus nu al drie naast elkaar voortlopende lijnen van literair
leven gevonden : de machtige lijn van de Nieuwe Gids (en wat daaruit voortkomt)
en daarnaast de, in het begin zeer onaanzienlike, lijntjes van kerkelik- Protestantse
en Roomse letterkunde. Een vierde lijn begint ook op het einde van de vorige eeuw
en ditmaal door duidelike afsplitsing uit de Nieuwe Gids-lijn, De Nieuwe Gids
was kultureel in vele opzichten de erfgenaam van de liberale tradities van de oude
Gids en Verwey is in zekere zin de rechtstreekse opvolger van Potgieter, Verwey,
die onmiddellik na de oprichting van het jongerentijdschrift van 1885 zich ging
verdiepen in de geschiedenis van het jongerentijdschrift van 1837. Eng-politiek
was de Nieuwe Gids echter nauweliks liberaal. Hij werd vooral het tijdschrift van
dat gedeelte der liberale burgerij, dat bezig was zich te ontwikkelen in de richting
van radikalisme en socialisme (Van der Goes, Van Eeden). In de negentiger jaren
kwam het openlik tot een breuk en vormde zich een afzonderlike socialistise literatorengroep, die zich ook direkt met hartstocht begon te konfronteren met de tachtiger
beginselen (Van der Goes, H. Roland Holst, H. Gorter in De Kroniek en de
Nieuwe Tijd, later Adama van Scheltema in zijn Grondslagen eener Nieuwe Poëzie).
De konfrontatie der socialisten geschiedde niet alleen met meer hartstocht, maar
ook met meer talent dan die der klerikalen en trok ook veel meer de aandacht in
het kamp der officiële letterkunde. Dit behoeft niet te verwonderen, want, zoals
reeds werd opgemerkt, de eerste kultuurdragers in het socialistise kamp waren
volstrekt geen homines novi, geen omhooggeklommen kleine luiden (als voor een
groot deel de anti-revolutionnairen), maar integendeel omgezwaaide liberale
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intellektuelen. De liberale groep werd door het verlies van deze merendeels zeer
belangrijke figuren niet weinig geschokt. Het uittreden der socialisten was overigens
niet de eerste splitsing van de lijn der officiële literatuur (wel de belangrijkste).
Ervoor ligt nog het uiteengaan van Kloos en Verwey. Kloos bleef staan bij het eerste
stadium van de tachtiger beweging en zelfs bij een ietwat ontaarde vorm van dat
eerste stadium (van 1890 is de beruchte formule over het „allerindividueelste"),
terwijl Verwey (in Tweemaandelijksch Tijdschrift en De Beweging) de tachtiger
beginselen verder ontwikkelde. De lijn-Kloos (die nog altijd een tijdschrift bezit,
dat de naam met De Nieuwe Gids gemeen heeft, want Kloos stelt er nu eenmaal
een eer in om zichzelf zo lang mogelik te overleven) kan men echter prakties vrijwel
negeren. De lijn van Verwey is de lijn van de officiële letterkunde, om hem hebben
zich een paar generaties van jongeren gegroepeerd, terwijl Kloos vrijwel alleen ouwe
heren en talentlozen om zich wist te verzamelen. Als Verwey in 1920 abdiceert,
is dit meteen het einde van een periode. Om het bestaan van de Nieuwe Gids
bekommert zich niemand meer.
Wij mogen dus wel spreken van vier gescheiden kringen in het literaire leven
van de eerste decennia der twintigste eeuw. Deze vier kringen korresponderen met
de bekende vierdeling in het politiek-kulturele leven van het Nederlandse volk.
De liberalen zijn van deze vier de groep met de oudste tradities. Hier beginnen
altijd de nieuwe stromingen (Tachtig), hier beschikt men over de machtigste vormgeving en de beste publiciteitsmiddelen. De liberalen hebben met socialisten en
Kristenen de pretentie der universaliteit gemeen : éen volk, éen letterkunde, een. .
vul maar in. Maar bij de liberalen is er, door de machtige vormtraditie (op verschillende terreinen des levens tot op de dag van heden zonder ernstige konkurrentie
muziek, toneel, dagbladpers), tenminste ook iets van die pretentie terechtgekomen.
Lange tijd is er van de officiële letterkunde een grote aantrekkingskracht uitgegaan
op auteurs van klerikalen huize en dit was volstrekt niet alleen een gevolg van
karakterloosheid aan de zijde der „sektariërs" (liberale terminologie), maar kwam
vooral ook hieruit voort, dat de kerken hun zonen kultureel niet konden voeden en
stenen voor brood gaven. Ook kultureel geldt : wie heeft, zal gegeven worden en
wie niet heeft, zal genomen worden ook wat hij heeft. Het Kristelike en Katholieke
volksdeel heeft zeker niet minder grote zonen voortgebracht dan het liberale, maar
zij zijn voor het grootste gedeelte verloren gegaan aan de liberale kultuur. Was
Albert Verwey niet van Kalvinistisen huize en Lodewijk van Deyssel niet Rooms ?
(Misschien zijn zulke verliezen in laatste instantie weer niet wezenlik en maakt door
hen de liberale kultuur juist een ontwikkeling door, die haar in haar geheel weer tot
een nieuwe, en nu universele, Kristelike kultuur terugvoert.) In de laatste tijd, nu
het Roomse literaire leven zich juist buitengewoon sterk heeft ontwikkeld en een
krachtige figuur als Anton van Duinkerken heeft voortgebracht, kan men ook daar,
volkomen in overeenstemming met de toegenomen macht van haar kulturele vormgeving, een toegenomen aantrekkingskracht op andersdenkenden konstateren. De
Jong-Protestantse groep heeft door haar kulturele achterstand bij de Jong- Katholieken
bijv. A. J. D, van Oosten, tegenwoordig redakteur van De Gemeenschap, aan de
Roomse kerk moeten afstaan. Uit het feit trouwens, dat er zo veel Protestanten,
die men toch moeilik allemaal van krypto-katholieke neigingen kan verdenken,
tegenwoordig om de gewijde Gemeenschapskaars heenfladderen, blijkt duidelik, dat
het netjes is geworden om kultureel een beetje met Rome te koketteren. De jongKatholieken zijn volkomen erkend door de officiëlen, zoals ten duidelikste bleek
uit de Erts-Almanakken, de gemeenschappelike uitgave van Jong- Katholieken en
vitalisten, de voortzetters van de „liberale" traditie. Tussen de socialistise en de
liberale groepen is de kulturele grens ook verre van scherp en van beide zijden vinden
overgangen plaats. Hoewel de liberalen over het algemeen aan de verliezende hand
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zijn (de hele socialistise kultuur is welbeschouwd een liberaal verlies) is de expansieve
kracht van de socialistise kultuur nu ook al weer niet zo verschrikkelik groot. Met
name de socialistise literatuur is hier in Nederland op 't ogenblik al buitengewoon
weinig zaaks, gedeeltelik ook waarschijnlik wel het gevolg van het gemis aan een
behoorlik literair sentrum. In tegenstelling met een jaar of 25 geleden zijn het nu
niet meer de besten, de grootste kunstenaars, die het liberale kamp aan de socialisten
verliest. Ik acht het zeer de vraag of de socialisten zich wel als zelfstandige kulturele
groep zullen kunnen handhaven, zodra de kerken krachtdadig aan hun kulturele
uitbouw beginnen, ook in het politiek-ekonomise. Met dat al hebben we op 't ogenblik
in het literaire leven wel degelik met vier groepen te rekenen. De toestand op ander
gebied dan de literatuur (politiek, radio) bevestigt dat immers.
Ik heb hier al verschillende feiten uit het jongste literaire leven aangehaald. Daarmee
heb ik al laten doorschemeren, dat naar mijn mening de struktuur van het literaire
leven, die zich door de tachtiger beweging heeft ontwikkeld, na 1920 niet essentiëel
gewijzigd is. 1920 is, evenals 1880, een van die ronde jaartallen, waarmee men gewoon is een nieuwe periode te laten beginnen. En ook wel met recht, dunkt mij.
Het kenmerk van zo'n nieuwe periode is niet zozeer, dat er belangrijke nieuwe
dichters of prozaschrijvers debuteren (al moet dat er natuurlik ook wel bijkomen),
als wel, dat er een nieuw geslacht van leidende kritici opstaat, dat de oudere kritici
overstemt of wel overschreeuwt en na een korte tijd het oor van de literaire natie
blijkt te hebben gekregen. Ook is er dan enige tijd rumor in casa, doordat niemand
van de nieuwen het nog helemaal te zeggen heeft en wordt er door slachtoffers en
buitenstaanders stevig gemopperd over kliekjesvorming en zelfoverschatting van
de jongste generatie. Zo stonden de zaken omstreeks 1880, toen de generatie van
Kloos en Verwey het krities bewind in handen kreeg. Potgieter was in 1875 gestorven, Busken Huet stierf in 1886. Zo stonden de zaken ook omstreeks 1920, toen
een jonger geslacht de kritise erfenis van Verwey kreeg te verdeelen en mensen
als Herman van den Bergh, Dirk Coster, Marsman, Houwink, Gerard Bruning
naar voren kwamen. (Coster is een halve generatie ouder dan de anderen, maar
kreeg toch ook pas na 1920, als redakteur van De Stem, zijn leidende positie.) Uit
een vorige generatie was als kritikus nog overgebleven de figuur van P. N. van
Eyck, wiens scherpzinnigheid bijna spreekwoordelik was en is, maar die ondanks
dat alles toch veel meer de indruk van een geïnteresseerd en vooral interessant toeschouwer maakte dan van een leider. Het literaire leven ging zijn gang. Uit het feit,
dat iemand als Van Eyck, hoewel misschien alle auteurs krities de baas, ze toch
niet kon beheersen, blijkt misschen wel het duidelikst, dat er omstreeks 1920 inderdaad een nieuwe periode begonnen is. Van de kritici der nieuwe periode, die wat
later op de voorgrond traden, noem ik nog Anton van Duinkerken (erfgenaam van
Gerard Bruning), Anthonie Donker en Menno ter Braak, als belangrijke achtergrondsfiguren nog Nijhoff, Victor van Vriesland en Pieter van der Meer van Wal
liberale jongeren, oftewel vitalisten, die eerst in Het Getij, later in-chern.D
De Vrije Bladen schreven, zijn zeker niet de rechtstreekse voortzetters van de
school van De Beweging, maar men moet de afstand ook weer niet al te groot zien.
Een figuur als M. Nijhoff is toch wel min of meer een schakel tussen De Beweging
en de eigelik gezegde vitalisten. Het is interessant om te konstateren, dat Verwey
tegenwoordig weer veel meer gewaardeerd wordt dan een jaar of vijf geleden,
waaruit wel blijkt, dat de kloof, die Verwey van de jongere generatie scheidt, toch
heus niet zo breed is, als het misschien in het begin van de vitalistise tijd leek.
Anthonie Donker, de soms wel wat al te bezonnene, is de laatste tijd ernstig bezig
zich met oudere tijdgenoten te konfronteren, wat meestal een uiterst minzame
waardering tot resultaat heeft. Zo heeft hij ook met Verwey kort geleden vrede
gesloten en hij kwam daarbij tot de opmerkelike slotsom, dat men Verwey een ge-
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matigd vitalist zou kunnen noemen. Wat men dus ook zo kan formuleren, dat
Donker op 't ogenblik de beweging van de vitalistise jongeren van na '20 voelt als
de verhevigde manifestatie van een element, dat toch ook al karakteristiek was voor
Verwey. Een opvatting, die zeer plausibel lijkt, want vergeleken bij de school van
Verwey zijn de jongeren even zeker de meerderen in vitaliteit, als zij de minderen
in bezinning zijn. (Dat laatste bleek verrassend, toen Van Eyck zich met zijn
nieuw tijdschrift Leiding, intussen in de strijd met de tijdsomstandigheden al weer
bezweken, weer eens wat meer krities gelden deed en ook de jongeren aan een
analyse onderwierp.) Er is dus na 1920 een verenging en een verheviging ingetreden.
De idee van het dichterschap vernauwde tot een felle belangstelling in het kreatieve
leven, een belangstelling, die in figuren als Marsman en Ter Braak, hoezeer ook
onderling verschillend, gelijkelik tot een hartstocht werd. De gematigden onder
deze kreatieven, mensen als Anthonie Donker en Theun de Vries, worden, blijkens
de waardering, die hun zo algemeen ten deel valt, door het grote literaire publiek
(door de estetise schoolboekjes immers tot tachtigertjes opgevoed) aangevoeld als
zuivere voortzetters van de tachtiger estetise beginselen. Karakteristiek voor de
periode na '20 zijn de betrekkelik sterke kontroversen binnen de liberale groep.
Naast de tijdschriften der vitalistise jongeren heeft van het begin af aan de
„humanistise" Stem gesproken. Men zou echter verkeerd doen met dit onderscheid
tussen de vitalisten enerzijds en de „humanist" Coster anderzijds te zeer op t
blazen. Forum, waar tegenwoordig een gedeelte van de oude vitalistise groep in
gehuisvest wordt (Marsman, Slauerhoff, Ter Braak), is volstrekt niet meer zuiver
vitalisties en de Coster- bestrijding van Du Perron is het zeer zeker niet. Een
ander gedeelte van de vitalisten wordt bovendien sedert de schipbreuk van de
Vrije Bladen (als tijdschrift dan altijd, niet als uitgave) juist geherbergd in de gast
woning van de heer Dirk Coster in kwestie (nl. A. Donker, Th. de Vries, A.-vrije
den Doolaard). Coster is dan toch wel op zijn minst een vitalisties humanist. Het
Leven (met de beroemde grote L) is in zijn beschouwingen ook geen onaanzienlike
grootheid. Coster is echter niet kreatief. Men kan het verschil (en misverstand)
tussen Coster en De Vrije Bladen misschien het best karakteriseren door hem als
meditatief vitalist tegenover de anderen als kreatieve vitalisten te stellen. Terwijl
in Verwey het dichterlike en het wijsgerige samengingen, is bij de jongeren het
kreatief-dichterlike alleen bewaard en de bezinning verloren gegaan, bij Coster is
daarentegen het scheppende element overwoekerd door een overmaat van hartstochtelike meditatie. Ik herinnerde verder al aan het kortstondig bestaan van Leiding,
waaruit verrassender wijze bleek, dat naast vitalisten en Costerianen ook de oude
school van Verwey nog stevig op zijn benen stond (voornaamste auteurs : Van
Eyck, Aart van der Leeuw, nu overleden, Nine van der Schaaf). Een nieuw groeperinkje in het liberale kamp ontstond voorts in 1931 om het tijdschrift Het Venster.
Dit tijdschrift is niet zo zeer belangrijk om de auteurs, die er aan meewerken, maar
het is een interessante illustratie van de aantrekkingskracht, die het liberale literaire
leven en de liberale estetise theorieën nog altijd op klerikale auteurs blijken uit te
oefenen. De Venster-groep is nl. samengesteld uit dissidente Jong- Katholieken en
Jong- Protestanten en verkondigt, zij het slapper en met minder talent, zowat de
kreatieve theorieën, die een jaar of wat geleden in De Vrije Bladen opgeld deden,
voor zij onder de kerelstaal van de Forum- mannen moesten bezwijken. Marsman,
die het toen nog te zeggen had, stond, en staat misschien nog wel, op het standpunt
van het ,,talent": ieder met een zekere dosis „talent", wat richting hij ook verder
toegedaan mocht zijn, kon op Marsmans protektie rekenen. Dit was natuurlik voor
Marsman een konsekwentie van het kreatieve vitalisme, maar met dat al was het
toch ook een volkomen braaf liberaal standpunt. (Potgieter had ook ongeveer
dergelijke ideeën over „talent"). In die dagen dan smaakten verschillende dichters,
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die later als epigonen afgemaakt zouden worden, het genoegen om in de Vrije Bladen
te mogen publiceren en daardoor een plaatsje in de officiële letterkundige belangstelling te veroveren. Maar toen de epigonen zo talrijk werden (dichten is zo moeilik
niet), dat de stand van het vak er door in gevaar begon te komen, brak de nieuwe
geest der intelligentie zich bijtijds baan en toen was het gauw met de epigoontjes
gedaan. Daar zaten zeven kikkertjes al in een boeresloot, toen kwam er een boer
met klompen aan en die trapte ze allemaal dood. De gedemaskeerde schoonheid
vond na deze massamoord een toevlucht in het Venster, dat nu tegenover Forum
e.s+ stoute stellingen verdedigt als b.v., dat het toch altijd gaat om de „Schoonheid,
die overal terstond te herkennen is, voor wie er het zintuig voor hebben" (Het
Venster, X I I I, 14). Zo'n zinnetje kon zo uit een schoolboekje (hoofdstuk „Inzicht ")
zijn weggelopen. Het doet wel een beetje grappig aan, wanneer men de „mannen"
van Het Venster zichzelf hoort voorstellen als de jongeren bij uitnemendheid. Ze
zeggen het een beetje al te nadrukkelik ! Overigens wil ik niet beweren, dat er in
dit enigzins rommelige stelletje helemaal geen talent zou zitten. Zoals ik hierboven
al aanduidde schrijven er ook enkele malkontente Jong- Protestanten in, vroegere
medewerkers van Opwaartse Wegen, die met de principiële richting van ons tijdschrift niet langer konden of wilden meegaan.
Aan de verschijning van Forum, wel de belangrijkste gebeurtenis van het literaire
jaar 1932, moeten we een enigzins uitvoerige beschouwing wijden. Niet dat het
nu op zichzelf zo'n bizonder aangename bezigheid is om de prestaties van de Forumheren door te werken, maar Forum is een merkwaardig ontwikkelingstadium van
de vitalistise richting, d.i. van de officiële letterkunde, en oefent ook de daaraan
inherente invloed op het letterkundige leven der klerikalen uit. M.a.w. Forum is
op 't ogenblik een leidend tijdschrift, hoezeer men zich daarover ook mag generen.
De redaktie wordt gevormd door de heren E. du Perron, Menno ter Braak en Maurice
Roelants. Invloed van de laatstgenoemde komt in het tijdschrift weinig tot uiting,
behalve dan wellicht hierin, dat er nogal wat werk van Vlamingen wordt geplaatst.
De oprichting van Forum onder direktie van Du Perron en Ter Braak is feitelik
een nederlaag voor Marsman, want Du Perron en Ter Braak hebben elkaar gevonden tijdens de epigonenstrijd (zie boven), waar zij gezamenlik als overwinnaars
uit te voorschijn traden. Voor die tijd hebben zij ieder hun eigen geschiedenis. Du
Perrons naam, dook, als ik mij wel herinner, omstreeks 1928 het eerst op in boven
tijdschriften. Voordien moet hij in verschillende Vlaamse blaadjes, o.a.-Moerdijks
De Driehoek, geschreven hebben (zie b.v. zijn essaybundel Voor kleine Parochie).
Kort voor de epigonenstrijd uitbrak, had de heer D. A. M. Binnendijk (sedert zelf
naar het epigoonse schimmenrijk verwezen) juist een vrij hooggaande ruzie gehad
met Coster over de betekenis van Herman van den Bergh. Maar, al was het daarbij
lang niet mals toegegaan, het was toch altijd ten naaste bij een ruzie onder heren
gebleven. Daartegenover was Du Perrons manier van polemiseren iets totaal nieuws,
want met hem deed de proleet zijn intrede in onze letterkunde. Zoiets was men
hier nog niet gewoon. Zijn persoon en zijn stijl overrompelden. Deze ,,kringetjes spuger in de sloot der Nederlandse letteren", zoals Den Doolaard hem heeft ge
paart aan de cynise proletenhumor van zijn stand echter ook een-karteisd,
daar wel meer voorkomende volstrekte onverstoorbaarheid van humeur en dit maakt
hem in zijn soort een zo goed en bijna beminnelik type, dat men er bijwijlen door
ontwapend wordt. Talent heeft hij niet veel, maar hij gelooft er zelf onvoorwaardelik
in, waarmee dus ook al weer een voorwaarde vervuld is om het onder gunstige omstandigheden ver in de wereld te brengen. (En de omstandigheden werden gunstig,
doordat de vitalistise richting in de persoon van Ter Braak zich zo merkwaardig
„intelligent" ontwikkelde). Principes of normen houdt Du Perron er niet op na,
behalve dan de norm der intelligentie en het principe om in de kortst mogelike tijd
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het grootst mogelik aantal hatelikheden te plaatsen (het enige, waarin een klein
man groot kan zijn). Wanneer hij polemiseert (en hij doet zelden iets anders) is
hij volmaakt utilist en maakt hij gebruik van alle debaterstrucjes : nu eens zorgt hij
de lachers op zijn hand te krijgen ; dan weer is hij zo grof, dat iedereen zijn mond
houdt ; een ogenblik later doet hij ijselik gewichtig, of verontwaardigd, of serieus
hij kan aan de ene kant het publiek zo verachten, dat niemand zich meer publiek
voelt, hij kan zich ook zo tot stem van het publiek maken, dat men er een eer
in stelt om te mogen applaudisseren, al naar de situatie van het ogenblik het eist ;
als men hem inkonsekwentie verwijt, kan hij ook poseren als slachtoffer van de
grillen van het publiek : „het is ook nooit goed ". Men weet het, de proleet heeft
nu eenmaal altijd gelijk. Men vraagt zich alleen met belangstelling af, wat er wel
zal gebeuren, als twee proleten het eens met elkaar aan de stok krijgen. Ik moet
overigens bekennen, dat ik niet zou weten, wie die tweede, aan Du Perron gelijkwaardige, proleet zou moeten zijn. Menno ter Braak is het zeker niet en ik ben er
dan ook van overtuigd, dat die het bij een eventuele ruzie tegen Du Perron zou moeten
afleggen. Ter Braak is pas door veel zwaarwichtig denken gekomen tot de intelligentie,
die aan Du Perron van nature eigen was. Zijn houding in de epigonenstrijd was
dan ook werkelik principieel bepaald, terwijl Du Perron welbeschouwd alleen op
de epigonen tegen had, dat hun weinig weerbare melodieuse ernst een konfrontatie
met de lachspiegel van zijn intelligentie niet meer te boven kon komen. Menno
ter Braak begon zijn karrière in 1925 met een studie over Der Mouw, een uit
beste, dat hij tot dusver heeft geschreven. Hij behandelde daarin,-streknday,h
hoe dichter en wijsgeer in de figuur van Dèr Mouw elkaar doordrongen en bepaalden. Het moest een aantrekkelik onderwerp voor ter Braak zijn na te gaan, hoe
een groot denker een groot dichter was geworden, want ook in Ter Braak kon een
groot intellekt het maar niet eens worden met een dichterschap, alleen was dat
dichterschap bij hem, in tegenstelling tot Dèr Mouw, helaas onevenredig klein,
wat hem dus voorbestemde tot essayist. Ter Braak verkeerde echter onder de vitalisten
en dat werd zijn ondergang. De vitalisten waren bezeten door het kreatieve en onder
de invloed daarvan begon het kreatieve proses ook Ter Braak in zijn bespiegelingen
over de verhouding van dichter en denker te intrigeren. Op het gebied van het
kreatieve kon hij, uit hoofde van de machteloosheid van zijn eigen dichterschap

echter nauweliks meer zijn dan een belangstellende leek, die wel de klok had
horen luiden, maar niet wist waar de klepel hing. Dat Ter Braak dit inderdaad niet
weet, blijkt duidelik als men de drie grote studies, die hij achtereenvolgens aan dit
onderwerp heeft gewijd, eens naast elkaar legt : Het Schoone Masker (1927), Het
Carnaval der Burgers (1930), Démasqué der Schoonheid (1932). Het uitgangspunt
van al deze beschouwingen is niet het ontstaan van het dichterlike kunstwerk (want
daar wist Ter Braak immers niets van), maar het vergaan (dat kon hij als historikus
kontroleren). Ter Braak heeft opgemerkt, dat een kunstwerk uit een vroegere periode
minder, of zelfs in het geheel niet, tot ons spreekt. Het dichterlike leven in een
gedicht is niet eeuwig. Dit schrijft Ter Braak hieraan toe (ik volg nu Het Schoone
Masker), dat het leven om vorm te worden een verbond heeft aangegaan met het
stof, met de dood. Alle stoffelike vormen zijn uit hun aard vergankelik. De oor
mens is hij, die de polariteit van leven en dood in iedere vormgeving-spronkeli
begrepen heeft. Voor de intensiteit van het leven kunnen we echter het „begrip ",
dat aan ons beeld de waan van absolute geldigheid verleent, niet missen, het begrip
van het „eeuwige" en het begrip van het „genie". Die „oorspronkelike persoonlikheid" met zijn „begrip" en zijn verhouding tot „leven" en „dood ", voorwaar, het
is een hele mythologie, een soort vitalistise geheimleer! Hier zien we al de volledige
latere Ter Braak met zijn voorliefde voor vage algemene en niet helemaal ware waar heden, die de specialiteit uitmaken van iedere kulturele zwendelaar (al bezitten die
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niet allemaal Ter Braaks virtuositeit om dergelijke „waarheden" te allegoriseren).
De vormgeving wordt bij Ter Braak een bij uitstek tragies gebeuren door het bewust
worden van die polariteit van leven en dood. Ziet allen deze tragise worsteling van
leven en dood, deze hopeloze worsteling van het leven om de eeuwigheid ! Ter Braak
is hier wel typies de dominee van de vitalistise groep (in dat opzicht heeft hij
zichzelf wel goed geschoten !), hij is de buitenstaander, die preekt over het schep
zonder het aan den lijve te kennen. Want het vergaan van de vorm moge-pingsroe
velerlei oudejaarsavondgedachten wakker roepen, daardoor wordt het ontstaan
van die vorm, van de vorm uit beschouwd en niet van de vormbespiegelende dominee
uit, allerminst tragies. De jonggeboren vorm is voor de dichter een springlevend en
gelukkig bezit, waar hij oprecht blij mee is. Hij had er heus niet aan gedacht, dat
ook zijn vorm eenmaal sterven moest, voor dat die zwartkijker van een dominee
hem dat kwam vertellen ! Men kan natuurlik uitstekend over het kreatieve proses
schrijven, ook al is men zelf geen dichter, maar dan moet men zuiver wetenschap
blijven, moet men een analyse willen leveren en geen preek of levensbeschouwing.-pelik
„Leven" en „dood" zijn bij Ter Braak geen wetenschappelike, maar allegorise
grootheden, zoals een intellektueel fantast die kan konstrueren. Ter Braak heeft
helaas niet, als in zijn studie over Dèr Mouw, de dichter de dichter kunnen laten
en de wijsgeer de wijsgeer. Hij heeft dichter en wijsgeer op een allerongelukkigste
manier verbonden : hij gaat een wijsgerig stelsel bouwen op een volkomen wille
apriori, een willekeurig waarnemingsfeit (de vergankelikheid van de vorm)-keurig
met verwaarlozing van alle mogelike andere waarnemingsfeiten ; hij wil een tragies
poëem der vergankelikheid dichten zonder dat hij dichter is, met als uitgangspunt
een ontroerd gemoed (daar is natuurlik niets op tegen) en als technies apparaat een
op hol geslagen intellekt (daar komen nu eenmaal ongelukken van). Zijn noodlot
werd zo niets anders meer te kunnen schrijven dan de meest prekerige soort essays.
In Het Carnaval der Burgers heeft het sprookje minder sakrale allures dan in het
Schoone Masker, maar is toch in wezen hetzelfde gebleven. Wat daar leven heette,
heet hier „dichter", wat daar dood heette, hier „burger". De oorspronkelike persoonlikheid is omgedoopt tot „carnavalsmoralist ". Voor het verkrijgen van inzicht
in het kreatieve proses is Het Carnaval der Burgers ten enenmale waardeloos. Ook
dit werk bevat niets anders een verallegorisering van bepaalde, door het intellekt
van Ter Braak geabstraheerde „psychise tendenties ", de tendentie der „verbeelding"
en de tendentie der „verstarring". De mythologie heeft hier ongetwijfeld wel iets
van haar weerloze primitiviteit (de simpele tegenstelling van „leven" en „dood" !)
verloren : de kulturele zwendelaar is geraffineerder geworden. Dat het boek nog zo
betrekkelik veel geprezen is, komt hierdoor, dat de lust tot preken niet alleen Ter
Braak, maar ook zijn kritici in het bloed zit. De allegorie is juist vaag en „algemeen
waar" genoeg om als tekst voor een preek te kunnen dienen en men heeft zich dit
buitenkansje niet ongebruikt laten ontglippen. Het Démasqué der Schoonheid is
weer een nieuwe variatie op hetzelfde oude thema (er kunnen er nog vele volgen,
want een Hollandse dominee is vruchtbaar). „Leven" en „dood", „dichter" en
„burger", de figuren, die ons gaandeweg lief zijn geworden, treden hier op in de
vermommingen van „puber" en „grijsaard". Een enigzins geschoold ethnoloog
herkent de mythe dadelik en duidelik. Er is wel een zekere ontwikkeling in Ter
Braaks gedachten te bespeuren. De waan der eeuwige schoonheid, in Het Schoone
Masker nog onmisbaar geoordeeld voor de intensiteit van het leven, wordt in het
Démasqué met een overvloed van woorden als het grofste boerenbedrog aan de
kaak gesteld. Van toegenomen zelfkennis getuigt het ook, dat de „dichter" uit het
Carnaval, hier „puber" is geworden. De betekenis van de vormgeving, of van de
poging daartoe, is voor de puber het element van geestelike bevrijding, dat er in
zit, maar het blijft stuntelig gedoe, de puber komt nooit tot een „bereiktheid".
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Deze niet-bereikende vormgeving van de puber, wordt door Ter Braak als de vorm
bij uitnemendheid aangeprezen. En hier komen we al dichter bij de zin-gevin
van zijn allegorieën : hij kan niet dichten, hij is nooit verder gekomen dan de vorm
puber en toch heeft die stuntelige vormgeving voor hem, Ter Braak,-gevinad
zoveel betekend. Wat betekende het dan voor zijn geestelike ontwikkeling ? Bevrijding ! Dus is bevrijding de eigelike zin van alle vormgeving en is de „schoonheid",
die Ter Braak in zijn eigen machteloze vormen nooit heeft kunnen vangen, en die
hij in de vormen van anderen steeds zag vervluchtigen, een „dood", „burgerlik",
„seniel" element geworden, het attribuut der bereiktheden voor de „dommen ",
die de betrekkelikheid van hun bereiktheden niet kunnen inzien en die het feit, dat
Ter Braak nooit iets bereikt heeft en waarschijnlik nooit iets bereiken zal, geen vol
reden vinden om hun eigen bereiktheden op te geven. Men ziet hoe het-doen
vitalisme wraak heeft genomen op de belangstellende leek. Hij had de klok van het
„Leven" horen luiden, maar wist niet, waar de klepel der vormgeving hing. Welnu,
hij weet het nog niet. Het Egypte der wijsbegeerte is hij uitgetrokken, maar het
beloofde land der dichtkunst heeft hij niet mogen binnen gaan. Nu zwerft hij rond
in de woestijn van zijn levensbeschouwing, die hij „le bon genre" noemt. Ter
Braaks houding tegenover de epigonen is na dit alles ook klaar. In Het Schoone
Masker zegt hij : „Tegenover het epigonisme, dat het richtende punt niet in zichzelf,
maar in den anderen mensch vindt, omdat het (nog) niet tot oorspronkelijkheid is
geboren, staat de genievereering, die in den mensch een beter zelf vindt". In een
noot hierbij nog dit : „De epigoon kan, theorethisch, zijn stoffelijken vorm even
„schoon" maken als die van zijn voorbeeld. De instinctieve weerzin tegen het
epigonisme echter, ook bij eenzijdige aestheten, bewijst voldoende, dat de algemeene aesthetische wetten, waaraan een werk gehoorzaamt, zonder den levensvorm,
de oorspronkelijkheid, de „Einmaligkeit", ledig zijn en onbruikbaar". (Levensvorm betekent hier ongeveer vitaliteit.) Hier hoort men al de eerste aankondiging
van het Démasqué der Schoonheid : de schoonheid der epigonen is verwerpelik,
omdat het een dode, verstarde, seniele schoonheid is en niet, door het leven afgewonnen op de dood, het stempel van haar mythise geboorte draagt. Het kriterium der
kunst is niet, of een gedicht valt onder het, immers intellektueel gekonstrueerde,

„eeuwige-schoonheid-begrip" der esteten, maar of uit het gedicht een „oorspronkelike persoonlikheid",^,i alias „kerel", alias „puber", spreekt, die de polariteit van
„leven en „dood in iedere vormgeving heeft doorzien, de „karnavalsmoraal"
heeft begrepen en zijn hart niet verpandt aan het gedicht alleen, noch aan de wijs-

begeerte alleen, maar aan „le bon genre", dat geen van beiden is en desondanks
toch enkele mensen, waaronder Ter Braak, gedragen door een bijna bovenmenselik
entoesiasme voor het principe, maar niet schijnt te kunnen vervelen. (Als men Du
Perrons Uren met Dirk Coster als een goed staaltje van „le bon genre" mag beschouwen, voelt men wel, ieder die deze „studie" (zoals de schrijver het noemt)
heeft proberen te lezen, zal het mij moeten toegeven, -- dat het voorwaar geen
kleine geestkracht eist om tegen de hele wereld in staande te houden, dat „le bon
genre" niet „ennuyeux" is). Men verbaast zich er daarom geenzins over, dat zovelen,
waar Marsman nog een goed woord voor over had, door Ter Braak onverbiddelik
als epigoon gebrandmerkt werden. Veeleer wekt het de verwondering op, dat er
nog zovelen aan deze doem ontsnapt zijn, vermoedelik door een inkonsekwentie
van de inkwisiteur. Immers wie is er een „oorspronkelike persoonlikheid" (alias
enz.), wie heeft de polariteit van leven en dood in de vormgeving (alias enz.) begrepen,
behalve Ter Braak zelf, zijn vriend Du Perron (die als utilist op zijn tijd ook karnavalsmoralist weet te zijn) en de eeuwige epigoon van elke nieuwe richting: jan
Greshoff? Men ziet het, het gericht dat op het Rotterdamse Forum over de Neder-

landse letteren wordt gehouden, is de logise konsekwentie van de straatgevechten
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der Amsterdamse Vrije Bladen. Menno ter Braak en Du Perron vonden elkaar dan
als bondgenoten in de epigonenstrijd. Menno was ijselik knap (zei iedereen), Edgar
was ijselik brutaal (dacht iedereen) en met z'n tweeën trotseer je de halve wereld.
Met z'n drieën trotseer je de hele wereld en die derde man kon natuurlik niemand
anders zijn dan een Jan Greshoff. Deze joviale had nauweliks lucht gekregen van
de intelligente nieuwigheden, die op komst waren, of hij deed al niets anders meer
dan uit reminiscenties aan Slauerhoff en Du Perron steeds maar weer nieuwe
variaties komponeren op het klassieke thema „En dat we toffe jongens zijn, dat willen
we wé-héten". Zie, dat was nog eens een gezellig vriend, want Ter Braak en Du
Perron waren mensen, die het wisten en die het ook wilden weten. Behalve dit
edel drietal schreven nog in Forum : Slauerhoff, die in een interessante roman
„Het Verboden Rijk" zijn zoveelste zelfportret tekende ; S. Vestdijk, wiens talent
zo presies op het en vogue zijnde intelligentisme is afgestemd, dat men zich bijna
zou kunnen verbeelden, dat de hele koerswijziging in de letterkunde enkel op touw
is gezet om zijn werk naar voren te brengen en te rechtvaardigen ; verder H. Marsman,
ex-dictator en momenteel dakloos, en (het pleit niet voor zijn karakter) de katholiek
Jan Engelman, over wiens katholiciteit en betekenis voor de Jong- Katholieke letterkunde van 't jaar in De Gemeenschap is gedebatteerd tussen Albert Kuyle (kontra)
en Anton van Duinkerken (pro).
Van de liberale tijdschriften hebben we nu het belangrijkste wel gememoreerd.
Forum heeft daarbij in het middelpunt van onze belangstelling gestaan, zoals het in
het afgelopen jaar in het middelpunt van ieders aandacht is geweest. En passant
memoreerden we nog Het Venster en de ondergegane tijdschriften Leiding en De
Vrije Bladen. Aan de Stem, de tegenpool van Forum in het literaire leven, waar de
andere helft van de vitalistise groep naar toe is getrokken, moeten we echter nog een
enkel woord wijden, voor we van de liberale groep afstappen en de klerikale en
socialistise groepen gaan beschouwen. Al kan men nu niet zeggen, dat Marsman in
het begin zo bijster vriendelik tegenover Dirk Coster heeft gestaan, de verhouding
van De Stem en De Vrije Bladen was voor de ruziestukjes van D. A. M. Binnendijk
over het geval- Herman van den Bergh toch vrij behoorlik. Coster heeft door zijn
bloemlezing Nieuwe Geluiden aan bijna alle jongeren hun eerste introduktie bij het
grote publiek bezorgd. Hij was hun vaderlike vriend, bespiegelaar en kronikeur
(in zijn jaaroverzichten van De Stem). Bijna alle vitalisten, Ter Braak voorop, hebben
in De Stem gepubliceerd. In De Vrije Bladen waren ze onder elkaar, maar De Stem
was de residentie van de goeverneur, waar men van tijd tot tijd op receptie ging
om zichzelf aan de wereld te laten zien. Van zijn kant zorgde Dirk Coster er ook
voor present te zijn op de genoegelike jaarlikse Erts-kroegjool (al werd het ook daar
op den duur zo deftig, dat je er niet meer zonder geklede jas kon verschijnen:
Erts 1930). Maar toen sommige jongeren zo grof begonnen te doen (vooral ook
Slauerhoff) en Du Perron verscheen, die de Coster-verguizing als een traditioneel
motief uit zijn vroeger obskuur bestaan meebracht, toen was het uit met de
komplimentjes. Coster verklaarde openlik, dat de Nederlandse poëzie, die vroeger
zo veel beloofde en waarvan de jongeren zelf hadden beweerd in hun goede tijd,
dat zij bovenaan stond in de Europese literatuur, zo smadelik mogelik naar de diepte
was gekelderd. Alleen enkelen, zoals Anthonie Donker, Theun de Vries en A. den
Doolaard, beloofden nog steeds of hadden hun beloften ingelost (want zij waren
De Stem trouw gebleven). Speciaal met Slauerhoff was het echter een jammerlik
geval (want die had een erg onbeleefd stukje in Den Gulden Winckel geschreven
aan Costers adres). Iemand als Menno ter Braak heeft evenwel nog tot vlak voor
de oprichting van Forum aan De Stem meegewerkt. Een gedeelte van zijn roman
Hampton Court ( 1931) is er nog in verschenen. Dit om te bewijzen, dat de strijd
tegen de epigonen niet in alle opzichten parallel liep met de strijd tegen Coster.
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In de laatste jaren heeft Coster zich echter min of meer uit de woelingen van het
aktuele literaire leven teruggetrokken. Het kritise en kronikeurswerk is gaandeweg
voor rekening van Anthonie Donker gekomen, eerst door toevoeging van het onder
Donkers leiding staande Critisch Bulletin aan De Stem en vervolgens, doordat Donker
zijn maandelikse poëziekroniek in De Stem kreeg. Natuurlik, het komt ook wel
mede door de algemene antihumanistise tendens van onze tijd, dat Coster er tegenwoordig een beetje uit ligt, maar men moet de invloed van dit anti- humanisme
evenmin overschatten als het humanistise karakter van Costers werk. Ter Braak
heeft zijn ontwikkeling naar het intelligentisme doorgemaakt volkomen onafhankelik
van welke anti-humanistise stromingen ook. Zij werd bepaald door zijn misverstand
in zake het kreatieve proses. Wat Du Perron aangaat, anti- humanisme lijkt me een
veel te groot woord ter karakterisering van zo'n platte .... „geest had ik bijna geschreven, maar laat ons niet al te humoristies worden" (deze zinswending is uit het
lachhoekje van Forum en wel dienstig om het peil van de aldaar gebruikelike
grappigheid te illustreren). En hiermee nemen we afscheid van de heren der
officiële, liberale letterkunde. Het laatste woord is aan Du Perron geweest, zoals het
de proleet betaamt. Laat ons er het zwijgen toe doen.
De Jong- Katholieken beschikken over twee maandbladen, Roeping en De Gemeenschap. Het eerste is het oudste en staat tegenwoordig onder leiding van Gerard
Knuvelder, De Gemeenschap is pas in 1925 opgericht als een zuiver jongerentijdschrift en heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot het persoonlike tijdschrift van de
dichter -kritikus Anton van Duinkerken. Roeping was oorspronkelik het blad van
Dr. Moller, die de mentor is geweest van alle jonge Roomse dichters in de vroegste
tijd na 1920. Het begin van de letterkunde der Jong- Katholieken is dus in eerste
aanleg evengoed ietwat schools als bij de Jong- Protestanten van Opwaartse Wegen.
(O.W. is immers opgericht door een groep kritici en de dichters zijn er pas later
bijgekomen : terwijl ons tijdschrift van 1923 is, is de eerste Jong- Protestantse dicht
Smit, pas van 1927). De eerste periode van de Jong--bundel,ivaW.AP
Katholieke dichtkunst, die wat de vorm betreft sterk onder de invloed van mensen
als Wies Moens stond (Brabant ligt dicht bij Vlaanderen), pleegt men aan te duiden
als de tijd van de „Godslyriek ". De Gemeenschap is in Utrecht gevestigd en dit
is wel enigzins symbolies voor de verschuivingen in de poëzie : er kwam een meer
noordelike oriëntatie in de vormgeving. Albert Kuyle en Jan Engelman zijn, wat
de vorm betreft, veel meer Vrije Bladen -achtig dan de vroege Van Duinkerken (de
latere is het meer in klassieke gebondenheid gaan zoeken, zoals dat past bij een man
van gevestigde positie). Vooral Jan Engelman schijnt het tot stand komen van die
„nieuwe belichaming" bevorderd te hebben (zie de hierboven al genoemde polemiek
tussen Kuyle en Van Duinkerken). Later is Engelman een beetje van de kring der
Gemeenschap vervreemd. Aan het begin van de jaargang 1932 hebben ook een
paar andere auteurs de Gemeenschap -redaktie verlaten nl. Lou Lichtveld en Chris
de Graaff. De reden hiervan was de preventieve censuur, waaraan het tijdschrift
sedert 1929 onderworpen was en die de bisschoppen weigerden op te heffen. De
uitgetreden redaktieleden „meenden niet langer verantwoordelijk te kunnen blijven
voor den inhoud van een maandschrift, hetwelk, na door de redactie te zijn opgesteld, nog kans heeft te worden gewijzigd ", zoals de redaktionele verantwoording
in het eerste nummer van 1932 het uitdrukt. De katholieke jongeren zijn in het
politieke en sociale nogal eens malkontent en ze plegen dan geen blad voor de mond
te nemen. Het is een van de sympathiekste kanten van dit Roomse tijdschrift, dat het
tegenover een al te gedweeë dagbladpers frisse en onafhankelike ideeën in het
Katholieke kamp durft te verdedigen. De laatste tijd hebben zij zich tegen ver wij ten van „anti- klerikalisme" moeten verweren, omdat zij bijtijden tegen de machtsuitbreiding der geestelike heren op velerlei gebied van leer trekken. De polemise

KRONIEK VAN HET LITERAIRE LEVEN IN 1932

387

rubriek van De Gemeenschap is in de regel het interessantste deel. Op zuiver
literair gebied is er niet zo heel veel nieuws te rapporteren, behalve dan de steeds
groter wordende suprematie van Van Duinkerken. Als dichter schijnt deze zijn
beste tijd wel te hebben gehad. Zijn kracht ligt vooral in de principiële polemiek
(Katholiek Verzet) en de historise oriëntatie, wat hem tot een typise leidersfiguur
maakt. Albert Kuyle is daarnaast veel meer een zuiver kunstenaar gebleven en is
op kreatief gebied ook van veel meer betekenis dan Van Duinkerken. Doordat v. D.
op alle mogelike manieren kontakt zoekt met het katholieke verleden, is van 't jaar
ook zowaar de oude Eduard Brom nog eens in de Gemeenschap ten tonele ver
blijkt hieruit de eigen lijn van de Katholieke letterkunde naast-schen.Duidlk
de lijn van het officiële literaire leven. Ogenschijnlik zijn er niet zo heel veel schakels
tussen het Roomse literatorengeslacht van voor '20 en de Gemeenschapjongeren.
Het lijkt op het eerste gezicht net of de hele Jong- Katholieke letterkunde zo maar
uit de lucht is komen vallen. (Bij de Jong-Protestanten is er tenminste nog een figuur
als De Mérode, die de oudere en de jongere generatie verbindt, doordat hij zich als
oudere onmiddellik bij de opkomende Jong-Protestantse beweging heeft aangesloten).
Toch blijkt ook bij de Jong- Katholieken, evenals bij de vitalisten de geestelike kloof
tussen voor en na '20, bij nader inzien niet zo geweldig. Het epochemachende van
modestromingen als het na-oorlogse Vlaamse expressionisme overschat men gauw.
De meest bezonnenen der Jong- Katholieken als Anton van Duinkerken voelen
hun letterkunde wel echt als de voortzetting en de erfgenaam van een veel vroeger
begonnen katholiek, specifiek katholiek, literair leven. Vooral de naam van Alberdingk
Thijm wordt in dit verband vaak genoemd en terecht. Het leiderschap brengt echter
ook zijn gevaren mee en misschien kan Van Duinkerkens diktatoriaal gebaar de regelmatige ontplooiing van de poëzie wel eens wat in de weg staan. Het Venster is
waarschijnlik in eerste instantie wel ontstaan als reaktie tegen v. D.'s wat al te scholastise geest. Tot intellektualistise excessen als van Menno ter Braak zal v. D., die
tenslotte een dichter is, zij het geen groot dichter, natuurlik nooit komen. Maar
onwillekeurig zijn wij toch geneigd een zeker parallelisme te zien tussen de wijze
waarop de vitalistise groep zich heeft ontwikkeld en de verscholastisering van het
Katholieke kamp, een parallelisme dat men meer voelt, dan dat het aanwijsbaar
is, want zodra men de vergelijking heeft neergeschreven, blijkt iedere formulering
toch eigelik meer te zeggen dan men verantwoorden kan. Men is nu eenmaal geneigd zoveel mogelik gelijktijdige verschijnselen op verschillend gebied onder éen
aspekt te brengen. Wellicht kan men het het beste nog zo zeggen, dat er de laatste

tijd een streven voelbaar wordt om zich op de literaire vormgeving te bezinnen en
daarbij aan buitenliteraire kriteria een grotere betekenis toe te kennen, dan voor
een regelmatige harmonise groei der literatuur wenselik is. In deze formulering vat
men Ter Braaks Démasqué, Van Duinkerkens scholastiek, de kunst van Links
Richten, die maar éen wet : verzet, kent, samen met de ietwat theologise inslag, die
het literaire leven in onze eigen kring het laatste jaar heeft gekenmerkt (vooral op de
Hardenbroekkonferentie). Over de Jong- Protestantse letterkunde van de laatste
tijd kan ik verder zwijgen : de lezers van Opw. W. hebben het allen van nabij meegemaakt.
Wel wil ik nog iets zeggen over de vierde lieratuur-kring, het literaire leven der
socialisten. In tegenstelling tot de literatuur der Roomsen en kerkelik-Protestanten,
die in de periode na 1920 een grotere of kleinere opbloei beleefde, is het peil van
de socialistise literatuur na '20 aanzienlik gezakt. Een generatie van jonge dichters
bestaat hier eigelik niet, wel een groep jonge lieden die er voor tracht door te gaan.
Zo vormde zich dan enige tijd geleden eerst het schrijvers -kollektief „Links
Richten". Om als schrijver te worden erkend moest men kunnen schrijven, d.w.z.
zoals men het op de lagere school leert. Verantwoordelikheidsgevoel ten opzichte
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van de vorm geldt bij deze jongeren, die toch voor 't merendeel wel een intellektuele
opleiding hebben genoten en het dus beter konden weten, als een vooroordeel. Het
komt er voor Jan Boezeroen blijkbaar niet zo presses op aan, wat hij te lezen krijgt.
Daar kun je de grootste rommel nog wel aan kwijt. De meeste burgerlike schrijvers
hebben een hogere opvatting van hun taak. Links Richten richtte zich wat al te
links en ontwikkelde zich te veel in partij -kommunistise zin. De S.D.A.P.ers en
O.S.P.ers traden daarop uit en richten samen het Rode Baken op. Van deze groep
ligt een bundeltje poëzie, Flarden getiteld, voor mij. Ook dit is niet veel zaaks. Toch
zitten er wel enkele mensen met talent in deze beide groepen : Jef Last, die gelukkig
uitstekend proza heeft geschreven om zijn slechte gedichten te doen vergeten ;
Freek van Leeuwen, die wat opzettelik grof doet, maar met een beetje meer verantwoordeliksheidsgevoel een uitstekend vers zou kunnen schrijven ; Garmt Stuiveling,
die het nauwste aansluit bij de grote tradities van de periode voor '20, met name
bij Henriëtte Roland Holst, maar die het zich ook veel te gemakkelik maakt, evenals
de grote Henriëtte zelf het helaas wel eens doet. Goede poëzie verwacht ik eerlik
gezegd de eerste tijd niet uit deze hoek. Daarvoor is het dogma te veel ingeworteld,
dat arbeiderspoëzie per se slecht moet zijn op straffe van voor burgerlik aangezien
te worden. Op goed proza is meer kans, zie Jef Last. In het proza zijn de eisen van
de proletarise praktijk en van de vorm blijkbaar beter te verenigen dan in de poëzie.
Buiten deze formaties van Links Richten en Het Rode Baken staan nog de gezusters
Vos, Margot en Marie, die de vormtraditie van Adama van Scheltema voortzetten
en de A. J. C. van spreekkoren voorzien. Deze opmerkingen zijn werkelik niet opzettelik schamper , het is nu eenmaal een bedroefde vertoning in het socialistise
literaire leven. Dit komt natuurlik ook wel mede door het ontbreken van een behoorlik literair periodiek. Zowel in de Socialistische Gids (van de S.D.A.P.) als in
De Nieuwe Weg (van de groep-Sneevliet c.s.) is de literatuur maar een zeer- bij
bijkomstigheid en van enige leiding valt helemaal niets te bemerken. Ik-komstige
weet wel, dat ik het socialisties georganiseerde deel van het Nederlandse volk onrecht
doe door hun kultureel peil af te meten naar de prestaties van Links Richten e.d.,
want er zijn b.v. verschillende romanschrijvers van naam socialist. Maar dezen bepalen het socialistise literaire leven niet, zij kunnen literair gesproken behoren
tot de liberalen, of de Jong-Katholieken, of de Jong-Protestanten. De hele
moe' ' af te grenzen grootheid en zij
socialistise kultuur is een problematise en moeilik
die er werkelik in geloven, zijn zelden de besten. Toch is het wel een ietwat tragies
geval, dat een met Henriëtte Roland Holst en Gorter zo groots begonnen stroming
zo spoedig is verzand. Men kan dit van harte betreuren, ook al ziet men, met schrijver
dezes, in de hele socialistise kultuur niet meer dan een ad interim-kultuur, die voor
te worden opgezogen door een opnieuw tot wasdom gekomen-bestmdilar
kerkelike kultuur. (De ontwikkeling van H. Roland Holst wijst in die richting.)
Ik heb in het voorafgaande de sociologise struktuur van het literaire leven in 1932
trachten te ontleden. Op technise kwesties ben ik daarbij vrijwel niet ingegaan.
Daarom wil ik hier tot besluit nog een paar algemene opmerkingen van dien aard
bij elkaar zetten. De poëzie, d.i. de lyriek, was de laatste jaren al wat in diskrediet,
eigelik al sinds de epigonenstrijd (d.w.z. het in diskrediet raken der lyriek en de
epigonenstrijd zijn parallele verschijnselen met een gelijksoortige oorzaak). Dit is
in het afgelopen jaar niet veranderd. Alle dichters proberen proza te schrijven. Het
lijkt mij helemaal niet zo verschrikkelik, dat het verzenschrijven eens een poosje
uit de mode raakt. De poëzie wordt er slechts overzichteliker door, als enkel zij
dichten, die het eenvoudig niet laten kunnen. Iedere techniek maakt wel van die
rustperioden door: nu eens etst iedere schilder, honderd jaar later doet niemand
het. Wat de soort verzen betreft : Anthonie Donker merkte laatst naar aanleiding
van Vestdijk terecht op, dat het „gevoelige" vers (traditie J. H. Leopold c.s.) tegen-
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woordig hoe langer hoe meer moet wijken voor het „harde" vers. Hoe jonger een
dichter, hoe harder hij schrijft. Ook dit is m.i. wel als een gezonde reaktie te beschouwen. Het optreden van Du Perron heeft dit „harde" vers ongetwijfeld bevor~
derd, al is hij er zelf allerminst een meester in, want hij kan nu eenmaal geen verzen
schrijven. Vestdijk lijkt mij in zijn soort beter dan Du Perron. Overigens is al die
hardheid natuurlik maar een tijdelik verschijnsel, een reaktie op de zachtheid van
de epigonen. Het duurt net zo lang, tot men in de gaten krijgt, dat het schrijven
van harde verzen al evenmin moeilik is als het koken van harde eieren en de
(ditmaal harde) epigonen weer bij grossen en dozijnen opduiken en de stand van
het vak weer gevaar begint te lopen. De natuur geneest zichzelf, al gaat het dan ten
koste van enige literaire jongelingen. Want in iedere epigonenstrijd vallen er enkelen
om niet weer op te staan.
Het proza is veel moeiliker te overzien dan de poëzie, maar zo oppervlakkig beschouwd lijkt er behalve een experimentje hier en daar met de nieuwe zakelikheid
niet zo heel veel nieuws te gebeuren. De „essayziekte" heeft geleid tot enkele
pogingen om het zuiver kreatieve werk te beschermen. Stols begon het vorige jaar
zijn tijdschrift Helikon, dat enkel verzen bevatte. In de eerste jaargang van Het
Venster was het essay ook kontrabande, de tweede, die van de zomer is begonnen,
laat het echter weer toe. Het is ook niet zo erg, als het wel eens wordt voorgesteld.
Alleen in het geval „het essay als kunstvorm" wordt het een beetje gevaarlik, zie
Ter Braak en, in mindere mate, ook Coster. Dan krijgt men licht een zwelgen in
zwaarwichtigheden en allegorieën, die in de grond van de zaak niet zo heel veel
om het lijf hebben, of zelfs misleidend zijn. Ook hier was de reaktie tegen het
essayisme natuurlik wel gezond, maar desondanks zal het essay als zakelike kritise
beschouwing zich natuurlik onverzwakt handhaven. Bij dit troostvolle perspektief
is het het geschikte moment voor een essayist om te eindigen.
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KRONIEK.
ONBEVOEGDE KRITIEK.
Het Algemeen Handelsblad kondigt „Lichting '18" aan !
Eerst bij wijze van citaat de eerste alinea uit het boek. Dan:
„Aldus de inleiding van den schrijver. Volgt dan het relaas van den jeugdigen dienstplichtige
Toon Homan, die zorgvuldig bij tante en oom in den christelijken leer (lees : opgevoed ?), 's nachts
op zijn zolderkamertje de Openbaring van Johannes leest. Hij is de jongeman, „wiens ervaringen
voor een deel niet verschilden van die van andere jonge menschen". Omdat dit dan misschien
zoo is, schijnt de auteur zelf verlegen te zijn met zijn onderwerp."
Dat is alles. Waarlik, Rijnsdorp had geen ongelijk toen hij in zijn radiolezing over deze roman
vroeg: Hoe lang zal de neutrale pers zich nog blameren, door boeken als „Lichting '18" voorbij
te zien?
Want dat doet het Algemeen Handelsblad toch: zich blameren. Openlik zich blameren. Een
zachter woord zou hier niet passen. Als het een of andere achterafblaadje zich op zulk een zotte
wijze afmaakt van een van de meest oorspronkelike boeken die er in 1932 verschenen zijn,
fiat ; het weet nu eenmaal niet beter. Maar dat het Algemeen Handelsblad dit doet, het Algemeen
Handelsblad, het blad van standing, van cultuur -- dat is een onvergefelike fout. Het wordt hoog
tijd dat dit blad eens wat strenger wordt in de keuze van zijn recensenten. J. H.
DE STICHTELIKE HOOFDLETTER.
Het is aan enkele mensen opgevallen, en zij hebben het mij min of meer kwalik genomen,
dat ik in enkele gevallen geen hoofdletters gebruik, waar „men" en speciaal de Kristelike „men"
dit wel pleegt te doen, nl. bij voornaamwoorden, die betrekking hebben op God : ,,.... de Heer,
Die Zijn Woord.... ", waarvoor ik schrijf : ,,.... de Heer, die zijn Woord.... ". Ik gebruik de
hoofdletter in deze gevallen alleen, als de duidelikheid van de zin erdoor bevorderd wordt. Omdat
dit gebruik enig misverstand heeft gewekt en misschien nog wel meer zal wekken, nu ik het ook
in mijn bundel Programma heb doorgevoerd, zij het mij vergund het hier met een paar woorden
te rechtvaardigen.
Het is natuurlik volstrekt niet om gemis aan eerbied te demonstreren, dat ik deze „stichtelike"
hoofdletter vermijd, maar omdat ik een mechanies (regelmatig) gebruik ervan zinloos vind. Vroeger
schreef ik de gewraakte hoofdletter ook wel, omdat ik meende, dat er een door de eeuwen geheiligde traditie achter stak. Maar op een goede dag viel het mij op, dat de Statenbijbel de voor
nooit met hoofdletters schrijft. En toen ik er eens op ging letten, kwam ik tot de-namworde
konklusie, dat het hoofdlettergebruik in zijn tegenwoordige omvang (dus bij persoonlike, bezittelike,
betrekkelike en vragende voornaamwoorden) stellig niet veel ouder dan een jaar of vijftig is.
Bilderdijk is er nog volkomen vrij in : nu eens gebruikt hij een hoofdletter, dan weer een kleine.
Da Costa schijnt me een van de eersten, die systematies hoofdletters schreef bij persoonlike en
bezittelike voornaamwoorden (nog niet bij betrekkelike voornaamwoorden). Over het algemeen
schijnt het gebruik bij persoonlike voornaamwoorden omstreeks het midden 'van de 19e eeuw wel
burgerrecht te hebben gekregen. (Ik heb echter maar een paar steekproeven genomen en het
terrein niet systematies onderzocht.) Alles met elkaar kan het gebruik van de stichtelike hoofd
dus zeker niet op een eeuwenoude traditie bogen. Waarmee voor mij alle reden om eraan-letr
vast te houden vervallen was.
Ik wil natuurlik aan niemand mijn hoofdlettergebruik opdringen. ik schrijf dit immers alleen
tot mijn eigen rechtvaardiging. Wij weten nu eenmaal wel, hoe belangrijk vaak de kwestie van
de „letter" is. Toch wil ik niet nalaten de aandacht van hen, die het zo graag in de goed-Kalvinistise 17e eeuw zoeken, te vestigen op deze goed-Kalvinistise 17e-eeuwse traditie, die ik in alle
bescheidenheid in ere heb trachten te herstellen. MUDS JACOBSE.
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CRITIEK MOMENT IN CHRISTELIJKE
LITERAIRE CRITIEK
DOOR

H. DE BRUIN.
De verschenen persbeoordeelingen van Seerp Anema's roman „De Sjoenemitische"
geven mij aanleiding tot het maken van enkele kantteekeningen op het hoofdstuk
der Literatuurcritiek, in het bizonder dan op dat der Christelijke.
Langen tijd kan de naald van het oordeel in het huisje der critiek haar natuur
ongedwongen gehoorzamen, om daarna plotseling met opvallende schommelingen,
of zelfs ongewone afwijkingen te reageeren.
De in hevigheid en richting opmerkelijke ongelijkheid der reacties op het letterkundig phenomeen genaamd „de Sjoenemitische", schijnt den uitgever niet te
verontrusten. Haar verscheidenheid stelt hij in een prospectus overzichtelijk ten
toon. Aan de blijkbare eerlijkheid van deze methode wil ik niet twijfelen, aan de
blijkbare zakelijkheid ervan evenmin.
De richting die, ten aanzien van het boek, het oordeel van ons tijdschrift wijst,
is door van Ham duidelijk aangegeven. In het prospectus is ze weliswaar niet met
de woorden van onzen eindredacteur vertegenwoordigd, zulks is echter niet de oorzaak
om er nog eens speciaal de aandacht op te vestigen ; ook het oordeel der wel geciteerde critici vertoont hier en daar een overeenkomstige neiging, zij het onzekerder,
zwevender.
Als ik mijzelf na lezing der gepubliceerde critieken onwillekeurig de vraag stel,
vanwaar die divergentie, dan gevoel ik meteen de hachelijkheid van een eventuéele poging, daartegenover in de pagina's van Opw. Wegen met een soort ,,én richtings-verlangen" te paradeeren. Enfin. (Bewaar ons voor saaiheid of kliekgeest.)
De op het gebied der literaire critiek, algemeen, maar toch bepaald ook onder
de „christelijke" critici waarneembare onzekerheid, verwarring, chaos zelfs, blijft
te betreuren.
Het meerendeel der bedoelde critici, wier oordeel de massa van het lezend publiek
bij de lectuurkeuze leidt, heeft herhaaldelijk blijk gegeven, te hechten aan een
zoogenaamde „ethische" critiek. Hierbij speelden — natuurlijk menschelijke gevoelens van fatsoen, maar dikwijls meer nog theologische overwegingen — voor
soms — een rol, ja, gevoeligheden die ontstonden uit, of wakker gehouden-ordeln
werden door een dusgenaamd kerkbesef.
Zoo men al mocht meenen, dat hiermee gezegd ware, dat bij de kleinere kring,
club — hoe wilt ge het noemen ? — der Opw. Wegen-critici bijvoorbeeld géén van
dergelijke grondtendenties aanwezig zou zijn, dan moge ik terugkeeren tot „hun"
oordeel over „de Sjoenemitische". Daarbij hebben in de eerste plaats overwegingen
van theologischen aard gegolden.
Viel „onze" recensent, door zich ditmaal bijna uitsluitend te laten leiden door
een critische bezinning van één bepaalde kleur in een fout, die door medestanders
oogenschijnlijk bij anderen als een fundamenteele fout wordt aangemerkt ?
Bij vergelijking met de in het prospectus geciteerde oordeelvellingen zou dan

392 CR ITIEK M O ME N T IN CHR I S TE LIJKE LIT ERA I RE CR IT IEK
nu zijn dwaling tegenover den ditmaal minder veelvuldiger misstap in-dit-opzicht
der meeste anderen „absoluut" blijken te zijn 1
Ach. Zoogoed als geen van hen allen is het mogelijk geweest de theologie voorbij
te zien.
Geen wonder. Bij een boek als „de Sjoenemitische" springt ze onophoudelijk in
het gezichtsveld. Zóozeer zelfs dat v. Ham nauwelijks aan een literair-aesthetische
beoordeeling toekomt en o.m. A. Wapenaar in de „Rotterdammer" erkent : „onze
bespreking droeg een meer theologisch dan literair karakter."
De critiek in ons tijdschrift heeft reeds naar voren gebracht, dat het in Anema's
boek allereerst gaat om theologischen uitleg. Niemand zal zoo-maar durven beweren,
dat zóo'n uitspraak er glad naast is. De auteur legt zijn opvatting van het Hooglied
zijn romanfiguren in den mond.
De zooeven genoemde critici, die zich het meest aan de voor de hand liggende
strekking van het werk hebben overgegeven, wezen dezen „zoogenaamden" roman
feitelijk af, veroordeelde hem ook aesthetisch. Eenvoudig omdat het eerre niet
van het andere los te maken is. Gezien de „eigensoortigheid" van dit boek, lijkt
me dat ook zeer juist van hun standpunt. Geen ander oordeel is mogelijk, tenzij
— men dit standpunt niet inneemt, of verlaat, d.w.z. ten eenenmale afziet van de
theologie en zich zuiver instelt op het literaire (kunst)werk.
Een der beoordeelaars waarvan het prospectus gewaagt, heeft dit laatste gedaan.
Voor hem is Anema's roman te vergelijken met een schilderij, dat een Bijbelsch
tafreel verbeeldt. In hoeverre een schilderstuk o.m. de in het boek zeer duidelijk
gedemonstreerde typologie der personen dan wel zou kunnen weergeven — zoo
zichtbaar, dat men er zich aan kan stootex -- blijft dan wel een buitengewoon
moeilijke vraag, dunkt me. Behalve dat, is het niet aannemelijk, dat de autéur verwacht heeft, dat zijn boek op deze wijze beschermd moest worden tegen de
literaire critiek.
Over de uitzonderlijke -- wel onschilderbare — maar hier in hoorbare taal uit
visie wil bedoelde criticus den staf niet breken ; d át — die visie namelijk-gesprokn
— is kunstenaars- recht. Gewoonlijk wordt in theologicis den kunstenaar niet bijster
veel „recht" toegekend. Maar bij een schilderij .... ?
Menig recensent heeft zich op tweeërlei standpunt geplaatst bij de beschouwing.
Hij heeft geluisterd én gekeken. Hoorei, en zien zijn in dit geval niet beide vergaan.
Er moest althans één genot te bevredigen zijn. * Voor ditmaal waren het dan in
hoofdzaak de klank der dichterlijke taal en de stijlvolle beweging der figuren in het
heerlijke landschap die boeiden. Intusschen liet men zich geenszins binden door
en bond men zich vooral niet aan de „theologie". Ook dit moet m.i. de auteur
betreuren.
Ik vraag mij af, om welke redenen ditmaal de afkeer van den theoloog, die zich
door de pretentie van dit werk toch wel allereerst en allermeest in den lezer gelden
doet, niet toch den doorslag heeft gegeven. Waar overigens de „chr" critiek in
dit opzicht dikwijls aanstonds lont ruikt, althans buitengewoon op haar qui-vive
is. (En waarom niet ? — wanneer er gereede oorzaak voor bestaat.)
Het heeft den schijn, dat men ditmaal, ondanks de — overduidelijke — theologie,
de literaire -- „schoone" -- prestatie per-sé-niet wilde verloochenen. Dit werk
moest worden ingelijfd in de „schamele" maar daardoor licht wat opfleurende rij
der christelijke prozawerken. Dan moet men de rest op den koop toe nemen.
Het komt me voor een critiek moment te zijn in de Christelijke Critiek : déze
bewuste voorkeur voor het literair-schoonti (daargelaten of het „keur" hier terecht
aangebracht werd) ; déze zwenking van „ethisch" naar „aesthetisch". Hoelang ?
Ook voor de historie onzer letteren leek het me niet ondienstig de herinnering
aan dit verschijnsel zoo mogelijk voor vervluchtiging te behoeden.
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DE MIJNWERKER
DOOR

HAN G. HOEKSTRA
Hij kroop in de aarde weg, dicht aan haar hart
en liet het licht, het witte zonlicht boven;
vergat hij het, bleef hij er in gelooven,
wat maakt het uit? dit is zijn eenzaam part.
Hier werkt hij, in dit smal en duister deel
spannen zijn spieren, flitsen zijn gebaren,
klein en doodstil is 't licht in de lantaren,
driftig en dof de slag van zijn houweel.
Vandaag, mijnwerker, heb 'k aan jou gedacht,
want mijn deel is zoo duister als jouw deel en
woorden zijn eender wapens als houweelen,
en alle kamers eenzaam als jouw schacht.
Hoe moeizaam drijven onze handen hier
houweel door steen en woorden op papier,
hoe zwaar bij duister is een goed gelooven
in een wit licht, in een wit zonlicht boven.

34

DORPSTUINMAN
DOOR

HAN G. HOEKSTRA
Hij schiep de wereld om tot deze orde:
een smal stuk grond, warm, donker en bemind,
en werd tusschen de kinderen een kind,
dat met een glimlach naar den dood verdorde.
Sommigen onzer gaan als bloemen open,
bloeien en gaan dan als een bloem weer dicht,
een mensch kan weerloos onder 't harde licht
zijn weg onaangerand ten einde loopen,
leven kan zacht zijn als een morgenwind:
een heldere dag achter elk wakker worden,
zonlicht op linnen, brood op witte borden,
een droom, zuiver gestold om gras en grint.
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NAAR EEN NIEUW BEGIN
DOOR

R. HOUW INK.

Diet Kramer, Begin.
A'dam, Uitgeversmij. Holland, 1932.
Er is zich een eigenaardig proces bezig te voltrekken in onze letterkunde ; een
proces, waarin uit den aard der zaak ons land niet alleen staat, maar dat hier toch
eenigermate andere vormen aanneemt dan in het buitenland tengevolge van de
bijzondere positie, waarin ten onzent ondanks een toenemende internationale
nivelleering nog altijd het cultureele leven verkeert. Dit proces draagt een tweeledig
karakter, naar gelang men het van de zijde der schrijvers of van den kant van
het publiek beziet.
Tot voor korten tijd waren de schrijvers in Nederland, die zich letterkundigen
noemden, wat men in sportkringen heet „amateurs", d.w.z. zij beschouwden het
hun verstrekte honorarium als een redelijke tegemoetkoming in de gemaakte
onkosten en lieten het aan de producenten van allerhande min of meer obscure
amusementslectuur over zich met hun pen een niet onprofijtelijke bijverdienste
te verwerven. Sedert echter de Amerikaansche productie-methoden in ons economisch
leven hun intrede hebben gedaan en om zoo te zeggen alles rijp bleek te zijn voor
verzakelijking, is het aantal „professionals" in onze letterkunde voortdurend toegenomen. Een zeer veel intensievere productie was hiervan het onmiddellijk gevolg.
En .... een productie, die meer dan vroeger rekening hield met de (vaak vermeende)
wenschen van het groote publiek. Het begrip „Best Seller", „Schlager" dook
op en bracht meer dan één talent uit het spoor. Men kan over dezen toestand
verder denken zooals men wil, een feit is het, dat hierdoor de ontwikkeling onzer
letterkunde een ander karakter gekregen heeft. Ongetwijfeld is, over het geheel
genomen, haar gehalte verminderd, doch zij heeft daarbij ook verloren aan exclusiviteit. Zij is niet langer het beschermd domein van enkele aestheten, die er
hun droomen uitvieren ; zij heeft met haar zakelijke waarde ook een stuk werkelijkheidswaarde gekregen, terug - ontvangen. En dat zij daaraan, afgezien van alles,
dringend behoefte had, zal wel niemand durven ontkennen.
Hiermede zijn we gekomen aan den kant van het proces, dat naar het publiek
is toegekeerd. De houding der auteurs ten opzichte van hun lezers, is aan het
veranderen. Hij, die nog zweert bij Multatuli's „Publiek, ik veracht u innig ",
wordt ook door zijn confraters als een zonderling beschouwd en hij zal zijn verachting al in een bijzonder singulieren vorm moeten gieten en zoo dus toch
dansen naar de pijpen van het innig veracht publiek! —, wanneer hij voor zijn werk
een uitgever vinden wil buiten bezwaar van zijn portemonnaie. Deze veranderde
houding echter der auteurs tegenover het publiek kent verschillende stadia. De
schrijver kan zich binden willen aan de gunst en de grillen van zijn lezerskring,
hen naar den mond praten in geestelijke dingen en lichamelijke begeerten, doch
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hij kan ook, gedreven door een sterk besef van verantwoordelijkheid, zich met
zijn werk tegenover zijn lezers plaatsen, opdat zij als in een spiegel zichzelf en
den tijd en de wereld, waarin zij leven, leeren zien. Wij willen er dadelijk aan
toevoegen, dat zulk een in diepsten zin sociaal verantwoordelijkheidsbesef onder
onze schrijvers op het oogenblik nog schaarsch is en dat overweegt een streven
zoo ver mogelijk tegemoet te komen aan de meest oppervlakkige verlangens van het
publiek.
Voor een belangrijk deel bewegen deze verlangens zich in de sfeer van het
zinnelijke, wat, de huidige omstandigheden in aanmerking genomen, beteekent,
dat de auteurs in hun boeken de erotiek en het sexueele leven op den voorgrond
plaatsen ; doch zij spelen eveneens een niet te veronachtzamen rol op het gebied
der maatschappelijke ordening en op religieus terrein. De z.g. socialistische romans,
waarin alle kapitalisten fielten en alle arbeiders heiligen zijn, geven een uitstekend
voorbeeld van de eerste categorie. Wat de tweede betreft behoeven wij maar een
blik te slaan op onze Christelijke letterkunde om beschaamd het hoofd te buigen
over de vele sentimenteele bekeeringsgeschiedenissen en moralistische verhalen,
die ons er aan herinneren, hoe gemakkelijk en lichtvaardig vele van onze schrijvers
en schrijfsters hun taak hebben opgevat.
„Begin" van Diet Kramer is een boek, dat zonneklaar bewijst geschreven te
zijn door iemand, die een sterk besef heeft van haar verantwoordelijkheid als
schrijfster in den eerder bedoelden zin. Dat deze verantwoordelijkheid de artistieke
verantwoordelijkheid, welke langen tijd de eenige vorm van verantwoordelijkheid
is geweest, die door de schrijvers werd erkend, volkomen in zich sluit, spreekt,
hopen wij, vanzelf. Wij zullen daarom hier geen bijzondere aandacht wijden aan
de wijze, waarop Diet Kramer haar roman heeft gecomponeerd, noch ook stil
staan bij details, welke haar stijl en de plastische kracht van haar verbeelding betreffen. Ook over haar psychologie willen wij niet spreken, hoewel daarover ten
aanzien van sommige bijfiguren wel eenige opmerkingen zouden te maken zijn.
In zijn geheel is het aesthetisch niveau van haar boek zoodanig, dat aan deze
dingen geen woorden behoeven te worden verspild. Het werk is met zorg en met
kennis van zaken geschreven, en niet slordig in enkele onbewaakte oogenblikken,
zooals helaas zoo dikwijls het geval is, op het papier gegooid. Dit maakt het aan
te lezen. De zinsbouw is kloek en correct, doch nergens droog of houterig-genam
en laat voldoende ruimte aan een breed-stroomende, maar beheerschte bewogenheid.
Hoe groot het verantwoordelijkheidsbesef van de schrijfster bij het neerschrijven
van haar werk is geweest, blijkt afdoende, wanneer men het vergelijkt met boeken,
die hetzelfde onderwerp behandelen.
Diet Kramer heeft in haar roman een brok modern jeugd-leven gegeven. Zooals
men weet is zij niet de eenige, die dit onderwerp heeft aangevat. In de Duitsche
letterkunde is het, zou men kunnen zeggen, aan de orde van den dag. Wij noemen
slechts : Martin Raschke „Fieber der Zeit", Arnold Zweig „Junge Frau" 1914, Irmgard Keun „Gilgi, eine von uns". Doch ook in onze letterkunde heeft veler
aandacht zich heen bewogen om het probleem der moderne jeugd. In hoofdzaak
echter ging die belangstelling tot nog toe van oudere schrijvers of schrijfsters
uit. Zij echter vermochten uit den aard der zaak het leven der jeugd slechts van
den buitenkant te benaderen. Dat een en ander tot vermeerdering van wantrouwen
en wanbegrip leiden moest, ligt voor de hand. Daarom ook hebben boeken als
„De Opstandigen", „De Klop op de Deur" en „De Naakte Waarheid" het probleem geen stap nader tot zijn oplossing gebracht.
De fout, waarin deze oudere schrijvers en schrijfsters zonder uitzondering vervallen
zijn, is, dat zij de schijn voor de werkelijkheid gehouden hebben en deze schijn
hebben gepoogd te verklaren uit een levenshouding, die diametraal staat tegenover
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de levenshouding van de moderne jeugd. Zoo moesten zij wel komen tot een
vreemd en in den grond der zaak zinloos schijnbeeld, dat niemand praktisch eenig
houvast gaf in den omgang van
jong
met oud.
Aanvankelijk onthielden zich, althans ten onzent, de meeste jongeren van het
probleem. Het moge zwaar bediscussieerd zijn aan eenige café-tafeltjes of cynisch
weggeschertst, niet spoedig heeft het een litteraire uitingsvorm weten te vinden.
Menno ter Braak's monoloog „Hampton Court" kan hier nauwelijks worden genoemd. De eerste, die het probleem in zijn vollen omvang greep en be-greep,
was verleden zomer J. K. van Eerbeek in zijn „Lichting' 18". De tweede is Diet
Kramer in haar roman „Begin".
Oppervlakkig bezien mag het misschien verwondering wekken, dat het juist
deze beide auteurs zijn geweest, die zoozeer aan den lijve hun tijd ervaren hebben,
dat zij er niet van zwijgen konden en dat zij de onweerhoudbare drang in zich
voelden opkomen om zoo strak en zoo eerlijk en simpel mogelijk getuigenis af
te leggen van hunne ervaringen. Immers beiden staan zij buiten wat men noemt
de „officieele letterkunde", beiden zijn zij wat men noemt „Christelijke auteurs ",
aan wie (wederom) de zoo geheeten „officieele kritiek" met een hautain medelijden
pleegt voorbij te gaan. En men vraagt zich af, waarom Marsman, Slauerhoff,
Helman,VanWessem en anderen nog nimmer toegekomen zijn aan hun eigen
tijd en zich blijkbaar nog steeds tevreden kunnen stellen met hoogstens een ver
hun eigen jeugd , getuige het proza van Marsman in „De-romantisegv
Stem" en „De Vrije Bladen ", getuige ook Van Wessem's „Lessen in Charleston",
dat, waar het niet rechtuit romantisch is, zich toch niet verder los te werken weet
dan tot het internationaal bioscoop-realisme.
Toch lijkt het ons niet moeilijk een verklaring van een en ander te vinden.
De houding, waarin het Christelijk geloof den mensch plaatst, is er een, die tot
den rand toe gevuld is met werkelijkheidszin. Zoolang zijn invloed zuiver, d.w.z.
los van allerlei „religieuze" bijmengselen, blijft, is het onmogelijk, dat iemand,
wie dan ook, en hoe ver hij zich ook van de geloofstraditie mag voelen afgedreven,
het direct en concreet contact met de werkelijkheid verliest, waarop alle Godsopenbaring in den Bijbel betrokken is.
Uit Diet Kramer's boek blijkt overtuigend, dat zij dit contact niet heeft verloren. Daarvan is zoowel het bewijs de directe en concrete wijze waarop zij haar
werkelijkheidsbeeld ontworpen heeft als de groote soberheid, waarmede in haar
werk van de verhouding van den mensch tot God wordt gerept. Voor hen, die
gewend zijn het Christelijk gehalte van een roman af te meten aan de veelvuldigheid, waarmede daarin over het godsdienstig leven gesproken wordt of
allerlei theologische termen worden geïntroduceerd, zal dit boek daarom ongetwijfeld een teleurstelling zijn en wij vreezen, dat zij het, ondanks het toch zeker
in veler oogen niet onbevredigend slot, onvoldaan uit handen zullen leggen.
Het is een groote verdienste van Diet Kramer, dat zij in deze dingen moedig
en onverzettelijk voet bij stuk gehouden heelt, hoewel zij heel goed weet wat
het publiek van haar, als schrijfster van Christelijken huize, verwachtte en hoewel
het haar zeer weinig moeite zou hebben behoeven te kosten om aan deze verwac tingen te voldoen.
Diet Kramer heeft in haar roman den nood van haar eigen jeugd en die van
duizenden andere jonge menschen niet verraden voor een goedkoop succes. Strikt
is zij getrouw gebleven aan het motto, dat zij boven haar boek heeft geplaatst
en dat men later aan Ruth, de hoofdpersoon van haar roman, vindt in den mond
gelegd. Het luidt aldus: ,..... ik weet dat ik hierin niet alleen sta, dat ik samen
ben met anderen, even verward en richtingloos en bezitloos. Maar die hetzelfde verlangen hebben naar een eindelijke klaarheid, naar een eerlijk en een eenvoudig
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nieuw begin". Op deze wijze is haar boek geworden tot een getuigenis van de
jonge generatie aan wie de toekomst van het verwarde en deerlijk verzwakte Europa
op het punt staat te worden toevertrouwd. Want het front van deze jonge generatie
loopt, zooals Dr. Hans Hartmann in zijn werk over de internationale jeugd
duidelijk heeft aangetoond, dwars over de landsgrenzen heen. Trouwens,-bewgin
wie de boeken van Irmgard Keun, Martin Raschke en Diet Kramer met elkander
vergelijkt, zal getroffen worden door de overeenkomstige wijze, waarop deze jonge
menschen hun leven en dat der ouderen zien. Legt men daarnaast tevens het
bekende werk van Franz Matzke „De Jeugd getuigt : Zoo zijn wij !", dan blijkt
wel zeer overtuigend, dat er over en tusschen de oude groeps- en partij-tegenstel
lingen door een nieuwe eenheid van levenshouding onder de jongeren groeiende
is. Deze levenshouding iis voor ouderen buitengewoon moeilijk te verstaan, omdat
zij berust op levenservaringen, die zij in hun jeugd niet hebben gekend en waartegenover zij in latere jaren vreemd zijn gebleven.
Diet Kramer's boek nu opent de mogelijkheid deze jeugd te verstaan, evenzeer
als zij aan hen, die deel van haar uitmaken, de gelegenheid biedt zich te herkennen. Want het is het voorrecht der kunst, dat zij het leven der menschen zoo
doorzichtig vermag te maken, dat alle wanbegrip van in zichzelf besloten driften
en verlangens binnen de kristallen wanden der verbeelding worden opgelost.
Zeker, wij weten wel, dat de schoonheid ons nimmer werkelijke oplossingen
uit onze conflicten aan de hand zal kunnen doen, dat daartoe altijd en vóór alles
noodig is, het staan in eigen verantwoordelijkheid ; doch al kan de roman van
Diet Kramer ons ook niet behulpzaam zijn in eenige concrete situatie, haar boek,
mits met overgegeven aandacht gelezen — zooals men eischen mag voor ieder
boek, dat met ernst en zorg geschreven iis —, kan er zeer veel toe bijdragen,
dat men de werkelijkheid zien leert, waarin deze jeugd haar leven heeft. Dat
men dus niet slechts oog heeft voor datgene, waarin zij tekort schieten en waarvan
zij zich zeer vaak heel wat pijnlijker bewust zullen blijken te zijn dan men, afgaande
op hun uiterlijk gedrag, zou vermoeden, maar dat men niet minder rekening
houdt met hun positieve houding, die misschien wel eens uittermate cynisch en
eerbiedloos schijnt, maar die meestal, wanneer men even dieper op de dingen
ingaat, een eerlijkheid en een eerbied voor datgene, waarvoor men alleen maar
eerbied hebben kan, verraadt, waaraan menige oudere, die zich in allerlei compromissen en hopeloos verpolitiekt idealisme heeft vastgeknoeid, een voorbeeld
zou kunnen nemen.
Het lijkt wellicht, of wij hier bezig zijn op een wel zeer gemakkelijke wijze partij
te kiezen voor de jongeren tegen de ouderen. Niets is minder onze bedoeling.
Er kan van een dergelijk partij kiezen trouwens in het geheel geen sprake zijn.
Men is oud óf jong. En dit is niet in de eerste plaats een kwestie van jaren,
zooals altijd weer wordt gemeend — er zijn stok-oude jongelingen en eeuwigjonge grijsaards ! —, maar van geestelijke waakzaamheid. Wie deze waakzaamheid
bezit en niemand kan zich daarop beroemen, want zij is een geschenk van God,
dat Hij ons naar Zijn wil schenkt of onthoudt —, is en blijft jong, ook al kroonden
tachtig jaren zijn witten schedel. En zij allen, die deze jeugd rijk zijn, zullen dit
boek begrijpen en den nood en het verlangen, waarvan het spreekt. Zij zullen niet
met een overijld optimisme zich vastklampen aan het slot in majeur, doch beseffen, dat dit slot niet had kunnen zijn zonder het begin en dat het slot in zichzelf
feitelijk eerst het begin besloten houdt. Zij zullen ook niet zich in een blind
pessimisme verliezen om de levens, die naast de figuur van den hoofdpersoon de
veilige haven niet bereikten, maar verloren gingen in storm en mist.
Zij zullen het wagen te vertrouwen op God, Die ook deze levens in Zijn handen
houdt en Die, door wat in menschenoogen vaak een genadelooze ondergang

NAAR EEN NIEUW BEGIN

399

lijkt, Zijn genade triompheeren doet en redding brengt, waar alle hoop op behoud
reeds lang is opgegeven. En zij zullen niet meenen, dat de mensch ooit klaar komt
op aarde, ook al valt hem het in onze dagen zoo jammerlijk geschonden en besmeurde geluk der echtelijke liefde ten deel.
Zonder iets af te willen doen van de smartelijke realiteit van datgene wat wij
plegen te noemen het probleem der moderne jeugd --- hoe zouden wij het ook
kunnen, waar het ons dagelijks, waar wij gaan of staan, in al zijn vragende felheid
voor oogen wordt gesteld ! ; zonder iets af te willen doen van zijn smartelijke
realiteit is dit toch de troost, die ons in alle conflicten en moeilijkheden blijft,
dat er iets in ons leven is, dat al onze menschelijke, maar daarom niet minder
werkelijke, tegenstellingen radicaal te boven gaat, dat ons klein maakt en stil
en dat ons in een uiterste eenzaamheid werpt, om ons daar te doen beseffen, dat
dit „iets" niets anders dan de kracht van God's liefde (in Christus !) is, die aan
het einde van al ons denken en handelen staat.
Door dezen troost wordt in laatste instantie het boek van Diet Kramer gedragen en dit maakt, dat wij ervan zonder den minsten schroom durven zeggen,
dat het, ondanks de groote gereserveerdheid, die de schrijfster erin ten opzichte
van alle „officieele Christelijkheid" aan den dag legt, een roman is, die meer
positief Christelijke kwaliteiten bezit dan zeer vele letterkundige werken, welke
men gemeenlijk met het vereerend toevoegsel „Christelijk" versiert.
Wij zeggen dit niet, omdat 'er zoo bijzonder veel aan gelegen zou zijn, dat dit
werk deze versiering deelachtig werd. Het boek spreekt ook daar zonder een
duidelijke taal. En goede wijn, niet waar, behoeft geen krans ! Doch er is een andere
reden, waarom wij zouden wenschen, dat het onmiskenbaar verband gezien werd,
dat er tusschen den grondtoon, waarin dit boek geschreven werd en een positief
Christelijke levenshouding bestaat. Namelijk deze : een dergelijke herkenning zou
den grondslag kunnen vormen voor een hernieuwd contact tusschen een in vele
opzichten vertroebeld en onttakeld na -oorlogsch Christendom en een jeugd, die
op het oogenblik -- niet het minst door de toenemende druk der economische
omstandigheden -- gedoemd schijnt te zijn zinloos haar kracht en haar zuiverheid
aan de schuimende oppervlakte van het leven te verspillen.
In het boek van Diet Kramer ligt op meer dan één bladzijde de mogelijkheid
tot dit contact besloten. Wij beperken ons tot een enkel, kort fragment ten bewijze : — een gesprek van Ruth met haar jongeren broer Bas 's avonds op een
hotelterras in het buitenland Ruth zegt : „Kijk.... een stuk rood licht van
de ondergaande zon ligt precies op mijn hand. Het is alsof je het bloed in je
vingers kunt zien. Heb je er eigenlijk wel eens aan gedacht hoe geweldig het is
dat je leeft ? We zijn niet opgegroeid met een geloof. . . . de weg daarheen is
voor ons moeilijk te vinden. Maar dat Iemand gewild heeft dat je leven zou....
dat het klopt hier van binnen, dat je bloed door je lichaam stroomt en dat je adem
haalt. Als je daar eens aan denkt, dan voel je je toch wel dankbaar. Een geweldige
eerbied moet je hebben voor alles dat leeft in je en buiten je. Ik geloof ook dat
het leven in je een wil heeft. Het zoekt een weg. Je moet probeeren om heel eerlijk
te zijn, heel eenvoudig. Je luistert naar het leven dat in je is en je gaat den weg
die het je stuurt. Je gaat dien weg zoo goed mogelijk, dat is niet zoo gedwee mogelijk,
maar zoo „,. blij en dankbaar mogelijk. Daarvoor moet j e vechten. Begrijp je nu wat
ik bedoelde toen ik zei : je moet je tanden op elkaar bijten en leeren vechten ?"
Ik vermoed, dat ieder waarachtig geloovig mensch, die in staat is de betrekkelijkheid van deze tastende, maar tot den rand toe met werkelijkheidsbewustzijn gevulde
formuleeringen te doorzien, Ruth's woorden zal kunnen beamen. En daarmede
is het contact er reeds. Op de basis van dit contact berust ten slotte alles wat over
een nieuw begin, dat meer dan een fraze is, kan worden gezegd.
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DE STRATEN
DOOR

MUUS JACOBSE,
Stad waar ik woon, de wallen van je gracht
Zijn zwart als randen van een rotte wond:
De moeders worden hier niet meer gezond,
De kindren groeien tot een grauw geslacht.
Zij zijn de geboornen in donkre stegen,
Worden mannen en vrouwen zonder kracht,
Zoeken elkaar en drinken om de nacht
En om elkaar slapende te vergeten.
Maar als de hemel naar de aarde buigt
's Avonds en er de lichten komt ontsteken
De straten door, wie zou dan niet verlangen
Bevrijd uit de kokon der grauwte thuis
Mooi als een vlinder in het licht te zweven
Totdat je witte vleugeltjes verbranden ---
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1914
DOOR

MUUS JACOBSE.

Toen de oorlog uitbrak, was ik nog klein.
Mijn vader zocht zijn oud soldatenpak
Van zolder uit een doos vlak onder 't dak,
En wij brachten hem samen naar de trein.
En ik wist niet, waarvoor dat was. En toen
Vroeg ik het aan mijn moeder. En ik hoorde,
Dat nu de soldaten elkaar vermoordden.
Mijn; vader ook? Die zou dat toch niet doen -Nu ben ik groot en wijs en veel vergeten,
Van wat de dwazen en de kindren weten
En waar ik, als ik er aan denk, om lach.
Maar als wij, grote mensen, 't niet verhindren,
Dat er weer oorlog komt, God, geef ons kindren,
Die nog begrijpen, dat het toch niet mag.
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JAN BOS.

ik zat vredig 'n beetje achter kraantje te slumern, en Paiterke braide 'n neie
boan ien 'n onderbroek. tun scheen lekker deur glas op mien of bainen. Ik trok
heur wel ais even omhoog van vreugde, zoo mooi was mie dat tou. Den keek
Paiterke mie of keurend aan, krekt of ze docht : hai, wat is kerel vandoag weer
wif en fiedel. Ik zag 't wel. Wacht moar, docht ik, veur die stait d'r ook nog
'n paan op vuur. Zei nog wel ais bloazen mouten, as ik die dat hait opschep.
„Hou denk ie over jongernbewegen, Bos", zee ze. „Wereld stait tegenswoordeg
zuver op kop. Ik wol joe doar wel ais over heuren". En ondertusschen gloop ze
weer noar mien verjongde onderdoanen. „Moak die doar doch nait drok over",
zee 'k. Zukswat is hier gelukkig nait. Gemainte holt ainsgezind aan of beproufde
woarheden vast". Ze kniffelde wat. Mit 'n gemaine trek om neus, docht ik.
„Gebeurt meer as ie waiten", zee ze, krekt as ien luier dou moeke potje op
schoot har. Zukswat komt altied onverwacht veur 'n dag."
„Dat zei doch wis nait", zee 'k. 't Zol joe zuver bie rug opkroepen". Moar
wat dei bewegen aangait, Och wicht, d'r binnen altied van dei menschen dei van
ain bain op ander hippen. Of broek heur te nauw is, 'k wait nait. Moar ze waiten
nooit wat ze willen. Zuks jongkerels en vroulu blieven altied ien heur kiender
joaren, eeuwige padvinders, zei 'k moar zeggen. En den zeggen ze dat Christendom
gain kracht het en aan kerk is gain stain goud. Ik vroag mie altied of, woarom
ze mit verbetern nait bie heurzuls begunnen. Doun ze wat anders as roupen
en ien kranten bandiezen ? Geven ze wat veur kerk en schoul ? of veur zenden?
En doun ze mit aan evangeliesoatsie of zuks wat ? Altemoal bluf, Paiterke. 't Is
heur zuver mooi tou dat ze twiefeln. En ze verdainen d'r ook nog centen mit.
't Is zuver schandeloos. Veur heur stukjes en verskes ien krant baten ze heur
ook nog betoalen."
„'k Har laiver dat d'r ais zoo'n jongere om mie kwam ", zee 't wicht. „Den
was d'r weer 'n old dair aan kant. Ik wol dat joep oomzeggerke 'n joar of tien
older was, den was 't krekt 'n handige jong veur mie." „Wisch dat moar van dien
lai", zee 'k. En den konst eerappels wel opbroaden. Den hebben wie nog 'n
warm hapke bie boteram".
Moar eerappels bleven ien keller. Ie zeilen nog heuren woarom, zooas doove
joap zee.
Wicht haar stoul al bie schot zet, dou Trientje Stiekeldroad mit 'n opgestreken
zail te deur ienstoof.
„Hier, ól opzainer", raip ze. „Is wark veur joe. Ie en doomie mouten mit. D'r
dait 'n tail te verlaizen. 't Is zoo zekerwoar as ik hier stoa, vrouw Mulderke het
'n verbond mit duvel sloten en 't oavend wordt ze deupt".
„As ie doar oet wiesworden, zee gek, binnen ie nog gekker as ik", zee 'k. „Hai,
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hai, ie binnen zuver 'n beprouven veur 'n mensch, Trientje. Goat ais zitten en
leg boudel ais rustig bloot." Paiterke schoof heur aal 'n stoul onder. Wicht vlamde
zuver van neisgierighaid.
„Wat heb ik joe zooeven nog zegd, Bos ? vroug ze. En 'k har 'n gevuil of ze
mie 'n zwartzieden droad deur 'n bloudbloár trok. „Wait ie den niks van dei
Bolsjewisten - zendeling ", vroug Trientje mie.
„Och, doar heb ik zoozeer gain achterdenken bie had. Wat zol dei den ?" „Dei
kerel gait overal rond, en vertelt dat haile wereld verandert. Wereld is krekt 'n
kou zegt hai. En arme menschen dei vrouger vel en bonken kregen, kriegen over
'n pooske lekkere plakken vleesch van bastje, en den kinnen boeren en rieken
op zeehen omkauwen. Borgmeester mos zuks proatjes verbaiden. En al goude
menschen zellen boudel mit 'n kander dailen en den wordt 't altemoal vrede, en
elk het zien stukje laand en alles wordt goedkoop."
,,hoar wat mout Jaantje Proem, ik main vrouw Mullerke doar den mit ?"
„Och zai het al zooveul ien heur of foabelbouken snuusterd, dat ze maint dat
doezendjoarig riek nou komt. En doar wil ze mit bie wezen. En nou wordt ze
't oavend deupt".
„Dat zei doch wis nait, zee'k. Doar wil 'k opslag hên." „Ie kommen d'r nait
ien. Ze het deuren op slot en blindens op knip. En d'r binnen nog veul meer bie."
„Doe bist zuver 'n ongelukskraai, Trientje." Ik zee van veralteraierdhaid doe
tegen 't mensch. „Wat is d'r den nog meer ? „Dei onwieze Onne is d'r ook bie.
„Liekt mie goud tou, Trientje", zee hai van morgens tegen mie. Vrouwlu wordt
ook algemain bezit. 't Is , tegenswoordig krekt roofgoud. Ze hoalen joe wichter
onder handen weg. Misschien heb ik den nog ais kans op joe, Trietitje". Ik was
doch zoo mal op dei jong. Ie kunnen hom zuks nait aanreken ; hai is nait wiener,
moar ik haar 'm wel 'n vailighaidspeld deur neus boren wild. En dei 41 reveluutsiemoaker Ton Bukkenkop lopt mit 'n bord veur rekloame, en of Tjasses het heur
melkkeller as vergoaderzoal ófstoan".
„'n Geschikte ploats", zee 'k. Warken der duusternis mouten onder grond oetbrud
worden. 0 Trientje wat doun ie mie 'n smart. Dat zukswat kin ien ons gemainte".
„Moak joe moar nait al te ongerust ", zee ze, krekt as spin tegen mug. „Ze
maggen hier altemoal geern wat neis, en den zakt dat wel weer. Vrouwenvereenen
gait d'r hailndal hên, en dikke jonges schoppen al lol bie Tjasses zien hoes. Ik
be g riep mie nait, dat ze of boer nog vongen hebben." „Ik wel. Kerel maint dat
al menschen zoo goud binnen as hai, en dat 't altemoal vrede wordt liekt hom mooi

tou."
„Ie goan doch ook hen, om arger te veurkomen", zee 't wief. Ie mouten vrouw
Mulleke d'r oetvisschen. Dit is tweide rais dat ik joe 't zeg. En as ie noa eerste
en tweide vermoanen nait heuren, kom ik nooit weer bie joe over deel ".
„Den zei 't wel mouten ", zee 'k. Ze stoof krekt as 'n stroathond dei opjacht
is, te deur oet. En ik trok mien beste jas aan, en hil doomie op. Hai har nait veul
keroasie om mit te goan. Doch allain wol ik nait. En dou stende hai ais wat, en
zee: dan moet gij schip maar zijn in welks zog ik vaar, Bos ".
„Goud zoo", zee 'k. 't Is krekt as of Moelwiek altied zee :
As ie moar noar olderling heuren,
Kin joe nooit gain kwoad gebeuren.
En dou gingen wie op stap.
Wie laipen 'n zetje stil noast 'n kander. Dou zee ik : „wat willen ze doch mit
dat deupen, domie, Zit doch gain spier godsdainst ien bolsjewieken, nog minder
as hoar op mien kop ". „Dat's niks as froanie aan 'n scheurd gedien", zee 01. Zoo
lokken ze ainvoudege zailen as vrouw Mulleke dei altied ien onrust zitten."
er
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„Och joa", zee 'k, „Duvel is ook ja niks anders as oap van ons laiven Heer. Moar
't is doch schandeloos dat zuks mag. Veldwachter mos d'r neudig achterhên. „Al
proatende kwammen wie veur hoes van Wolzak. Domie ston stil, trok aine bain
noa ander ien hoogte. Ik docht dat hai ien peerviegen trapt har, en dou borst
hai oet ien lachen.
„Wolzak draait zien meulen weer as 'n ander 'n wiend let, Bos", zee hai. Hai
denkt vast „wie de broek past, trekke hem aan. Kiekt ais !" En aal zien levens
Kerel har 'n emmer mit woater veur glas, en doar dreef 'n popke op.-doagen.
Op 'n deksel van 'n boordedeus ston schreven : „Doopkestuums te koop en te
huur". „Kerel is 'n sieroad veur handel", zee 'k, „moar zuver 'n schande veur
gemainte. Hai rukt geloof kroon van kop. Ik breng 't op kerkeroad".
„Kalm aan", zee domie, „laat hem maar geworden. Een augurk wordt niet zuur
dan als hij lang in edik staat."
En zoo kwammen wie bie Tjasses zien hoes. Laip gain mensch. Loater bleek
ons, dat haile gemainte al verzoameld was. Wie wanzen lesten.
Wie gingen deur karnhoes. Haile keller zat vol. Boaker as 'n ofgodsbeeld tusschen
ander vrouwlu veuraan. Ze har 'n braide schoot moakt, krekt of ze deupelingen mos
opvangen. Parreplu lag van aine bain op ander over dei daipe koel as 'n til veur
vlaigen en muggen. Ongelukkig wel doarien belandt, docht ik zoo. 't Wief glom
as 'n opvreven appel. Dikke jonges zatten op achterste rieg te snoatern. Leutje
Jan har hoogste woord.
„Wie kinnen domie d'r nog wel tusschen drukken", raip hai. „En den kinnen
ie wel op mien knei zitten, Janoom". „Wie mossen moar ais 'n jongern bewegen
hebben", zee 'k. (Dei gesprek mit Paiterke speulde mie nog deur kop). „Ruk
doe moar ais oet, den kin ik doar zitten. 1-Test 'n goude stêe veur mie bewoard".
Zoo gezegd, zoo gedoan. Hai is 'n forsche jong. Domie is moar 'n smal kereltje en
ik bin ook nait braid. Zoo kwammen wie nog goud te land.
Elkenain snoaterde, tot kerkeroad van bolsjewieken d'r ien kwam. Veurganger
laip veurop. 't Was 'n dikke lelke kerel, krekt 'n opbloazen zwienebloas mit 'n natte
lange roode board. Achter hom laipen 'n poar hongerlieders. Dat was vast russische
rekloame. Den kwammen deupelingen. Vrouw Mulleke ien 'n witte nachtjak, Onne
ien 'n blauwlinnen kiel, en Ton Bukkenkop ien 'n geelketoenen soldoatenonderbroek.
Hai knipoogjede dou hai mie zag. 0 doe of guut, docht ik. Doe hest ondeugd ien
't zin. Zoepentien zol deupvont wezen. Dingerais ston al kloar. Meneer Bommel,
zoo haitte dei veurganger, zol begunnen. „Genooten en boerzwazen", zee hai.
„Hurre, hurre ! Hai scheldt ons oet veur genoaten en ............ 1 ) jonges",
raip Leutje Jan.
„Wil die wel ais stil hollen", zee 'k, en dee 'n veeg noar achtern. Moar ik rouk
hom nait vanzulfs. „Ik ontaarf die, as nog 'n woord zegst", zee 'k. „Den krigst
niks as bouk van Pilpot." Dou was hai stil, want doar mout hai nait veul van
hebben. 'k Was oardig maal ien hoed. En dat zollen ie ook wezen, as d'r gain
goude reuke van joen bloud oetging. Mit al dei vieven en zessen heurde ik nait
wat d'r veur altemoal bebommeld worde. Wel trof mie nog, dat ze mit deupen
begunnen zollen, om nog meer bekeerlingen te lokken.
Ton was eerste aan beurt. 81 sprong ien zoepentien, dat spitters hail aan mie
tou vlogen. 't Was zuver 'n algemaine deup ien am
* keer.
Bommel kwam op hom tou mit 'n natte waschlap en gaf hom 'n poar sloagen
over kop en nek, dat 't klapte. Jong har zuver 'n rauwe straim over wang. „Herherdoopt", zee dei malle bolsjewiek.
boren
M--

1) Ja lu, dizze woord duur ik nait opschrieven. Zulks dikke jonges zeggen moar, wat heur
veur mond komt. Moar ie vullen hom wel ien. Ie binnen kloar genog.
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„En vel afgestroopt", raip Leutje Jan weer. Hail hard. En omdat ze dou
altemoal hoast stikten van lach, lait ik dat moar begoan.
Ton was zover beduusd. Hai zat ien 'n kander doken. En dou schoot hai te
vat oet, en vil as 'n kletsnatte drogebukken ien boaker heur schoot. 'k Heb nog
nooit zoo wat beleefd. Haile kliek ston op en sloug zich op kneien van plezair.
Boaker aan 't roupen en reeren. 't Verwonderde mie nog, dat ze nait omvil. Moar
't is 'n stevig stuk, dei hail wat stormen deurstoan kin. Ze sloug mit voesten
van zich of, „Vot, mal kerel", raip ze, Kss ! kss !" Krekt of ze 'n kat votjoagen
wol. Ton gre^,p om zich hên om 'n holvast te hebben. Hai kreeg boakers houdveeren
ien handen en trok heur kepotje van kop óf. En dou wissen wie, woar boaker
zoo welgedoan van glom. 'k Heb nooit zuks beleefd. ól har gauw 'n stukje botter
van ól Tjasses gapt en ien houd stopt. En dat was heur smolten langs kop drupt.
„Ie moaken mie ja noar zail en lief beschoamd", raip ze. „Hai, dat mie dat
nou nog mot gebeuren. En ik heb joe vrouger titflesch nog wel ien hals drukt.
Hou duur ie mie zoo temtaiern. 'k Heb altled fesounlek west, en nou mout 'k ja
mit beschoamde koaken veur Tjasses stoan, zei ik moar zeggen. Dei stukje botter
is zoo slim nait, doar senair ik mie nait veur. Ie eten ook botter op joep brood.
Moar dat ie mie op zoo'n menaier veur 'n roover oetmoaken, dat vergeef ik joe
nooit. As ie kiender kriegen zel ie 'n ander boaker mouten vroagen as mie" zee
ze. „Dou d'r moar ais denk om, wat d'r den van terecht komt". Ton is nait trouwd,
dus dei zegenwensch dee hom nait veul. Moar verdold woar, menschen keken
hom altemoal aan, of hai schuldig was, en boaker stapte as verongeliekte deugd
noar deur.
Bolsjewieken harren wat mit 'n kander smoesd. Nou vergoadern zoo deur boerzwazen promoveerd was, zee Bommel, konnen ze nait verder goan. Boudel worde
oetsteld.
En zoodounde zakten menschen noar hoes tou.
'k Hoop, dat het ook afstel wordt", zee dornie. „Ik mit joe", zee 'k. En dat
is ook zoo kommen. Volgende dag ging ik noar vrouw Mullerke, en gaf heur 'n
eenzeggen.
„Och Bos", zee ze, „wat is mie dat tegenvallen. 'k Was zoo verhemeld, en ik
bin as 'n doode musch op grond kommen. Veur wie deupt worden tollen, zee
Bommel, dat wie hom ons geld moar geven mossen. Anders konnen wie 't ais
verlaizen ien woater. Ik har moar 'n poar centen los ien buns, en jonges hailndal
niks. Moar ik dochte doadelk : „Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad
gedaan". En dou was oardighaid d'r al óf. Ik bin doch moar blied dat ik nog deur
'n bukken oet groote woater red bin."
Zoo kwam alles op zien pootjes terecht. Wat Onne zee, zel ik moar nait overbrengen, want dat is doch moar 'n halfwieze.
Leutje Jan (hai is aiglieks al wassen, moar zoo nuimen wie hom nog ter onder
-schaidenv
mie) zong nog doagen laank :
Al zijn wij dan maar domme boeren,
Wij laten ons de mond niet snoeren.
Ienstee van mond zee hai weer 'n ander woord. Dat is nog 'n mooi kruusroadsel
veur joe. En nou hol ik mie ook moar stil, want haile boudel is weer ien rust.
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DE STAPEL.
Het lijkt altijd, als men in één artikel enigszins kroniekmatig een rij boeken bespreekt, of men toegeeft aan een begrijpelike, maar toch niet goed te praten neiging
om in één handbeweging een grote stapel recensieboeken van de schrijftafel te
schuiven. Ik hoop, dat me dit nu niet verweten zal worden. Het staat op het ogenblik zo met me. Er ligt een stapeltje Chr, romans en novellen voor me, dat te
goed is om in de afdeling Boekbespreking te verdwijnen en toch niet belangrijk
genoeg om aan elk afzonderlik een uitvoerige bespreking te wijden, Het belang
dat in eigen of verwante kring voorviel op het gebied van het proza,-rijkste,
werd afzonderlik besproken : Lichting '18, Anema's Sjoenem etische, het debuut
van Jilles Limburg en de in dit nummer door Houwink besproken roman van
Diet Kramer.
Dat de werken, die ik nu ga bespreken, geheel of gedeeltelik, als werk van het
2e plan wordt beschouwd is niet bedoeld als degradatie, maar wijst er op, dat
dit jaar voor het proza niet geheel onbetekenend geweest is. Sommige boeken
van „de stapel" zouden in vroeger jaren beslist op het eerste plan zijn verschenen.
Dit geldt b.v. van Het vergeten deel door G. Sevensma-Themmen 1 ) Wat het
motief betreft, is het te plaatsen naast Wilma's Moeder Stieneke of Achtergrond
van Mevr. Hille-Gaerthé. Het vertelt van Justien, die door het leven over het
hoofd gezien wordt, eerst als Lodewijks haar liefde negeert, later als Jaantje en
Luit haar laten vereenzamen, nog later als Luit haar van de kleine Nelly weert.
Maar het eindigt met de zegen, dat haar dageliks wegcijferen van zichzelf, haar
levensoffer, niet alleen in dankbare liefde tot haar terugkeert, maar Nel's bekering
er mee in onmiddellik verband blijkt te staan.
Het verhaal bevat overigens al de goede en kwade elementen, die vorig werk
van deze schrijfster karakteriseerden. Haar beste zijde is een diep inleven in al de grote
en kleine moeilikheden van de hoofdpersoon. Wij geven Jaantje en Luit gelijk, als ze
moeilik met de vroomheid van Lodewijks overweg kunnen, hij is ondragelik zelfingenomen, maar de schrijfster heeft kans gezien ons aannemelik te maken, dat Justien van
hem houdt en te doen meevoelen wat het voor haar betekent, als ze haar illusies
ten opzichte van Lodewijks een voor een moet loslaten. De belangstelling voor
het navrante, haar psychologies vermogen in het tragiese, Haantjes wees er op
in zijn bespreking van Daden die keeren. Naast de waardering valt echter ook dadelik
op, hoe vaak dit tragies gevoel sentimenteel en verliteratuurd wordt. Het is niet
toevallig, dat al dadelik het eerste hoofdstuk in tranen eindigt en aan het slot
van het tweede het „wanhopig kreunen" beantwoord wordt door „een langen
triller" van een vogel „ergens op een tak
".

x}

Het vergeten deel, door G. Sevensma-Themmen.
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Oppervlakkig is de wijze, waarop Luit de niet-Christelike, de vijandige rol is
toebedeeld, oppervlakkig de wijze waarop hij met zijn kind omgaat. Een onder
niets doet dan kennis vergaderen, geen aktenjager, maar iemand die-wijzer,d
dag aan dag studeert in allerlei werk, dat boven de bevatting van zijn kollega's
gaat, begrijpt. van het leven, van zijn vrouw en kind, van Justien en haar geloof
niets. De onbenullige Jaantje schijnt in hem nooit teleurgesteld en kan al zijn
gesprekken vatten, Justien, die een veel fijner aanvoelingsvermogen heeft dan haar
zuster, heeft alleen maar schuw ontzag voor deze met veel autoriteit optredende
mijnheer. Aan het eind vraagt de lezer zich dan ook met Jaantje en Nel pijnlik af,
waarom, als we van al zijn opgetaste wijsheid toch niets merken, Luit maar niet
een paar aktes gehaald heeft.
Een andere moeilikheid voor de lezer is de wi1ze waarop tante Justien evangeliseert. Niet tegenover de kleine Nel, wel tegenover de grote. Dat Justien praat,
zoals ze in dit boek doet, is niet te verwonderen, al zou men kunnen verwachten,
dat de omgang met zoveel mensen haar voorzichtiger had gemaakt. Maar het is
onbegrijpelik, dat tegenover Nel, immers een ontwikkeld meisje, maar geheel buiten het
Christendom opgevoed, tante Justien komt met woorden, die passen mogen tussen
mensen, die een orthodox-theologiese opvoeding achter de rug hebben, maar die
bij Nel onmogelik enig aanhechtingspunt kunnen vinden. Wie in onze tijd met
zelfs in eigen kring langzamerhand doodgeprate formules, geijkte termen uit een
bepaalde levenskring komt tot een modern jong meisje, dat aan die kring part
noch deel heeft, die heeft alle kans, dat er niet naar hem geluisterd wordt. Ik
schimp of spot niet met de argumenten en de woorden, die Justien gebruikt, op
zichzelf, ze kunnen en zullen nog velen tot zegen zijn, maar wat kunnen ze wakker
roepen in Nel, waaraan kunnen zij zich bij haar hechten ? Wat in de kerk tot
een gemeente wordt gezegd, die de magiese kracht kent van de traditie, de
kracht kent van de geijkte termen, omdat ze in het geloofsleven van de gemeente
haar ijk ontvangen hebben, is niet geschikt voor een meisje als Nel, dat heel andere
woorden met dezelfde of overeenkomstige nodiging behoeft. De gesprekken tussen justien en Nel lijken me absurd, zoals de verhouding van Luit en Justien na de scheiding
me absurd lijkt. De stijl van het boek is als het boek : niet zonder kwaliteiten en
toch onbevredigend, korte, sobere zinnen, zegt Haantjes, ja, maar toch niet de
korte, harde zin van een modern schrijver, die een noodzakelike vorm is voor zijn
cyniese nuchterheid, voor zijn zakelike mededeling, of zijn fel verbeten heftigheid.
Maar het is proza, dat burgerlik-eenvoudig is, wel solied maar zonder te treffen,
terwijl hier en daar een fraaiïgheidje uit een voorbijgegane periode de behoefte
aan opschik nog duidelik verraadt. Wat Mevr. Sevensma het best vermag buiten
de typering van het levensleed van een Justien, dat is het schetsen van huiskamertafereeltjes, er zijn enkele biezonder goede, en het verbreken van de sfeer
van een intiem ogenblik door de binnenkomst van Luit.
In het werk van Mevr. Sevensma-Themmen neemt Het vergeten deel, hoewel
niet minder dan Daden die keeren, dan ook geen biezondere plaats in en ik ben
bang, dat we van haar voorlopig niet anders dan dit niet slechte, maar toch onbelangrijke werk te verwachten hebben.
De omstandigheden in de redaktie hebben tot nu toe het zo gemaakt, dat ik
van Wilma steeds het minder belangrijke te bespreken kreeg, terwijl haar groter
werk door anderen werd besproken. Haar boek De klank van het leven 1 is een
bundel novellen, waarvan enkele voor de lezers van dit tijdschrift oude bekenden
zijn. Naar de eerste is het boek genoemd. Deze schets geeft de geestelike sfeer van
Wilma's verhalen duidelik aan. Van de oude grootvader, die bijna de 90 haalde.,
-

)

1

) De klank van het leven door Wilma. Uitgevers-Maatschappij Holland, Amsterdam (z. j.)
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maar toen plotseling niet meer kon, weten we niets anders dan dat hij tot in zijn
negentigste heeft gewerkt, en toen de dood kwam, het leven nietwilde loslaten,
dat zijn kinderen zich van hem slechts weten te herinneren, dat hij nooit anders
heeft gedaan dan werken en dat ze hem in de bedstee kort voor z'n dood hebben
zien bidden. Wanneer de dode nu neerligt, dan geeft de „bezoeker" het oordeel
over de dode, dat Wilma's Christendom is : als je in armoe en zware arbeid het
leven zo hebt liefgehad, dat je in je negentigste jaar er nog krampachtig aan vasthoudt en tegelijk de ziel zich in de bedstee kan richten tot God, dan zal Hij zich
er misschien over verheugen, dat een van Zijn kinderen nu eens werkelik blij was
met Zijn geschenk. Zo voegen zich ai Wilma's figuren naar deze drang, die van
Wilma uitgaat om alle mensen binnen de kring van de Christelike liefde te trekken,
een moeder voor wie al haar kinderen even lief zijn. Een verhaal van Wilma is
uit duizenden te herkennen. Daar is een gevaar aan van schabloonschrijverij, maar
er gaat ook een suggestieve kracht van mild begrijpen en waarderen van uit voor
allen -- en het zijn er velen — die onder de bekoring van haar werk komen. Eenvormig is overigens deze bundel niet, al zou er een paralel te trekken zijn tussen
de twee mooiste schetsen uit de bundel ! De kluizenaar van de Dalenk en Het
steenen hart.
Van Jan H. Eekhout verscheen ook een drietal schetsen, verzameld onder de
tietel Drieluik der zonde 1 ). Jan Eekhout is een Zeeuws-Vlaming en dit eerste
proza, dat van hem gebundeld wordt, is in het Vlaams geschreven. Dat is niet
alleen een kwestie van een Vlaams taaleigen, maar ook van een verteltrant, die meer
dan de Hollandse gemoedelik en genoegelik is, zelfs als het over de zonde gaat.
De eerste schets stond in Opwaartsche Wegen, 't Geuzen L ij veke, de tweede is
te plaatsen naast Timmermans' begijntje Symforoza, de derde vertelt van de
onrust, die in het hart van jefke Casteels kwam, toen hij een lot uit de loterij
in zijn bezit had en het berouw en de inkeer die volgde op zijn teleurstelling, toen
het een niet bleek te zijn.
Het is een aardig boekje, zonder pretentie.
Een derde bundel schetsen is van Hilbrandt Boschma 2). Veel minder dan de
beide andere bundels hebben we hier met vertellingen te doen. Boschma schrijft
vlot en boeiend, maar is veel minder artiest. Hij schrijft betogen in verhaalvorm,
zijn overtuiging komt wel treffend, maar te opdringerig naar voren en hij mist vaak
de liefde van Wilma, die allen omvatten en daarom allen begrijpen wil. Dat blijkt
al dadelik in de eerste schets, De kerk van het eenzame dorp, wel niet een van de
beste uit de bundel, maar toch typerend voor de schrijfwijze en de geest van
Hilbrandt Boschma. Hij wil zich duidelik maken het voor hem niet te vatten feit,
hoe in het eenzame dorp een ultra-orthodoxe traditie is, hoe de gemeente ende
predikant elkaar .. nu al eeuwen vertellen, „dat wij arme, ellendige zondaren zijn,
wij behouden zullen worden ; en dat
dat God ons Zijn genade moet geven, als wij
gestraft
zullen
worden, als Hij ons deze genade
wij nochtans zwaar door Hem
niet komt te schenken."
Boschma weet hiervoor geen andere verklaring te vinden, dan dat de mensen
door deze woorden in trance worden gebracht, dat door de magiese kracht van
deze woorden elke bijeenkomst der gelovigen verandert in een spiritistiese séance,
waarbij de predikant optreedt als het medium, de echo van hun zieleleven. Ik
kan me best begrijpen, dat iemand, die meent dat de bovengeciteerde gedachten cirkel een ban is, die het nodigend karakter van het Evangelie buitensluit en weet,
1) Drieluik der Zonde, door Jan H. Eekhout, J. H. Kok N.V., Kampen 1932.

2) Om den Wiehmenhof, door Hilbrandt Boschma. N.V. Uitgevers Maatschappij de Tijdshoorn,

Lochem 1932.
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dat alle redenering er op afstuit, in wanhoop zo iets zegt over deze orthodoxie.
Maar alle begrijpen en waarderen is dan zoek, alleen wanhoop of ergernis en ver
zijn aan het woord. En dat is te erger, omdat ieder die zich aan boven -biterng
formule verwant voelt, deze tekening als een boosaardige-genomdthlis
karikatuur moet voelen en zodoende gevaar loopt zelf weer Hilbrandt Boschma
onaangenamer te zien dan hij is en hem te zeer te bekijken door een partijbril en
dan weer geen raad te weten met De opwekking te Wageloo, waarin wordt beschreven op hoe loze en voze gronden een orthodoxe gemeente in een vrijzinnige
werd omgezet. Of met Van een orthodox kerstboompje dat moderne kaarsjes droeg,
waarin duidelik uitkomt wie van de richtingstrijd de dupe worden, of met het goed
maar zonderlinge De struikeling van jonker Onno. Maar al deze schetsen-bedol,
hebben door hun te opzettelik karakter weinig of geen literaire betekenis. Het best
zijn schetsjes als Jenneken had gedanst, maar daarin staat theologie en richtingsstrijd dan ook op de achtergrond. Daarin boeit de psyche der eenvoudigen en de
milde liefde van de domineesvrouw.
Jan van Kampen schreef een eerste roman : Als de geest rijpt 1 ). Het bedoelt
een boek te zijn over de nood van jonge mensen : liefde en geloof. Het is misschien
het moeilikste wat er is, om te schrijven over de rijping van wat het diepst in ons
leven ingrijpt : geloof en liefde. Ik wil er Jan van Kampen dan ook niet te hard
om vallen, dat het hem niet gelukt is om deze moeilike opgave te volbrengen. De
liefde werd onder zijn behandeling erotiek, zwoel, zij het braaf burgerlik, zonder
één onvertogen woord en zijn geloofsmetamorfose is me niet helemaal duidelik
willen worden.
Als de geest van Jan van Kampen wat evenwichtiger wil worden, want hij ziet
de verhoudingen niet, dan is het niet onmogelik, dat hij nog eens een goed boek
schrijft, dit boek geeft er tal van aanwijzingen voor. Er zijn goede gesprekken
en allerlei elementen die wijzen op de mogelikheid van een nog vlotter en raker
gesprekvorm ; ik denk ook aan het fragment, dat in Opw. Wegen is opgenomen
Bas in het pension en de ontwakende liefde van Loes. Daar is reeds een heel
zuiver aanvoelen van de sfeer. Om misverstand te voorkomen wil ik er nog even op
wijzen, dat het hoofdbezwaar tegen dit boek : het afwijzen van zijn „oplossing"
niet een kwestie is van een verschil van overtuiging, een kwestie van zuiver
principiële aard, maar een typering van het boek als kunstwerk ; een konflikt
tussen het verlangen van de kunstenaar en zijn verwerkeliking, het effekt van een
musicus die een stuk speelt, dat boven zijn kracht ligt en dat hij daarom telkens
vals speelt, waar hij in alle geval haast nooit helemaal in is. Wie naar een groot
onderwerp grijpt, moet een zekerder hand hebben, dan die waarmee Jan van
Kampen zijn pen bestuurde.
De tekortkomingen van Jilles Limburg in Wie 2 zijn daarbij vergeleken kinderspel. Niet dat hij zijn instrument zuiver bespeelt, maar hij grijpt minder ver ; hij
heeft een veel primitiever geest : het leven is niet zo ingewikkeld voor hem. Met
de elementaire vormen, waarin hij het leven ziet, kan hij dus vrij gemakkelik overweg en dat verleent hem de zekerheid van zijn vertelmethode. De eerste verdienste
van Jilles Limburg is een boeiende verteltrant : er zitten effecten in zijn werk, die
men niet grof mag noemen, al werken ze sterk. En op enkele kleinigheden na is
zijn werk geschreven met zo'n grote werkelikheidszin, dat dit geen onbelangrijke
steun is voor zijn greep over de lezer.
Er is ook veel kwaad van zijn werk te zeggen: hij schrijft vaak onbeholpen, ja
wat erger is, hij kent niet de behoefte aan een goede zin, wat me op de kerstver?

)

1) Als de geest rijpt door Jan van Kampen. Amsterdam, Maatschappij Holland (z.j.).
2) Wie? door Jilles Limburg. Maatschappij Holland, Amsterdam (z.j.).

410

DE STAPEL

gadering tot de paradox leidde : hij kan geen zin, wel een boek schrijven. We
zijn geen schoonheidsaanbidders, maar eerbied voor de taal verwacht men van een
auteur. Dat is een groot gemis en ik vraag me af, of hij ooit meer verwerven zal
dan een van slordigheden zorgvuldig schoongepoetste zin, maar zonder eigen
-bekoring.
Een ander bezwaar is, dat zijn realiteitszin de dingen te weinig op een afstand
zet. Ik bedoel nu niet, dat zijn werk aan oude voorvallen, onaangename gebeurtenissen uit het leven van door sommigen met naam en toenaam gekende personen
herinnert. Dat dit het geval schijnt te zijn, onderstreept wel wat ik bedoel : gebrek
aan distantie. Verschillende episoden zijn geschreven, niet van binnen uit, maar
zoals de buurt er over praat, zoals de een het aan de ander doorgeeft, een schrijven
met de neus op de ruit. En dat is nog nooit de juiste methode voor recht begrijpen
gebleken. We begrijpen dan ook Haarman in dit boek niet. Toch heb ik dit boek met al
zijn gebreken een goed boek gevonden. Guus is in hoofdzaak wel van binnen uit
geschreven en in de ellendige gebeurtenis in Haarman's leven is het optreden van
Haarman's moeder zo voortreffelik juist, dat we daarom veel vergeven kunnen.
Ik geloof, dat Jilles Limburg, ook al leert hij nooit een goede zin schrijven, nog
een rij van boeiende romans kan geven, zoals Wie er al een is. Ik geloof niet, dat
we van hem meer kunnen verwachten dan dat hem het epitheton boeiend toegekend wordt, maar die lof is niet zo gering. Is dat niet de voornaamste oorzaak van
het succes van Johan Fabricius ?
Verder -- al is dit geen literaire verdienste in de eerste plaats -- heeft hij in Guus
een type getekend van de jongen met „moeilik" karakter, die pijnlik elk
onrecht voelt, dat hem wordt aangedaan, zonder zich zelf al te zwaar verantwoordelik
te voelen voor eigen daden, behalve wanneer het ogenblik komt, dat ze door anderen
worden aan de dag gebracht. Merkwaardig en treffend juist, al heeft de schrijver
zich hier misschien te veel met Guus vereenzelvigd, is de wijze waarop Guus'
kans geheel in handen van de onderwijzer wordt gelegd, hoe Guus' geloof wordt
vastgekoppeld aan de beslissing van zijn onderwijzer. Het schijnt het leven wel
niet tot de juiste proporties terug te voeren, maar het is toch tegelijk heel typerend
de redenering, die zo algemeen menselik is : als dit maar niet was gebeurd.
dan zou ik nooit dat...,
Dit boek legt de nadruk op onze grote verantwoordelikheid, op onze grote schuld
tegenover elkander. Wij trachten zo zeer langs f ilosof iese weg met onszelf en de
wereld en God in het reine te komen en lopen de kleine dagelikse verantwoordelikheden zo gemakkelik voorbij. Dat Haarman dit niet deed, maakte dat hij het woord
spreken kon, dat voor Guus het sterven licht maakte.
VAN HAM.
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JAN H. EEKHOUT,
DE JONGSTE JONGEREN EN HUN TIJDSCHRIFT.
Toen, nu ongeveer anderhalf jaar geleden, het vierde nummer van de eerste
jaargang van het tijdschrift „De Tijdstroom" verschenen was, richtte Wies Moens
een onmeedoogend scherpe aanval op de jongste jongeren, die zich om dit orgaan
gegroepeerd hadden. Hij verweet hen het gemis aan ook maar eenig poëtisch program,
welk gemis voor hem echter begrijpelijk werd, nadat hij kennis had genomen van de
bijdragen, waaruit het tijdschrift totdusver was samengesteld geworden.
„Ellendig noem ik het verklaarde hij o.a. •-- dat „De Tijdstroom" behoort tot de
Vlaamsche uitgaven, waarin men niet alleen het meest onbeduidende, het meest
merglooze, maar ook het slordigst Nederlandsch te lezen krijgt".
Het moet erkend worden, dat deze aanval alleszins gerechtvaardigd scheen.
Doch wanneer wij een weinig dieper doordringen in de toestand der moderne
Vlaamsche letteren, ontstaan na de vroegtijdige verstikking van het experimenteele
expressionisme, wordt de futlooze houding dier allerjongsten ongetwijfeld verklaarbaar. Immers, de richting aangegeven door Moens zelf bleek onmogelijk voort te
zetten, zoodat zij, wilden zij een basis vinden om verder op door te bouwen, genoodzaakt werden terug te grijpen, over de oorlogsjaren heen, naar de, door de aan
hen voorafgaande generatie versmade, traditie.
Zij aarzelden, vreesden of voor experimentators of voor traditionalisten gescholden
te worden.
Het gevolg was de zonderlinge mengelmoes van verouderde en extreem moderne
elementen in hun creatief resultaat, waarop ik in een vorige kroniek wees.
Moens bleef hopeloos, Marnix Gysen werd het eveneens vrijwel Urbain van
de Voorde alleen deed van de „ouderen" slechts wan-hopig.
De latere nummers van „De Tijdstroom" echter bewezen, dat de twee eerstgenoemden te voorbarig geweest waren in hun oordeel en dat enkel v. d. Voorde's
wanhoop aannemelijk kon worden geheeten.
Het komt mij voor, dat de directe aanleiding tot beterschap was : het uitstekend
geformuleerd, maar vooralsnog wel wat hooggestemd programmatisch artikel „Over
de inhoud der katolieke poëzie" door René Verbeeck, waarin deze Tijdstroomredacteur betoogde, dat zijn groep „de inhoudsmogelijkheden der poëzie (wil) ver
dichten naar meer katoliciteit (katholiek meer in de zin van:-rijkenmth
algemeen. E.) te streven", niet door vormtucht, natuurlijk, maar zuiver „door de
tucht van de geest". Het is niet voldoende om te pas en te onpas Gods naam te
gebruiken om katolieke poëzie te schrijven. Al ons doen en laten moeten wij
kunnen zien in het verband van dit groot geestelik gebied, dat zich over de grenzen
van dit aardse leven uitstrekt en waar alles hoogste realiteit is : de verwantschap en
de gemeenschap van alle zielen, de enige gevolgen van één enkel woord ....
De Tijdstroomjongeren kenden nu eindelijk hun doel en allengs werden de ge-
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volgen hiervan merkbaar in hun creatieve productie : hun proza en poëzie vond
dieper contact met het ontdekte leven, persoonlijke accenten drongen door, vorm
werd geboren uit de dichterlijke aandrift -- zij het alles nog zwak. Men won tenslotte
v. d. Voorde's algeheele sympathie en aanvaardde hem, de traditioneel georienteerde,
als het ware onbewust, als kritisch leider. En, wat Moens en Gijsen wel nimmer
zullen gedroomd hebben, „De Tijdstroom" handhaafde zich en ging zooeven
enthousiast zijn derde jaargang in.
De jongste, tweede, jaargang ligt thans volledig voor mij. Het tijdschrift wordt
door zijn uitgeefster (Uitgeverij Excelsior, Brugge) uitstekend verzorgd ; redacteuren
en medewerkers vergasten geregeld op een niet oninteressante inhoud. Er is, om
enkelen te noemen, beloftevol proza van Jan Vercammen, Willy Hart, Rich Turf,
Fr van Boogaerdt, -- poëzie van Pieter Buckinx, Marnix de Gavere, Vercammen,
Verbeeck, Albe, J. Decroos, Jan Melis, terwijl wij hier eveneens een kleine reeks
Hollanders aantreffen. Kritische kronieken en literair cultureele beschouwingen
vinden wij van de hand van Vercammen, Buckinx, Paul Eenveld, Jan Schepens,
Leo Galle, André Demedts, Verbeeck en van de ouderen van v. d. Voorde, Decroos,
Achilles Mussche en Paul Kenis.
KRITIEK.

Urbain van de Voorde heeft op „Modern, al te modern" een tweede lijvige bundel
kritieken laten volgen, getiteld „Critiek en Beschouwing" (De Sikkel, Antwerpen;
C. A. Mees, Santpoort).
Wanneer iemand recht heeft zijn kritieken te bundelen, dan is het m.i. wel
v. d. Voorde. Hij is een bezielde met een ontzaggelijke en ernstige liefde voor de
Nederlandsche literatuur. Kritiek schrijven beteekent voor hem roeping.
Ik betwijfel het of de Vlaamsche jongeren wel in staat zouden zijn hun tocht op
de thans ingeslagen weg vol te houden, wanneer zij zijn richting gevend kritisch
oeuvre zouden moeten ontberen. Al hetgeen door hun groep totnutoe bereikt werd,
hebben zij voor een groot deel te danken aan hem.
Van de Voorde schuwt zooveel mogelijk eenzijdigheid (al heeft hij Moens te
vijandelijk behandeld) ; hij zet zich nimmer tot schrijven alvorens tot de diepste
kern van het te beoordeelen werk doorgedrongen te zijn. Hij is te vergelijken met
August Vermeylen, hoewel diens arbeidsterrein zich over alle geestelijk cultureele
gebieden van Vlaanderen uitstrekte en v, d. Voorde zich bij voorliefde op de poëzie
concentreert. Van deze voorliefde echter is hij in de onderhavige bundel zeer sterk
afgeweken ; ditmaal heeft hij, naast de eigenlandsche poëzie ook Vlaamsch proza
en Hollandsche, Fransch-Belgische en uitheemsche poëzie (en proza) binnen zijn
gezichtsveld betrokken.
Hierdoor mist zijn verzameling de hechte eenheid, die zoo kenmerkend was voor
zijn vorig essayistisch werk, -- komt, ondanks het feit, dat elk zijner kritieken op
zich zelf steeds lezenswaard is, deze tweede bundel „Critiek en Beschouwing"
ternauwernood uit boven het lukraak kritisch samenraapsel, waarop de Hollandsche
jongeren ons tegenwoordig zoo veelvuldig tracteeren.
Heeft bij v, d. Voorde als gids der jongste generatie de bedoeling voorgezeten
thans de geestelijke grenzen verder uit te stippelen en interesse bij haar op te wekken
voor bijvoorbeeld de Fransch-Belgische, Fransche en, zoo men wil, Nederlandsche
moderne letteren? Maar waarom dan niet een aparte bundel, vergelijkende studiën
gewijd aan de aangeduide literaturen, gelijk Dr Jules Persyn dit deed door o.m.
naast een bundel Vlaamsche essays een afzonderlijke verzameling kritieken over
Noord-Nederlandsche boeken vast te leggen? Nu doet v, d. Voorde's boek ontegenzeggelijk eenigszins rommelig aan.
„Critiek en Beschouwing" opent met een reeks belangrijke opstellen over de
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groote figuur van Gezelle. Zoo trekt hij in het artikel over „Gezelle en de zuivere
poëzie" een lijn van Gezelle naar de meest ultra-moderne richtingen en laat zien
hoe de laatste in Gezelle reeds een, bewuste, voorlooper bezaten.
Ook Gezelle, getroffen door de primitiefste volkspoëzie zooals deze zich openbaart
in sommige kinder (aftel-)-rijmpjes, waarvan een onmiskenbare sterk poëtische
spanning uitgaat, schreef extremistische poëzie, die voor Vlaanderen een.... Paul
van Ostayen aankondigt!
Van de Voorde citeert dan Gezelle's :
Timpe, tompe, terelink
vliegt van hier naar Deerelyk
vliegt van hier naar Rompelschee
koper kop en stalen tee
wilt hij op zijn been niet staan
'k moet er met de zwepe op slaan:
timpe, tompe, terelink.
en •
Inke
de vinke
den appelboom
een splinternieuw paar leerzen.
Van de overige inhoud noteer ik de indringende kritieken over Slauerhoff en de
necrologieën van Ledegouwer, Van Langendonck, Hugo Verriest, Gustaaf Ver
Oever en Karel van de Woestijne.
-mersch,Eug.vanOyKeld
POËZIE EN PROZA.
Evenals in ons land wemelt het in Vlaanderen van schrijvers, van wie ongeveer
negentiende noch poëtisch, en evenmin prozaïsch tenslotte, iets te vertellen heeft.
Van de overblijvenden moet dan de helft tot de middelmatigen worden gerekend;
het restant tot de talentrijken.
Nu doet zich het eigenaardig geval voor, dat, over het algemeen, het werk der
middelmatigen binnen de Vlaamsche gewesten blijft circuleeren, terwijl dat der
talentrijken in de allereerste plaats via een Hollandsche uitgever op Holland wordt
losgelaten. De keur op de Vlaamsche literaire kunst wenscht men nu eenmaal van
het Hollandsch en niet van het eigen (kritisch) intellect te ontvangen.
De wezenlijke oorzaak hiervan is gelegen in een soort (valsch) minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van het Noorden, twijfel aan het eigen intellectualistisch
onderscheidingsvermogen en welke dan slechts overwonnen wordt, wanneer de
Noordelijke vuurproef doorstaan werd.
Deze houding heeft tot gevolg, dat de talentrijken al verder en verder afdrijven
en vervreemden van hun Vlaamsche eigenaard •-- want taal en volk kunnen niet
straffeloos van elkander gescheiden worden ! en totaal verhollandschen.
Geheel ten onrechte wordt dit verschijnsel in verband gebracht met het
„Europeëer" worden.
Toch heeft August Vermeylen, toen hij zijn ideaal stelde, een dergelijke verschuiving
niet gewild. Wel wenschte hij een groot ruimtegevoel, doch met behoud van het
Vlaamsche karakter. Allerminst dacht hij eraan van de Vlamingen Hollanders te
maken.' )
1 ) Het spreekt vanzelf, dat een uitwisseling van geestelijke waarden tusschen Holland en
Vlaanderen niet ontbeerd kan worden, doch laat het dan ook inderdaad een uitwisseling zijn. E.
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Men zie in het bovenstaande geen pleidooi voor het Vlaamsch nationalisme, maar
slechts een terloopsche opmerking, zonder meer. Ik wilde alleen wijzen op het
gevaar van het zich louter instellen op Holland, van het overdreven coquetteeren
met de „gekuischte" Nederlandsche taal. Streuvels heeft nooit eenig idiomatisch
compromis met Holland gesloten, evenmin als de andere grootsten : Karel van de
Woestijne, Gezelle, Vermeylen-zelf. Geen atoom hebben zij, in hun scheppende
arbeid, prijsgegeven van hun taal en dientengevolge van hun Vlamingschap, en toch
werden en worden zij door Holland ten volle aanvaard.
Eenige der talentrijke hedendaagsche Vlaamsche modernen integendeel trachten
wel naar een dergelijk compromis; sommigen vernederlandschten reeds zoozeer,
dat hun werk welhaast volslagen als Nederlandsch werk beoordeeld dient te worden.
Onder de karakteristieke titel ,,Mikrochaos" (uitg. A. A. M. Stols, Brussel ;
Maastricht) heeft E. d u Perron een gedeelte van zijn eersten bundel „Poging tot
afstand" en de geheele bundel „Parlando", samen vormend zijn dichterlijke productie over een klein tiental jaren, doen herdrukken.
Du Perron is een der merkwaardigste gestalten in de nieuw ontstane „Neder
literatuur. Hij is iemand, die zich veel en graag ergert en zich-landschVme"
dan te bevrijden pleegt van zijn ergernis, door op bijna geraffineerde wijze, die
de uitdrukking „geestelijk sadisme" te binnen roept, zijn „vijand" op de meest
kwetsbare plek te verwonden.
Men heeft langen tijd gemeend dit bedrijf als zuiver een spel te moeten beschouwen, gespeeld om de tijd te dooden -- vooral waar het zijn poëzie betrof.
Sinds hij echter in de loopende jaargang van „Forum" bezig is Dirk Coster af
te maken, is men van deze veronderstelling terug moeten komen.
Zijn „spel" is hem wel degelijk ernst en de bron van zijn duizend en één erger
blijkt te zijn een onuitbluschbare, doch niet geheel liefdelooze, haat tegen de-nise
zoet genoegelijk binnen het eng domein van zijn burgerdom levende kleine, en voor
de dichter laffe, mensch.
Dat hij zich in het geval Coster vergist in zijn waarneming, doet niets ter zake.
Wij weten nu voorgoed, dat, waar hij zijn ergernissen in poëzie omzet, gelijk
dit in menig vers in ,,Mikrochaos" geschiedde, wij allesbehalve met niemendalletjes
te maken hebben.
In hoeverre nu zijn deze gedichten waarlijk poëzie?
Van zuivere bezieling, spontane inspiratie kan in het meerendeel der op de dag
van vandaag geschreven poëzie nauwelijks sprake zijn. Daarvoor waakt het intellect
der dichters te gespannen tegen de overrompeling van het gevoel, de ontroering,
die zij ondergaan als sentimentaliteit. Eeuwenoude wezensvoorwaarden gesteld aan
het gedicht, werden door de na-oorlogsche jongeren vervallen verklaard. Inspiratie?
Goed. Maar dan niet zonder gedurige controle, en desnoods overheersching, van de
intellectueele wil.
Het vers uit deze eisch ontstaan doet in de meeste gevallen kil-strak aan, en
misschien moet men, teneinde het ten volle te kunnen waardeeren, wel mede een
kind zijn van de twee laatste generaties, door welke het dan ook uitsluitend gelezen
en genoten wordt.
Want al schijnt de moderne poëzie poëzieloos, zij is het niet voor wie de moeite
doet zich in te schakelen op het (niet ongeforceerd) veranderde wezen der
poëtische scheppingsdrang en dan zal men tenslotte tot de verrassende ontdekking
komen, dat de waarachtige dichter er nooit in slaagt het gevoel, de aandoening,
te dooden, dat zij lééft en intens lééft achter het woord alstware, enkel slechts uit
angst bedwongen werd, -- dat, kortom, hij wel degelijk instaat is goede poëzie
te creëeren ; zelfs zal men hem bijtijden betrappen op.... sentimentaliteit.
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Juist misschien die wanhopige vrees, ontspringend uit zijn moordend mechanische
tijd, toont aan, dat de moderne dichter in de kern van zijn ziel door en door gevoelig
en over-gevoelig is.
In hooge mate bewijs voor dit alles is de bundel ,,Mikrochaos". Edgar du Perron
is blijkens dit boek een man, die waant, dat hij zijn leste geloof in leven, liefde,
mensch, God-en-dood verloren heeft. Geketend in deze waan tracht hij zich, in
sluw overleg, op ding en individu te wreken voor zijn ontgoochelingen en onder
daarbij een smartelijk genot. Toch flitst soms de gedachte door hem heen, dat-vindt
het niet zoo duister is rondom hem „als hij (heeft) willen doen geloven in zijn lied"
(Hubertus bij zon en schaduw).
Du Perron's fout, misschien onmacht, is, dat hij nooit een poging waagt te graven
door de maskeerende uiterlijke verschijnselen heen naar het hart van mensch en
leven. En gansch deze maskerade vervult hem met schichtige haat en angst voor
het bestaan en het eind : de dood. Hij weigert hardnekkig met eeuwigheidswaarden iets te doen te hebben, al vermoedt hij ze, hij weigert het, zoolang mijnheeren A en B nog tot spinnens-toe tevreden zijn met een nagelvijl en twee sokophouders. Nergens ontwaart hij schoonheid. Elk gebaar beteekent voor hem
ontbinding.
In de grond van zijn wezen echter is Du Perron een levensidealist en zoekt
radeloos naar de bodem, waar dit idealisme zijn bloei zal kunnen ontvouwen en
openbaren. Maar waar vindt hij die bodem? Diesseits en ook jenseits niet, meent hij.
Zoo kon zijn onredelijke wrevel en haat geboren worden, die hij botviert in
bijkans ieder gedicht in ,,Mikrochaos".
Wanneer hij zich een enkele maal afwendt van de dwaze levensmomenten, is het,
om het schrijnend, wanhopig „Gebed bij de harde dood" uit te spreken, het
duister-subliemste doodsgedicht, dat ooit in de Nederlandsche taal geschreven werd.
Naast het „Gebed bij de harde dood" is een der puurste gedichten uit de bundel
het sonnet „Een Vrouw", waarin zich een zachte glanzing verried van Du Perron's
teeder, maar zwaar vermoeid geloof
Haar smal gelaat, onder de grijze haren,
smal, bleek en moedig, is mij toevluchtsoord,
een blanke koepel, hoog en ongestoord
door 't dom geraas, de hartlooze gebaren.
Het ware onnoodig dat zij met één woord,
voor mij alleen, die stilte ging verklaren,
ik ken de droom die somtijds komt gevaren
diep in haar blik, en éven haar bekoort.
Haar leven ging, zij heeft het niet begrepen,
en wat haar toeviel zal zij verder slepen,
met liefde zelfs, met simpelheid vooral.
Want deze vrouw, zoozeer een vrouw gebleven,
straalt zacht en warm, voorbij haar eigen leven,
boven de roes en boven het verval.
Een zéér krachtig persoonlijk accent springt, over het geheel, uit Du Perron's
verzen niet naar voren ; daarvoor is er te weinig diepgang. Hier en daar worden
wij herinnerd aan tijdgenooten als Paul van Ostayen (De oude dame), Nijhoff (echter
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vaag en alleen in de rhythmiek) en zelfs — o ironie van het lot! — Alice Nahon
in de volgende slotverzen van „Roman in twee verzen" (II) :

In mij is net zoo'n stille straat,
waar niet een lamp te branden staat,
waar sedert lang geen mensch meer gaat.
Een bescheiden, doch zeer aanvaardbaar en sympathiek talent wel is Frans de
Wilde, die met „De vluchtende schoone" (uitg. Lumière, Antwerpen) zijn vierde
bundel publiceerde.
Gedurende de expressionistische periode heeft Frans de Wilde schuchter met
de modernisten meegedaan om al spoedig tot de verlaten post, de traditie, terug
te keeren. Hij is, wat men zou kunnen noemen, een kamerpoëet, een stille droomer,
een uit het leven weggevluchte om te kunnen mijmeren over het eigen leven. Hij
is een zachtmoedig pessimist. Zijn weifelend ongeloof in Gods Bestaan jaagt hem
niet in wanhoop, doch zet hem melodieus aan het filosofeeren. Hij is een teleur
-gestld,
niet een ontgoochelde als Du Perron.
Toch lijkt mij zijn filosofie op den duur ongeschikt om voldoende te metamoforseeren tot poëzie. Ik geloof dat de dichter dit reeds heeft beseft. „De vluchtende
schoone" •-- de beteekenis van de titel is mij duister gebleven — besluit naamlijk met
een vijftal sociale „getuigenissen ", welke verraden, dat hij de belangstelling in
de wereld en het wereldgebeuren nog niet cansch verloren heeft.
De beste dier getuic'enissen is het gedicht De donkere Eros". Hier schrijnt, hier
lééft inderdaad iets. En hier ook ligt De Wilde's toekomstkans.
Verder heeft Frans de Wilde nog te worstelen met andere dichters, wier sterkere
persoonlijkheid de zijne -parten speelt. Hij zal zich moeten bevrijden van Gorter,
Reddingius en Grauls, bijv.

Willen Elsschot's roman Jiimen" heeft in Vlaanderen reeds twee drukken beleefd. Thans verscheen een derde uitgave van het boek in Holland (Wereld Bibliotheek, Amsterdam).
Willem Elsschot (pseudoniem voor Alfons de Ridder) behoort tot de generatie,
die, zich afwendend van de volgens haar te uitsluitend „landelijke" Van-Nu-enStraksers, even voor de aanvang der oorlogsjaren zich, onder de bezielende leiding
van André de Ridder, schaarde rondom het tijdschrift „De Boomgaard ", met het
doel het veld der Vlaamsche literatuur te verruimen door ditmaal het leven der
steden onder de loupe te nemen.
Willem Elsschot evenwel heeft zich steeds van de Boomgaardgroep afzijdig gehouden -- om op een bepaald oogenblik voor de dag te komen met een stadsroman,
welke de uitkomsten van André de Ridder en zijn volgelingen ver achter zich
liet. Het was „Villa des Roses", een stadspensionroman, verbluffend van compositie,
verbluffend knap ook in de fel objectieve uitbeelding zijner sujetten. Hier openbaarde zich een realisme zoo ontstellend -op-de-man -af als in de Vlaamsche
literatuur nog niet gekend was.
Met een tusschenpoos van elf jaren — Elsschot publiceerde in die tijd slechts
een paar minder geslaagde novellen —, deed, in 1924, deze auteur zijn zeer uitzonderlijk werk „Lijmen" het licht zien.
Elsschot teekent ons hier het gewetenloos, sataniek type van de moderne oplichter, dat de aarde onveilig maakt. De lugubere held heet Boorman. Laarmans,
Boorman's latere compagnon, introduceert hem alsvolgt : „Het was een korte,
stevig uitziende man van een jaar of vijftig, die op Beethoven leek, althans op dat
gipsen masker, dat boven de meeste piano's hangt. Hij had een ontzaglijk hoofd
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voor zoo'n kleinen man, met een beweeglijk voorhoofd waar geen eind aan kwam,
vooral ook omdat het zoo van op een afstand bijna versmolt met zijn kalen schedel,
die alleen iets blanker was .... Telkens als hij zijn glas neerzette, ging zijn blik
in mijn richting. En welk een blik, waarde vriend ! Het spijt mij daarom alleen reeds
dat je geen kennis met hem maken kan. Hij scheen de kracht ervan te beseffen,
want hij keek niet zoozeer op mij als door mij heen, zeker opdat ik niet zou omvallen, wat niet wegnam, dat het bloed mij dadelijk naar het hoofd steeg. Niet dat
de man mij vrees aanjoeg, integendeel, maar ik had een gevoel alsof hij mijn hemd
kon zien en mijn voeten, die in geen weken gewasschen waren."
Een juistere beschrijving van Boorman is wel niet mogelijk. Hij lijkt op het
masker van Beethoven, er gaat iets geheimzinnig geniaals van hem uit, hij kan
een genie zijn en hij is het ook, doch demoniek gericht. Zijn blikken schijnen iemand
te doorboren, hij doorgrondt de mensch tot in zijn diepste roerselen en vorscht naar
zijn zwakheden, welke hij benutten wil.
Boorman is de directeur-redacteur-eigenaar van een Algemeen Wereldtijdschrift
voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen. Dit orgaan verschijnt dan slechts, wanneer er een aangename slag te slaan valt. Want het bezit
n.l. geen enkele abonné. Boorman's truc is zijn slachtoffers, groot- of kleinfabrikant,
zijn Wereldtijdschrift aan te lijmen, aan te smeren, met het vooruitzicht, dat hij
een heel exemplaar wijden zal aan hun zaak, mits zij zich verplichten enkele duizenden
nummers -- een betere reclame is immers niet denkbaar !— tegen betaling aan te schaffen,
in welk geval, het behoeft nauwelijks gezegd te worden, de totale oplaag van het
economisch nummer van Boorman's kantoor naar de zolder der „gelij mden" verhuist.
Elsschot's realistisch vermogen heeft zich in „Lijmen" nog verhevigd. Hij bereikte door zijn meesterlijk objectieve waarneming een indringende, nuchtere
spanning, die, wilde zij niet somtijds ondergaan in een kramp van het hart, wilde
de tragiek van het gebeuren dus verzwegen blijven, enkel nog vol te houden was
door het aanslaan van een diep en schril cynische toon.
Niet minder bijtend naakt dan de hoofdpersoon in zijn bijna bovenmenschelijke
humbug, geeft de auteur ons diens slachtoffers, zooals de lijktransporteur Korthals,
eveneens een geslenen zwendelaar, doch die door Boorman even bewonderenswaardig
betrapt wordt als Boorman zelf door Elsschot (de situatie verkrijgt hier voor eenige
oogenblikken iets humoristisch), en de Lauwereyssens, die een smederij bedrijven
en er zoo kinderlijk inloopen. Boorman's contact met de firma Lauwereijssen vormt
wel het hoogtepunt van de roman „Lijmen" ; nergens ondergaan wij Elsschot's
realisme zoo wrang tragisch als daar.
Compositorisch is ,,Lijmen" minder hecht dan „Villa des Roses", doch gelijk
ik boven reeds aanduidde, de werkelijkheid werd in Elsschot's jongste roman nog
verontrustender, nog werkelijker -- vooral omdat hij haar nog meer psychisch wist
te verantwoorden.
De sprong van Elsschot naar Antoon Thiry doet ons belanden van het leven in,
bijna, het rijk van de droom. De meeste van Thiry's boeken bezitten iets als een
droomsfeer, waarschijnlijk ontstaan, doordat de auteur, om zijn activistische neigingen
zoovele jaren van zijn land gescheiden, voor zijn creatieve werkzaamheid simpel
teren moest op de herinnering.
Hierin ligt tevens de verklaring voor het feit, dat, nauwelijks terug in Vlaanderen,
hij zich, vooralsnog met gering succes, op de realiteit geworpen heeft (men herinnere
zich het in de vorige kroniek behandelde „De hoorn schalt").
Zijn laatste novelle nu, „De drie uit Sinte•Gerardus Majella en hunne vrouw ",
stamt nog uit de Hollandsche tijd.
Er is eigenlijk niet veel van te zeggen.
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Het is een eigenaardig, ietwat griezelig verhaal. De drie zonen van 't Sneppenhof
trouwen achtereenvolgens met dezelfde vrouw en sterven achtereenvolgens na een
korte huwelijkstijd in een aanval van lachkramp.
Zeer aannemelijk heeft Thiry ons de gebeurtenissen in de lakenhandel „Sinte
Majella" niet gemaakt. Maar alweer weet hij ons onder de bekoring te brengen
van zijn teedere vertelkunst.
Hij is geen groot psycholoog, het komt bij hem vooral aan op de innige zegging,
de toon, op de mijmerende stemming.
Hij is feitelijk meer dichter dan prosateur.
Maar hoe levensechter doen zijn van mijmering omsponnen gestalten niet aan
dan deze van zijn vriend Felix Timmermans, die de schijn laat zuiver de realiteit
te belijden, terwijl zijn personages veelal niet anders zijn dan kleurig aangekleede
houten poppen, welke hij door zijn handigheid geestig marcheeren doet in een
Vlaamsch landschap.
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ROEL HOUWINK.
Wanneer wij over letterkunde spreken, denken wij daarbij onwillekeurig in de
eerste plaats aan de letterkunde van onzen eigen tijd. Deze gedachte vergezelt ons
in den regel zoo zeer, dat wij ook de letterkunde van een tijdperk, dat achter
ons ligt, zien met oogen wier blikrichting wordt bepaald door de letterkunde van
de periode, waarin wij leven.
Ontegenzeggelijk is het juist, dat wij allen kinderen zijn van onzen tijd en als
zoodanig onderworpen aan den beperkten blik, die ons geslacht op het leven en
de wereld is vergund. Wat wij zien, zagen die aan ons voorafgingen niet ; doch wie
zal zeggen hoeveel van hetgeen zij zagen, reeds weder aan onzen blik onttrokken
is. En wat zullen zij zien -- en niet méér zien ! —, die na ons komen?
Maar ondanks dit feit, dat ook in deze dingen ons denken, zooals Paulus zegt,
slechts stukwerk zal kunnen zijn en ons kennen slechts een ten deele kennen, er
bestaat een voor ons bereikbare objectiviteit tegenover al datgene wat tot de geschiedenis behoort en het is onze dure plicht haar na te streven zooveel als in ons
vermogen ligt, wanneer wij ons bezig houden met figuren of verschijnselen uit
het verleden.
Dit geldt niet alleen voor hen, die zich op wetenschappelijke wijze met het
verleden bezig houden -- dan zouden wij er hier niet over hebben gesproken --,
doch het geldt voor een ieder onzer, zoodra wij ons tegenover het verleden weten
geplaatst.
Deze objectiviteit is niet gelegen in de betrekkelijke volmaaktheid van ons ken-

vermogen, waardoor wij heimelijk ons ten deele kennen toch weer zouden hebben
geperfectioneerd. Zij ligt elders. Zij ligt in onze eerbied voor de werkelijkheid, die
zich eenmaal in dit verleden heeft geopenbaard. Ja, eigenlijk ligt zij nog dieper
daarachter : want zij ligt niet in onze eerbied voor de werkelijkheid als zoodanig,
maar voor Datgene, waarvan zij, hoe verminkt en hoe schamel ook, de uitdrukking
is : van de voetsporen Gods, waarvan wij gelooven, dat zij van den aanvang tot het
einde door de geschiedenis gaan. En die ook van het geringste en zondigste niet
zijn weggewischt.
Deze eerbied brengt met zich, dat wij het verleden laten zijn wat het was
werkelijkheid. Een werkelijkheid, waarin het voor de menschen niet zooveel beter
of slechter te leven was dan in de onze en waarin de menschen zelf niet zooveel
beter of slechter waren dan wij. In deze eerbiedige en tegelijkertijd volstrekt zakelijke
houding tegenover het verleden ligt de sleutel tot alle dieper begrip van het
historische. Dit geldt voor de gewoonste ordeningen van het dagelijksche leven
even goed als voor de hoogste uitingen van wijsbegeerte, kunst en religie.
Wie deze houding niet aanvaardt en, af in ijdele zelfverheffing neerziet op een
duister en verachtelijk verleden af -'in dwaze dweepzucht het verleden tot in den

420

HADEWYCH

hemel beurt, zal nimmer waarlijk iets van den eigen zin van wat historie geworden
is kunnen verstaan. Hij zal van het verleden nooit meer vermogen te zien dan wat
het heden toevallig erin weerkaatst. Maar hij zal niet begrijpen, dat hetgeen hij ziet
slechts . zijn eigen misvormde trekken zijn en die van zijn tijd, en niet het gelaat
van zijn broeder en van eenzelfde wereld als die welke God gelijk de zijne heeft
liefgehad.
zijn zal zich misschien hebben afgevraagd, waartoe deze uitweiding dienstig kan
zijn bij de bespreking van de bloemlezing, die Dr. Johanna Snellen uit de geschriften
van de dertiende -eeuwsche dichteres Hadewych heeft te samen gesteld. 1) Daarover moge thans het volgende worden opgemerkt:
De geschriften van Hadewych zijn niet te verstaan zonder dat wij ons rekenschap
hebben gegeven van de geestelijke werkelijkheid, waaruit zij geboren werden. Dit
brengt in de eerste plaats met zich, dat wij haar werk niet mogen beschouwen als
resultaat van een litteraire productie, zooals wij dat gewoon zijn te doen met het
oeuvre van schrijvers en schrijfsters uit den nieuweren tijd. Het is de gevaarlijke
zijde van de overigens in menig opzicht treffende vergelijking, die Johanna Snellen
tusschen Hadewych en Henriëtte Roland Holst maakt, dat zij onze gedachten
hierdoor onwillekeurig te dien aanzien in een verkeerde richting drijft. Want
Hadewych was niet vóór alles „letterkundige," maar een vrouw, die haar leven
lang in de diepten der hel en in de hoogste hemelen naar rust in God heeft gezocht.
De figuur van Henriëtte Roland Holst moge hetzelfde brandend en onstilbaar
verlangen in zich dragen, het laat zich benaderen door middel van de letterkunde
van haar tijd en het komt ook als zoodanig tot ons. Hadewych's figuur daarentegen
valt gansch en al buiten onze litteraire normen. Zij brengen ons niet dichter tot
de kern van haar werk, maar er verder van af. Hadewych is alleen te begrijpen
door het geloof, d.w.z. de geloofshouding, te begrijpen, waaruit haar in ruimen zin
dichterlijke werkzaamheid voortgekomen is. Wie deze geloofshouding niet bij machte
is te verstaan, voor dien blijft Hadewych en haar werk een duister verschijnsel.
Zoo lezen wij in „Stroomingen en Gestalten", het vierde deel van „Zeven Eeuwen,
Spiegel der Nederlandsche Letteren" door Dr. K. H. de Raaf en j. J. Griss dit
armoedig zinnetje, waarmede Hadewych in dit handboek heeft afgedaan : „Een
dichteres, die geheel in visioenen leefde en daarvan zingt in hare liederen, is b.v.
zuster Hadewych (eind 13de eeuw), een merkwaardige kunstenares, die sommige
gedichten heeft gemaakt, welke als voorbeelden van middeleeuwsche woordkunst
van bijzondere beteekenis zijn. Haar werk is echter moeilijk te begrijpen tengevolge
van de duisterheid harer mystiek" 2
Armzaliger kan het wel haast niet : „een
dichteres, die geheel in visioenen leefde". Hoe stellen de geleerde heeren zich
dit voor ? En „gedichten, welke als voorbeelden van middeleeuwsche woordkunst
van bijzondere beteekenis zijn." Is het wonder, dat het tusschen philologen en
dichters meestal niet boteren wil !
Erger echter nog maakt het prof. Dr. J. Prinsen J.Lz. in zijn „Handboek tot
de Nederlandsche letterkundige Geschiedenis." Reeds in het inleidend hoofdstuk,
dat handelt over „De Middeleeuwsche Litteratuur en de drie Standen" heet het:
„Uit Hadewych spreekt enkel de geest van een bovenaardsch Christendom, die
slechts een oogenblik wordt getroffen door de lieve natuur, om terstond op te
zweven in de sferen der extase." Dat de term „bovenaardsch Christendom" volkomen zonder inhoud is en slechts een verlegenheidsuitdrukking van den schrijver
kan zijn, begrijpt een ieder, die wel eens getracht heeft zich zulk een „bovenaardsch
)

1

) Verschenen bij J. Ploegsma te Zeist.
} Rotterdam, 1931. blz. 40---41.
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Christendom" voor te stellen. Hachelijker evenwel wordt ons des professors wanbegrip in zake Hadewych getoond op blz. 116 e.v, van het bovengenoemd boek,
waar gepoogd is een karakteristiek van deze figuur te geven. Wij laten hier een
enkele passage volgen
„Wie zich in het werk van Hadewych verdiept, maakt een langen onderaardschen
tocht door geheimzinnige holen, langs grillig verlichte kristalformaties, die in
duistere hoeken opflitsen in parelmoerschittering, langs spookachtig ruischende
zwarte wateren, langs donkere afgronden, waarboven gierige grijparmen zich uitslaan naar ijle schimmen ; schrijnend schuren de sombere klaagtonen, de wanhoopsgillen langs dreigende rotsgevaarten. En wat doet het dan goed, weer te korven in
de zuivere, lieve, vrije natuur, in de streeling van de koesterende zon, tusschen
de goedige, witte wolkgevaarten, bij de eenvoudige vogeltjes, die sjilpen en
tierelieren, wat een weldadig gevoel, als we bladzij na bladzij weer opslaan in het
Devoot en profitelyck boecxken of het Antwerpsch liedboek."
Na deze professorale lyriek, die vrij tweede -handsch aandoet, zet de hoog-geleerde
aldus zijn beschouwingen voort : „Er is zeer stellig een zeker soort genot in, den
geestesstaat van Hadewych te ontleden, de diepte van deze ontredderde ziel ja,
waarlijk het staat er 1 -- te peilen, contact te krijgen met de phosphoresceerende
trilling van dit buitenaardsche wezen, en ik kan me voorstellen, dat zij in een
periode als de onze, die verfijning en vergeestelijking zoekt, door enkelen met liefde
wordt gelezen en bestudeerd, maar ik meen, dat we hiervan moeten doordrongen
blijven, dat een kunst, die gebaseerd is op een zoo grenzelooze versmading van het
leven en verachting van al het menschelijke, nimmer groote en machtig levende
kunst kan zijn." 1
Zooals men ziet, doet Prof. Prinsen hier vergeefsche pogingen om het werk van
Hadewych onder te brengen binnen zijn naturalistische kunstopvattingen, een
onderneming, die bij voorbaat tot mislukken is gedoemd. Hoe meent men, dat het
mogelijk zou zijn het rijke geestelijk leven van deze middel-eeuwsche vrouw te
vangen in de benepen, burgerlijke voor -onderstellingen der negentiende -eeuwsche
aesthetica 1
Hier wreekt zich wel bijzonder duidelijk de foutieve opzet van alle litteratuurbeschouwing, die niet op een zakelijk, objectief standpunt staat en zich niet in
de eerste plaats afvraagt derhalve : hoe het werk zèlf verstaan wil zijn, doch
die, volslagen onkritisch, eigen -tijdsche opvattingen gelden laat ten overstaan van
een figuur, die uit den aard der zaak geheel en al vreemd aan deze opvattingen is.
Hadewych is niet te verstaan zonder dat men het essentieele van haar geloofshouding verstaat. Wie daarvoor geen „gevoel" heeft, kan over haar niet anders
spreken als prof. Prinsen doet, die haar voor een „in Dionysischen waanzin" 2
bevangene houdt, wat, nuchter gezegd, beteekent, dat hij haar voor een hysterica
houdt. Een litteraire beschouwing te leveren over Hadewych, zooals wij dat gewoon
zijn te doen over b.v. Boutens of Leopold, is daarom een onding. De „schoonheid"
van Hadewych's werk komt slechts in de allerlaatste plaats in aanmerking om te
worden - genoemd. Zij is het vanzelfsprekende, zooals het het vanzelfsprekende van
een stoel is, dat men er op zitten kan en van een glas, dat men er uit drinken
kan. De waarde van Hadewych's werk ligt niet in het feit, dat haar gedichten voor beelden van middeleeuwsche woordkunst zijn, gelijk de heer Griss beweerde, maar
dat al wat zij geschreven heeft een klaar en meesleepend getuigenis aflegt van „de
diepe, de onstuimige, de veelbewogen dichterziel, de hartstochtelijke mensch
)
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s Gravenhage, 1920, blz. 11.
) Blz. 118.
3) Blz. 117.
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met haar twijfelingen en vlagen van wanhoop, haar ontroerende zelf-aanklachten
bij het zien van eigen tekortkomingen, bij het vernederend besef niet te mogen
stijgen tot die hoogten, die zij in haar beste oogenblikken als bereikbaar heeft aan
zij door Johanna Snellen in de inleiding tot haarbloemlezing')-schouwd,"zal
wordt geteekend. De grootheid van haar werk ligt in de grootheid van ziel, die
zich erin uitspreekt. In zijn toelichting tot „De Nederlandsche Poëzie in Honderd
Verzen" heeft Dirk Coster een onnavolgbaar zuivere en heldere karakteristiek van
Hadewych's dichterschap gegeven, die het beste uitgangspunt vormt voor een ieder,
die zich in haar werk verdiepen wil. Wij ontleenen eraan het volgende .
In Zuster Hadewych wordt alles uitgesproken, alles bitter en grootsch gezegd,
— Zij is de eenige der middeleeuwsche lyrici, die zich niet met de schroomvolle
aanduiding vergenoegen kan, die onophoudelijk worstelt om uiting, om de definitie,
om precies te zeggen welke tegenstrijdigheden haar bewonen, haar verscheuren,
als zou dit zeggen reeds een verlichting zijn. En daarbij is zij door dezen honger
naar liefde het zwaarst bezeten. Ook zij Coster vergelijkt haar met een andere
middeleeuwsche dichteres : Zuster Bertken heeft in dit groote verlangen den
aardschen mensch vergeten, verloochend, ook zij zendt haar zielskrachten de oneindige wijdte in, om er zich zelf of God te vinden : het geluk dat een onkenbare
God haar geeft of de dorre bitterheid van het onoverwonnen Ik." 2
In deze laatste tegenstelling heeft Coster het dialektische element in de mystiek
scherp gepeild, scherper dan Johanna Snellen, die in haar inleiding spreekt van „de
strijd die in iedere worsteling om het vinden van het zelf, de Godheid, het ideale
wordt gestreden," 3) een strijd, die zeker niet identiek is met Hadewych's, den
ganschen mensch ondersteboven werpende ziele -worsteling. Wij hebben er reeds
eerder opgewezen, hoe ook Johanna Snellen haar beeld van Hadewych bepalen laat
door typisch aesthetische opvattingen van dezen tijd, die in geenen deele terug
te vinden zijn in haar werk. Als het meest curieus voorbeeld van een dergelijke
interpretatie citeeren wij het volgend zinnetje uit de inleiding, dat weliswaar
volkomen klopt met het aestheticisme van de Tachtigers en hun epigonen, maar
dat natuurlijk met hetgeen er in het van Godsverlangen gekwelde hart van een
middeleeuwsche dichteres omgaat, niets te maken heeft. Het luidt aldus
„de kunstenares, die in haar onweerhoudbaren schoonheidsdrang niet in grijze
plichtsbetrachting haar heil zoekt, maar in het „koen" en „fier" streven naar zelfvolmaking, naar de hoogste zieleschoonheid, waardoor alleen de vereeniging met
God, dien zij als hoogste schoonheidsopenbaring ziet, kan worden verwezenlijkt." 4
Wie deze karakteristiek naast het zelf-portret legt, dat Hadewych in haar brieven
van zich heeft geschilderd, zal tot de onaangename ontdekking moeten komen, dat
deze karakteristiek van Dr. Snellen bedenkelijk veel op een karikatuur gelijkt en
bedenkelijk weinig overeenstemming vertoont met het beeld, dat de dichteres van
zich zelf heeft geteekend. Gelukkig echter weet Dr. Snellen elders in haar inleiding
meer steekhoudende gedachten over Hadewych's persoonlijkheid in het midden
te brengen, al blijven wij het betreuren, dat ook zij haar tol heeft moeten betalen
aan de onzakelijke wijze, waarop, blijkens een gerenommeerd handboek als dat
van Prof. Prinsen, ten onzent over het algemeen nog de litteratuurgeschiedenis
beoefend wordt.
Thans iets over de bloemlezing zelf. Wij hopen, dat zij zeer velen ertoe brengen
zal zich te verdiepen in Hadewych's werk, doch wij betwijfelen of het den lezers
)
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ondanks de noodige verklarende aanteekeningen wel bijzonder gemakkelijk gemaakt
is om door te dringen in den geest, die alles ademt wat deze vrouw geschreven heeft.
Deze geest toch ligt de meesten onzer betrekkelijk ver. Door de inleiding van Dr.
Snellen wordt hij ons niet zoo nabij gebracht als wij wel zouden wenschen. De
lezer staat daarom aan het eind der inleiding nog tamelijk vreemd tegenover
Hadewych's werk. En het zou ons niet verwonderen, indien dan een eerste kennis
haar gedichten op een teleurstelling uitliep.
-makinget
Toch was er een uitnemend middel geweest om den lezer zonder breedvoerige
verhandelingen over doel en wezen der middeleeuwsche mystiek vertrouwd te maken
met Hadewych's gedachtenwereld, n.l, een nauwkeurige, hier en daar van
aanteekeningen voorziene, vertaling van haar brieven. In deze brieven namelijk
is Hadewych zoozeer zich zelf en geeft zich met zooveel openheid en hartstocht,
dat men nergens beter dan d á ár een indruk krijgen kan van hetgeen er geleefd
heeft in haar geest, die ook haar gedichten en vizioenen heeft voortgebracht. Men
zal door de lectuur ervan genezen worden van veel waanvoorstellingen met betrekking tot de duisterheid van haar mystiek, om maar te zwijgen van „het
bovenaardsch Christendom", waarover prof. Prinsen in het inleidend hoofdstuk
tot zijn Handboek spreekt.
Uit deze brieven zal blijken, dat Hadewych ons als mensch nader staat dan wij
misschien aanvankelijk hadden verwacht ; en daarnaast : dat zij ons op het
oogenblik meer te zeggen heeft dan het meerendeel onzer contemporaine schrijvers
en schrijfsters van wie een groot aantal zich meer leiden laat door de smaak van
het publiek dan door de spontane ingeving van hun eigen hart, dat hun, vermoeden
wij, veel vaker het zwijgen op zou leggen dan het spreken in dezen tijd.
Om onze beweringen te staven zullen wij hierbij een aantal uitspraken aan onze
lezers overleggen, die aan Hadewych's brieven zijn ontleend. Wij volgen hierbij
de Duitsche vertaling van Hadewych's werken van de hand van J. O. Plassmann,
in 1923 verschenen bij het Folkwang- Verlag te Hagen i.W. en Darmstadt.
Uit den tweeden brief : „Men moet zich over hetgeen men lijdt niet bedroeven
en niet verlangen naar rust. Om al te verwerven moet men alles overgeven en afstand
doen van alle rust. Weest immer welgemoed in de hoop liefde te ontvangen ;
want zoo gij niets begeert dan Gods liefde alleen, zult gij geen enkelen grond
tot rust begeeren dan Zijne liefde. Weest waakzaam en tevreden in alle uiterlijke
dingen. Handelt steeds naar beste weten, maar bekommert u om winstbejag noch
zaligheid, om vervloeking noch om zekerheid, noch ook om rampspoed ; doet en
laat alle dingen om der Minne eer". 1
„Al voelt gij ook somtijds ellende des harten, daarom moet gij nog geenszins
vertwijfelen. Want waarlijk ik zeg u : alle ellende, die men van goeden wille is
voor God te lijden, is Gode gansch en al welgevallig. Het zou echter een kennis
zijn, die ons te vroeg bereikte, indien wij wisten hoezeer dit naar God's liefde
is. Want dan zouden wij immers geen ellende meer te dragen hebben, daar degene, die den wil God's kende en wist, dat hij er mede in overeenstemming
handelde, gaarne om zijnentwille in den afgrond der hel zou wenschen te verblijven.
En nimmermeer zou deze kunnen voortschrijden en toenemen in (geestelijken)
wasdom, omdat hij geen leed meer zou kunnen gevoelen. Wie weten zoude, dat
hij in al zijn werken aan God behagen zou, dien zou niets meer leed berokkenen
kunnen, wat hem ook mocht overkomen". 2
Uit den vierden brief: „Velen dwalen met betrekking tot een door hen gekoesterde hoop, namelijk in zooverre zij hopen, dat God hun hunne zonden ver)
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1 ) Blz. 8. Bij het schrijven van dit artikel waren wij helaas niet in de gelegenheid de
oorspronkelijke tekst van deze citaten te benutten. 2) Blz. 9.
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geven heeft. Want indien zij hun waarlijk vergeven waren, zouden zij God lief
hebben en volbrengen de werken der liefde. Doch in ijdele verwachting verlaten
zij zich op dingen, die hun nimmermeer toebehooren zullen ; want zij zijn traag
en nalatig in hunne schuld, die zij hebben tegenover God en de liefde en die
men boeten moet tot in den dood".')
En dit over God in den zesden brief : „Want Hij is in Zichzelf gerechtvaardigd
en alleen vermogend recht tot Zich te nemen en uit te deelen. Hij is in de hemelen
Zijner heerlijkheid, en wij zijn in de diepten onzer onvolkomenheid. In het bij
gij en ik, wij, die nog niet geworden zijn wat wij zijn, en die nog niet-zonder
in bezit genomen hebben wat wij bezitten en wien nog zoo verre is datgene wat
ons toebehoort, wij moeten zonder ophouden alle dingen ontberen om ál te ver
innerlijk en met ijver leeren het volmaakte leven der liefde, die ons-wervn
beide tot hare werken uitverkoren heeft ". 2
„Waar liefde is, daar is ten allen tijde een groote taak en menig leeds. Doch al
haar leed is zoet : qui amat, non laborat : wie liefheeft, moeit zich om geen leed." 3
„Laat u den eeuwigen dooltocht tot God liever zijn dan een rustpunt, dat ligt
beneden Zijn verhevenheid." 4
„Deugden moet men nastreven niet uit machtsbegeerte noch uit vreugde (aan
hun bezit), evenmin wegens rijkdom, noch om (in het oog der menschen) te worden
verhoogd, om geenerlei gewin in den hemel noch ook op aarde, doch enkel en
alleen om aan God's hoogste almacht welgevallig te zijn, die de menschelijke
natuur tot Zijn lof en eer geschapen heeft en tot onze eigen vreugde in eeuwige
glorie". 5
Uit den tienden brief : „Deugden houden de liefde in stand en niet zoet gevoel. Want het gebeurt somtijds, dat iemand, die minder rijk aan liefde is, meer
gevoelszoetheid bezit. Maar niet hieraan is de liefde te meten, maar daaraan,
hoezeer deze mensch zijn leven in deugdzaamheid heeft gegrondvest en hoezeer
hij het in naastenliefde verworteld heeft ". s) Een gulden woord voor onze al
te ijverige moderne mystici van beiderlei geslacht. Evenals dit uit denzelfden
brief, waarmede wij ons exposé besluiten : „Niemand verlange zeer naar loon ;
wanneer hij slechts het zijne doet, zal wel de Minne het hare doen. Dat weten
wel die wijs zijn en zich immer moeite geven om een deugdzaam leven. Zij zoeken
niets dan der liefde wil. En om geen ander zoet gevoel bidden zij de Minne dan
dat zij ten allen tijde en onder alle omstandigheden mogen kennen haren liefsten
wil". ?)
Wij meenen, dat uit deze enkele citaten de figuur van Hadewych ons zeer nabij
gekomen is. Willen wij haar daarenboven uit de litteratuur onzer dagen verstaan,
dan zullen wij beter doen ons te wenden tot het dichtwerk van Boutens dan tot
dat van Henriëtte Roland Holst, In Boutens' oeuvre moge de mystiek tot een
klaarder, meer klassiek gerichte uitbeelding gekomen zijn, naar hun wezen is
beider dichterschap ten nauwste aan elkaar verwant. De lectuur van Boutens'
verzen kan u het in bijna iederen regel bevestigen.
)

)

)

)

1

) Blz. 12. 2) Blz. 14. 3) Blz. 15 4) Blz. 16. 5) Blz. 19. 6) Blz. 21. 7 ) Blz. 22.
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ENKELE AANTEEKENINGEN BIJ HEEROMA'S KRONIEK VAN HET LITERAIRE
LEVEN IN 1932+
De kroniek van onze jongste redacteur in het eerste 1933-nummer van Opwaartsche Wegen
zal in groote lijn, door het georiënteerde lezerspubliek van ons tijdschrift met eenige bewondering
gewaardeerd zijn geworden. Ik zelf heb er in menig opzicht van genoten. Het betoog is, op
enkele onderdeelen na, waarbij ik dan ook gaarne mijn aanteekeningen maak, een goede oriëntatie.
De toon is voorts wat zuur en laatdunkend ; vooral voor een redacteur van een tijdschrift waaraan
zelf zooveel ontbreekt en waarin in 't bijzonder zoo weinig beweging zit die correspondeert met
de polsslag van deze tijd, zoo dat hij de kroniek over „ons leven" maar achterwege laat met de
verwijzing : dat de lezers die van nabij hebben meegemaakt.
Een bedenkelijke autoritaire gearriveerdheid.
Heeroma zegt in de aanvang van zijn kroniek : Een kroniekschrijver moet een objectief man
zijn en niet zijn eigen kriteria, maar de kriteria der groepeeringen zelf moeten hem de maatstaf
aan de hand doen om tot een indeeling van het literaire leven te komen.
De interpretatie der betreffende maatstaven lijken me het beste deel van de kroniek. Heeroma's
subjectief oordeel kruist zijn objectieve beschouwingen meermalen gelukkig en raak, maar enkele
malen prikkelt het tot verzet.
Op pag. 378 vind ik onderaan een zin die luidt:
De jong-protestantse groep heeft door haar kultureele achterstand bij de Jong-katholieken bijv.
A. J. D. van Oosten aan de R.K. kerk moeten afstaan.
Heeroma blijft volkomen in gebreke aan te toonen waaruit deze kultureele achterstand blijkt.
Hij doet voorkomen alsof dit vanzelfsprekend duidelijk is. Indien hij zijn bewering niet grondig
weet te motiveeren kan ik haar slechts zien als het koesteren van ons zooveelste minderwaardigheidsgevoel.
Dat wij echter A. J. D. van Oosten door deze onwaarschijnlijke kultureele achterstand aan de
R.K. Kerk moesten afstaan, is een insinuatie waarmede Heeroma zichzelf blameert.
Voorts.: Uit het feit trouwens dat zooveel protestanten tegenwoordig om de gewijde Gemeenschapskaars heenfladderen, blijkt duidelijk dat het netjes is geworden om kultureel een beetje
met Rome te koketteeren. Inderdaad het blijkt wel duidelijk. Maar zou ik Heeroma enkele andere
duidelijkheden aan de hand mogen doen?
Is het bijv. Heeroma niet opgevallen dat gelijktijdig aan deze Gemeenschapsflirt een hevige
adoratie der protestante jongeren (ondanks de epigonen slacht) te constateeren valt voor elk
willekeurig ander tijdschrift : (ik zou haast zeggen behalve voor Opwaartsche Wegen), De Gids,
De Nieuwe Gids, Forum, Roeping, Elseviers, Helikon, tot Het Venster, het Korenland en de
Delver toe?
Maar als Heeroma dan per se een accent op dit koketteeren met de Gemeenschap wil leggen,
zou dan de oorzaak niet eerder te vinden zijn in de aantrekkingskracht, die de Protestantsch
gerichte geest van de R.K. Gemeenschap, op onze jongeren uitoefent.
Een gerichtheid die de Gemeenschap bijwijlen kettersche allures doet aannemen en die een
preventieve censuur der R.K. geestelijke overheid noodzakelijk maakte?
Een gerichtheid ook, die deze protestante jongeren zoo goed als geheel in Opwaartsche Wegen
missen?
En als ik vervolgens Heeroma nog even mee mag nemen naar pag. 381 en zijn beschouwing
over Het Venster, waar hij zegt:
(Hier) schrijven ook enkele mal-kontente Jong-Protestanten in, vroegere medewerkers van
Opw. Wegen die met de principieele richting van ons tijdschrift niet langer konden of wilden
meegaan....
dan kom ik tot de vraag of het voor de objectiviteit der kroniek niet juister ware geweest te
zeggen : dat ALLE protestante jongere O.W. medewerkers behalve Muus Jacobse en de Bruin
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(de poëtische productie van de B, is niet zoo overvloedig) in het Venster hebben gepubliceerd
en nog publiceeren.
En of het tenslotte niet beter ware geweest de principieele richting van ons tijdschrift in dit
verband niet te noemen, omdat ten eerste uit de kolommen van O.W. moeilijk is uit te visschen
welke principieele richting het blad eigenlijk volgt en vervolgens, omdat juist dit punt in de
boezem van de redactie zelve tot op de huidige dag een kwestie van ernstig dispuut (alias permanente bezinning) uitmaakt.
Indien een conclusie er dan ook falikant naast is, is het deze wel. Het opmerkelijk verschijnsel
dat thans bijna uitsluitend de lyriek van Muus Jacobse in O.W. domineert en dat de overige
jongeren of enthousiastloos óf heelemaal niet meer in 0. W. publiceeren, behoorde de redactie
en in 't bijzonder de kroniekschrijver geleerd te hebben dat de schuld van deze toestand elders ligt.
Juist in het gebrek aan principe, richting en leiding waardoor 0. W. naast de andere cultureel literaire groepsperiodieken niet het toonaangevend tijdschrift is geworden waarop de jongeren
gehoopt hadden ; door pretentievol inconsequent oordeelen en permanent geblunder jegens het
werk van hun medewerkers: door imcompetent gecritiseer en een totaal ontbreken van elke
vorm van strijdvaardigheid.

JAN H. DE GROOT.

NASCHRIFT.

De redaktie ontving behalve het bovenstaande stuk van Jan H. de Groot ook „Enkele Aan
dezelfde geest van G. Kamphuis. Deze laatste maakt o.a. bezwaar tegen de-teknig"
opmerking van de kroniekschrijver, dat de oprichting van Forum een nederlaag voor Marsman
betekent. Ook meent hij, dat Het Venster ten onrechte in „het liberale kamp" wordt ondergebracht : „Blijkbaar kan Heeroma zich niet voorstellen, dat er ook nog menschen zijn, die in
argelooze onbewustheid van zijn speciale vierdeeling een tijdschrift hebben, omdat ze, naast hun
particuliere overtuiging, die met eenig wringen en trekken wellicht in zijn vierdeeling is onder
te brengen, ook nog belangstelling hebben voor proza en poëzie in het algemeen. En als hij
dan een of ander zinnetje leest uit een in luchtige spot geschreven stukje van de redactie ter
verduidelijking van haar bedoelingen, wordt dit zoo maar uit z'n verband gelicht en loodzwaar
neergeploft in een der vier vakjes met de commentaar, dat deze menschen zich nu „de jongeren
bij uitnemendheid" voelen ". Kamphuis tekent verder, evenals Jan H. de Groot, protest aan
tegen 's kroniekschrijvers voorstelling over de „enkele malkontente Jong- Protestanten", die aan
Het Venster meewerken en vraagt naar „de principiële richting van ons tijdschrift". Bij onze
beperkte plaatsruimte moeten wij ons bepalen tot dit referaat van Kamphuis' aantekeningen. Het
hier volgende antwoord geldt de gezamenlike opmerkingen van beide schrijvers.
Wanneer wij de vriendelike terechtwijzingen over de toon van de kroniekschrijver e.d. buiten
beschouwing laten en zonder kommentaar aan onze lezers ter bespiegeling aanbieden, blijven er
nog een drietal punten te „verantwoorden ". Ten eerste de mening van de kroniekschrijver over
de huidige kulturele achterstand van de Jong- Protestantse groep ten opzichte van de JongKatholieken in verband met de overgang van A. J. D. van Oosten en de voorliefde van zovele
Protestantse schrijvers voor Katholieke literaire tijdschriften als De Gemeenschap (en Roeping,
kan er desgewenst bijgevoegd worden, hoewel het daar lang niet zo sprekend is, omdat Roeping
geen „leidend" tijdschrift is). De „willekeurige andere tijdschriften ", waarvoor Jan de Groot
ook zo'n hevige adoratie konstateert, een konstatering die in haar algemeenheid voor zijn rekening
blijft, zijn, behalve het Roomse Roeping en het Protestantse Korenland, altegader „liberale"
tijdschriften. De kroniekschrijver meent, dat hij niet in gebreke is gebleven de aantrekkingskracht
van de liberale literaire tijdschriften op klerikale auteurs te sienjaleren. Jan de Groot herleze
bijv, het kroniekgedeelte, dat aan Het Venster is gewijd. Opmerkeliker dan het koketteren met
een liberale kultuur is voor een Kalvinist echter het koketteren met Rome, evenals het opmerkeliker is, wanneer een kind van Kalvinistisen huize een Roomse school bezoekt, dan wanneer
het de „Kristelike en maatschappelike deugden" van een Openbare school te verwerken krijgt.
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De aantrekkingskracht van liberale tijdschriften op klerikale auteurs in het algemeen en van
Roomse tijdschriften op Protestantse auteurs in het bizonder verklaart de kroniekschrijver uit dezelfde
oorzaak, nl+ uit de zwakheid van de kulturele vormgeving in de klerikale groepen in het algemeen
en in de Kalvinistise groep in het bizonder. Deze konstatering van zwakheid in zake kulturele
vormgeving heeft niet de bedoeling om enig minderwaardigheidsgevoel te fokken, maar om te
prikkelen. Te prikkelen om deze achterstand in kulturele vormgeving in te halen om mee te
werken aan de opbouw van een Protestants-Kristelike kultuur, op de basis van de Reformatie,
die spreekt tot de mensen van deze tijd en waarin zij God weer zullen kunnen vinden. De kroniekschrijver heeft zijn opvattingen over deze kulturele opbouw trachten uiteen te zetten in zijn lezing
over Vrijheid en Gebondenheid van de Dichter (Nov.nr. van O.W.). Van een „Protestantsch gerichte
geest van de R.K. Gemeenschap" heeft de kroniekschrijver nooit iets gemerkt. Als zijn geheugen
hem niet bedriegt, waren het geenszin de „kettersche allures" van een veronderstelde » Protestantsche" gerichtheid, die een preventieve censuur der Roomse geestelike overheid noodzakelik maakten. Ieder, die een tikje opstandig is tegen de maatschappelike orde of een bepaalde politieke
leider of zelfs tegen een kerkelike overheid is toch niet „Protestantsch gericht" ? Wat zouden
de Marxisten anders goede Protestanten zijn. Het getuigt ongetwijfeld van veel zelfrespekt,
wanneer een Kalvinist zijn werk door de geestelike overheid van de Roomse Kerk laat goedkeuren, voordat het gepubliceerd wordt. De redaktie van O.W. meent er echter slechts een eer
in te kunnen stellen, wanneer haar Protestantisme van een ander gehalte wordt bevonden dan
de „Protestantsch gerichte geest van de R.K. Gemeenschap", die Jan de Groot konstateert.
Overigens heeft de kr. schr. met de „frisheid" in het politieke en sociale, die de Gemeenschapjongeren kenmerkt, openlik zijn sympathie betuigd. O. W. is echter tot dusver geen politiek en sociaal
maar literair tijdschrift geweest en bisschoppen om mee overhoop te liggen kent de Kalvinistise
kerkordening niet. Om nu tot het geval-Van Oosten te komen. Waar schrijft Jan de Groot deze
overgang tot de Roomse kerk eigelik aan toe ? Gelooft hij aan de grotere obj ektief-f ilosof ise of
-theologise „waarheid" van het Papisme boven het Reformatorise Kristendom ? Maar dan is
Jan de ' Groot zelf Rooms. Denkt hij aan een achteruitgang van Van Oostens geestvermogens,
waardoor deze ten opzichte van de „waarheid" op een dwaalspoor of onder de suggestie van
geestelik sterkere vrienden kon komen ? Het lijkt toch wel, op zijn zachtst gesproken, een
„insinuatie" om zoiets te veronderstellen. De kr. schr. kent Van Oosten niet persoonlik, maar
weet, dat hij een dichter is. Hij ziet daarom deze overgang niet als de overgang van een filosoof
of een theoloog, maar als de overgang van een dichter. Een dichter, die ook door zijn dichter
vormgeving van de waarheid en tot God komt. Van Oosten is, naar de mening van-schapto
de kr. schr., doordat hij voor zijn dichterlike vormgeving geen steun kon vinden bij een momenteel al te zeer verschraalde Protestantse kultuur en doordat hem het vormvermogen of de geest
ontbrak mee te blijven vechten voor de vernieuwing van die Reformatorise kultuur, losge--kracht
slagen van de kerk en, na een heidense periode, opgevangen door de Roomse kerk, die immers
zoveel „dichterliker" is, d.w.z. in de kulturele vormgeving, die het meest tot een dichter spreekt,
verder gevorderd dan de kerk van Kalvijn. Dit is vanzelf maar een poging tot verklaring en de
kr. schr. houdt zich aanbevolen, als Jan de Groot een aannemeliker lezing weet te geven.
Ten tweede. Het Venster (evenals Helikon) wordt door de kr. schr. onder de „liberale"
tijdschriften gerekend, omdat een tot principe gemaakte „belangstelling voor proza en poëzie
in het algemeen", d.w.z. een voorkeurloze liefde voor de vormgeving als zodanig, voor de
literatuur om de literatuur, typies humanisties is. Hierdoor wordt de mens als vormgever, als
worstelaar om vorm, in het middelpunt geplaatst, terwijl wat hij zoekt en door Wie hij gezocht
wordt, iets van het tweede plan wordt, een van die futiliteiten, waar we ons vooral niet op moeten
doodkijken en waardoor we ons vooral niet moeten laten scheiden. De kulturele eenheid boven
geloofsverdeeldheid is toch typies liberaal. Het liberalisme ontziet, in theorie, ieders overtuiging.
De praktijk leert ons wel wat anders, ook de praktijk van Het Venster. Toen de kr. schr. de
afleveringen van Het Venster doorlas is hem een zin opgevallen van de hand van de redaktiesekr. Man Arnet, een zin, die hij in dit verband de lezers van O. W. niet wil onthouden: „Laat
Kuyle's gedeeltelijk onzinnige en gedeeltelijk vunzige insinuatie omtrent het dunpootige ree en
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de onbenaambare vrouw (tusschen haakjes daar is een naam voor, maar een rechtgeaard Calvinist
noemt de dingen niet bij hun naam) . . . . " De rest van de zin doet er niet toe, het komt er maar
op aan, dat, als in alle rechtgeaarde liberale tijdschriften, ook hier de rechtgeaarde Kalvinist,
alleen voor het voetlicht geroepen wordt om hoon in ontvangst te nemen. Hoe eervol moet het
voor een Kalvinist zijn om niettemin aan zo'n tijdschrift mee te werken. Terwille van die een
lees je met plezier over honende uitlatingen heen of weet je ze onmiddellik als mopjes te waarderen. Volgens Jan de Groot hebben alle jongere O. W. medewerkers behalve Muus Jacobse
en De Bruin in Het Venster gepubliceerd. Nu, dat „alle" moet cum grano salis genomen worden
en voor „O. W. medewerkers" moet „O. W. dichters" staan. Altans de namen van J. K. van
Eerbeek, Diet Kramer, Jilles Limburg, om maar een paar prozaïsten uit de laatste jaargang van
O. W. te nemen, is de kr. schr. tot dusver niet in het Venster tegengekomen. Evenmin die van
de jongere dichters uit de laatste jaargang H. M. van Randwijk, Aldert Jongedorper en Jan
Roselaar. Overigens bedoelde de kr. schr. met die „enkele Jong- Protestanten, vroegere mede
Wegen, die met de principiële richting van ons tijdschrift niet langer konden-werksvanOp.
of wilden meegaan", volstrekt niet alle Protestantse medewerkers van Het Venster. Bedoeld
werden inderdaad de vroegere medewerkers, die naar het de kr. schr., wellicht ten onrechte, toescheen, volstrekt met O. W. gebroken hadden. Hem persoonlik zou niets aangenamer zijn,
dan dat de vroegere medewerkers in kwestie hem metterdaad tot leugenaar maakten door te
tonen, dat zij wel met een principiëel gericht Jong-Protestants tijdschrift, als O. W. sinds een
paar jaar, nadrukkeliker dan daarvoor, wil zijn, kunnen meegaan.
Ten derde wordt naar aanleiding van de opmerking van de kr, schr. door Jan de Groot
aan de redaktie van O. W. juist „gebrek aan principe, richting en leiding" verweten „waardoor
O. W. naast de andere cultureel -literaire groepsperiodieken niet het toonaangevend tijdschrift is
geworden waarop de jongeren gehoopt hadden" en behalve dit gebrek aan principe enz. nog
een heleboel lelike dingen meer. Kamphuis vraagt in zijn Aanteekeningen : „Welke is „de principële richting van ons tijdschrift" ? Die van Heeroma ? Die van Van Ham ? Of die van Van
der Leek ?" De kroniekschrijver heeft niet aan een bizondere richting van een van de redaktieleden gedacht, maar aan de algemene tendentie van de laatste jaren, waardoor het zoeken naar
een principiële richting bij Van der Leek, zowel als bij Van Ham, zowel als bij hemzelf, gestuwd wordt, hoezeer het resultaat van dat zoeken op het ogenblik misschien nog mag verschillen. En waarlik niet alleen de drie mensen die Kamphuis nu toevallig genoemd heeft, hebben
in de afgelopen jaren gezocht, maar allen die het wel meenden met O. W. Redaktie en medewerkers moeten een gemeenschap van zoekers vormen. Dat daarbij nooit konflikten zullen voorkomen, is ondenkbaar, maar het lijkt ons toe, dat de oplossing van deze konflikten niet ligt in
het „óf enthousiastloos of heelemaal niet meer in O. W. publiceeren", waar Jan de Groot het
over heeft. De redaktie heeft naar haar beste weten getracht leiding te geven aan het zoeken
naar een principiële richting. Zij meent nog steeds dat het alleen maar of in hoofdzaak „belang stelling hebben voor proza en poëzie in het algemeen" geen zoeken is naar een principiële
richting, evenmin als het medewerken aan De Gemeenschap dat is. Zij is er ten volle van overtuigd, dat zij bij het zoeken in veel te kort is geschoten, maar zij meent, dat ook de vroegere
en latere medewerkers, waarvan Jan de Groot en Kamphuis zich de tolken maken, in deze
allerminst vrij uit gaan. Een medewerker, die in de kolommen van O. W. gaat zoeken, welke
richting, principiële richting, dit blad toch wel uit mag gaan, zal wellicht moeilik de formule,
die allen verbindt, kunnen vinden. Maar een medewerker, die ernstig meezoekt, heeft die formule
niet nodig, mits er een vertrouwensgemeenschap is, tussen redaktie en medewerkers zoals die er
tussen de redaktieleden onderling is. Het is voor ons redakteurs van O. W. niet prettig, als wij
ons door een jarenlang medewerker als Jan de Groot zo ostentatief en weinig hoffelik het vertrouwen horen ontzeggen. Het komt ons voor, dat dergelijke kritiek weinig opbouwend is en
dat er te veel persoonlike gekrenktheid in spreekt. Niettemin hebben wij aan deze kritiek de gelegenheid willen geven om zich te uiten, omdat uit dit negatieve wellicht nog eens het positieve
zal voortkomen.
K. HRomA.
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Jan Compagnie, door Arthur van Schendel, Nijgh & v. Ditmar N.V. '32.
Ik heb den indruk dat de faam van dit boek deze aankondiging en beoordeeling ervan al vooruit
is. Het werd immers reeds overal als een nieuwe van Schendel" bij het lezend publiek geïntroduceerd, hetgeen na de uitstekende ontvangst van „het Fregatschip Johanna" meer dan genoeg zei.
Op het kunstenaarsschap van Arthur van Schendel valt, ook na zijn zoogenaamde richtingsverandering, die met den zooeven genoemden roman heet te zijn aangevangen, niets meer af te
dingen. Hij bewees met het Fregatschip en hij bewijst met „Jan Compagnie" opnieuw zijn volleerd
vakmanschap in het proza.
Tusschen de lectuur van dit laatste boek door heb ik ook nog eens in „Een zwerver verliefd"
van denzelfden auteur gelezen. In het hanteeren van de taal heb ik weinig of geen verschil kunnen
ontdekken. In beide boeken is v. Schendel de verteller, die in het eerste verhaal nauwelijks en
in dit laatste nergens gebruik maakt van den dialoog.
De soberheid en de zuiverheid in het woordgebruik zijn in beide romans opvallend. Deze soberheid leidt allerminst tot beperktheid. v. Schendel beschikt, bij alle rust, ruim over onze rijke
en rijkgeschakeerde Nederlandsche taal. De stof voor dit laatste boek deed hem uitteraard nog
een voorraad woorden en uitdrukkingen aan de hand, die thans in onbruik zijn geraakt. Hij heeft
ze in zijn feillooze keus bewonderenswaardig aangewend.
Hiermede zijn wel bijkans al de voortreffelijke deugden van dezen laatsten roman tevens aangeduid. Een van de verschillen die dit werk met het oudere van dezen schrijver vertoont is dit, dat
het minder boeit als verhaal. Arthur van Schendel heeft tegenover Jan de Brasser, den Amsterdamschen jongen die als soldaat in dienst van de Compagnie naar Indië gaat en na vijfentwintig
jaar als gezeten handelsman in het Vaderland terugkeert, een opmerkelijke koelheid bewaard.
Deze roman is het relaas van een moeitevol leven, en van een kwarteeuw bewind, onmacht en
overmacht der O. I. Compagnie : een ingetogen vertelling van de deugden en zwakheden van
een oer -hollandsch karakter uit dien gouden tijd ; van de voortvarendheid en de nalatigheid der
Compagniedienaren.
De „verstrooiïng" der feiten over deze zakelijke kroniek, zóó, dat niet hier een opeenhooping
en ginds een leegte ontstaat, heeft v. Schendel meesterlijk volbracht. Maar de figuren treden
ons van tusschen het geschiedkundig materiaal niet duidelijk, kenbaar, tegemoet. De bijfiguren
niet, maar Jan de Brasser evenmin. Hij is een echte jongen, een goed soldaat, een kloeke ontginner, eerlijk, wars van onrecht : een complex van hollandsche braafheden die we wel waardeeren,
maar die al-met-al niet een persoonlijkheid samenstellen, waarvan we zeggen : dat is 'm, zóó
was -ie, een vent, ik hou' van 'm.
Gelegenheid was er te over om Jan de Brasser als mensch dichterbij te brengen in zijn blijkbare
goedheid, zijn rechtschapenheid, of in zijn drift. „Nu gebeurt het" denk je af en toe. Maar nee, -van Schendel glijdt onbewogen over het voorval heen. Ik denk dat er ontzettend veel beheer
gelatenheid of belegen levenservaring, waarna enkel de schoonheid der dingen-op--schingof
zichzelf en der verschijnselen -zonder-meer overblijft, voor noodig is om zóó zijn kalmte, zijn
glimlach en het vonkske glimp in zijn pijpekop te bewaren.
0, -- het is al-met-al een weldaad temidden van al dat getetter en die bombasterij tegenwoordig, — zéker. Maar een algeheel ongespannen instelling op de zakelijkheid en de feitelijkheid
van een kroniek -- hoe vaderlandsch ook, hoe kleurrijk overigens, -- is wel eens wat te veel gevergd.

D. B.
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De Erve, Burdee, door M. C. van Zeggelen, Scheltema & Holkema's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij, Amsterdam.
Marie C. van Zeggelen heeft nog niet zoo lang geleden onze literatuur eens verrijkt met een
verhaal uit een romantisch verleden : „De Plaetse aan de Veght", dat historische gegevens tot
grondslag had, evenals haar roman „Twee Amsterdamsche Joffers".
Ditmaal is de schrijfster dichter bij haar tijd gebleven, met deze geschiedenis van hedendaagsche
personen. Het is een beetje een moeilijk geval met die Erven van de papiergroothandel Burdee.
Van de eigenlijke Familie is in de mannelijke linie niet veel meer overgebleven, enkel nog een
teringachtig nakomertje van dien naam. Verder zijn er nog de twee zusters, de eene, Arnie, een
schilderes, en Jos, een flinke, kwieke jongedame, die bij Moeder in Gelderland woont. Een familielid,
Taco Tjeerda, leidt de zaak. Arnie onderhoudt een vrindschap met een schilder, haar leermeester.
Men komt in het begin even in den waan dat deze weer van dat bekende Don-Juan-slag is, maar
dat valt later erg mee. Nee, dat is maar een schijnbaar gevaar, het meest in de oogen der familie
en van Taco vooral, die Arnie zoo noodig heeft met het oog op de redding der „Erven". Ze
belandt ook inderdaad in z'n armen, maar niet eerder, dan nadat haar „Jawoord" door een
slordigheid van het kantoormeisje Tootje veel te laat in Taco's bezit komt ; door welk ver
feit deze Tootje zich zelfs gedrongen voelt naar Parijs te vluchten, waar dan ook-schrikelj
plotseling de schilder naast haar op het terras zit. Arnie wordt Taco's vrouw, maar weer niet
eerder dan nadat haar geliefde op weg naar zijn bruid een vliegongeluk heeft gehad met als
gevolg verlies van het gezichtsvermogen, ongeneeslijk, nee — ten slotte toch weer zoogoed
als genezen. Ik hoop maar eigenlijk, dat aan dit verhaal ook historische gegevens ten grondslag
liggen, want het leven is gewoonlijk nog al nukkig ; maar hier wordt dan ook eens het tegendeel
bewezen, gelukkig. Werkelooze kantoorjuffies vinden niet dikwijls een baantje doordat ze een oude
dame, die aangereden is, liefdevol van de straat ophelpen en thuis brengen, welke oude moeke
dan tevens weer met die lieve ouderwetsche wankele zaak „Burdee" in relatie staat enz. Wat
een tijd, wat een tijd, zeggen de menschen tegenwoordig. Ach-kom. Het gaat met effecten en
oude zaken wel eens een beetje scheef en de menschen speculeeren wel, maar er zijn toch ook
nog edelmoedige vrouwen, die de papieren gauw in vertrouwde handen geven, getuige deze
hedendaagsche familieroman. We leven toch eigenlijk in een klein kringetje, hoor. Als je mekaar
maar wat helpt. Zelfs in Parijs, laat staan in Amsterdam, zie je je vrinden elk uur van den dag..
Enfin, misschien kan een man een geschiedenis, waarin het hoofdzakelijk over vrouwen gaat
en waarin zelfs de manlijke personen, vooral als ze het „zakenmasker" hebben „afgeworpen" en
zich weer met „de grijze deukhoed" getooid hebben zoo teder zijn, niet naar waarde schatten.
Dit boek is dan blijkbaar voor de dames geschreven, die theevisites waardeeren en een breiwerkje
van ijswol en voor dezulken, die met Bach en zoo alle hinderlijke kleinigheden wegspelen. Die
drukke manmenschen begrijpen nu toch eenmaal niet, vooral heden -ten-dage niet, wat al die vuile
kopjes, een achterloopende klok en het feit, dat Mevrouw haar hoed in de tuinkamer afgedaan
heeft enz. voor belang hebben, t.a.v. den nood der Erven. Tenzij je je natuurlijk min of meer
geparenteerd voelt aan deze menschen. Maar — dit boek sticht geen kwaad, hetgeen men van
sommige „hedendaagsche" vrouwenboeken, helaas, niet altijd getuigen kan. D. B.

Christendom en Natuurwetenschap.
Het Christelijk Geloof en de beoefening der Natuurwetenschap, door
Dr. J. Bruin.
Sterren en sterrenstelsels, door Dr. W. J. A. Schouten.
Uitgave van J. H. Kok N.V. te Kampen, 1932.
Een serie van 10 delen is ontworpen om de verhouding van Christendom en Natuurwetenschap
van verschillende zijden te belichten. We leven niet meer in een tijd, waarin het konflikt van
geloof en wetenschap voorop staat in de belangstelling. We zijn over het 19de eeuwse intellektualisme heen en het hoogmoedig optimisme van de wetenschap is gebroken met de ganse
kultuurtrots van de 19de eeuw. Dat wil niet zeggen, al is dit konflikt niet meer het voornaamste
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onzer dagen, dat het nog niet velen benauwt. En daarom is het toe te juichen, dat van Christelike
zijde door mannen die bevoegd zijn over de natuurwetenschap te oordelen, over deze vragen geschreven wordt. En even verheugend is het, dat ze het met de moeilikheden niet op een akkoordje
gooien bij wijze van de oude harmoniseringspogingen. Ze erkennen, dat het konflikt vaak aan
de theologiese exegese ligt, ook vaak aan een al te vrijmoedige hypothese van de kant der wetenschap. Een enkele maal komt iets van de harmoniseerbehoefte om de hoek kijken, als b.v, een
van beide schrijvers zich verheugt over het feit, dat wanneer één der hypothesen voor een
Christen onaannemelik is, er dan vaak een andere naast staat, die voor een Christen aanlokkeliker
is, omdat die ons niet zo in het konflikt drijft. Hier was het de plaats geweest om de moeilikheid
vol in het gezicht te zien. Want de mogelikheid, laten we zeggen het feit bestaat toch voor ieder
onderzoeker, zij het dan vaak door gedeeltelike kennis, dat er werkelik een konflikt ontstaat, dat
hij tegenover een wetenschappelik feit komt te staan, dat hij niet wegredeneren kan en waar toch
zijn geloof tegen botst. Het doorredeneren lijkt me hier noodzakelik, opdat we ook op deze wijze
zullen ervaren, dat het geloof een waagstuk is, een blind vertrouwen in het onkenbare, willen we
V. H.
komen tot de zekerheid van het geloof.

Prins en Ketter, door Marjorie Bowen. Vijfde Druk.
Dei Gratia, door Marjorie Bowen. Vijfde Druk.
D. A. Daamen's Uitgevers - Maatschappij N.V. 's Gravenhage (z.j.).
Op de omslag van deze boeken heeft de uitgever 1533-1933 laten zetten, op deze wijze ze
plaatsende in het raam der Oranjeherdenking. De boeken zijn bekend met hun deugden en gebreken, waarom het volstaat er hier slechts op te wijzen, dat de firma Daamen ze als jubileumuitgave zeer voordelig aanbiedt. V. H.
Hou Zee. Tweede Christelijk Jeugd - Jaarboek. Onder redactie van Q. A. de
Ridder en P. J. Risseeuw. Uitgave van J. H. Kok N.V. te Kampen. 1932.
Het 2e Chr. Jeugd-Jaarboek is ongeveer samengesteld als het eerste en is zeker niet minder.
Het bevat een stuk of vijf jongensverhalen, één verhaal voor meisjes, een zendingsverhaal, een
beschrijving van de aankomst in Londen, een knutselhoofdstuk, een historiese bijdrage. De
beste bijdragen zijn m.i. van v. d. Hulst, Haantjes, van Kempen, Anne de Vries. De twee
laatste stukken, het opstel over Willem de Eerste en over de oceaanvlucht van de Bremen,
lijken mij de zwakste. Overigens een aardig boek. v. H.
Meester Dire van Delf. Zijn persoon en zijn werk, door Dr. L. M. Fr. Daniëls,

O.P. MCMXXXII. N.V. Dekker & Van de Vegt en J. W. van Leeuwen. Nijmegen,
Utrecht.
De Tafel van der Kerstenre Ghelove van Meester Dire van Delf is een catecheties geschrift
van omstreeks 1300. Over de schrijver is weinig bekend. Uit de schaarse gegevens weet
Dr. Daniëls op scherpzinnige wijze zijn vermoedelike levensloop te schetsen. In dit gedeelte
is ook interessant de beschrijving van de weg, die een theoloog als Dirc van Delf te volgen
had voor hij sacre theologie doctor was. Het geschrift, hoewel als alle geschriften van deze aard
een compilatories werk, toont grote oorspronkelikheid. Hij weet een zeer persoonlike keuze
te doen uit de rijke schat van zijn belezenheid.
In deze tijd treffen we in de theologiese literatuur een streven naar fraai schrijven, een
kultivering van het woord om de lezer te behagen. Ook Dire van Delf zoekt naar ritmiese
woordschikking, geeft soms rijmend proza. Dr. Daniëls geeft verschillende voorbeelden en hoopt
de volledige tekst nog eens te kunnen uitgeven.
Ten slotte wijst Dr. Daniëls ook nog op de kultuurhistoriese betekenis van het werk van Dire
van Delf.
In enige bijlagen worden de handschriften en hun onderlinge verhouding beschreven.
Een interessante bijdrage tot de kennis van de Middeleeuwse stichtelike literatuur.
v, H.
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TIEN JAREN.
Het is met een mengeling van gevoelens, dat we op de tien jaren terugzien, die
met dit nummer worden afgesloten. Het is in de eerste plaats wel dankbaarheid.
We zijn in de laatste jaren wel bewaard gebleven voor overschatting: de nuchtere
feiten en de ons niet gespaarde kritiek behoedden ons daarvoor. Niettemin zijn
we toch dankbaar, dat we tien jaren onafgebroken het oor hadden van een niet
gering getal lezers en we steeds om ons heen een groep medewerkers hadden, die
wel niet volkomen het verlangen konden stillen naar een belangrijke Christelike
kunst, maar die toch deze eigen kunst uit de sfeer van uiterste onbelangrijkheid
wisten te heffen en die in het redaktioneel werk de verfrissing en de afwisseling
brachten, die tot voortwerken prikkelen. We hebben er ons ook in verheugd,
dat enkele ouderen, die opzichzelf waren komen te staan in het literaire
leven, zich bij ons aansloten. Van die ouderen is G. Schrijver ons door de dood
ontnomen. We zijn dankbaar voor al het werk, dat verricht is en voor de invloed
die Opwaartsche Wegen op andere Chr, tijdschriften heeft uitgeoefend, die zeker
de literaire taak van hun blad niet minder ernstig zijn gaan opvatten. Zelfs beginnen enkele Chr, dagbladen ook deze doorwerkende kracht te ondervinden.
Misschien is het overdreven dit alles op rekening van ons blad te schrijven, in
alle geval vormt de arbeid in Opw. Wegen er een faktor, en een niet onbelangrijke
faktor in.
Dat wij in alle opzichten voldaan zijn, verwacht niemand, die de ontwikkeling
der laatste jaren kent. Het is misschien niet altijd takties geweest, toen wij de
wending, die we voor ons zelf noodzakelik achtten, wat fors ook aan anderen
wilden opdringen. Het is in alle geval nooit de bedoeling geweest er iemand persoonlik mee onaangenaam te zijn en had als grond niets anders dan liefde voor
eigen kunst, dezelfde liefde, die ons tien jaar geleden en daarvoor reeds in Opgang
het werk aan deed vatten.
Ik geloof niet, dat het nodig is met geringschatting te spreken over wat in deze
tien jaren op het terrein van de Christelike literatuur tot stand is gebracht, evenmin
om op dit jubileum te jubelen. Wij hebben trouwens nooit verwacht, toen wij het
werk in Opwaartsche Wegen aanvaardden, dat er spoedig een grootse oogst zou
zijn binnen te .halen.
Daarom maken wij, zij het in bescheidenheid tegenover de grote figuur van hem,
die deze woorden eens sprak, de moedige woorden van Prins Willem I tot de onze:
„Men hoeft niet te hopen om aan te vangen, men hoeft niet te slagen om te
volharden."
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