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MAN EN VROUW AAN 'T WATER
H. M. VAN RANDWIJK

Als zij 's avonds samen door het park gaan,
moeilijk beweegt hij zijn vergroeide voeten
en haar zwakke armen moeten

telkens steunen als hij moe blijft staan,
weten zij hoe, in het donker, stille
spot hen gnuiven doet,
die weerloos tegen jeugd en bloed

hun liefde in één uur verspillen.
Maar iedre avond gaan zij hier
de koelte van het water tegen,

waar aan het eind van duistre wegen
de stille glans licht der rivier.

Nooit zal hun komisch silhouet
't geheim verraden, als zij beiden
de nooden van den dag belijden
in een onuitgezegd gebed.
En als het water vloeit, bidt zij
-- Heer, waar Uw breede stroomen zijn,

laat mij de witte droomen zijn
rondom zijn donker schip. -- En hij,
wanneer het water spieglend licht :
--- Ik ben voor zooveel vreugd te klein,
Heer, waar Gij zoo dichtbij zijt
doen mijn voeten niet meer pijn.

VERGEEFSCHE STRIJD H. M. VAN RANDWOK

Wij zonder geld op reis gegaan
en zonder buidel uitgezonden
om te genezen waar wij konden
te zegenen waar anderen slaan,
te vroeg vertraagde onze voet,
wij hebben ons te warm genesteld
en een weerbarstig fort gemetseld
rondom een volk dat trekken moet..
Wij noemden roof Gods overvloed,
Zijn zegen want wij eeuwen stalen,
wij lieten duizenden verdwalen
en logen Christus' bloed;
want ons verraad was Gods gebod,
Zijn orde wat wij steeds verzwegen,
totdat ons nest is doorgelegen
en onze muur verrot.
-- Nu dringen zij bloeddorstig aan !
Hoe zullen we onze rust beschermen
tegen hun haat, tegen hun kermen
en z'in Gods naam verslaan ?
Maar weet, dat op verbeurd gebied
elk zwaard vergeefs wordt u itgetogen !
Want ons wachtwoord is gelogen !
Wij vragen naar soldij ! De Meester wil ons niet!

DE GESCHIEDENIS VAN JOSINE
HENDRIKA KUYPER -VAN OORDT

Stephanie woont in 't familiehuis met haar moeder, de
weduwe Visser, en haar oom Joris Praet.
In het stadje is de scheiding scherp tusschen Protestant
en Roomsch Katholiek.
De families Visser, Praet en Grauwenhingst zijn alle Protestant, uitgezonderd Josine.

In dien tijd geschiedde er iets vreemds. Stephanie deed de ontdekking dat
de talrijke kinderen uit de bierbrouwerij haar eigen neefjes en nichtjes
waren. Zij kende hen natuurlijk van aanzien, en wist ook hun voornamen.
Doch zij praatte of speelde niet met hen, de kinderen Smits speelden
alleen met Roomsche vriendjes. Hun moeder vertoonde zich zoo goed als
nooit en ook de brouwer scheen zich achteraf te houden. Hij was meestal
te zien achter een schaduwachtig raam, schrijvende aan een ouderwetsche
lessenaar en in een donkere kantoorruimte, midden in de steeg. Des avonds
vroeg liet men het Iankaster gordijn zakken, daarachter ontwaarde men
dan nog uren des brouwers schim, alsof hij op zijn kantoor zat en schreef,
tot hij naar bed ging. Op dit kantoorvenster na was de muur blind, doch
aan den kant van de Putterstraat, eer men de steeg uitkwam, was nog een
enkele kamer gelegen die met het woonhuis aan de straat in verbinding
moest staan. Daarin viel nooit een straaltje zon ; trouwens deze helft van
de steeg lag immer in schaduw en kilte, zelfs op den langsten dag en 't rook
er zurig ; alleen de ingang aan de Botermarkt kreeg een eindje licht.
Nu gebeurde het dat Stephanie, op een keer in de Putterstraat loopende,
een haastig, heftig tikken hoorde aan de ruit van deze kamer. Zij keek,
Fragment uit de romam : Een martelaarskroon voor Joris Praet door Hendrika Kuyper van Oordt.
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en zag de brouwersvrouw, die haar met gebaren wenkte. Doch 't was niet
bepaald een uitnoodiging om binnen te komen, eer het teeken van iemand
die zeggen wil : denk aan mij, ik ben er nog. Stephanie durfde niet lang
kijken, en liep door. Doch in de volgende dagen en weken herhaalde zich
het heftig tikken, en eenmaal, toen zij, zooals de gewoonte was, in de steeg
haar huis wilde binnengaan, schoot de brouwersvrouw uit de deur en pakte
haar arm.
„Kom mee, kind, ik moet je wat zeggen ".
Stephanie, danig geschrikt, ging mede, de deur in aan den overkant. Daar
stond men ineens, zonder portaal of voorhuis, in een kale, koude kamer.
't Was niet zoo spoedig te zeggen waar deze voor dienen moest, een
kantoor was 't niet, en ook geen woonkamer. Een spreekvertrek, misschien,
zoowel uit de zaak als uit het woonhuis te bereiken. Maar Stephanie kreeg
niet lang tijd om alles in zich op te nemen, want de brouwersvrouw trok
haar mede naar een ouderwetsche zwarte canapé, die tegen den binnenmuur
stond en deed haar nederzitten.
„Stephanie," zeide zij, „mij ken je niet zoo goed, maar ik ken jou wel. Ik
heb al zoo lang gewacht, en naar je uitgezien, maar je was altijd nog te klein.
Ik ben je tante Josine".
Stephanie was nog op een leeftijd dat den mensch dagelijks wonderen
wedervaren. Eigenlijk was dit niet veel meer dan de ontdekkingen die zij
deed in haar eigen huis, en datgene wat haar oom haar placht te verhalen
uit vroeger jaren. Zij was wel verbaasd, maar doorzag nog niet hoe ongewoon dit was. En terstond werd zij vervuld met het diepste medelijden.
Dat dit nu tante josine was !
cosine Praet geleek zeer veel op haar broeder Joris ; zij had hetzelfde
breede voorhoofd, den tengeren bouw der schouders, den rooden mond
In een doodswit gezicht. Maar zooals de oogen van Joris alleen gloeiden
wanneer hij in extase kwam, zoo, naar 't scheen, gloeiden de oogen van
zijn zuster altijd. Ze hadden het broodmagere gelaat opgebrand tot er
geen lood vleesch meer aan zat, en schroeiden, leek het, thans ook de
beenderen, alsof Josine eenmaal geen witten doodskop, gelijk anderen,
maar een zwarten hebben zou. Men zou het gloeien van deze oogen niet
vergeten ; men moest aldoor denken aan den rijken man die tot Abraham
riep : zend Lazarus, opdat hij het uiterste zijns vingers in water doope en
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mijn tong verkoele, want ik lijd smarten in deze vlam. Josines zwarte haar
was strak naar 't achterhoofd getrokken, en daar vastgeklonken met wreede
haarspelden, te groot, en te veel voor het schrale vlechtje. Als die van
haar broer Joris, waren ook haar tanden buitengewoon gelijk en wit, en
haar roode mond met de volle lippen deed terstond de gedachte aan bloed
en kussen rijzen. Zij zat geen oogenblik stil, zij kneep haar handen saam,
en opende ze weer, met een spreiding der vingers als werden die zoo juist
uit een schroef bevrijd. Zij schoof aan haar trouwring, het magere kootje op
en neer, niet verder, niet over het gewrichtje heen. Zij had ook een manier
om de armen als in devotie te kruisen en dan de handen met alle spanning
der spieren tegen de borst te drukken, als gold het een schrikkelijke pijn
daarbinnen nog te beheerschen zonder schreeuwen. Zij was doodsimpel
gekleed, en haar figuur was vormloos en uitgezakt, een sloofje.
Josine Praet had een zachte, gevoileerde stem, en daarmede begon zij een
zakelijk relaas. Zij vroeg of men thuis aan Stephanie wel eens van haar
verteld had. En toen Stephanie naar waarheid zeide dat er nooit over haar
werd gesproken, antwoordde zij kalm : „Nu, dan zeg i k het je. Ik heb
lang genoeg naar deze dag uitgezien. Je bent het kind van Anna ; je staat
mij na. Ik dacht aldoor : „nog wat wachten voor je ze roept, ze is nog
rijkelijk jong om te begrijpen." Maar nu begrijp je 't wel, hè Steefje, je lijkt
mij al zoo'n groot meisje".
Een oogenblik keek Stephanie op bij 't hooren van deze afkorting, zij werd
gewoonlijk Phaantje genoemd. Maar zij dacht eraan dat haar oom, als hij
de namen van zijn zusters noemde, ook altijd van Leentje en Steefje sprak.
Het kon niet anders of tante Josine gebruikte een naam uit haar eigen jeugd,
dien haar gestorven zuster had gedragen.
„Ik zal van 't begin vertellen, zeide Josine, je moet het weten van mijzelf.
Als je 't hoort van anderen is 't nooit zoo precies. 't Is wel dat ik slecht
geweest ben, maar ik heb ook zoo vreesel i j k geboet. Ze zeggen : josine
Praet, die wou met alle geweld een Roomsche jongen ; ze was gek, ze
was niet te houden, nu, ze heeft hem gekregen ook." 't Is een schandaal
geworden, Steefje, de Putterstraat heeft ervan overeind gestaan, en daar
zijn nog menschen over geweest, vrienden van 't Reveil, die grootpapa
Meylof gekend hadden, om met mij te praten, en mij tot reden te brengen.
Maar ik hoorde naar geen rede, ik was doof en blind. ik ben dadelijk Roomsch

6

DE GESCHIEDENIS VAN JOSINE

•

geworden, anders mocht het niet voor de Smitsen, die stonden op hun
stuk en ik wilde ook wel, voor Ferdinand. En al de kinderen zijn natuurlijk
Roomsch gedoopt ; en. Roomsch opgevoed, door mijn man dan, niet door
mij. Nu heeft de Protestantsche familie mij dood verklaard, dat spreekt als
een boek. En dat moet ook maar, als je je geloof verloochent dan moet je
hebben wat er bij staat ".
„Maar tante ", zesde Stephanie, „zoo is het toch niet. U gelooft toch net
zoo goed als wij. Alleen maar een beetje anders ".
Het was vriendelijk bedoeld. Doch 't scheen Josine Praet als een nieuw
verraad voor te komen eenige verzachting en leniging harer smarten te
aanvaarden. Zij rukte terstond het windsel af, haar laatste voldoening leek
daarin gelegen haar wond op 't felst te doen bloeden. En met de snelle gevatheid die hiertoe behoort, antwoordde zij :
„Ja, dat is goed als je Roomsch geboren bent. Dan geloof je, werkelijk, echt.
Maar i k niet. Als i k het geloof niet verloochend heb dan weet ik niet wie
't dan wel gedaan heeft...... fk stond er immers juist zoo voor als al die
martelaren. Er werd me gezegd : dat is de hostie, en ik geloofde 't immers
net zoo min als zij...... Maar dan deden de martelaren zóó : er kwamen
priesters, of een grootinquisiteur, de knapste geleerden, om met zoo'n
eenvoudige man in de kerker te redetwisten. Dat was wat ; de priesters
hadden alles tot hun dienst, ze konden redeneeren dat je er geen speld
tusschen kreeg, en die arme gevangene was maar een gewone burgerman,
een kleermaker of een bakkertje. Ze kwamen redetwisten, een uur, of
twee uren, en telkens een ander, ze losten mekaar nog af ook, en de ge
moest zich maar verweren. Ze beloofden hem van alles als hij zijn-vange
ketterij afzweren wou, maar nee, hij gaf geen kamp. Dan gingen ze heen,
op vrije voeten, en hij moest achterblijven in het kerkerhol met zijn vreese1 i j ke gedachten. Want hij wist immers vast en zeker dat hij tóch op de brandstapel kwam, omdat hij zich nooit zou laten overreden, en de priesters wisten
het even goed, en zoo was dat disputeeren maar comedie. De martelaars
stonden ervoor als ik, kind, maar z ij hebben hun geloof behouden, en ik
heb het verloochend ".
Dit zeide Josi ne telkens weer: dat zij haar geloof had verloochend. Dat zij
nu juist datgene had losgelaten wat de martelaren hadden vastgehouden,
ook in den vuurdood nog.
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„Ik moet je alles vertellen, Steefje. Omdat je familie van mij bent, mijn eigen
nichtje. Ik biecht wel, als Roomsche, maar wat helpt mij dat, het verlicht
mij niet. De Katholieken houden mij niet voor vol, en daar geef ik ze gelijk
In. ik heb geen vriendin, en de kinderen ontloopen mij. Ferdinand neemt
het heel nauw met z ij n geloof, en hij heeft de kinderen terdege Katholiek
opgevoed. En dan, ze vinden mij griezelig, en dat ben ik ook. Ik hunker
zoo naar mijn eigen familie. Maar ik durf tegen Anna en Joris amper te
knikken, en Edmund en David Grauwenhingst zièn mij niet, en Edmund Visser
ken ik niet eens, hij is veel weg, schijnt. Veronica is een lief mensch, maar
hoe kan d i e nu notitie van mij nemen, en Leentje, je zusje, is veel te mooi
gekleed voor zoo'n sloof als ik. En oom Gabri, en tante Steefje Visser, ik
zie ze nooit langs komen, misschien wel langs de straat, maar niet door
de steeg, en ik zit meest maar hier. Ik ben zoo dóód alleen, Stephanie......
als ik nu tegen jou maar eens praten kan ".
En zonder dat Stephanie veel antwoord gaf begon Josine Praet van vroeger
te vertellen.
„De brouwerij was toen net zooals nu, die behoorde aan de oude heer Smits.
Het was een groot gezin. We mochten niet spelen met ze op straat, of zij
niet met ons, dat weet ik niet. Er werden ook nooit Roomsche kinderen
gevraagd bij ons, op de kinderpartijtjes. Ferdinand was op kostschool geweest, en toen hij terug kwam was hij groot. Ik zag hem veel gaan in
de Putterstraat en ik keek graag naar hem, hij was een aardige jongen. En
hij keek graag naar mij. -- Als 't nu maar intijds gemerkt was...... maar
niemand eerst had er erg in. Ze hadden mij weg moeten brengen,
zoo lang tot Ferdinand met een andere, met een Roomsche, zou zijn getrouwd. Maar 't was of ze thuis, en ook bij de Smitsen, met blindheid waren
geslagen. Hij kwam 's avonds in de steeg, en ik stond hierover, aan jullie
kant, in de knechtsdeur. En hoorden we wat, dan schoot ik naar binnen.
Overdag snapte ik weg, en hij snapte weg ; dan gingen we de bosschen
in bij Harperzand. En nag werd het niet ontdekt; we deden ook slim, ze
waren thuis goed van vertrouwen en ik stond voor zedig bekend. Toen heb
ik liegen geleerd ! Want ik raakte verdwaasd, ik raakte gek van hartstocht.
Ik heb in 't gras gelegen als een meid van 't panwerk, met al mijn haren los.
Ik gaf toen om geen godsdienst, ik had altijd gedacht dat Papa veel te
vroom was geweest, en een sukkel, omdat hij alles weggaf. Dat was 't wat
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oom Gabri zei : „jij belandt zelf in 't godshuis". Ik maalde om niets en
om niemand, alleen om Ferdinand. En nu is alles weg. Ik ben niet Protestant
meer, en Roomsch ben ik nooit geweest, en we houden niets meer van
elkaar. En nu zie ik in dat Papa een ware Christen is geweest. Ik heb alles
ook zoo goed geweten, van grootpapa Meylof, en van 't Reveil, want Papa
en Mama hebben ons veel daarvan verteld. Wij hebben ook die boeken
uit de Reveiltijd gelezen. En nu is 't zóó uitgekomen...... Ik heb de weg
gekend en ben die niet gegaan, en nu zal ik met dubbele slagen geslagen
worden ".
In de stem van Josine Praet was een klank gekomen die op het zachte loeien
van vlammen leek. Zij stond op, keerde zich naar Stephanie, en wees met
de handen naar haar schoot.
„Zie mijn lichaam eens. Ik durf je niet te vertellen hoeveel kinderen ik
gehad heb...... zooveel kwamen er dood. Dat is de kinderplicht, de wiegen
mogen niet leeg staan. Ik kon dat niet volhouden, het heeft mij gesloopt.
Maar 't was Smits zijn geloof. Nu heb ik er de laatste jaren geen meer gehad.
Maar 't is alles mijn straf, want 't was geen echte liefde voor Ferdinand,
't was hartstocht, anders niet. Nu heb ik mijn vergelding gehad van elk
jaar een dood kind. Ik heb het verfoeid, ik kan ook geen Ferdinand meer
zeggen, ik zeg Smits".
Zij werd wat kalmer, en zat weer naast Stephanie. ,,Ik moet je nog verder vertellen hoe 't gegaan is. De ouders Smits verzetten zich natuurlijk, ze wilden
eerst Ferdinand nog geestelijke laten worden, als dat kon, en zijn moeder
zei : liever missionaris in China dan hier getrouwd met een Protestantsche
vrouw. Maar zijn vader zei dat Ferdinand in de brouwerij moest komen.
En toen ze wisten dat ik wel wilde overgaan, hield het dadelijk op. Zij
zijn in 't geheel niet slecht voor mij geweest, en Smits is ook in 't geheel
niet slecht voor mij geweest, nee, dat zal ik nooit zeggen. Maar ik heb geen
rustig uur meer gehad. Als ik mijn oogen sloot, dan stonden daar de martelaren, en klaagden mij aan. Zij riepen : wij hebben ons geloof met ons
bloed bezegeld, wij hebben de kroon ontvangen. Maar jij, Josine Praet, om
niets, om een hartstocht, heb jij verraden waarvoor w i j gepijnigd en verbrand zijn ".
Josine geleek nu zooveel op haar broer Joris dat Stephanie huiverde. De
martelaren waren opgeroepen, zij stonden daar vbbr hen, met hun ge-
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folterd, geblakerd lijf. Maar Joris waren zij tenminste goed gezind, zij wilden
dat hij een der hunnen zou zijn, en ook een kroon beërven. Doch zij hadden
zich tegen zijn zuster gekeerd, geen wonder, bij haar verraad......
— Er werd op de binnendeur geklopt, de brouwer opende die meteen
en stond midden in de kamer. Hij was een groot en statig man, bolbleek
en dik, en met een droefgeestig gezicht ; het leek wel of hij ook niet
veel vreugde beleefd had aan zijn Protestantsche vrouw. Hij zeide, zakelijk
en vriendelijk : „Josien, ze komen mij spreken, kan ik hier terecht ?"
Zijn vrouw rees op -- haar gezicht was weer even bleek geworden, en 't
leek of nu ook de oogen doofden. Zij was Josien Smits weer, het magere
sloofje. Zij antwoordde : „Zeker kan je hier terecht, Smits, maar ik wou
met mijn nichtje praten. Ik kan niemand van mijn eigen familie meer bereiken, en dit kind hoort mij aan ".
Toen duwde zij haar naar de deur in de steeg en vroeg : „Kom je weerom,
Steef je ? Geef mij een kus, ik ben je eigen tante ". Dat deed Stephanie;
ze zeide : „Als U dat wilt dan kom ik terug ".
Zij vertelde thuis wat er gebeurd was. Anna en Joris bloosden. „Wij hebben
Josine losgelaten, dat was niet goed van ons. 't Was niet zooals Papa het
zou gewild hebben. Maar er is ook zoo gedreven, en ieder weet hoe 't hier
staat. Met Veronica Visser is 't juist omgekeerd, alles wat van Smits is draait
Veronica de rug toe. Maar Veronica heeft rust gevonden, haar aard was
ook anders dan van Josine. En zij is met Willem Visser gelukkig getrouwd
geweest, al was 't maar kort ".
Zij zeiden voorts nog dat Stephanie haar ongelukkige tante te woord moest
staan, zoo vaak deze wilde, en haar zoo goed mogelijk troosten. Stephanie
wildezeggen: „gaat U dan zelf eens naar haar toe." Doch dit scheen onmogelijk te kunnen.

HET OFFER DES HEREN

MUUS JACOBSE

Voor L.
Dit zijn de namen van Gods arme schapen,
Die naar Gods roepstem trouw hebben gehoord.
De wereld kon hun zielen niet genaken,
De wolven hebben ze daarom vermoord.
In Leeuwarden was het Elisabeth,
Ze was nog jong, ze was negentien jaren.
Ze werd in de gevangenis gezet
En wou niet zeggen, waar de Dopers waren.
Geen man had nog haar lichaam aangeraakt,
Ze was een kind, dat haar geheim behoedt.
Toen werden de schroefijzers vastgemaakt
En uit haar nagels sprong het donker bloed.
Ze riep : ik kan niet meer ! Ze zeiden : zeg,
Wie bij je waren en dan ben je vrij.
Maar zij viel neer (God nam de pijnen weg)
Als een dood vogeltje, de kop op zij.
En toen ze weer bijkwam, smeekten haar allen
Wij hebben nu de ijzers afgelegd,
Herroep nu wat je zei ! -- Nee, ik zal alles
Bezeeglen met mijn dood, heeft ze gezegd.
Ze hebben haar verdronken in het water,
Haar lichaam zonk naar de donkere grond.
Haar ziel schoot op naar de hemelse klaarte,
Waar God haar als een witte waterlelie vond.
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Van Jorjaan Simons Is niet veel bekend
Hij was van Haarlem en een boekverkoper.
Maar hij schreef voor zijn zoon een testament,
Toen hij gevangen zat als Wederdoper.
Mijn jongen, schreef hij, Ik heb veel gedaan,
Wat jij niet doen moet. ik bid God daarvoor.
Je moet niet bang wezen om dood te gaan.
Denk nog eens aan me, lees dit nog eens door.
Ik laat de wereld voor je achter, jongen,
Ik word ontbonden voor de eeuwigheid.
Je moet niet naar de wereld luistren, jongen,
De wereld kan niet scheiden van de tijd.
Jongen, ik was zo graag nog wat gebleven,
Maar toen ik God vond, greep de wereld mij.
Toen God hier kwam, namen zij God het leven,
Zouden zij hem dan doden en niet mij
Eens zijn wij allen aan zijn kruis gebonden
En staren naar hem op in eendre pijn.
Jongen, eens zullen wij uit onze zonden
Met hem verenigd in de hemel zijn. —
En Jeroen Segers was een ketelmaker
En Lijsken was de vrouw die hij bevruchtte.
En toen zij ver vaneen gevangen lagen,
Dacht hij maar al aan haar en was beducht.
En schreef: mijn huisvrouw, Lijsken, och ik bid,
Dat je sterk bent mij in de dood te volgen.
Je moet niet bang zijn om het kind, want dit
Zal God door onze vrienden wèl verzorgen. --
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En Jeroen Segers heeft nog veel geschreven
En veel gebeden en is sterk geweest.
En op de brandstapel liet hij zijn leven
En aan Gods eeuwig hart gaf hij zijn geest.
Maar toen de pijnen kwamen en zij baarde,
Was Lijsken zo alleen en bang, en riep —
En er kwam schreien, en toen dat bedaarde,
Glimlachte zij, zoende het kind en sliep.
Ze was heel klein en stil, toen ze haar namen
En naaiden in een zak om te verdrinken.
De mensen stroomden naar de Schelde samen
Om van de ka te zien, hoe ze zou zinken.
En Lijsken Dieriks deed haar ogen dicht
En voelde 't water dringen om haar schoot:
Och mijn onnozel kind ! — Toen werd het licht,
Omdat Jeroen haar in zijn armen sloot. —
Uit Delft trok . Adriaan Cornelisz heen,
Glaasmaker was hij, en hij kwam in Leiden.
Hij wou de vrienden daar in 's Graven Steen
Vertroosten gaan en, als het kon, bevrijden.
Hij sprak met de cipier Jan Jansz van Delft,
Maar de cipier Jan Jansz was een verrader.
En Adriaan Cornelisz werd toen zelf
Gevangen, want Jan Jansz was een verrader.
Hij zei: Jan Jansz, wat heb ik je gedaan ?
En zong : o waarheid, hoe wordt gij vertreden
En wist, dat hij hier niet meer weg zou gaan,
En was met God en met zijn ziel In vrede.
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De beul sloeg hem met roeden op de rug,
En hing hem hoog, met een groot blok bezwaard,
En bond zijn ogen en trok aan zijn baard
En aan zijn haren— hij zei niets terug.
Het was voorbij, dat hij voor God moest preken,
Als vroeger, rondtrekkend door stad en land,
Nu kon hij klein zijn, God zou voor hem spreken
En hij kon alles wachten uit Zijn hand. ---De kleine martelaars bij Gods genade,
Zij hoorden enkel God die hen gebood,
En uit de wereld, die hen heeft verraden,
Gingen zij vroom als kindren in de dood.
Zij wisten niet, waarom zij moesten sterven
Zo vol verdrukkingen en vol verdriet,
Maar wie God éens geroepen heeft, vreest niet
Meer voor de pijnen die dit lijf verderven.
Want eenmaal in hun leven riep Gods stem :
Zijn zuiver Woord verhaalde hun zijn leven.
Zij konden enkel luisteren naar Hem,
Zij konden enkel zich gewonnen geven.
En wisten maar éen woord op alle vragen:
God is voor ons gestorven aan het kruis,
God geeft zijn kinderen een kruis te dragen
Om ze te halen in zijn eeuwig Huis.
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H. VAN DER LEEK

(1873-1934)
Het eminent aardsche van deze aarde, de macht van de dood en de eindig-oneindigheid
in één en hetzelfde menschenhart waren de drie dingen, die Jakob Wassermann uitdreven
in het visioen van een nieuwe aarde, met nieuwe menschen bevolkt. Hij is misschien
de grootste en moedigste droomer van de Duitsche neo- romantiek geweest en de
edelste en toegewijdste boetseerder aan een nieuwe vorm van de oude humanistische
mythe : die van de goede mensch.
Hij wilde geen parasiteerende „literaat" zijn, maar een dichter. Geen toeschouwer,
maar een die mee-leeft en mee - lijdt. Terwijl de „literaat" het leven opvangt in de koude
tooverspiegel van zijn fantasie en het terugkaatst, zoodat het niet dieper kan dringen,
tot in de ziel, tot in het bloed en de hartslag — heeft Wassermann zich willen openstellen ; weerloos heeft hij zich overgegeven aan het binnenstroomende leven, tot het
hem koorts werd in het bloed, kramp in het hart, wond in de ziel. Binnen in hem is
het leven hem tot bewustheid geworden, heeft het onbegrijpelijke, irrationeele van
wereld, leven en lot hem de „Zin" geopenbaard. Wassermann is voor de bezinning
niet gevlucht. Hij heeft het zich met het „leven" niet gemakkelijk gemaakt, maar eerlijk
en consequent getracht de afgrond van leugen en schuld, verdorvenheid en dood te peilen.
Want hij zocht naar een diepste grond in elk menschen leven : het verduisterde beeld Gods.
Daarmee wordt Wassermann tot een profeet, in wien het geweten van zijn tijd spreekt.
Van dit profetische woord, dat tot e I k mensch van de twintigste eeuw spreekt, kunnen
we ons niet met een gemakkelijke geste -en een stichtelijke wending afmaken. Want,
hoezeer het ons onmogelijk is, te gelooven aan de nieuwe aarde en de nieuwe mensch
van Wassermann, wij mogen niet ontkennen, dat hij ons naar zijn beste weten zijn
dichterlijke boodschap brengt, die uitwijst tot boven het eindige. Zeker, het laatste
woord is niet aan Wassermann --- maar evenmin aan ons.
Wassermanns werk is op het eerste gezicht niet duidelijk, het vereischt een samenhangende studie, wil men de dominante van zijn gedachtewereld vinden. En toch is het
streven naar duidelijkheid en pregnantie van taal en stijl, naar boeiende vertelkunst een
van Wassermann's ernstigste zorgen geweest. Levenslang heeft hij aan zijn instrumenten
geslepen. Niet om ze te scherpen voor de psychologische sectie, waarmee zijn tijdgenooten
zich bij voorkeur bezighielden. Maar om het zuivere gesteente te kloven uit het ruwe
taalmateriaal. Alleen met het edelste materiaal achtte hij het mogelijk, het eigenlijke
werk van de dichter te doen : door de magie van dit woord de wereld te veranderen
tot iets goddelijks. Tragisch is het zonder twijfel, dat men juist deze dichter, die geen
inspanning heeft ontzien, om in het opzicht zijn doel te bereiken met recht gebrek aan
vormkracht heeft kunnen verwijten. Hardnekkig heeft Wassermann gestreden tegen de
aangeboren fout van iedere joodsche kunstenaar : toomeloosheid in het woordgebruik.
In de ontwikkeling van zijn werk bemerkt men een toenemend streven naar concentratie,
heldere geleding en duidelijkheid in de zinsbouw. Vooral in „Der Fall Mauritzius" vinden
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logisch en doelmatig opgebouwd, maar tegelijkertijd mist zij vooral in de groote werken,
echte afronding en is zij van een openheid, die meermalen aan het vormlooze grenst. Wat
zijn compositie betreft kan men Wassermann een barok kunstenaar noemen : op een
strak, bijna theoretisch aandoend, zelfs ietwat mager schema rust een nagenoeg onoverzichtelijke massa schijnbaar diffuus materiaal. Sommige situaties in zijn werk zijn niet
compositorisch, maar alleen psychologisch verantwoord, zij breken, hoewel ze voor het
geheel onmisbaar zijn, door de grenzen van de vorm heen. Deze eigenaardigheid is mijns
inziens geen erfenis van naturalisme of een correlatie met het expressionisme — men
moet achter deze beide teruggrijpen naar Dostojefski's invloed. Deze invloed voelt men
steeds sterker, naarmate men in Wassermann's werk indringt. Dat hij het niveau van
Dostojefski nergens bereikt heeft, mag ik constateeren, zonder Wassermann te kort
te doen. Hij heeft diens fouten, zonder zijn formaat te hebben. Dat houdt verband met
het feit, dat bij beiden de „idee" en niet de artistieke impuls de diepste drijfveer tot
schrijven vormde. Wassermann kan zijn stof niet aan, omdat deze door de eindelooze
vertakkingen, die zijn „idee" in de werkelijkheid heeft, te zeer aanzwelt. Funest is
daarbij de typische trek van de negentiend'eeuwsche schrijver, om alles psychologisch
te verantwoorden. Alweer een tragische trek in Wassermann. Hij, die de „psycholoog"
in de naturalist verafschuwde, heeft weliswaar de psychologische redeneering en ontleding
weten te vermijden, maar niettemin is zijn heele verteltrant toch psychologisch zwaar
overbelast, vooral in de dialoog. Dat is het gevolg van de typische negentiend'eeuwsche
dwangvoorstelling, dat de „innerlijke bewegingen" der personen alleen met behulp van
psychologie duidelijk zouden kunnen worden. Zoo ziet men Wassermann telkens weifelen
tusschen verfijnde psychologische detectie en de onmiddellijkheid van het symbolisch
gebaar. De natuur was ook bij hem sterker dan de leer, de ideoloog sterker dan de kunstenaar. Daaruit spruit ook een merkwaardige en hinderlijke vaagheid, een gebrek aan concreetheid van uitbeelding voort. Men kan zich Wassermann's figuren eigenlijk nooit
helder voorstellen. Ze zijn als spiritistische materialisaties, die eik oogenblik dreigen in
een amorphe nevel te vervloeien. En toch — ondanks deze en nog vele andere artistieke
bezwaren, gaat er van Wassermann's werk een geweldige zuigkracht uit, als van een
sterke stroom onder de oppervlakte. Zijn visie verdiept zich telkens weer tot het visionaire, mag daarop tijdelijk in het psychologische verloopen, maar weet zich daaraan ook
steeds weer te ontworstelen. Wat de lectuur van zijn werk tot iets zoo onrustigs maakt,
en tegelijk tot zooiets onvergelijkelijk boeiends, is dit heen -en-weer vallen tusschen
visioen en psychologie. Dit alles heeft een diepste grond in Wassermann's houding : om
te kunnen uitspreken, wat hij bedoelt, moet hij met twee werelden in contact blijven,
met die van het ervaarbare en met die, welke slechts in het visioen opengaat.
Het is niet makkelijk, Wassermann literair-historisch te localiseeren. Men heeft hem verwant verklaard aan drie belangrijke richtingen in de Duitsche literatuur der laatste veertig
jaar : het naturalisme, het expressionisme en de neo- romantiek. Ongetwijfeld is daarin
telkens iets waars. Met het naturalisme deelt hij de winst van het bijna grenzelooze
stofgebied en de sterke sociale gerichtheid. Ook is een zekere expressionistische trek
In zijn werk niet te ontkennen, wij zien bij Wassermann een diepte-coördinaat het platte
vlak der naturalistische werkelijkheid doorsnijden. Zijn wereldbeeld is dualistisch, we
zien het wonder de eindige werkelijkheid doorbreken. En neo- romantisch, of liever on-

16

JAKOB WASSERMANN

•

sterfelijk romantisch is Wassermann's drang, om het wereldgeheel onder een zuiver
religieus oogpunt samen te vatten. Hij zoekt en verdedigt een religieuze wereldzin, waarin
uiteindelijk het tragisch dualisme van deze menschelijke wereld zal worden opgeheven
en verzoend. Toch kan men deze wonderlijk gecompliceerde schrijver niet laten opgaan
in iets of iemand anders, niet in Dostojefski, noch in eenige bepaalde richting. Zijn vreemd
originaliteit handhaaft zich achter alle invloeden en ontsnapt aan iedere poging,-sortige
hem ergens definitief in te deden.
Voor het juiste begrip van de twee- eenheid van mensch en kunstenaar in Wassermann
is van groot belang, te zien, hoe Wassermann worstelt met zijn aestheticisme, hoe hij er
in slaagt het terug te dringen, ofschoon niet te overwinnen. Ik wees er reeds op, dat
hij de „literaat" vervloekte, ook de literaat in zichzelf, de spiegelmensch, de toeschouwer.
Hoe hij de eerlijke wil heeft, zich volkomen voor het leven open te stellen en het mèt
zijn lijden in zich op te nemen. Deze wil geeft aan zijn stem het pathos van de profeet,
diep en toornig, genadeloos in zijn kritiek — maar tegelijk vol medelijden, vol echte
menschelijke liefde en vervuld van een ontroerde blijdschap, als hij over het schoone en
goede spreekt, dat hij verwacht. Zelf heeft Wassermann dit hachelijk evenwicht, waarin
de aestheet en de profeet in hem zich bevonden, scherp gevoeld. Hij heeft den aestheet
verworpen en den profeet in 't gelijk gesteld, maar hij heeft nooit bereikt wat hij Daniël
Nothafft laat doen : den kunstenaar offeren aan de zuiver menschelijke roeping. Ook
hier blijft Wassermann hangen in een tragisch dualisme. De laatste beslissing is nooit gevallen. Erkende hij niet eerlijk in een van zijn toespraken tot Zwitsersche studenten
(Vom Leben im Geiste), dat in dezen tijd en voor wat de jeugd noodig heeft het
„woord" niet meer toereikend is ? Wij ouderen, zei hij, voelen ons als brandweerlieden,
die bij een geweldige brand staan en niets beters weten te doen, dan in koor de formule
H 2O te roepen, inplaats van water in de vlammen te werpen.
Men heeft Wassermann wel - willen karakteriseeren als een schrijver, die volkomen in
beslag werd genomen door het probleem der burgerlijkheid. Ook dit is waar en toch
niet de heele waarheid. Het probleem der burgerlijkheid, dat niet specifiek -Duitsch is,
maar veeleer typisch Europeesch, is in Duitschland bijzonder acuut geworden juist in
het verval van de burgerlijke wereld gedurende en na de oorlog. Wassermann ziet, en
misschien terecht, in dit verval de logische consequentie van de ontwikkeling van het
burgerlijke leven in de negentiende eeuw, dat van religie vervreemd en god-loos geworden is. Dat als product van materialisme, egoïsme en individualisme gefundeerd werd
op stilzwijgend gesanctioneerde waarden als : bezit, succes en persoonlijkheid. Wassermann's protest tegen dit leven is in de eerste plaats bedoeld voor het volk, waarmee hij
zich verbonden voelde, het Duitsche. Juist het Duitsche volk had deze „burgerlijke"
ontwikkeling zoo consequent doorgemaakt. Geestelijk leven en moraal droegen tot 1914
in Duitschland een eigenaardig cachet. In de staatkunde heerschte de annexionistische
opvatting van Frederik de Groote. In het openbare leven namen militairistische bekrompenheid en bureaucratische pedanterie hand over hand toe en maakten met hun opvatting
omtrent plicht de idealistische plichtsidee van Kant tot een Europeesche karikatuur. In
deze tuchtschool was Duitschland zeer hard geworden. Maar ook zeer hoogmoedig. In
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deze sfeer had Nietzsche zijn idee van den oppermensch geworpen. Ook deze idee wordt
door het Duitsche leven gekarikaturiseerd. Maar tegelijk doet ze de Duitsche waan nog
toenemen, en helpt mee, het Duitsche burgerlijke leven, dat van al deze factoren een
neerslag is, rijp te maken voor de katastrophe. De oorlog is de krachtproef. Deze krachtproef mislukt en meteen zakt ook de levensbeschouwing in elkaar, waarop het burgerlijke leven altijd gesteund had. Wassermann voorzag en beleefde deze ontreddering en
zoo verkreeg zijn profetisch woord, waarmee hij reeds vanaf 1908 tot 1913 het Duitsche
leven in zijn intense voosheid had ontmaskerd, een vernieuwd en verscherpt accent in
„Christian Wahnschaffe". Hiermee bevinden we ons voor een parallel, die ik niet wil nalaten te ontwikkelen. De parallel Nietzsche-Wassermann. Beiden zijn ze profetische
figuren, die tegen hun tijd toornen en de burgerlijke maatschappij verwijt na verwijt
toeslingeren. Nietzsche ziet zijn tijd verindustrialiseeren en verburgerlijken. Het hooge
Ik, de schoone en volkomen mensch wordt vernield. Nietzsche meet met de klassicistische
maatstaf van de Hellenist, hij zet bewuster, harder en consequenter de traditie van Winckelmann, Goethe en Hdlderlin voort. Hij stelt echter de „oppermensch" zijn tijd niet als
ideaal voor oogen, hij eischt hem in felle bewoordingen, hij bedreigt er zijn tijd en zijn
volk mee als met een wreker der eeuwige waarden. Nietzsche ziet, dat hetgeen hij „Ver skiavung" noemt, identiek is met innerlijke verleugening. Dat hij verslaafsching en hypocrisie gevolgen van het Christendom acht, kan men hem nauwelijks euvel duiden. De geesten zieldoodende burgerlijke samenleving van zijn tijd immers is naar haar etiket Christelijk
hoewel innerlijk liberaal. Zoo is Nietzsche's strijd tegen het burgerlijk levensideaal tevens
en noodzakelijk een strijd tegen het Christendom. Wassermann ziet eveneens zijn tijd
te gronde gaan. Ook hij ziet een verslaafsching, verleugening, een vernieling van de diepste
waardigheid van de mensch. Ook hij eischt een nieuwe mensch, een oppermensch. Maar
hij komt, in weerwil van dezelfde ideaalstelling, juist van de tegengestelde kant. Hij meet
met de maatstaf van een nieuwe caritas. Hij ziet als grondeuvel juist dat, wat Nietzsche
in ideale vorm propageert : egoïsme en individualisme. En ook hij heeft weer geen ongelijk.
Want het burgerlijk leven van zijn tijd is als 't ware gedrenkt in een verdunde oplossing
van Nietzsche's leer van de „Herrenmensch". Zooals reeds eerder de burgerlijke wereld
de geestelijke zin van het Christendom heeft geprofaneerd, zoo vulgariseerde het op zijn
beurt weer het aesthetisch idealisme van Nietzsche.
Beiden, Nietzsche en Wassermann roepen om een nieuwe mensch, beiden willen door
een „Umwertung aller Werte" een ideaal verwezenlijkt zien. Maar zij staan, hoewel één
in hun aanval op de burgerlijke samenleving, principieel lijnrecht tegenover elkaar. Nietzsche propageert de idee der macht, de leer der hooge zelfzucht, hij roept om de heerscher.
De Duitsche burger meent dit ideaal te belichamen met zijn krachtprestaties op inwendig
gebied en zijn groeiend prestige in het buitenland. Aan de Fridericiaansche politie-staat
wordt door Nietzsche's leer de imperialistische idee toegevoegd. Maar de oppermensch
waarop de nieuwe staat, moraal en kultuur zouden steunen, blijft uit. Wassermann daarentegen ziet in, dat èn Nietzsche's heldenmythe èn de wijze, waarop het burgerlijke Duitschland die assimileerde, de katastrophe moesten bezegelen. Hij weet, dat alles anders moet
worden, dat er een nieuwe mensch moet komen, dat er een omzetting van alle waarden
noodig is. En Wassermann giet de humanistische mythe van de menschelijke verlosser
in een laatste vorm : hij eischt de liefde tot de medemensch en het heil van de vrijwillige

1^!

JAKOB WASSERMANN

•
overgave tot dienstbaarheid. Tegenover Nietzsche's Herrenmensch plaatst hij de dienst
moraal van de opperste binding aan het Ik vervangt hij door-knechtsgal.Niz'
een ethiek van de uiterste losmaking van het Ik. Daarmee wordt Wassermann, bezield
door de idee der caritas, een even profetisch-onbarmhartig kritikus van de geest van zijn
tijd, van de geest van het burgerlijk leven als Nietzsche met zijn Herrenmoral. Als eenig
redmiddel voor het individu, voor de samenleving, voor de heele menschheid ziet Wasser-

mann slechts : de wedergeboorte. Van binnen uit, vanuit een persoonlijk krachtscentrum
moet alles hernieuwd worden. De mensch is in het burgerlijke leven ingeboren, hij moet

wedergeboren worden tot het geestelijke leven. Telkens schildert Wassermann's werk
zulk een innerlijke gang.
Er is een typische, bijna schematische regelmaat in de wijze, waarop Wassermann deze
„bekeering" uitbeeldt. In het begin van elk verhaal zijn de hoofdpersoon en zijn omgeving
één. Het leven is ongebroken, omdat mensch en milieu op elkaar zijn ingesteld, omdat zij
bestaan uit dezelfde geest. Dan gebeurt er iets in het bestaan van deze levensverzekerden,
dat hen plotseling doet stilstaan, een enkele flits van inzicht belicht plotseling op ongekende
wijze hun leven. Eén seconde van openbaring uit een andere wereld, en opeens is niet
alles meer zoo vanzelfsprekend in orde. Twijfel treedt op, groeiende onzekerheid. Het
traditioneele levensgevoel begint te wankelen onder de nauw - hoorbare, maar volhardende
klop van het geweten. Er is meer dan de zorg om het persoonlijk, burgerlijk bestaan
om het „Dasei n". Wat ontwaakt is, dat is de zorg om het „zijn" als zoodanig. Burgerlijke orde, burgerlijke zedelijkheid, burgerlijke plichtsvervulling dekken de volle verantwoordelijkheid niet meer. De werkelijke menschelijke verantwoordelijkheid blijkt een

gansch andere, blijkt de verantwoordelijkheid voor de naaste. Hier opent zich tusschen
de burgerlijke mensch en zijn omgeving een diepe kloof, waarvan hij geen vermoeden
had. Het leven, het „Dasein" breekt open, de burgerlijke mensch is met zijn omgeving
niet langer homogeen. Hij gaat alles zien vanuit een andere gezichtshoek. Er is een scheur
ontstaan tusschen zijn vroegere en zijn huidige levens- en denkwijze. Wassermann laat
de mensch, die dit inzicht krijgt, voor de consequenties niet terugdeinzen. Er vindt een

omzetting van waarden plaats. Een volledige omkeering voltrekt zich langzamerhand.
Deze bekeerde leert zich opnieuw Instellen en vindt zijn taak, zijn verantwoordelijkheid,
het leven en de menschheid terug, maar nu op een hooger plan. Hij is thans een ziende,
een verlichte geworden. Hij is van zijn blindheid genezen. Vanuit de argeloosheid van zijn
naief- ongebroken burgerlijk bestaan is hij door twijfel en gebrokenheid tot een nieuwe
eenheid met leven en wereld gerijpt. De kloof is overbrugd, de scheur geheeld. Maar
wat hem thans geschonken wordt, is niet het leven zonder meer, maar het leven mét
de verzekerdheid van een diepen zin. Het is een zinvol leven, dat deel heeft aan de
eeuwigheid. Dat is bij Wassermann de typische weg van het burgerlijke naar het geestelijke leven.

Het burgerlijke en het geestelijke leven. Dat is een tweeheid, die we in Wassermann's
werk telkens weer ontmoeten. Zijn wereldbeeld ligt niet, als op een impressionistische

schilderij, in één vlak. Het is niet naturalistisch. Het valt integendeel uiteen In een hoogere
en een lagere wereld, het is dualistisch.
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Het aardsche leven zèlf schijnt al een tweeledig beeld op te leveren. Ook hier reeds zijn
een hoogere en een lagere sfeer te onderscheiden. In de hoogere sfeer behooren de
bevoorrechten thuis, de intellectueelen, de rijken, de machtigen, dezulken, waarvan
Wahnschaffe's moeder zegt : „Zij gelijken op edele planten, die tot versiering dienen.
Zij bewijzen, volgens mijn meening, het hoogtepunt van een ontwikkeling. Zij beschouwen zichzelf als uitverkorenen en volkomen terecht. Zij zijn door geboorte en
vermogen ontheven van de moeiten van het beroep. Hun wezen is aristocratische onaanraakbaarheid en distantie ".
Tot de lagere sfeer behooren de rechteloozen, zij die geen kennis of beschaving bezitten, de onmachtigen. Deze sociale tegenstelling levert, als een bedriegelijk en toch
tegelijk zoo wezenlijk spiegelbeeld van de ware gescheidenheid der twee werelden, in
Wassermann's werk de ondergrond. Hij maakt van deze ondergrond een zeer bijzonder
gebruik. Nemen we als voorbeeld zijn roman „Christian Wahnschaffe". Tegenover het
milieu, waarin Christiaan opgroeit, het paleis van Geheimrat Wahnschaffe, zijn vader,
de grootindustrieel en multimillionair, staat als representante van de andere wereld
Ruth, het arme Jodenmeisje, dat in een van de stinkende holenbuurten van een voorstad
woont. In „Laudin en de zijnen" stelt Wassermann tegenover de befaamde jurist in zijn
behagelijk heerenhuis, levend temidden van een voorbeeldig gezin, als tegenstuk de allende
van duizenden, van de vernielde gezinnen, de maatschappelijke wrakken en vagebonden,
de misdadigers, waarmee hij als rechtsgeleerde dagelijks in aanraking komt. Tegenover
de architect Faber, die zich na zijn terugkeer uit het interneeringskamp weer wil gaan
koesteren in de luwe geborgenheid van zijn welomtuind burgerlijk leven, -- stelt Wassermann de hartbrekende nood van de ouderlooze, verhongerende, misbruikte grootestadskinderen uit de achterbuurten, over wie de vorstin zich ontfermt. Telkens staan hier als
sociale tegenstelling tegenover elkaar het ordelijke, welvarende en onbezorgde van een
burgerlijk milieu en het chaotische, vervuilde en hopelooze bestaan van de duizenden
zonder naam, die de krotten en holen van een groote stad bevolken.
Even foutief als het is, Wassermann een uitbeeider van het probleem der burgerlijkheid
te noemen, even foutief zou het zijn, om hem nu een socialen schrijver te noemen. Hij is
het óók, maar hij is meer. Wassermann's wereldbeeld vindt zijn laatste problematiek
niet in de sociale tegenstelling. Deze tegenstelling is voor hem niet, zooals voor den
socialistischen schrijver, de fundamenteele fout in de wereld. Integendeel, deze sociale
ongerechtigheid is slechts zeer betrekkelijk. Zóó betrekkelijk, dat zij elk oogenblik in
haar tegendeel kan omslaan en uiteindelijk op een hooger levensplan alle beteekenis ver
Zij is maar tijdelijk en diesseitig. Zij raakt bovenal de diepste kern van de mensch-liest.
niet. Zij is maar „unedies Ungluck". — Maar wat absoluut is, het werkelijke fundamenteele euvel in de wereld, dat is de diepste gescheidenheid tusschen mensch en mensch.
Dat is de kloof tusschen hen, die blind en hen die ziende zijn, tusschen hen die levend
dood zijn en hen, die het waarachtige leven hebben ontdekt. Dat is de afgrond tusschen
het menschenleven, zooals het doorgaans en althans in de burgerlijke wereld van nature
i s en zooals het m o e t w o r d e n. Maar tevens is er ook een mogelijkheid om de brug
over deze afgrond te slaan, een weg van de dood naar het leven. Bij Wassermann is de
fundamenteele fout in de wereld : de aangeboren blindheid der ziel voor de werkelijke
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en absolute waarden des levens, het natuurlijke beginstadium van zijn hoofdpersonen.
Zoo verbleekt met één slag de schijnbaar zoo ontzettende ellende der uiterlijke, sociale
tegenstellingen. Want diep onder deze sociale ongelijkheid zijn allen gelijk in hun verblinding, de bevoorrechten en de beklagenswaardigen. Christiaan Wahnschaffe is niet
minder zulk een geestelijk blinde als de moordenaar van Ruth, die door milieu en innerlijke aanleg tot het uitvaagsel der samenleving behoort. Zoo is dus bij Wassermann het
sociale dualisme slechts schijndualisme. Schrikkelijker ligt daaronder de tweeheid van
andere werelden, niet van een maatschappelijk, maar van een geestelijk hoogere en lagere
wereld. Er loopt dus door de wereld van het zichtbare zoowel als door de wereld van het
onzichtbare een scheur. In de zichtbare wereld is het rijkdom en armoede en de zekerheid
en de chaos, die daarmee verbonden zijn, -- maar volstrekt is de scheidslijn in de hoogere
wereld, daar loopt zij tusschen de geestelijk dooden en de geestelijk levenden door.

Een eigenaardig moment in Wassermann's wereldbeeld is, dat deze scheidslijnen in de
zichtbare en in de onzichtbare wereld allerminst samenvallen. Integendeel. Juist het omgekeerde is het geval. Voor Wassermann is rijkdom, burgerlijke welstand, orde en beschut
bestaan een gevaar voor de geest. Het is, als levert hij commentaar op-heidvant
Christus' woord : hoe bezwaarlijk zal een rijke ingaan in het koninkrijk der hemelen.
Telkens is het een figuur uit de wereld der goedgesitueerden, die we de weg tot inzicht
zien afleggen. Er is telkens maar één motief : de bekeering van de burger. Dat is inderdaad
een scherpe aanval op de burgerlijke wereld. Waarom is het juist de burger, die bekeerd
moet worden ? Omdat Wassermann juist in het ordenings- princiep van deze burgerlijke
wereld, het principe van levens -geslotenheid, van behoudzucht, zelfhandhaving, zelfverzekerdheid en afweer een macht ziet, die de geest en de ziel verstikt. Omdat hij overtuigd is, dat de zorgvuldigheden van het burgerlijke leven met zijn bezit en zijn zorg om
het bezit, het innerlijke leven ommuren en in banden slaan. Pia, de vrouw van de advocaat
Laudin, een plichtsgetrouwe en opofferende echtgenoote, moeder en huisvrouw, karakteriseert hij als volgt : „al die dingen, hekken, waterleidingbuizen, waschmachines, kachels,
kolenvrachten, melkkannen, keukenplaveisel en nieuwe sofa- overtrekken belegerden
haar en eik wilde iets anders van haar. Waar is Pia ? Is er dan nog een Pia ? Is Pia niet
veeleer in de dingen verscholen, in hekken, waterleidingspijpen, sofa- overtrekken, melkkannen, sneeuwschoenen, tapijten of deurklinken ? Kan ze zich nog verheugen ? Kan
ze nog treuren ? Verlangt haar hart ? Neemt het deel aan de wereld ? Of is het niet eerder
een loketkast, waarop de d i n g e n staan aangeteekend ? Maar Pia weet daar niets van.
Zij vraagt niet, ze twist niet, ze filosofeert niet ; zij ziet, zij werkt en zij is 's avonds moe ".
Met Laudin, haar man, is het niet beter. Ook hij is een door zijn leven en zijn werk ingeslotene, een slaaf van zijn taak, zijn rechtszaken en pleidooien, verplichtingen, afspraken
en conferenties. Alles, lichaam en tijd en kracht en ziel worden door dit burgerlijk bestaan
opgeëischt en opgevreten.
De tragiek nu van dit burgerlijke leven is de tragiek van de tevreden gevangene. Het
is de natuurlijke blindheid der ziel voor de werkelijke, de absolute waarden, voor het
werkelijke, hoogere leven. Met al zijn burgerlijke volmaaktheid is de burger geestelijk
een verloren mensch. Hij kan in het rijk der absolute waarden niet ingaan. Hij blijft gevangen in de betrekkelijkheid, leeft en sterft erin. Aan dit bestaan, het zielige bestaan
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der schijnvervulling ontbreekt iedere menschelijke digniteit, iedere geestelijke adel.
Het wezen van het burgerlijke leven is slavernij en verleugening. De burger kan nooit
boven de betrekkelijkheid van zichzelf en zijn leven uitkomen, zijn bestaan mist eeuwig
alles verloren reeds voor het weggenomen-heidsutzcnwgarde.Htis
wordt.
De eenige redding uit deze burgerlijke dood is de wedergeboorte van burger tot geestelijk
mensch. De burger moet zijn zelfvertrouwen, zijn op uiterlijke orde steunende zekerheid
verliezen, door twijfel heengevoerd en uit de burgerlijke wereld ontworteld worden.
Want de burgerlijke mensch is een beklagenswaardig wezen, zonder God, zonder ziel,
zonder metaphysiche persoonlijkheid, zonder bestaansgrond. Hij is een verlengstuk van
zijn eigen ordenings- princiep. Het best is het proces van de wedergeboorte van de burger
gesymboliseerd in de figuur van Christiaan Wahnschaffe. Christiaan is het type van Nietzsche's oppermensch. Hij is jong, mooi, sterk en gezond, intelligent en kunstzinnig, hoog
van karakter, een ongenaakbare aristocraat door aanleg en positie, een geboren heerscher,
een Herrenmensch uit een onbewust, maar machtig instinct. Wassermann geeft het volgende
symptomatische beeld van hem : „Hij hield niet van de herinnering aan onaangename
voorvallen. Hij hield niet van menschen, die geestelijk ingespannen gelaatstrekken hadden,
of die over boeken en wetenschap spraken. Hij hield niet van bleeke, teringachtige, krampige
menschen of van menschen, die veel twistten en altijd voor hun recht opkwamen. Als
hij in groote steden genoodzaakt was, door de proletariërsbuurten en arme wijken te rijden,
dan verhoogde hij de snelheid, kneep zijn lippen samen, spaarde zijn adem en van boosheid
kregen zijn oogen een groenige glans. Op zekeren dag had een bedelende invalide zijn
jas met z'n vingers aangeraakt. Toen hij thuis kwam, gaf hij de jas aan zijn bediende ten geschenke. Reeds als kind had hij geweigerd, voorbij plaatsen te loopen, waar havelooze
lieden zaten en als iemand van ellende en nood vertelde, had hij de kamer verlaten, vol
afkeer jegens den verteller. Hij hield er niet van, afscheid te nemen, of hen, die lang weggeweest waren, met veel drukte te verwelkomen. Hij hield niet van kerkklokken, van
biddenden, van niets, dat iets met vroomheid uitstaande had. Het was geen eisch, die
hij scherp zou weten te formuleeren, maar hij kon alleen het gezelschap van goedgekleede,
zorgelooze en duidelijk overzichtelijke menschen verdragen. Waar hij geheimen vermoedde,
verborgen leed, een verduisterd gemoed, neiging tot tobben en uiterlijke of innerlijke
strijd, daar werd hij ijzig en ongenaakbaar en ging den betreffende uit den weg". We herkennen in dit beeld de volkomen aesthetische mensch, de verfijnde, edele, trotsche, om
hem heen bespeuren we de ijzige atmosfeer, de glasachtige helderheid van een hoog
berglandschap. Een Grieksche god, maar dan overgebracht in de aesthetische sfeer. Een
volgens de maatstaven van deze sfeer v o I maakt mensch. En toch : een m i s maakt mensch.
Zijn naam zegt het symbolisch. Wassermann noemt hem Wahnschaffe, een verouderd
woord, dat „misgeboorte" beteekent, wanschapene. Deze volmaakte is een mismaakte.
Hij heeft geen besef van het werkelijke leven. In zijn burgerlijk-aesthetische volmaaktheid
(want het aesthetisch-ongenaakbare is slechts een verfijnder vorm van het burgerlijk
hij dood en blind, zonder ziel, zonder God, zonder liefde. In volmaakte-toegsln)i
gestalte de natuurlijke mensch, die niet verstaat de dingen, die des geestes zijn. Deze
Christiaan moet de weg afleggen die van de natuurlijke heerlijkheid door twijfel, strijd
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en gebrokenheid heen opvoert tot het ware, geestelijke leven. Hij moet zijn leven verliezen, om het te behouden. Deze weg, en de wijze, waarop Christiaan die moet gaan, is
het thema van de roman.
Compositorisch zeer knap ontwikkelt Wassermann dit proces, doordat hij Christiaans
levensweg laat snijden door een andere levensloop, die precies het tegengestelde aan
maakt. De levensloop namelijk van Eva, een danseres. Zij is afkomstig uit-schouwelijk
een Zigeunerwagen, een onecht kind 1 ). Haar weg tot de aardsche glorie begint in de
sociaal laagste sfeer. Met haar eigenschappen, haar schoonheid, haar aangeboren muzikaliteit en gratie, haar ontembare wilskracht en eerzucht, haar hartstochtelijke, bijkans feeërieke vitale rhythme en haar diepe erotische mogelijkheden, weet zij zich geleidelijk een
weg -omhoog te banen. Ze wordt een beroemde danseres en smaakt de voldoening, de
wereld voor zich te zien knielen. Evenals Christiaan heeft zij de aangeboren aristocratische
ongenaakbaarheid. Met als 't ware horoscopische onvermijdelijkheid vervult zich beider
lotsbeschikking, wanneer zij elkaar ontmoeten. Zij zijn door het lot voor elkaar bestemd.
Het punt, waarop hun beider levensloop samenvalt is het keerpunt in beider weg. Het
punt, waarop de groote, eenmalige beslissing in beider leven valt. Dit keerpunt valt in
de tijd, dat zij Christiaans geliefde is. Een tijdlang leven zij in een feest van volmaakt zinnelijk
geluk. In dezen tijd wordt Christiaan voor het eerst door een ademtocht van de hoogere
wereld aangeraakt. De ongebroken naïviteit, waarmee hij in deze aesthetisch-erotische
sfeer leeft, begeeft hem. Voor het eerst van zijn leven kan hij dat andere motief, de schaduw
van die andere wereld, het besef van een onbegrijpelijke schuld tegenover de andere
mensch, niet meer uit zijn bewustzijn bannen. Dit onrustmotief, dat in zijn leven is opgedoken, de zachte, volhardende stem van zijn geweten brengt zijn boven menschel i j ke
onaandoenlijkheid aan 't wankelen. Hij kan het naïeve, aesthetische egoïsme in Eva niet
meer dragen. Eva _wordt hem tot een aanklagend spiegelbeeld van wat hijzelf Is. Zoo is
de beslissing reeds diep in hem gevallen, voor hij het zelf werkelijk beseft. Hij moet zich
noodzakelijk van haar losmaken, omdat zijn innerlijk een andere weg wordt opgetrokken,
een weg, waarop Eva hem niet kan en wil volgen. Dan komt ook voor haar het moment
van de keuze, van de beslissing. Zij moet kiezen tusschen Christiaan en zijn nieuwe weg
en een Russische grootvorst, die haar begeert. Zij kiest deze laatste en wordt zijn maitresse, leeft in matelooze weelde en krijgt een onbegrensde politieke macht door haar
invloed op de man, aan wie ze zich zonder liefde, uit berekening heeft overgegeven. Zoo
heeft ze het eenige, dat haar in staat zou hebben gesteld, om het ware leven te ontdekken.
haar vermogen om lief te hebben, niet weten over te brengen naar het hoogere plan,
waarop werkelijke overgave en dus verlossing mogelijk is. Zij verraadt de liefde in zich
aan de eerzucht en machtsdroom. Op deze maatschappelijke hoogte achterhaalt haar
als 't ware de vergelding : de revolutie barst los en zij sterft een verschrikkelijke, onteerende dood. Haar duizelingwekkende stijging eindigt met een plotselinge, niet eens
meer tragische val. Daartegenover Christiaan : zijn leven begint op een niet te overtreffen
hoogtepunt van weelde en menschelijke heerlijkheid, op een sociale top. De mogelijkheden, die in deze door rijkdom gegeven omgeving liggen, weet hij door zijn verfijnd
aristocratische aanleg nog te raffineeren en op te voeren tot een bestaan, dat aan een
1)

Eva Is de onechte dochter van de componist Daniel Nothafft, de hoofdpersoon van „Das Ganse.
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godendroom doet denken, het bestaan van de oppermensch. Zoo staat hij dus ook nog
met zijn volle persoonlijke overtuiging achter de aristocratische levenshouding. Juist als
hem de vervulling ten deel valt, die in deze sfeer de hoogstmogelijke is, wordt hij voor
de beslissing geplaatst. Dan volgt langzaam, maar onweerstaanbaar, de afbraak van zijn
hedonistische wereld. Hij verliest de naieve gerustheid van zijn bestaan. Stuk voor stuk
leert hij de dingen van de keerzijde zien. Hij leert de menschelijke nood kennen in haar
huiveringwekkendste vormen. Maar tegelijk ontdekt hij — als een onbegrijpelijk phaenomeen — Ruth, de ongerepte, reine, alleen uit een wonderlijke rijkdom van liefde levende
jonge vrouw, temidden van een troostelooze omgeving. Christiaans moeder placht hem
een „zonnemensch" te noemen. In Ruth ontdekt hij de ware „lichtmensch". Onbegrijpelijk
phaenomeen, dat hem niet meer loslaat. Wat is dat voor een kracht, die uit Ruth straalt
Hij weet het niet, maar hij voelt, deze kracht ligt aan de plus-kant van het geestelijkwerkelijke. Als door een magnetisch krachtveld, zoo onweerstaanbaar, wordt hij (buiten
alle erotiek om) door dit wonder van liefde aangetrokken. — Als dan deze wonderlijke
vrouw het offer wordt van een lustmoord, voelt Christiaan het laatste steunsel aan zichzelf
ontvallen. Naakt voelt hij zich geplaatst tegenover de ontzettende werkelijkheid.
Hij heeft een glimp gezien van het diepste geheim des levens — een ontzettende botsing
tusschen het essentieel goede en het essentieel booze. Hij heeft ervaren, dat ook dit
essentieel booze onweerstaanbaar wordt aangetrokken door het essentieel goede. Dat
deze boosdoener niet anders kan, dan vernielen, wat hij niet begreep en wat hem in onbereikbare en onbegrepen hoogheid zijn eigen boosheid deed ervaren als een helsche
verdoemenis. Hij heeft begrepen, dat dit brooze lichaam kapot kon worden gemaakt, -maar dat de geheimzinnige stralende kracht, die er in woonde, nooit door het booze kan
worden vernietigd. Want de geest van Ruth heeft diezelfde kracht in zijn ziel gewekt
tot leven en inzicht. Hij heeft zijn roeping begrepen en trekt terstond de consequenties.
Zijn waanwereld is ingestort -- nu heeft ook alles, wat daarin waarde was, in het licht
van de nieuwe werkelijkheid zijn waarde verloren. Hij ontdoet zich van alles, wat tot zijn
aristocratisch bestaan behoort : familie, stand, vermogen. „Wat ik voorloopig doen wil ",
zegt hij in die smartelijke laatste bespreking met zijn vader, „weet U nu...... verdwijnen ".
„Dat zou een soort dood zijn ", zei de Geheimrat. „Of een ander soort leven ", antwoordde
Christiaan, „ja, dat is de juiste naam en eigenlijk ook het doel : een ander soort leven ;
want" -- hij stond op en zijn blik gloeide — „dit is ondragelijk. Het Uwe is ondragelijk".
Naamloos en bezitloos trekt hij de wereld in. Maar niet voordat hij de moordenaar van
Ruth heeft gezocht en gevonden. In een wonderlijke scène, waarin Christiaan deze moordenaar zijn misdaad laat zien, als wat zij is, knielt hij tenslotte voor deze boosdoener, in het
besef van gelijke schuld, knielt hij voor het bedolven beeld Gods in deze verworpene.
Dan vertrekt hij om de nieuwe kracht in zich aan de naaste te offeren, te helpen, te redden.
Men hoort van hem bij een ontzettende mijnramp, waar hij tallooze malen zijn leven waagt
om te redden. Het laatste, wat men van hem verneemt, is dat hij in de afschuwelijkste
holen van de New Yorksche Chineezenstad verdwenen is.
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I. OVER CHINEESCHE GEDICHTEN ").
Toen ik deze nieuwe bundel van De Mérode kreeg toegezonden, had ik juist een lofrede
op deze onze oudste en grootste Jong-Protestantse dichter gelezen van de hand van
de jongste der Jong-Protestanten. Jan letswaart had n.l. in De Lantaarn beweerd, dat
De Mérode eigelik onze enige echt -Kristelike dichter zou zijn. Als zodanig paste hij
enerzijds niet tussen de Jong- Protestanten, wier Kristelikheid van een zeer verdacht allooi
zou zijn, wier geloofskracht in ieder geval beneden iedere redelike eis bleef, en anderzijds
werd hem de waardering onthouden, waarop hij als enige onzer tijdgenoten, die als evenknie van bv. een Jan Luyken zou kunnen gelden, recht had. Wanneer De Mérode Luykens
tijdgenoot was geweest, „dan zouden we nu zijn verzen als kleine schatten bewaren en
er mee pronken, als met specimen van een groot en geloovig verleden, terwijl men nu
om protestantsche poëzie roept en niet weet, dat zoo vlak bij huis de bloemen al geuren ".
Daarop las ik De Mérode's „Chineesche Gedichten ".
Nu zijn deze Chinese verzen prachtig, maar niet bepaald gedichten die men zo op het
eerste gezicht de protestantse poëzie zou willen achten, waarom men roept. Dies werd
mij hier een probleem voorgezet : hoe is het mogelik, dat iemand gekroond kan worden
tot Allerkristelikst Dichter en tegelijkertijd een bundel sublieme, dus blijkbaar met liefde
geschreven, gedichten kan uitgeven, waarin geen spoortje Kristelikheid te ontdekken
valt ? Van tweeën een, of de Mérode is niet onze Kristelike dichter bij uitstek, Of ons
begrip van het Kristelik dichterschap deugt niet.
Men is geneigd tot het laatste te besluiten. Ongetwijfeld, zolang men het een 20e-eeuws
dichter tot een deugd kan aanrekenen, dat hij in de tijd van Jan Luyken had kunnen leven,
heeft men geen juiste voorstelling van wat het 20e-eeuwse Kristelik dichterschap moet zijn.
Dan zit men nog bevangen in een Gouden Eeuw-romantiek, die de 17e eeuw met inbegrip
van de toen levende Kristelike dichters, als Revius, Dullaert en Luyken, als een ideaal van
kultureel en geestelik leven wil zien. Als men vindt, dat we al een heel stuk op weg
zijn, wanneer een hedendaags dichter aan Revius of Luyken herinnert, geeft men blijk
ten enenmale buiten het tegenwoordige leven te staan. Het kan moeilik de Goddelike
roeping van de 20e eeuw worden geacht om een min of meer geslaagde imitatie van de
17e te leveren. Wij hebben een Kristelike kultuur op te bouwen op de grondslagen
van onze tijd, zoals Revius c.s. dat hadden te doen op de grondslagen van hun tijd. Wie
vindt, dat Revius in zijn tijd toch maar een heel wat flinkere vent was dan dat troepje
halfzachte ongelovige Jong- Protestanten in onze tijd, gelieve niet te vergeten, dat Revius
*) W. de Mérode, Chineesche Gedichten, De Pauw, Culemborg 1933,
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het in zijn tijd ook heel wat gemakkeliker heeft gehad. Kerk en wereld waren toen nog
niet zo ver van elkaar vervreemd als nu. Maar de kiemen van onze tegenwoordige vervreemding liggen juist in Revius' tijd, de tijd kort na de Hervorming, toen men er n i e t
In geslaagd is om een universele Reformatorise kultuur op te bouwen. Ik dweep niet zo
met grote gelovige verledens, zolang de erfenis zo'n klein, ongelovig en ontkerstend
heden blijkt te zijn.
Wanneer letswaart uit De Mérode's produktie dus een bepaald gedeelte afzondert (waar
deze „Chineesche Gedichten" niet onder vallen) en als Kristelike dichtkunst bij uitnemendheid bestempelt, omdat het hem zo aan Jan Luyken doet denken, betekent dit waarschijnlik
een onrecht tegenover De Mérode en zeker tegenover de bouwers aan een Kristelike
kuituur, die het ganse leven van onze tijd, wat nog iets anders is dan van Luykens tijd,
omspannen zal. Het blijft echter aan de andere kant een belangwekkend probleem om
na te gaan, in hoeverre, niet een zekere groep van De Mérode's gedichten een ideaal mediteersubstraat voor gemiddelde gelovigen, maar zijn dichterschap, zijn geestelike vormgeving, richtingwijzend en leidinggevend voor een nieuwe, algemeen menselike, Kristelike
kultuur kan zijn.
Van Ham heeft laatst als karakteristiek van De Mérode gegeven : „tegelijk stug Calvinist
te zijn en een zeer gracieus vers te schrijven ". Dit Is maar ten dele juist. Ten eerste
moet in plaats van „tegelijk" „beurtelings" staan, want als De Mérode stug Kalvinist
is, schrijft hij geen gracieus vers en als hij een gracieus vers schrijft is hij geen stug
Kalvinist. Ten tweede geldt de karakteristiek alleen nog maar voor de laatste bundels,
want in zijn vroegere publikaties vertoont De Mérode zich nauweliks als „stug Kalvinist".
Maar in zijn laatste bundels is ongetwijfeld een gespletenheid in zijn dichterschap op
te merken. Deze laatste bundels zijn tevens de beste. De Mérode's vers Is, vooral sedert
De Donkere Bloei, toegenomen in omlijndheid, gespannenheid en volheid en dit toegenomen vormvermogen heeft aanleiding gegeven tot het beoefenen van twee duidelik
onderscheiden versprocédé's, die we nu maar het stugge en het gracieuze vers zullen noemen.
De Chineesche Gedichten vallen in hun geheel onder de groep der gracieuze verzen.
In de oudere bundels kan men al wel de prototypes van de twee verssoorten onderscheiden : het stugge vers is voortgekomen uit de breed-retorise verzen die De Mérode
onder invloed van Gossaert schreef (maar zonder Gossaerts smaak en zelfbeheersing),
het gracieuze vers wordt voorbereid door gedichten als de liefdessonnetten uit Het Kostbaar Bloed en de Marialiederen uit De Overgave. Heel sprekend is dit onderscheid echter
nog niet, omdat in die tijd over al De Mérodes verzen nog een pralerige weekheid ligt,
die aan de bundels in hun geheel, ondanks het uiteenlopend karakter van de afzonderlike
verzen, een zekere gemeenschappelike toon geeft.
Het stugge vers is doorgaans van bespiegelende aard, het gracieuze meer een neerslag
van het gewaarword i ngs- en stemmingsleven, dat bij De Mérode buitengewoon rijk is.
Het ligt dus voor de hand, dat met de scherpere onderscheiding der beide verstypes ook
een geestelike ontwikkeling gepaard is gegaan : een afzondering van het bespiegelende
leven uit het gewaarwordingsleven, een eigen leven van de geestelike vormgeving los van
de telkens wisselende en zich vernieuwende zintuigelike indrukken en stemmingen. Dit
spreekt vooral sterk bij De Mérode's religieuse gedichten. in zijn vroege tijd was hij
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in religieus opzicht bijna uitsluitend de dichter van zondebesef en vergeving, die allebei
zeer reëel als gewaarwording en stemming doorleefd werden. Het waren de accenten
van dat rijke en diepe gewaarwordingsleven van De Mérode, die de Avondmaalsverzen
uit Het Kostbaar Bloed vanwege hun „algemene menselikheid" indertijd waardering verschaften bij buitenstaanders als Dirk Coster. in zijn latere verzen beleeft De Mérode de
Kristelike waarheden algemener. Hun vormgeving wordt minder door de persoonlike
ervaring bepaald, maar wordt dogmatiser. Deze dogmatise vorm is in potentie dieper dan
het vroegere stemmingsvers, maar poëties zwakker en voor buitenstaanders niet meer
overtuigend. De Mérode's dichterlike grootheid zit in zijn gewaarwordingsleven en niet
in zijn bespiegelingen. Als bespiegelend dichter kan hij op zijn best de formulering, niet
de vorm vernieuwen. Karakteristiek hiervoor is, dat de Kristelike bespiegelaar De Mérode
zich de laatste jaren zo met voorliefde tot het emblema heeft gewend. Het emblema boeit
immers door de verrassende, vaak diepzinnig -vernuftige formulering van een algemeen
bekende waarheid, maar wordt nu eenmaal naar de waarheid toe, niet van de waarheid
uit geschreven en kan daardoor ook nooit volledige openbaring van de waarheid door
organise vormvernieuwing worden. De Mérode is te sterk aan de dogmatise traditie
gebonden om de geestelike struktuur van het Kristelike bewustzijn te kunnen uit - bouwen.
(Uit-bouwen ont- sticht vaak op het eerste gezicht). De Mérode's verzen, die in strakke
omlijning Kristelike waarheid bespiegelen, acht ik niet de grote Kristelike dichtkunst,
waar onze tijd om roept. Hoe verhouden zich echter zijn „gracieuze" gewaarwordingsverzen, waarin hij ongetwijfeld wèl groot is, tot de idee van het Kristelik dichterschap?
Overvloediger dan een van ons heeft De Mérode vorm gegeven aan zijn rijkdom van gewaarwordingen. Meer dan een van ons kon hij daardoor de dichter worden van de heeriikheid van het aardse, maar ook van de vergankelikheid van die aardse heerlikheid. Soms is
hij zelfs de rijkdom van het gewaarwordingsleven, omdat een rijk zinnenleven aanleiding
kan worden tot veel zondigen, gaan zien als een belemmering om God te vinden (De Pauw).
In deze aangrijpende dichterlike zeifverlochening zat iets wereldontvluchtends. Wie van
nature de dichter is van een rijk gewaarwordingsleven, heeft dit dichterschap te aanvaarden.
Gelukkig heeft De Mérode zichzelf ook niet verlochend, alleen maar gelouterd, zodat
zijn gewaarwordingsgedichten nu zuiverder zijn geworden dan vroeger. Natuurlik blijft
de klacht om de vergankelikheid van de aardse bloei, maar als Kristen is die vergankelikheid
voor hem in beginsel overwonnen. Hij kan iets vermoeden van het geheim, hoe deze aardse
bloei een afschijnsel is van de bloei der eeuwigheid. Een hemelse lichtstreep glijdt over
de donkere aarde.
Met opzet zinspeel ik hier op de bundel De Lichtstreep, want m.i. komt daarin het duidelikst uit, hoe De Mérode's gewaarwordingskunst tot Kristelik dichterschap groeit. Achtereenvolgens zijn het de drie „gracieuze" motieven van liefde (De Rouwtoorts), droom
(De Gedroomde Zoon) en bloei (De Zachte Fluit) die met vergankelikheid en eeuwigheid
gekonfronteerd worden. Uit de aard van deze motieven blijkt al de positieve gerichtheid
van De Mérode's gewaarwordings- en stemmingsleven, dit in tegenstelling tot bv. iemand
als Slauerhoff bij wie alle gewaarwordingen, vitaal of pervers, schijnbaar zonder enig
waardebesef gelijkelik aanvaard worden. De Mérode staat dus krities tegenover zijn
gewaarwordingen : hij is, samengevat, de dichter van de bloei d.i. van het zich ver-
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vullende leven. In De Rouwtoorts is het Inzicht, dat God de vergankelikheid als middel
gebruikt om de vervulling van dit leven op te heffen In de eeuwigheid (naar aanleiding
van de dood van de geliefde)

O dit, dat Hij zijn kind'ren slaat,
En plotseling in hun midden staat
Om 't liefste weg te rukken !
En duidelijk hoor 'k mij gezegd
,,Kind! Ik heb veilig weggelegd,
Wat anders viel in stukken ".
In De Gedroomde Zoon Is de droom vervulling van het leven, maar ook de droom is een
vergankelike vervulling. („God weet, wij hebben soms een droom van noode, Maar doods bedroefd is die den droom ontrees"). Hier komt de dichter tot het inzicht, dat de
vervulling van het vergankelike van het eeuwige doorlicht is, een geschenk van het eeuwige
is •
't Is herfst, God doet de wereld ondergaan.
En nog, o zoon ! in zegenende goedheid,
O druiventros vol late rinsche zoetheid,
Laat Hij mij droomen van uw zacht bestaan.
In De Zachte Fluit is de mens, die zijn bloei, de vervulling zijner vergankelikheid overgeeft
aan de Eeuwige :
Heer, houd Uw handen opgeheven,
Ontvang dit arm verwelken maar.
Bezien wij nu de Chineesche Gedichten nog eens nader. De oude Chinese lyriek kenmerkt
zich ook door een buitengewoon verfijnd gewaarwordingsleven, zo rijk, dat het ons, Westerlingen, van een totaal andere beschaving en zoveel eeuwen later levend, nog steeds weet
te boeien. De Mérode moet zich aan deze poëzie wel sterk verwant voelen. Maar hoe
verhoudt hij zich er tegenover, welke gedachten trekken hem in het bizonder ? Er staan
twee motto's van Laotse voor in het bundeltje. Het eerste is : „Wien de hemel beschermen wil, geeft hij de liefde ". Dit Is dus een soortgelijke gedachte als ik uit De
Gedroomde Zoon aanhaalde : de liefde, de vervulling van ons vergankelik leven, als een
geschenk van de Eeuwige. Het tweede motto luidt : „Van af hun hoogsten bloei worden
de dingen oud ". Terwijl in het eerste motto de nadruk viel op de aanvaarding van
het gewaarwordingsleven als geschenk des hemels, wordt hierin vooral de vergankelikheid
van de bloei, van de aardse vervulling, betoond.
De Mérode heeft nu in de trant en met de beelden der Chinese dichters een reeks Nederlandse verzen geschreven, waarin heerlikheid en vergankelikheid van de gewaarwording
vorm krijgen zonder veel metafysise achtergrond. Altans het lijkt mij toe, dat De Mérode
hier zuivere gewaarwordingskunst heeft willen geven met In zichzelf een minimum van
bespiegeling. Wel zal hij hebben nagedacht over de zin van deze poëzie, maar hij laat er,
behalve In het laatste gedicht, weinig van merken. Dit laatste gedicht Is als het ware
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bij wijze van moraal door de dichter achter de Chinese reeks geplaatst. Het is een volmaakt
Mérodiaans vers :
Ijdel en droef was dit vervoerend blozen,
Ons nu ontslapen zorgen nutteloos.
En wie dit als zijn levenslust verkoos,
Heeft niets dan wonden en verdriet gekozen.
Behalve in dit slotgedicht komt het motto, dat van hun hoogste bloei de dingen oud worden,
ook suggestief tot uiting in het gedicht Oorlog, met de slotstrofe :
De boomen overijlen zich te bloeien.
De jongelingen haasten te vergaan
In overdaad van glans en een vermoeien,
Waarvan zij zelven slechts 't geluk verstaan.
Een paar andere karakteristieke slotregels zijn :
Boven den oergrond hang ik ijl te bloeien.
En:
Hoe oud ben ik, hoe ledig is de wereld.

Een enkele maal vinden we een voorbeeld van heerlikheid, die uit de vergankelikheid
wordt opgeheven. Zo het gedicht De Keizer, dat eindigt met de woorden :
De groote Keizer heeft met mij gesproken.
'k Ontwaakte in de schaduw van een boom,
Diep in mijn vuile bedelpak gedoken,
Een cedel in de zak, een goudstuk in de zoom,
Omdat ik met den Keizer heb gesproken.
Dit herinnert aan het eerste motto, dat de Hemel de liefde geeft aan wie hij beschermen
wil, waaruit het besef spreekt, dat de aardse vervullingen van bloei, droom en liefde
geschenken uit een andere wereld zijn. Zo zien we uit deze Chinese verzen al weer,
dat een „neutrale schoonheid" niet bestaat : de zuiverste gewaarwordingskunst verraadt
bij nadere beschouwing wel degelik verband met een achterliggende geestelike struktuur,
zelfs al ziet de dichter geheel af van bewuste bespiegeling.
Ik wil overigens niet beweren, dat de betekenis van De Mérode's Kristelik dichterschap
nu in deze Chinese gedichten bizonder duidelik naar voren zou komen. In De Lichtstreep
komt het in zijn eigenaardige beperktheid en grootheid veel beter uit. Toch is De Lichtstreep vermoedelik niet het hoogtepunt van De Mérode's dichterschap. Rijnsdorp zegt
ergens te geloven, „dat De Mérode zijn schoonste verzen nog moet schrijven ". Ik geloof
het met hem. De Chinese gedichten wijzen op een vooruitgang in de vormgeving van het
gewaarwordingsleven vergeleken bij De Lichtstreep. Terwijl in die laatstgenoemde bundel
nog tamelik wat zwakke verzen voorkwamen, die alleen door de idee hun betekenis kregen,
komen in de Chineesche Gedichten nog op zijn hoogst hier en daar zwakke regels voor.
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Het dichterschap van de bloei beweegt zich bij De Mérode nog steeds in stijgende lijn.
We mogen dus verwachten, dat ook zijn Kristelik dichterschap tot nog diepere vervulling
zal komen dan hij ons tot dusver te aanschouwen heeft gegeven.
September 1933.
II. OVER DE STILLE TUIN *).
Na Chineesche Gedichten is De Stille Tuin een lichte teleurstelling. Terwijl de eerste
bundel een gaaf geheel van oorspronkelike dichterlike vormgeving was, komen in de
laatste buitengewoon zwakke gedichten voor. De Mérode heeft misschien geen enkele
bundel uitgegeven, die zo onvervalst „Kristelik" was als De Stille Tuin en toch heb ik
mij over de „onkristelike" Chineesche Gedichten meer verheugd dan over deze jongste
verschijning, juist uit een oogpunt van Kristelik dichterschap. Hoewel ik De Mérode
het sterkst vind als dichter van gracieuze verzen, kan ik meestal ook zijn stuggere verzen
zeer wel waarderen. Speciaal in zijn emblematise gedichten vond ik een bizonderheid
van visie en zegging, een volkse gedrongenheid ook, waardoor ik geboeid werd. In De
Stille Tuin ontbreekt de gracieuze gewaarwordings- en beschrijvingskunst vrijwel geheel,
dit in scherpe tegenstelling met de vorige grote bundels De Steile Tocht en Langs den
Heirweg. Op zichzelf zou dat nog niet zo erg zijn, want de geringere variatie wordt
vergoed door de grotere eenheid. Maar het is of ook in het meer volkse bespiegelende
vers De Mérode's dichterschap als het ware vermoeid raakt. In verschillende details fonkelt
nog wel de oude geest, maar hoe traditioneel wordt het gedicht hier over 't algemeen
opgezet en uitgewerkt !
Hier is wel een geestelike oorzaak voor. Ik wees er al op, dat deze bundel de ,,Kriste
ooit van De Mérode ontvangen hebben. De eenvoudige gelovige en-likste",dw
zijn levenshouding is een telkens terugkerend motief in De Mérode's laatste werk. De
dichter buigt zich tot hem over, wil hem beluisteren en een-worden met hem. De ideale
vormgeving van het geloof zoekt hij hoe langer hoe meer in de stoere, traditionele dogmatiek van het volk. In Langs den Heirweg viel deze tendens ook al op te merken, maar
nu is de dichter geheel ingekeerd tot de „stille tuin" van het geestelik leven der een
Een tijdelike retraite of een blijvende rustplaats ? Voor de Kristelike dichtkunst-voudigen.
hoop ik het eerste. Hoezeer het ook te waarderen valt, dat De Mérode de dichter wil
zijn voor de brede lagen der eenvoudige gemeenteleden, dit is de methode niet, want
zijn dichterschap verslapt er uitermate door, evenals dat bij zijn bewonderaar Jan letswaart
het geval is. De Mérode geeft zijn kulturele verworvenheden op om dichter voor het volk
te worden, zozeer dat zijn verzen niet zelden 19e-eeuws aandoen. Het bloed kruipt
intussen, waar het niet gaan kan en het verdrongen ku ltu u rbezit uit zich, zorgvuldig
geïsoleerd, in de verfijnde gewaarwordingskunst van de Chineesche Gedichten. Het
is bijna onbegrijpelik, dat deze uit ongeveer dezelfde tijd dateren als de verzen uit
De Stille Tuin.
Ik geloof wel in de mogelikheid van een poëzie, die ook tot de niet-literair-geschoolde
gemeente spreekt en die toch kultureel volwaardig is. Maar een dergelijke poëzie zal
*) Willem de Mérode, De Stille Tuin. J. H. Kok, N.V. Kampen, 1933.
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niet moeten aansluiten bij de laat-renaissancistise retoriek van Da Costa en de meer
of minder romanties- beinvloede 19e-eeuwse dominee-dichters, maar integendeel bij het
volkslied, het straatlied. Het is opmerkelik zoveel succes als Wouters en Moormann
met hun verzameling hadden. Het bewijst, dat onze tijd snakt naar het volkslied. Maria
Lécina van Buning wijst ook die richting uit. Men houde echter wel in het oog, dat
het goede volkslied totaal iets anders is dan de Evangelisatie-liederen van Joh. de Heer
en de Maranatha- beweging, want daar ontbreekt het volkse sentiment in. Misschien dat
De Mérode de weg tot het Kristelike volkslied nog eens vinden zal. In De Stille Tuin
komt reeds een enkel gedicht voor, dat herinnert aan de Middeleeuwse geestelike volksballaden. Ik bedoel Hemelsch Avontuur. Maar dit gedicht boeit nog voornamelik door
de ietwat romantise herinnering, die het oproept, het is nog te oneenvoudig en te
literair. Ik zou het inderdaad als een grote literaire winst beschouwen als De Mérode's
volks emblema zich ontwikkelde tot de volkse ballade. Zijn dichterschap is zo rijk en
veelzijdig en heeft zo vaak verrast door een nieuwe wending, dat een zodanige ontwikkeling volstrekt niet tot de onmogelikheden behoort. Het zou een nieuwe vermenging
van het gracieuze en het stugge verstype betekenen, want het volkslied kenmerkt zich
nu eenmaal door een volheid van sentiment, beurtelings stug beheerst en vrijelik zich
uitstortend.
De Stille Tuin is geen bundel van geestelike expansie maar van geestelike inkeer. Hij zal
niemand van de kracht van De Mérode's dichterschap overtuigen, die er nog niet van
overtuigd is en kan alleen goed beoordeeld worden in verband met zijn vroeger werk
en, wellicht, zijn later werk. Naast vete zwakke gedichten staan er ongetwijfeld ook goede
in, maar toch betrekkelik weinig, die ons bizonder treffen en die een verrijking zijn
van ons poëties bezit. Zijn belang ontleent de bundel aan het inzicht, dat hij ons verschaft in de persoonlike ontwikkeling van de dichter. Wij zien een De Mérode, die niet
meer zichzelf zoekt in zijn poëzie, maar die niets liever wil dan een dienaar der gemeente
te zijn. Het Kristelik dichterschap hangt ten nauwste met deze levenshouding samen.
Maar de vervulling van dat dichterschap kan op velerlei manieren geschieden, want de
schakering der gemeente is bont en de verscheidenheid van het dichterlik talent is groot.
Ik meen, dat de vervulling in De Stille Tuin niet in overeenstemming is met De Mérode's
bizondere begaafdheid. De wereld, waardoor zijn woord moet klinken, is wijder dan de
omheining van deze tuin.
januari 1934.

TWEE BRIEVEN VAN RILKE OVER GOD
Rainer Maria Rilke, ,Ueber Gott".
Leipzig, Insel Verlag, 1933.

Niet zoo lang geleden is door Harald Braun een enquête ingesteld onder een groot aantal
Duitsche en andere schrijvers naar de beteekenis der religie voor het persoonlijk leven
der betrokkenen. De antwoorden werden in 1931 in boekvorm gepubliceerd onder den
titel „Dichterglaube" (Berlin, Eckart- Verlag).
Het resultaat van deze rondvraag was zoowel in kwalitatief als In kwantitatief opzicht
zeer bevredigend en wees uit, dat de tijden voorbij zijn, waarin de kunstenaars zich
te hoog achtten over religieuze gedachten uitsluitsel te geven. Allen, die antwoord
gaven, bleken ten volle doordrongen van de ernst der gestelde vragen en beseften de
verantwoordelijkheid, waartoe zij In dezen krachtens hun talent geroepen waren.
Het meerendeel der deelnemers beaamde de noodzakelijkheid eener religieuze wereldbeschouwing zonder eenige terughouding, doch zeer verschillend waren uit den aard
der zaak de wegen, waarlangs men een dergelijke wereldbeschouwing te benaderen zocht.
Opvallend was daarbij, hoe sceptisch men over het algemeen tegenover de beteekenis
en den invloed van het „officieele" Christendom stond. Slechts zeer enkelen bijvoorbeeld
hechtten eenig belang aan de kerk en dat waren dan nog — begrijpelijkerwijs
voornamelijk auteurs van Katholieke huize. Zoo kan men als conclusie van deze enquête
zeggen, dat zij aantoonde een levendige belangstelling voor het religieuze als zoodanig,
doch een meerendeels zeer groote onverschilligheid ten opzichte van de religieuze werkelijkheid, zooals deze op dit oogenblik in het Christendom, en in het bijzonder in het
Protestantisme, belichaamd is.
Wanneer wij dit echter zoo zeggen, moeten wij voorzichtig zijn. Want zonder nadere
uiteenzetting leidt bovenstaande opmerking tot misverstand. Wat toch Is het geval ?
Deze onverschilligheid ten aanzien van de religieuze werkelijkheid van het hedendaagsch
Christendom vloeit niet -- in verreweg de meeste gevallen tenminste -- voort uit een
afkeer van of een vijandschap tegen de wereld der christelijke voorstellingen op zichzelf ;
zij wortelt veeleer in pijnlijke jeugd -herinneringen of latere ervaringen, waarbij de naam
van Christus een holle klank bleef of als dekmantel misbruikt werd voor menschelijke
laagheid en lafhartigheid. Weinigen, die de doodelijke zwakte van het huidige Christendom
aan den lijve ondervonden, hebben het durven wagen met de kracht, die gaaf en onverbruikt als op den dag, toen Petrus den Heer herkende, achter deze zwakheid ligt ; te
grijp voor wie het gelooven kan. Zij zijn teruggetreden : teleurgesteld, ontgoocheld,
vertoornd en hebben den stervende den rug toegekeerd. Zij waren gekomen om een
koning te zien — wie hadden het hun al niet verteld ! — en zij zagen een uitgeteerden
koortslijder, liggend op een hoop vodden. Wat wonder, dat zij zich bedrogen voelden
In hun schoonste verwachtingen en heengingen met een bitteren wrok in hun hart.
Deze kloof heeft zich in de loop der jaren meer en meer verdiept. Het Christendom is
zwakker en zwakker geworden. Stelling na stelling heeft het moeten ruimen In den
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strijd der wereldbeschouwingen, waarin het door kortzichtige leiders al hachelijker
verwikkeld werd. Langen tijd is althans de gevel der kerk nog intact gebleven, maar
ook deze is in de stormen, die de wereldoorlog ontketend heeft, aan het wankelen geraakt
en wordt, nu eens hier dan daar, met een algeheele ineenstorting bedreigd.
Het Christendom heeft zich teruggetrokken in een kluwen concurreerende religieuze
klein-bedrijven, waarvan de wereld curiositeitshalve af en toe eenige notitie neemt,
wanneer er door de een of andere groep een bijzonder „interessante" reclame-campagne
op touw wordt gezet of wanneer twee buitengewoon scherp concurreerende collega's
aan het bakkeleien slaan. En vooral wanneer de politie eraan te pas moet komen, wil
de belangstelling nog wel eens plotseling een groote hoogte bereiken. Zoodra echter
zijn niet de vechtenden gescheiden en heeft men wederzijds de deuren voorloopig
weer uit voorzorg op het nachtslot gedaan, of er vertoont zich geen sterveling meer
in de buurt, die er niet op de een of andere wijze zaken heeft te doen of er thuis behoort.
Nogmaals : is het wonder, dat dichters en andere kunstenaars liever een straatje omloopen en in de lichte, ruime geestelijke warenhuizen (waar je van alles krijgen kunt !)
hun inkoopen doen dan dat zij religieuze behoeften in die donkere dorpswinkeltjes
trachten te bevredigen, waar ze je achter de horretjes nakijken en waar je het blijkbaar
als een gunst beschouwen moet, wanneer het een of ander rimpelig oud mannetje drie
passen in je richting doet ---- maar, het spreekt van zelf : met de toonbank er tusschen !
-- om te vernemen wat er van je dienst is ; waarbij je in den regel een standje oploopt
over de vuile voeten, die je op de versleten deurmat hebt gezet
Weten ze dan niet, roept misschien iemand uit, dat goedkoop duurkoop is en dat zij
zich een massa dingen aanschaffen, die zij niet noodig hebben en waar zij niets aan
hebben zullen, wanneer zij ze zullen wenschen te gebruiken : mooie blinkende dingen
vol van de wonderlijkste weerschijnen, maar die als een zeepbel uit elkander spatten,
wanneer je er met den vinger aanraakt ? Neen, dat weten ze niet en hoe zouden ze het
weten, wanneer de warenhuizen langzaam maar zeker de andere winkels den dood in
jagen. „Laat de dooden de dooden begraven" zeggen zij en zijn daarbij zoowaar nog
wel recht in de leer!
Het is noodig hier scherp te onderscheiden tusschen het Christendom als religieuze
wereldbeschouwing en de anonyme kracht van het christelijk geloof. Hoezeer zij natuurlijk
op elkaar zijn aangelegd, zij dekken elkaar sedert lang niet meer en Kierkegaard deed
niet anders dan een lang gevoelde, maar nimmer klaar geformuleerde, tegenstelling
onder woorden brengen, toen hij „Christenheid" en „Christendom" tegenover elkaar
plaatste ; ofschoon hij waarschijnlijk even goed als wij geweten heeft, dat daarmee eerst
recht de krisis in de christelijke kerk begonnen was. Want de kerk vermag niets zonder
menschen en de menschen vermogen niets zonder kerk. Uit deze impasse helpt ons
geen sterfelijk initiatief.
Nu bestaat bij vele „officieele" christenen de gewoonte deze dingen met elkaar te ver
wereldbeschouwing te houden voor geloof. Een dergelijke verwisseling-wiseln
brengt met zich, dat de accenten -- en hoeveel hangt in zaken van geloof niet af van
de plaats waar het accent valt ! -- precies overal anders komen te liggen dan waar
zij behooren. De leer wordt gesteld boven het leven, de formule boven de belijdenis,
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de zekerheid boven het heil. De religieuze dorheid en verstarring, die hierdoor ontstaat,
wreekt zich het gevoeligst aan degenen wier geest door vlindervleugelen gedragen wordt.
Het bont en adem-dun vlies der verbeelding vouwt zich dicht bij deze aanraking met den
geestelijken dood. En wie eenmaal in zijn holle oogen staarde, is er een volgend maal
op uit een tweede ontmoeting met dit monster, ten koste van wat dan ook, te vermijden.
Vandaar, dat vooral onze dichters en kunstenaars buitengemeen huiverig zijn geworden
voor „het Christendom".

Het was noodzakelijk een en ander vooraf te doen gaan aan een bespreking van de
twee brieven van Rilke over God, omdat maar al te vaak van de zijde van het „officieele" Christendom den indruk wordt gewekt alsof het uitsluitend aan de kunstenaars
ligt, dat zij zoo grondig van Bijbel en Kerk zijn vervreemd.
Wanneer men de psychologie van den kunstenaar onderzoekt op zijn religieuze mogelijkheden, dan is er, indien men zijn onderzoek maar ver genoeg uitstrekt, niet de minste
reden hem voor verminderd vatbaar te houden met betrekking tot het christelijk geloof,
De kunstenaar is in de eerste plaats „ook een mensch" en omdat hij dat is, moeten
alle vraagstellingen, die er op uit zijn hem in religieus opzicht, hetzij positief hetzij
negatief, in een uitzonderingspositie te plaatsen, noodzakelijkerwijs zonder bevredigend
antwoord blijven. Daarenboven : het Evangelie kent geen onderscheid tusschen armen
en rijken, eerbaren en hoeren. Burger en bohémien zijn voor haar zonder uitzondering
gelijk.
Rilke staat met zijn angst en zijn eenzaamheid niet verder van den Christus dan een
predikant of een ouderling, die verkeert in de volle verzekerdheid des heils. En zoo
hij misschien in sommiger oogen om zijn handel en wandel een verworpene schijnen
mocht, worde niet vergeten, dat in het Evangelie de verworpenen lichter gaan door
de enge poort dan de rechtvaardigen, die met alle geweld de zegekar van hun christelijke en maatschappelijke deugden achter zich mee naar binnen willen trekken en die
maar niet begrijpen kunnen, dat zij haar buiten zullen moeten laten staan.
De kunstenaar wordt bij zijn zoeken naar God in den regel minder gemakkelijk gevangen in het net der moraliteit dan de burger, die er telkens weer toe komt de begrippen braaf en vroom met elkander te verwisselen en die zich dan al spoedig hetzij
met een vrome braafheid, hetzij met een brave vroomheid tevreden stelt. Wat den
kunstenaar gemakkelijk in verwarring brengt, is zijn verbeelding, die God in het
fonkelend gewaad van zijn droomen hult, maar de wereld leeg en woest onder zich
laat, of die in Gods mantel de wereld sluit, doch Hemzelf naakt en hongerend van
zich stoot.
Rilke begint na een korte inleiding zijn eersten brief over God met een vraag, die
onmiddellijk het hart raakt der menschelijke levensproblematiek : Hoe is het mogelijk
te leven, schrijft hij, wanneer nu eenmaal de elementen van dit ons leven ons bevat
eik opzicht te boven gaan ? Wanneer wij In ons liefhebben steeds-tingsvermo
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weer tekort schieten, onzeker zijn In onze beslissingen en machteloos staan tegenover
den dood, hoe is het dan mogelijk, te bestaan ?
Eeuwen na eeuwen heeft de mensch omgegaan met leven en dood en nog altijd staan
wij als beginnelingen tegenover hen, radeloos, armzalig : „tusschen schrik en uitvlucht ",
zooals Rilke het noemt. Het Is voor een geciviliseerden Europeaan van de twintigste
eeuw niet plezierig zich een beginneling te moeten achten, vooral niet, wanneer het
gaat om vragen, die de diepste levensproblematiek raken van den mensch. Welke, schier
volmaakte, wijsgeerige stelsels heeft hij niet achter den rug ? Hebben zij geen van alle
hem de wijsheid ingebracht, die hij noodig heeft om überhaupt te kunnen leven, d.w.z,
als mensch te kunnen „bestaan" en niet alleen maar om als dier te kunnen „vegeteeren" ?
Te bekennen, dat wij ons nog altijd „tusschen schrik en uitvlucht" bevinden ten aanzien
van de grond-problemen van het leven, Is bekennen, dat wij zonder God geen schrede
doen kunnen op onzen levensweg ; deze bekentenis is zeldzaam in onzen tijd, omdat
met haar de moderne mensch zichzelf opgeeft. En wie is zoozeer van zijn „plicht" tot
zelf-handhaving vervuld als juist hij ?
Nog altijd denkt de moderne mensch, dat hij niet zoo heel ver meer af kan zijn van
den top der pyramide. Rilke echter heeft het gezicht gehad in den Afgrond, al heeft hij
daarover in zijn verzen maar weinig gesproken. En wie eenmaal In den Afgrond heeft
gezien, is tot in zijn wezenskern geschokt, want hij heeft ---- het kan niet anders worden
uitgedrukt -- het negatief gezien van Gods gelaat. Daaraan sterft men of wordt weder
leegte zuigt ook het laatste weg of vult zich met een nieuwen inhoud.-geborn;d
Maar staan blijven kan men niet waar men stond. En wie zal uitmaken, welke mensch
onder weg is naar den hemel of de hei !
Rilke stond bij zijn leven niet meer daar, waar zich, over het algemeen genomen, toen
de moderne mensch bevond. Voor hem was alreeds het groote zwerven begonnen, dat
thans van zoovelen bezit begint te nemen. Toèn was hij, als dichter zeker, een eenling ;
nu zou hij, waarschijnlijk, één uit velen zijn. Want het aspect der dingen verandert
de laatste jaren snel. En de radicale onzekerheid, waarin ons bestaan geworpen is,
doet zich dag aan dag nijpender gevoelen.
Men heeft dezen dichter wel eens een ontwortelde genoemd en men kan vrede hebben
met deze term, als men er maar geen moralistische bijgedachten aan verbindt. Inderdaad
Rilke was een ontwortelde ; maar de storm, die hem ontwortelde, was niet die van
zijn eigen bloed. De Hand, die hem velde, was niet tegen hem alleen gericht, maar tegen
de geheele cultuur, die hij vertegenwoordigde. Hij was het voorteeken, waarop wij maar
al te weinig acht geslagen hebben. Zelfs nu zij ons eigen leven treft, deze Hand, herkennen wij haar nog amper.
Rilke's werk kan ons leeren, dat er in het werk (en dat geldt voor onze geheele cultuurarbeid !) als zoodanig geen „uitvlucht" is. Telkens moest de dichter wegzwerven van
zijn werk, zwerven, zwerven...... Rusland, Frankrijk, Zweden, Italië. Want „werk als
zoodanig" kan alleen een bezetenheid zijn, doch nimmer een Godsgeschenk, waarbij
het hart rust vinden kan.
„Werk als zoodanig" is een uitvindsel van den modernen mensch, waarop hij blijkbaar
zijn laatste hoop heeft gebouwd. Niemand heeft zoo aan deze obcessie geleden als Rilke,
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omdat zij bij hem In de hoogste uiting nestelde van zijn geest : zijn dichtkunst. Zijn
gansche leven heeft hij haar ten offer gebracht, niettemin is hij eenzaam als een dier
gestorven in een Parijsche huurkamer. Wie kan „een in zichzelf bevangen wereld, die
vergat, dat zij, hoe zij zich ook gedroeg, reeds van te voren door den dood en door
God overtroffen was", overwinnen ?
Waar dood en God in elkaars verlengde liggen, is voor Christus geen plaats. Daar kan
alleen zijn
J : „smart", „troosteloosheid" en een „schrijnend inzicht". Maar daar is ook
geen plaats meer voor den in waarheid levenden mensch. Om waarachtig te leven moet
men bereid zijn den onverdunden dood te drinken. En wie was na Jezus hiertoe in
staat ? De mensch hangt tusschen leven en sterven, en daarom is dit leven, z o n d e r
Christus, één durende nederlaag, hoe groot de overwinning somtijds ook moge schijnen.
Rilke's eerste brief eindigt met het diep besef van deze nederlaag, al schemert ook aan
den rand het voorgevoel van een gansch andere glorie dan zich onze menschelijke
hoogmoed ooit bij machte was uit te denken.

De tweede brief polemiseert tegen het „officieele" Christendom. En duidelijker dan uit
eenige studie over het vraagstuk der onkerkelijkheid blijkt uit dit schrijven : le. dat de
religieuze individualist zonder de kerk zijn algemeen christelijk geloof niet behouden
kan ; 2e. dat degenen, die voor de toestand van de kerk en het kerkelijk leven verantwoordelijk zijn, gedurende de laatste decennieën geen flauw begrip meer hebben
getoond te bezitten van deze hunne verantwoordelijkheid.
Scherp staan op deze bladzijden de fundamenteele verwijten geformuleerd. Deels slaan
zij terug op dengeen die ze maakte, omdat ze de kwade vruchten zijn van een onhoudbaar
religieus individualisme, deels treffen zij allen, die de verantwoordelijkheid dragen voor
het welzijn van de kerk en die geleefd en gehandeld hebben, alsof er geen kerk bestond
(hoogstens een gebouw, waarin men des Zondags één of tweemaal naar een preek
kwam luisteren).
Rilke schrijft : „Ik kan mij niet voorstellen, dat het kruis een blijvend iets
zou zijn, daar het toch slechts een kruisweg was. Het moest ons stellig niet altijd overal
als een brandmerk worden opgedrukt. Het diende in zich zelf te zijn opgelost. Want,
is het niet zóó: was het niet ertoe bestemd ons de hoogere boom te verschaffen
waaraan wij beter zouden kunnen rijpen ? Hij, aan het kruis, is deze nieuwe boom in
God, en wij behoorden warme, gelukkige vruchten te zijn, aan zijn top."
Er zijn niet veel woorden voor noodig om aan te toonen, dat deze opvatting van het
kruis een vertroebeling beteekent van het kruis-geloof der kerk. Het kruis der kerk
werpt zijn schaduw over geheel deze wereld en in zoo verre het waarlijk het kruis van
Christus is, ligt ook de kerk zelve onder zijn schaduw. De kerk heeft dat laatste vooral
wel eens vergeten, doch zij heeft toch nooit het kruis als een brandmerk gezien. Alleen
de religieuze individualist kan, dunkt het ons, tot dergelijke gedachten komen, omdat
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hij meent, dat het kruis slechts „schandhout" Is en niet óók overwinningsembleem. De
kerk heeft nooit gepredikt, zoolang zij kerk was, dat het kruis een ladder zou zijn, waarlangs men den hemel kon binnen klimmen, daartoe had zij haar Heer moeten verloochenen.
Voor haar is het kruis een blijvend iets, omdat daar zonder het Evangelie, dat zij te
verkondigen heeft, holle klanken zou worden. Maar — En hier komt de verbitterde
dichter tot zijn recht — : de kerk heeft niet naar hare woorden gedaan. „Dogmatisch"
is zij voor een goed deel zuiver gebleven in de leer, maar zij heeft niet naar haar leer
geleefd. In haar leven heeft zij het kruis over het hoofd gezien. Wie weet in deze wereld
nog van het Kruis en Zijn boodschap dan het handjevol menschen, dat des Zondags
(voor hoeveel procent uit traditie ?) naar de kerk gaat, en hoevelen van hen kennen
de werkelijkheid van dit Kruis en van Zijn boodschap in den omgang met God, met hun
medemenschen en met zichzelf op een door-de-weekschen dag ? Is het laatste (in de
gegeven omstandigheden) niet belangrijker dan het eerste ?
„Christus" — zegt Rilke — „heeft zeker hetzelfde (n.l. heenwijzen naar God) gewild.
Maar de menschen hier zijn als de honden geweest, die geen wijsvinger begrijpen kunnen,
en meenen, dat ze naar de hand moeten happen". En even verder vervolgt hij : „Zij
(d.w.z. de officieele christenheid) hebben van het christelijke een vak gemaakt, een
burgerlijke bezigheid, ter plaatse, een afwisselend leeg en vol geloopen vijver. Al hetgeen
zij zelf doen, naar hun ononderdrukbare natuur (in zooverre zij nog levenden zijn), staat
in tegenspraak met dit merkwaardige werk, en op deze wijze vertroebelen zij hun
eigen water en moeten het telkens weer ververschen." En dan zet het oude verwijt in,
dat deze officieele christenen de aarde voor den hemel verwaarloozen. Dat hier het
aesthetische in Rilke sterk naar voren komt, spreekt vanzelf, doch het zou o.i. licht
zijn de zaak daarmede af te doen. Want twee groote beschuldigingen worden-vardig
In deze dingen feitelijk uitgesproken, n.l. dat de officieele christenheid het geloof
m o r a l i s e e r t en h e l l e n i s e e r t, m.a.w. dat zij van het Evangelie wet maakt
en van het geloof wereldbeschouwing. En deze beschuldigingen zijn helaas maar al te
gegrond. De officieele christenheid doet tot op dit oogenblik nog altijd niets anders
dan in haar levenspraktijk het Evangelie als wet behandelen en het geloof interpreteeren
als een wereldbeschouwing. Vandaar, dat in onze samenleving van de kracht en de
heerlijkheid van Christus zoo goed als niets zichtbaar (tastbaar !) wordt.
Wat in uitingen als deze van Rilke luid wordt, moest de kerk tot in haar fijnste vezelen
schokken, doch in den regel laat het haar onberoerd. Immers zij i s er, hoe zou zij
aan zich zelf kunnen twijfelen, al zou ook gansch een wereld van eenzamen en ontwortelden aan haar vertwijfelen ? Zij i s er, maar is zij niet bijna dood, stervende zonder
het te weten (want of de kerk groot of klein is, beteekent niets, maar of er L e v e n
in haar is) ?
En dit Is de laatste vraag : kan zij sterven ? In Rilke's brieven zal men tevergeefs naar
een antwoord zoeken op deze vraag. Voor hem is zij geen vraag meer. Voor zeer velen
is zij geen vraag meer. Maar voor ons, die op het punt staan voor de tweede maal
moordenaars te worden aan den Allerheiligste, is het een vraag, die het hart van ons
eigen leven raakt en die wij daarom niet anders dan met den inzet van geheel ons leven
In Christus' naam zullen vermogen te beantwoorden.

BOEKBESPREKING

Wat is dat ? Een encyclopedie voor jongeren, le aflevering. N.V. Hol land ia Drukkerij, Baarn.
Een encyclopedie voor jongeren — alle woorden waarin de jeugd belangstelt, op bevatte like wijze uitgelegd, elk bekend verhaal, sprookje kort en onderhoudend verteld, het
idee is aardig. De uitvoering lijkt me, naar de le aflevering te oordelen, ook goed geslaagd. Naar volledigheid wordt niet gestreefd, toch zal het boek pas kompleet zijn na
24 afleveringen van f 1.25. Bij het neerschrijven van deze cijfers komt twijfel bij me
op, of de uitgever niet te optimisties oordeelt, als hij gelooft, dat hiervoor voldoende
belangstelling zal zijn. v. H.

Leven en werken van Louis Couperus, door Henri van Booven. Schuyt,
Velsen 1933.
Het grote werk van Henri van Booven over Couperus is enigszins een teleurstelling. Een
boek van deze omvang door een tijdgenoot en vriend, zelf auteur, wekt verwachtingen,
die door dit werk niet worden bevredigd. In de eerste plaats komt dit, doordat van
Booven weinig perspectief in zijn levensverhaal heeft gebracht. In zijn bewondering beijvert
hij zich om achtereenvolgens alle werken van Couperus als, zij het niet het belangrijkste,
dan toch een van de belangrijkste te beschouwen. En aangezien de rij lang is, wordt dat
vermoeiend. Een tweede oorzaak ligt in de polemiese trek. Men heeft Couperus te
weinig gewaardeerd, uitentreure wordt het herhaald ; vooral Frans Netscher, Couperus'
vriend, wordt bij elke voorkomende gelegenheid verweten, dat hij van Couperus' werk
niets heeft begrepen.. Het is natuurlik van Booven's volle recht en zijn plicht om op de
tekortkomingen van de Nederlandse kritiek te wijzen. Meer waarde dan de herhaling
zou echter gehad hebben een onderzoek naar de oorzaken van die geringe waardering.
Men is niet klaar met algemeenheden : Couperus is te groot voor ons kleine land, Neder land weet zijn grote mannen niet te eren, Couperus paste niet bij ons volkskarakter, hij
miste onze benepenheid en toch was hij meer Hollander dan anderen of dergelike frasen.
Zulke zinnen mogen afdoende lijken in een gesprek over Couperus in de huiskamer,
maar wie een boek, een dik boek over Couperus koopt, heeft recht op meer.
Als ik me beklaag bij de lektuur van het boek van de heer van Booven, dan komt dit
voort uit bewondering voor Couperus. Bij alle waardering voor de breedheid, waarmee
het werk is opgezet, is toch de hoofdgedachte, dat de auteur niet de stof heeft aangekund,
dat hij ver beneden zijn onderwerp is gebleven.
Behalve enkele uiterlike feiten, heeft dit boek niets aan mijn beeld van Couperus toegevoegd, nergens heeft 't mijn blik verdiept, integendeel veel heeft het verdoezeld. Ik
betwist de heer van Booven niet, dat het een moeilike opgave was : een veelzijdig auteur
als Couperus, een zo gekompliceerd mens, een zo rijke arbeid verstaanbaar te maken,
vereist biezondere gaven. Het is mijn verwijt niet, dat de heer van Booven hierin te
kort schoot, maar dat hij het haast niet heeft geprobeerd.
Toch zal voor ieder, die in Couperus belangstelt, dit boek nog tal van kleine biezonderheden bieden, die hem onbekend waren, en het zal elke lezer goeddoen op elke bladzij
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te gevoelen, welk een oprecht vriend en bewonderaar Couperus in de heer van Booven
heeft gehad. Want wat de oorzaak van het onkritiese in de arbeid van de heer van
Booven is, geeft tegelijk de charme aan het boek : een zo grote overgegevenheid, dat
verklaring en kritiese bezinning overbodig lijkt en bewondering en liefde het ene nodige.
Het boek is goed uitgevoerd, en royaal geïllustreerd. v. H.

De Vacantie- Emoties van Juffrouw Begijntje, door Annie Vreeland.
G. F. Callenbach, Nijkerk 1933.
Het is toch jammer dat zelfs bij onze jonge auteurs in het verhaal met een evangeliseerende
strekking nauwelijks met de traditie voor deze soort lectuur gebroken is, dat ze namelijk
uitsluitend is gebouwd op de volstrekte antithese : geloovige -- wereldling.
Juffrouw Begijntje, die een paar weken vacantie in Scheveningen doorbrengt, is een
vrome ziel, die haar meening tegenover de pensiongasten niet verheelt.
Ze maakt kennis met een op-en-top wereldsch meisje, Eva, één van die moderne strandvlinders in pyama. Onder de oogen en redeneerinkjes van Begijntje verandert dit meisje
in enkele dagen tijd tot een gewoon, lieftallig kind, dat inziet dat genot en weelde geen
geluk brengen. Ze is de dochter van een rijken handelaar, die met zijn pronkzieke
vrouw een razende autotocht maakt door 't buitenland. Pa heeft natuurlijk van de crisis
te lijden, maar Eva heeft gelukkig een erfenisje van 'n nicht en bovendien aanleg voor
teekenen, zoodat ze zich, met haar aanstaanden man, die in deze kunst al heel wat bereikt heeft, wel zelfstandig door 't leven zal slaan.
Als Begijntje naar haar dorp terugkeert, hebben deze belde jonge menschen het geheim
van het ware geluk, waarbij nu dat van hun liefde komt, begrepen.
Is dit onmogelijk ? Wel, heelemaal niet ! Maar de tegenstellingen liggen, ook, en vooral
op de tegenwoordige badplaatsen, niet zóó aan beide zijden van die rechte lijn, die we,
dikwijls maar gemakshalve, door het leven trekken.
Voor deze gemakzucht, die onze jongeren, vooral bij 'n voortdurende aanvraag om copy,
bedreigt, kan niet genoeg gewaarschuwd worden. Overigens accepteer ik dit boek van
Annie Vreeland gaarne als een goed staal van dat genre lectuur, waarvan we ook den
invloed weer niet mogen onderschatten. d. B.

Een Stoombootje in den Mist, roman door Herman de Man. Uitgegeven
door de Nederlandsche Keurboekerij. Amsterdam 1933.
Deze roman is het genoegelike verhaal van een gezelschap kooplui en boeren, die
samen op weg naar de Goese markt, met hun boot in de mist worden ingesloten en
zo drie - dagen op elkanders gezelschap zijn aangewezen. Het is een kombinatie van de
oude Rahmengeschichte, waar het hoofdverhaal niets dan een aanloopje is om de lijst
te leveren rond een rij los samenhangende vertellingen en een moderne roman, waar
een realisties uitgebeeld tafereel psychologies wordt toegelicht.
Verschillende reizigers vertellen namelik om de tijd te korten een vertelling in verband
met eigen levenshistorie, maar deze verhalen overwoekeren toch niet het hoofdverhaal over
de wijze waarop al deze mensen, die aan elkaar opgedrongen zijn, zich in het onvermijdelike schikken en op elkaars hebbelikheden reageren. De verschillende typen zijn
inderdaad kostelik uit elkaar gehouden. Er zijn drie groepen : de schipper met zijn maats,
de marktkooplui en de boeren. De kordaatheid van jas de schipper en zijn gemoedelikheid vormen het rustige middelpunt van het gezelschap. Dorus heeft het met de jonge
meiden in 't kombuis heel wat moeiliker. Gijs Erkel de koeidrijver, weet er van mee
te praten, dat het lastig volkje is. Maar om de aanhalerigheid en de plaagzucht van de
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jonge meisjes te leren kennen, hoef je niet drie dagen in de mist te gaan liggen, zij
vormen de stoffage van elk landschap.
Het interessantst is het in het vooronder. Daar zit het alles door elkaar : mannen en
vrouwen, kooplui en boeren, Joden en Jodengenoten. Daar wordt gebekvecht en gesentimenteeld, en daar worden de vertellingen ten beste gegeven. Deze vertellingen
zijn één voor één voortreffelik. De toon van de vertelling, het commentaar van het
graag interrumperende gehoor, het is zo uitstekend op elkaar afgestemd, dat we mogen
zeggen, dat Herman de Man zich er mee op de plaats der beste vertellers heeft gesteld.
Geestelik --- met uitzondering van vele volkse wijsheden — betekent het niet meer dan
hetgeen algemene mensekennis ons over de betekenis van het leven leert. Maar is het
aan de andere kant weer niet heel veel, als we mensen van zo ongelijke formatie leren
verstaan en waarderen ? Leert het ons niet vinden de weg tot de naaste ? v. H.

Nederlandsche Letterkunde, door A. L. J. Wytzes. Vierde herziene druk.
Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia. 1933.
Bij Wytzes' 3e druk heb ik belangrijke verbeteringen gekonstateerd. Ook de 4de druk
toont, dat de schrijver met ernst aan de verbetering van zijn boek blijft werken. Een
feit waarover we ons niet anders dan verheugen.
v. H.

Het Testament, door Runa. Vertaling van A. Lukkien. D. A. Daamen's
Uitgevers- Maatschappij N.V., 's G raven hage (z.j.).
Onder de vele onmogelike verhalen, die ons als Christelike romans worden voorgezet,
zijn die van Runa een tijdlang zeer populair geweest. Ik meen, dat men ze meer uit sleur
dan uit belangstelling aanvaardt. H e t t e s t a m e n t is weer een verhaal van de meest
blanke onschuld, die bijna in de handen valt van de grootste verdorvenheid. Haar redder
is ook volmaakt, alleen te zeer ontwikkeld en diepzinnig om bij haar kinderlikheid te
passen. Hun vereniging is dan ook maar voorloopig, tot voor beiden de ware bijpassende
smettelooze figuur gevonden wordt. Nu ontbreekt nog maar de bekering van de zwarte
figuur, die op de laatste bladzijden, ondanks een plotselinge beroerte, gevolgd door een
snelle dood, zich dan ook veronderstellen laat. Als ik het mogelik achtte het Christelik
publiek van deze pseudo- literatuur te genezen, of de uitgever te bekeren van het
uitgeven van dergelike verhalen, dan schreef ik er als mijn kollega Muller grote artikels
over. Maar het lijkt wel, of dit kwaad voor geen artikels wijken wil, waarom ik het
hier alleen nog maar eens signaleer. v. H.

Ambtenaren, novelle van Theo J. v. d. Wal. Uitgave van W. van der Voet.
Monnikendam (z.j.).
Het weinig appetijtelike van een kantoor der directe belastingen te Amsterdam en de
vernederingen van de geest, die een ambtenaar moet verduren tussen zijn versjagrijnde
kollega's en superieuren, ziehier het hoofdmotief van deze novelle. Een novelle geschreven door iemand die van deze mensen en hun benepen leven wel zo genoeg heeft,
dat hij ze met walging een eind van zich af houdt en er niets, maar dan ook niets goeds
in opmerkt dan bij de enkele die nog op verlossing uit dit leven hoopt. Deze haat en
afschuw van het ambtenarenleven houdt dit ganse verhaal, dat geen inhoud heeft, overeind. Het heeft zijn verdediging in het recht, dat ieder mag laten gelden, al wordt het
voor velen nooit meer dan een illusie, op een vrij, ruim leven. Van der Wal gelooft
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in een leven waarin men met het hoofd rechtop mag gaan, waar de liefde niet afhankelik
is van de rang, die je aanbieden kan, als het Donkozakkenkoor zingt. Dat Van der Wal
meent, dat het in dat kantoor der directe belastingen zo extra misselik is, omdat de
superieurs „gristelijk" zijn vanwege een rechtse regering, zullen we maar als een compliment aan het Christendom aannemen ; het schijnt hem tenminste van christelike
superieuren wranger te smaken, dat het op kantoor niet beter is dan wanneer het anders
was. Men moet Van der Wal zeker niets kwalik nemen ; want het leven, als is het
dan het kantoorleven maar, heeft hem al genoeg verbitterd. Ik zie geen kans het kantoorleven en een groot ambtenarengezelschap zo te beschrijven, dat het er een toffe boel
lijkt. Zo lang ik dat niet kan, heeft hij gelijk. En moet hij het op zijn manier maar zeggen.
En ik kies met hem voor een ruim, vrij leven. Stempelen ? v. H.

J. G. Scheurer. Missionair -Arts. De man van het rotsvaste geloof, door
J. H. Kuyper. Met een voorrede van Z.Exc. A. W. F. Idenburg. J. N.
Voorhoeve. Den Haag. MCMXXXIII.
Het werk van de mediese zending vindt in steeds wijder kring waardering. Het leven
van Scheurer, die een belangrijk deel van zijn leven aan zijn arbeid gaf, wordt in dit
werk verteld door iemand, die vier jaren met hem samenwerkte en zijn arbeid dus
van dichtbij heeft gadegeslagen. v. H.

HERFSTLIEDJE

ELLY VAN BUUREN

Het zingen van de herfst is altoos een der
wijzen die wij het zuiverste verstaan,
wijl op dit rythme onze harten slaan
zwervende op de grens van het bestaan.

Op deze wijs wordt dood en leven eender:
er is geen vrucht, tenzij wij ondergaan.

DE PROFUNDIS

ELLY VAN BUUREN

Heer, in ons woont en heerscht de laffe vrees

en 't maatloos zelfbeklag om Uw erbarming,
zoo hunkerend ontbeert een vrouw d'omarm i ng,
waar zij getroost, doch weerloos uit verrees.
Wie gordt nog onze dadeloosheid aan

met nieuwe kracht tot dwaze idealen ?
0, om nog eenmaal roekloos te verdwalen
en onverwacht op heugen grond te staan !
Naakt zijn wij in Uw onmeedoogend licht,
doch hebben het elkander sluw verholen

door op dit zinloos feest te dansen met gestolen
maskers voor een geheimloos aangezicht.
Wij doen tot aan het bitter einde mee

en schoon Gij ons dit huichien zult verwijten
durven wij zelfs om Uw erbarming pleiten :
Heer spaar ons in het laatste démasqué.

JACOB WASSERMANN

H. VAN DER LEEK

(1873-1934)

Deze elkaar snijdende lijnen zijn volstrekt symbolisch. Terwijl hij op zijn m a a t s c h a p p eI ij k e hoogtepunt verkeert, is Christiaan g e e s t e 1 ij k dood -- als hij tenslotte in de
massa verdwijnt, vrijwillig ondergaat, dus sociaal ophoudt te bestaan, dan is hij tot het
geestelijk leven ontwaakt. Hij is van de „burgerlijke" tot de „geestelijke" mensch wedergeboren.
Op haar sociaal hoogtepunt — als maitresse van de Russische grootvorst en praktisch als
heerscheres over het Russische rijk — is Eva geestelijk onherroepelijk verloren. Haar
maatschappelijke stijging is haar geestelijke ondergang. Christiaans maatschappelijke daling
is tevens zijn weg omhoog. Daaruit wordt duidelijk, waar voor Wassermann de kern van
het probleem der levenswerkelijkheid ligt. Zijn wereldbeeld is dualistisch, het omvat
twee werelden, de burgerlijke, uitwendige, zichtbare, die „voor oogen is", en de geestelijke, innerlijke, die alleen maar aan zijn straling is waar te nemen. Deze geestelijke wereld
is de eenig werkelijke, alleen wie daarbinnen gaat, leeft waarachtig. Hij heeft deel aan het
onvergankelijke leven. Het begrip „burgerlijk" leven heeft hiermee een andere, veel
omvattender inhoud, gekregen. Het burgerlijk leven is het toegesloten leven van menschen,
die in hun kaste leven, die slechts bestaan in het najagen van een phantoom van genot,
macht, rijkdom, arbeid of kunst. Wat Wassermann visionair ziet, is de katastrophe over
deze levens. Leven ? Wat is dat ? Met de oogen van onze tijd gezien is het alles, waar de
burgerlijke mensch voor leeft. Maar in werkelijkheid is het anders. Leven is geen bedwi ngen van stof en kracht door machines, geen gecumuleerde macht of rijkdom — dat
maakt harteloos en ontzielt ; leven is geen genot, want genot laat de genietende straatarm
achter ; leven is geen wil tot schoonheid, want er bestaat geen verlossing door de kunst.
Verlossing alleen schenkt de overgave, de caritas. Deze weg van het Ik tot het Gij in alle
mogelijke gedaanten bewandelt Christiaan Wahnschaffe, de weg van liefde tot de schitterendste en edelste dingen naar de liefde voor het geringste, ontoonbaarste. De „trage
van hart" wordt door overgave wedergeboren tot een dienaar der caritas.
Trekken we de slotsom uit Wassermann's menschelijk- dichterlijke bedoelingen, dan zien
we dat in elk werk de hoofdpersoon worstelt om nieuwe levens- en menschheidswaarden.
Telkens weer een afwegen van algemeen-erkende waarden tegenover die ééne : de liefde.
En telkens slaat de schaal door naar deze eenige en absolute waarde. Absoluut, want de
liefde o p e n b a a r t niet slechts de zin van het leven, maar zij i s de zin van het leven.
Christiaan Wahnschaffe ruilt zijn onmetelijke fortuin en zijn hellenistische levensopvatting
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er voor In ; Laudin zijn burgerlijk aanzien en zijn levenswerk, Faber zijn burgerlijk huwelijksgeluk. Etzel Andergast vlucht uit de gesloten, maar innerlijk leege, sfeer van zijn vaderlijk
huis en verdwijnt in de kolken van Berlijn. Hij verkiest de dienstbaarheid der liefde boven
de zekerheid van het recht. Daniël Nothaff's opperste waarde, zijn God, is zijn kunst.
Ook deze blijkt inferieur aan het eenig noodige. Hij verzaakt zijn kunstenaarsindividualiteit
en scheppers-egoisme en laat zich door de liefde bezielen en verlossen. Nergens duidelijker
dan op dit gebied, waar zijn eigen strijd lag, spreekt Wassermann in „Das Gansemannchen"
zijn diepste waarheid uit. In een koortsvisioen verschijnt aan Nothafft (de nooddruftige !)
het standbeeld van het Ganzemannetje (Markt te Neurenberg) en zegt tot hem : „Maar
er bestaat een wedergeboorte, waardoor je absolutie verkrijgt. Wend je blik af van het
droombeeld, word eerst mensch, dan pas kun je scheppen. Als je een mensch bent, een
waarachtig mensch, dan zijn er misschien in 't geheel geen werken noodig, dan straalt
misschien de heerlijkheid uit van jezelf. Zijn niet immers alle werken slechts omwegen
van de mensch, slechts onvolkomen pogingen, om zich te openbaren ? A I s h e t w e r k
nu alle liefde verslindt, waar blijft dan de mensch? Hoe kan
iemand, die de mensch en de menschheid in zichzelf te kort doet en bedriegt, een schepper
zijn ? Het is geen kwestie van k u n n e n, Daniël Nothafft, maar van z Ij n."
Hoe denkt Wassermann zich de mogelijkheid van deze wedergeboorte ? Hoe kan uit een
burgerlijk, in de zorgvuldigheden van het aardsche verstrikt egoist een geestelijk mensch
worden ? Door uit zichzelf het offer van zichzelf te brengen. Het is het offer van zich
uit liefde gebracht, dat verlost. Liefde Is voor Wassermann niet een woord, een begrip,-zelf,
een stemming, maar geestelijke werkelijkheid. Zij is niet „ideëel ", integendeel, zij is als
't ware geestelijke s u b s t a n t i e, zij is het wezen, de materie der geestelijke wereld.
Zij breekt het betrekkelijk menschenbestaan binnen en heft het uit zijn betrekkelijkheid
op tot een eeuwige vastheid. Deze liefde is inderdaad veel werkelijker dan de reëelste
zintuigelijke werkelijkheid, zij Is het eenig constante in een tot den dood bestaande wereld,
zij „vergaat nimmermeer ". Zoo hevig straalt deze transcendente kracht uit, zij is zoozeer
interpersoneel dynamisch, dat men haar als wonder, als iets bovennatuurlijks ervaart.
Ruth en Christiaan zijn uitverkoren dragers van deze kracht. In „Faber" is het de oude
vorstin, die door één blik van haar oogen een woesten, delireerende dronkaard temt en
hem in een mateloos weenen van berouw doet uitbarsten. Deze liefde is de kracht, die
het booze breekt (zelfs waar schijnbaar het booze overwint !), die de mensch innerlijk
omkeert en wedergeboren doet worden. Deze liefde moet worden overgedragen van
mensch op mensch, — dat te doen is de roeping van de door haar bezielden. Zij moet de
wereld, die gebonden ligt In de vloek van egoisme en schuld, met eeuwigheidskracht
doordringen. Zij moet als door bliksemlicht de blinden ziende maken voor de ware werkelijkheid des levens. Zij moet standen opheffen en tegenstellingen verzoenen, zonde
reinigen en haat doen versmelten. Uit de versteende bodem van het geest- en godlooze
burgerlijke leven moet zij een nieuwe menschheid doen opbloeien. Zij zal en moet,
naar Wassermann, het rijk des vredes en der liefde op aarde doen komen. Zij is de
kracht, die bezig is, de volmaakte wereld en de volmaakte menschheid te scheppen.
Zoo bevinden we, dat in Wassermann's werk de mensch zich opricht en zich omwendt
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naar zijn eeuwige oorsprong. Zooals Wahnschaffe's eerste reddingsdaad het uitgraven
van bedolven mijnwerkers is, zoo is de wedergeboorte telkens het opdelven van het
diep in de mensch liggende evenbeeld Gods vanonder het puin der alledaagschheid. Dat
het goddelijk beginsel onder deze alledaagschheid bedolven ligt, is de ware nood der
wereld. Want dit goddelijk principe is de bodem van het werkelijke Zijn. En waar
het bewustzijn niet door de puinlaag van het bijkomstige heen zijn voedseltrekkende
wortels in deze existentieele bodem kan slaan, daar is slechts schijnleven, anders gezegd :
leugen. Leugen in duizendvoudige vormen. Elke daad, die vanuit dit bewustzijn zijn
oorsprong neemt, is onwaarachtig. Zelfs de beste bedoeling is verdacht en de meest
onbaatzuchtige handeling blijkt op de keper beschouwd een spookachtige dubbelgestalte
te hebben. Zoo kan het niet anders, of elke handeling wordt tot schuld. En elke schuld
baart met onweerstandelijke noodzakelijkheid nieuwe schuld. De mensch raakt in dit
warnet van schuld al dieper verstrikt. Uit dit labyrinth is geen uitweg dan alleen de
volkomen omzetting van de mensch, die van binnenuit plaatsvindt. Die alleen dan
plaatsvindt, wanneer de zware zerk wordt verbrijzeld, waaronder het ongerepte, oorspronkelijke mensch -zijn, het goddelijk beginsel in de mensch begraven ligt. Dan begint
het nieuwe, geestelijke leven, waarvan de signatuur is : liefde. Deze liefde is de kracht,
waaruit de herschepping van de menschenwereld zijn aanvang en voortgang neemt. En
deze liefde is geen compromis-beweging, geen humaan overschot, maar kan slechts levend
zijn als volkomen overgave aan de naaste. Deze liefde zet het natuurlijk instinct tot zelfbehoud om in bereidheid tot het volkomen offer aan de „ander ". De mensch, die begonnen is, uit deze liefde te leven, kent nog slechts één drang : het lijden van zijn
medemensch weg te nemen : „Het gelukt mij niet, de korst te doorbreken, die mij van
de diepte scheidt. De diepte, ja wat is dat, de diepte ? Daar kan men onmogelijk over
spreken. leder woord is voorbarigheid en leugen. Ik wil geen werken verrichten, ik
wil niets goeds of nuttigs of zelfs groots doen, ik wil naar binnen, naar boven, naar buiten,
naar beneden ; ik wil niets weten van mezelf, ik ben mezelf onverschillig, maar ik wil
alles van de menschen weten, want de menschen, ziet u, de menschen dat is het geheimzinnige, het vreeselijke, dat wat me ontzet en martelt en doet lijden...... Altijd een
mensch, altijd naar een toe, dan naar de volgende, dan naar de derde en weten, opensluiten, iedereen, het lijden eruit nemen, zooals de ingewanden uit een kip...... Maar
daar kan men onmogelijk over spreken, het is te afgrijselijk ". (Chr. Wahnschaffe).
Hier voltrekt Wassermann's religiositeit een duidelijke wending naar de zedelijke daad.
Want juist in dit voor -de- ander-zijn, in de grenzelooze offervaardigheid, in de dienstbaarheid, in de zichzelf verterende caritas ligt voor Wassermann het waarmerk der
religiositeit. Immers : wedergeboorte is verlossing, maar verlossing beteekent verlossing
uit zichzelf door opgaan en verdwijnen in de ander. In de zedelijke daad der naasten liefde wordt het religieuze concreet, wordt het voorgrond, vult het de volle breedte
van het menschelijk leven.
In Wassermann's tasten naar de diepste vraag des levens, de vraag naar oorsprong en
religieuze zin van goed en kwaad, de vraag, hoe het goede in de mensch het kwade
in hemzelf en in de wereld zal overwinnen, schuilt helaas een huiveringwekkende dubbel-
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zinnigheid. Immers, juist daar, waar het religieuze uitmondt In het zedelijk handelen,
dáár, waar onder de beeldende hand van de kunstenaar de wedergeboren mensch een
tastbare gestalte krijgt (Christiaan Wahnschaffe, Daniel Nothafft, Ruth, de Vorstin)
daar ontstaan onverklaarbare en ongeloofwaardige menschen. In zijn Wahnschaffe maakt
Wassermann van een Christianus (niet toevallig draagt Wahnschaffe deze voornaam)
een Christus. Zulk een volkomen incarnatie van bovenmenschelijke liefde laat slechts
de keus tusschen Christus of Boeddha. 1 ) Daarmee is de religieuze spanning vergleden
en tot rust gekomen in een overwaardige zedelijkheid, die zèlf onherstelbaar dubbelzinnig is. Immers figuren als Christiaan, Ruth en de Vorstin zijn ethisch dermate overbelast, dat zij buiten alle menschelijke realiteit komen te staan. Zij zijn boven alle strijd
uit. Zij zijn bovenaardsche verschijningen geworden, engel of heiland. Waarom begint
Wassermann juist in dit stadium met deze figuren zoo merkwaardig te goochelen ? Christiaan wordt tot een verre en vage legende, de Vorstin krijgen we maar ééns en terloops
te zien, zonder haar daarenboven werkelijk te zien. Ruth wordt vermoord en Nothafft
en Laudin in hun nieuwe status ontmoeten we alleen nog maar op de laatste bladzijden
der romans, als 't ware bezig, hun geestelijk testament te maken. Juist daar, waar het
er op aankomt, vervalt Wassermann in een machteloos gebaar. Hij weet in de werkelijk
geen raad meer met zijn wedergeboren menschen. Daarom plaatst hij ze op een-heid
niveau, waar ze dichterlijk niet meer te hanteeren en psychologisch onmogelijk zijn. In
hen beschrijft het menschelijk leven vanuit de demonische diepten van zonde en schuld
een duizelingwekkende curve ten hemel. En in deze beweging zijn zij voor ons, die met
de schrikkelijke werkelijkheid van het aardsche leven van seconde tot seconde te worstelen
hebben, volmaakt belangeloos geworden. Immers krijgen we de indruk, dat we het geen
moment te doen hebben gehad met zelfs mogelijke menschen, laat staan van werkelijke.
Dat zij slechts symbolische beteekenis hadden.
Dezelfde dubbelzinnigheid vergezelt Wassermann's religieuze voorstellingswereld over
haar heele uitgestrektheid. Zij wordt ook duidelijk wanneer we nog even dieper ingaan
op het probleem van de „bekeering van de burger". Waarom juist de burger ? Het
schijnt, dat nergens onmiskenbaarder het weldoordachte en georganiseerde zelfbehoud
de kern van het menschelijk bestaan vormt, dan juist in het burgerlijke leven. Daarom
is het zoo bij uitstek onreligieus. Want immers, in dit zelfbehoud sluit het leven zich af
van de omringende wereld en versteent. Daarom kan het niet meer worden of verworden,
het rust in zichzelf, onaandoenlijk en steriel. De burger gaat er accoord mee, dat zijn
hoogste mogelijkheden binnen de absolute cirkel van het diesseits liggen. Voor Wassermann beteekent dit leven een geestelijke dood, waaruit alleen maar redding mogelijk
is, doordat deze afsluiting openbreekt. Daarom brengt hij zijn bekeerlingen met typische
herhaling in het een of ander duister conflict. Deze burgerlijke onverstoorbaarheid
wortelt in een bepaalde verhouding tot de omgevende werkelijkheid, namelijk die van
een „gezond" indivdualisme. Het individu is een m i n i m u m a a n D a s e i n. Daarom
is het overzichtelijk en harmoniseerbaar. Het dient onopvallend en niet hinderlijk te zijn,
het heeft duidelijke omgrenzingen die het eerbiedigt en laat eerbiedigen. Het grijpt in
1) Zoo vatten dan ook Soergel en Hans Naumann de ontwikkelingsgang van Christiaan Wahnschaffe op
als een „Buddhaeriebnis"
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anderer bestaan niet in en duidt ook geen Inmenging van anderen In eigen bestaan. Het
burgerlijk gezin is niet principieel onderscheiden van het burgerlijk individu. Het is
een vorm van samenleving, waar ieder op beschaafde en discrete wijze de anderen ontziet, waarin ieder zijn plaats en taak heeft en zijn eigen zorgen, zijn eigen leed voor zich
houdt. Ook hier heerscht het burgerlijk ordeprinciep, dat het samenzijn harmoniseert.
Zulk een harmonisch kunstwerk is, naar de meening der ouders, het gezin van Laudin.
Dank zij het ordeprinciep der besloten individualiteit is het individu, zoowel als het gezin
organiseerbaar. Zoo zijn zij dan ook In staat, zich met succes te handhaven tegenover
de redelooze machten van de „chaos". Laudin is daarvan weer een goed voorbeeld.
Zijn ambtelijk leven als advocaat brengt hem dadelijks in aanraking met alle chaotische
verwarringen van de samenleving, met misdaad, bedrog, zedeloosheid, trouwbreuk.
Maar als weigeorganiseerd individu kan hij zich in deze chaos begeven, zonder ook maar
geraakt of geroerd te worden. Zooals een geimmuniseerde zich veilig in een pestbarak
kan wagen. Baron von Andergast, de officier van justitie in „Mauritzius" is een ander
voorbeeld van burgerlijke orde en discipline, die dienen tot zelfhandhaving en zelfbehoud.
Zelfhandhaving tegenover wat dan ? In het zich terugtrekken binnen het minimale zijn,
de individualiteit, in het harmoniseeren, disciplineeren, organiseeren van deze individualiteit ligt een zelfverweer tegenover de chaos, uit angst voor de chaos. Wat beteekent
deze angst voor de chaos ? Is het een zedelijke of religieuze verontrustheid ?
Is deze chaos het booze ? Neen, deze chaos is niets dan alleen chaos, het ongeordende,
onoverzichtelijke, het toeval, de onzekerheid. Gemeten met de maatstaf van de georganiseerde burgerlijke zekerheid is de chaos niet dat „booze", maar het „niets ". Chaos is
het vormlooze, het niet-zijn. Als negatie en opheffing van de individueele vorm is de chaos
eigenlijk de dood. Daarom bedoelt de burgerlijke zelfhandhaving in zijn ordeprincipe
een afgrenzing tegen de dood. Immers, voor wie het hoogtepunt van het leven gelegen
is in het „zichzelf-zijn" doemt het schrikbeeld van 't niet meer zichzelf-zijn op in de
gestalte van de dood ? Maar de chaos is wezenlijk iets anders dan de dood. Want chaos
is immers juist alles, wat ondoorgrondelijk loert achter en onder alle kuituur, wat niet
valt binnen de begrenzingen van individualiteit, van gezin, van beroep en standsverhouding en alle andere georganiseerde systemen van het burgerlijk leven. Is chaos niet
juist al datgene, wat zich in de ontelbare, onmeetbare, onoverzichtelijke extensiviteit van
het geheele zijn openbaart ? Is dus chaos, inplaats van niet-zijn, niet integendeel het
onmetelijke al -zijn, het Zijn in z'n transcendeerende overmacht ? Het is immers onoverzichtelijk, onberekenbaar, onbegrijpelijk, irrationeel, niet te organiseeren, niet te besturen ? Het is dus geenszins „dood" als niet-zijn, maar integendeel het transcendeerende,
ondoorgrondelijke, duister -dreigende, oppermachtige en door en door gevaarlijke „leven ".
Maar juist in zijn transcendente overmacht, in z'n niet kanaliseerbare vitaliteit, in z'n
ondoorgrondelijkheid, in z'n ontzettende directheid, duistere dreiging is dit chaotische
leven een veel grooter gevaar voor de waardigheid van het „ik" dan de dood. Daarom
is de zelfhandhaving van de burger eigenlijk een afgrenzing tegen het leven. Daarom
is zijn angst voor de chaos geen doodsangst, maar levensangst. Het is niet de angst voor
een dreigend minus, maar voor het alles overweldigende en de individualiteit ironisch
opheffende plus. Zeker is de dood een beëindiging van het levensprogram, maar hij is
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niet zoo verschrikkelijk als de chaos als ontkenning van het levensprogram, als problematisch worden van de „zin" van het burgerlijk leven, als twijfel aan de onvervangbaarheid
van het „ik ". Chaos worden immers zou zijn : overbodig worden. In de chaos ligt de
volkomen ontkenning van het menschelijk machtsinstinct. Chaos beteekent voor de
burger verlies van het laatste steunpunt, de val in het bodemlooze, zinneloosheid, uitschakeling van het rationeele, opheffing van de individueele wil, kortom uiteenvallen In
het niets tegenover de overmacht van het grenzelooze zijn. Het is, hoe dan ook, het
v e r 1 i e s v a n z i c h z e I f, en het is niet van belang meer, of men dit „dood" noemt
of „leven ". Bij Wassermann is de bekeering van de burger nu juist dit verlies van zich
terwijl Christiaans vader op de aankondiging van zijn zoon, dat hij „verdwijnen"-zelf.En
wil, zegt : „dat zou een soort dood zijn" — antwoordt Christiaan „of een ander soort
leven ". Door uit z'n individueele beslotenheid uit te treden, door de bereidheid, in de
ander, in de naaste, In de wereld op te gaan, zichzelf te verliezen, wordt de burgerlijke
mensch uit kracht van de liefde wedergeboren tot een geestelijk mensch. Deze geestelijke
mensch kent de angst voor de chaos niet meer. Het is hem, als Wahnschaffe, onverschillig,
of men die nieuwe staat nu „dood" of „leven" noemt. Het leven is nu immers in hemzelf, dit leven is identiek met zijn eigen zelf. Daarom kan hij onbevreesd de chaos intrekken, kan hij er zich zonder voorbehoud instorten, zonder angst en zelfs zonder zelfvertrouwen. Alleen in vertrouwen op de macht van het bovenpersoonlijk wonder der
liefde, op het goddelijke in zichzelf, dat in laatste instantie onoverwinnelijk is. Wie zoo
boven zichzelf uit is, kan niet „verloren gaan ", maar hij kan „zich verliezen." Wie zijn
leven verliezen zal, die zal het behouden. Daarom is dit nieuwe leven ook het „ware"
leven, omdat het door zijn behoud in de chaos beproefd en gewaarmerkt is. Etzel
Andergast gaat daarom in de chaos niet onder, hoewel de machten, die hij vrijwillig
opzoekt en waarmee hij in schijnbaar dwaze roekeloosheid de strijd aanbindt, duizendmaal gevaarlijker zijn dan de machten, die het bestaan van z'n vader bedreigen. En de
vader gaat wel onder. Zoodra de staketsels van z'n burgerlijke ordeprinciep het begeven
en hij zijn bestaan aan de onbegrepen machten van het leven moet prijsgeven, verzinkt
hij in neurose. Zijn leven liep als 't ware op rails, die hij niet eigenmachtig kon
verlaten. Nu het leven hem doet dérailleeren, kan hij er niet eigenmachtig meer op
terugkeeren.
Het motief van de chaos keert in Wassermann's werken telkens terug. In het „Ganse
evenwel is de situatie anders gesteld, dan in Wahnschaffe of Laudin. De-mänche"
componist Nothafft is een bezetene, die alleen voor zijn kunst leeft. Door zijn wilde
hartstochtelijkheid maakt hij van zijn eigen leven een chaos, en sleept allen, die binnen
het krachtveld van zijn persoonlijkheid komen, daarin mee. Hij vernielt in zijn scheppers egoïsme het leven van drie vrouwen. Gevoelloos voor het schrikkelijkste lijden, dat hij
aansticht, eischt en neemt hij zonder erbarmen elk menschelijk offer in naam van zijn
kunst. Hij is een helsche vlam, die alles verteert, tenslotte ook zichzelf. En dat alles
nog zonder resultaat. Want zijn eenigst en hoogste trachten, namelijk om de chaos te
overwinnen in zijn kunst, mislukt hem. Nooit vindt hij de laatste en zuiverste harmonie,
nooit lukt hem de uiteindelijke overwinning van de harmonie op de duistere machten,
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die zijn leven voortdrijven en vernielen. Zoo schijnt zijn leven in waanzin te zullen ondergaan, als hij in een koortsvisioen eindelijk het werkelijke, demonische gelaat van zijn
kunstenaarschap ziet. In dit visioen openbaart zich hem tegelijk zijn eigen duisternis
en het bovenaardsche licht. Ook hij treedt als een gelouterde opnieuw het leven in,
dat nu voortaan aan de naaste gewijd is. In „Caspar Hauser" is het een mensch met
een ongerept hart, die uit de volkomen eenzaamheid van zijn raadselachtige herkomst
plotseling midden in de wereld geplaatst wordt. Zonder eenig begrip staan de menschen
tegenover dit phaenomeen van onschuld. Zij maken er zich meester van voor hun eigen
doeleinden. Het einde is, dat Caspar Hauser geestelijk en lichamelijk ondergaat.
Maken al deze voorbeelden het niet duidelijk, dat Wassermann, waar hij tracht zijn
diepste, zijn religieuze bedoelingen uit te beelden, telkens het gebied der werkelijkheid m o e t verlaten ? Dat zijn menschen symbolen zijn, dat hun lotgevallen tot legenden
worden en de machten, waarmee zij te strijden hebben, en waardoor zij gericht en geleid
worden, mythen zijn ? „Chaos" dat is het duistere inbegrip van wereld en leven, dat
in Wassermann's verbeelding aangroeit tot een ontzaggelijke demonische mythe, tot
iets onpeilbaar donkers en dieps, iets dreigends en verslindens. De „burgerlijke orde ",
de sfeer der onverschilligen en in routine en sleur verstarden, wordt een mythe, een
precisie- demon, een boosaardige machinerie, die lichaam en ziel van zijn hoorigen vermaalt en verteert. Tusschen de demonen „burgerlijke orde" en „chaos" speelt het
menschelijk noodlot, telkens vervallend aan de een of de ander. Boven deze beide uit,
of diep er achter (wie zal dat zeggen ?) ligt die andere, heilige sfeer, die sfeer, waaruit
de legende oprijst, de legende van de spontane, herscheppende, wereldoverwinnende
menschenliefde, van de nieuwe caritas. De caritas, die het nieuwe leven mogelijk maakt,
waarin de mensch de zin van het wereldraadsel en het heil voor het wereldleed vindt,
de caritas, die de schuld wegneemt en de diepe breuk in de wereld heelt. De liefdekracht, die souverein heerscht over alle vormen van dood, die de verschansten uit hun
bolwerk opjaagt en de chaos temt.
Pas als ons duidelijk geworden is, hoezeer al deze verschijnselen, die binnen de gezichtskring van ons aller leven telkens weer plaatsvinden, door Wassermann geconcretiseerd
en gehypostaseerd worden, begrijpen we, hoe het komt, dat de religieuze achtergrond
in zijn werk voortdurend meer ongrijpbaar wordt, naarmate we er ons in verdiepen. In de
sfeer der fantasie, waar de geestelijke werkelijkheden als schuld, genade, verlossing, zonde,
dood en leven tot mythen worden, is alles mogelijk en niets meer zeker. Daar is niets
meer absoluut. Alles moet zwevend en achtergrondsloos worden. Immers hier is geen
„onbewegelijk koninkrijk" waarin als de laatste en ondenkbare, geheel andere en ondoorgrondelijke werkelijkheid, Hij heerscht, die van zichzelf zegt : „Ik ben die Ik ben"
-- maar hier is een ruimte, die geboren werd uit de eindige, menschelijke voorstellingswereld, en waarin de mensch demonen projecteert. In deze schijnbaar met demonen
en engelen bevolkte wereldruimte leeft hij inderdaad met zichzelf alleen, alleen met
de schimmen van zijn schuld, zijn geweten, zijn zonde, zijn dood, zijn angst en zijn arme
menschelijke hoop. Er is geen God, Die hem in zijn doodsnood aanziet en die hem in
Zijn vaderhand neemt. Er is geen „troost in leven en sterven" die hem verzekert, dat
hij niet meer zichzelf is, dat hij zichzelf niet vruchteloos verloren heeft in de „ander ",
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om ook in de „ander" zijn hopolooze zelf terug te vinden, -- maar dat hij zichzelf verloren heeft, om het eigendom te worden van Christus Jezus.
Het diep twijfelachtige, huiveringwekkend dubbelzinnige van een religieuze voorstellingswereld als die in Wassermann's werk is daarin gelegen, dat zijn beelden altijd twee gezichten hebben. Een religieus en een wijsgeerig. Dat er langs wegen als die van Wassermann
Inderdaad en onmiskenbaar met diepe ernst naar God wordt gezocht en dat er waangoden worden gevonden. Dat men met angstige twijfel beseft, hoe Wassermann's kunst
de uiterste grenzen van het menschelijk Godzoeken raakt, zoozeer, dat zij soms wel een
illustratie schijnt te geven op de diepste waarheid van het Christelijk geloof, namelijk de
paradox, dat het leven in het verlies behouden wordt. En hoe anderzijds dit zoeken met
al zijn ernst toch weer binnen de kring van het menschelijke ervaringsgebied rondtast,
zoodat het verlossingsproces volkomen immanent kan worden verklaard. 1
Zulk een analogie is voor een Christen niet verheugelijk en geenszins aanleiding, om het
gloren van een religiositeit te begroeten, die schijnbaar aan het Christendom grenst en
die naar de waarheid der Evangeliën onderweg zou zijn. Zij is integendeel een verschrikkelijk verschijnsel, een symptoom van de heillooze verintellectualiseering van het
geestelijk leven eenerzijds en van een geraffineerde vermomming van het theoretisch
denken in religieuze vormen anderzijds. We hebben het hier te doen met een dubbel
toets is voor de mate, waarin alle waarheid van zijn oorsprong-zinghed,paswr
is losgeslagen en nu op elke denkbare wijze aan vervalsching blootstaat. — Met dat al
blijft Wassermann's boodschap er een, die zooal niet de „waarheid, die ons vrijmaakt,"
verkondigt en bevestigt, toch een beeld van onze wereld en wereldschuld ontwerpt, dat
we maar niet zonder meer terzijde kunnen schuiven. Door de ontzaggelijke ernst, waarmee Wassermann de verhouding van mensch tot mensch tot thema van zijn kunst maakt,
is hij zonder twijfel een correctief op onze meestal al te gemakkelijke aanvaarding van
de menschelijke en sociale nood. Wassermann's kunst apelleert aan ons geweten.
Daarom zal hem zijn werk een blijvende eeretitel zijn, want het was een vlammend en
eerlijk protest tegen de tijd, waarin hij leefde en die ons a I I e n een onuitwischbaar
„schuldig" op het voorhoofd heeft gedrukt.
)

1) Zoo zou Wassermann's religieuze wereld volkomen kunnen opgaan in de opvattingen van Heidegger
en Karl Jaspers.

DE GESCHIEDENIS VAN JOSINE
HENDRIKA KUIJPER -VAN OORDT

Toen kwamen er weder gevallen van typhus voor. In de achterbuurten,
de stegen die doodliepen op den wal, was dat geen uitzondering. De menschen
dronken uit de pomp van hun straatje, om 't even of 't water goed was
of slecht. Ze zouden geen honderd schreden gaan om zich beter te bedienen. Overigens zou dit ook in strijd zijn geweest met de zeden en gebruiken, welke de arbeider evenzeer ontzag als de burger. In het stadje
met zijn geëerbiedigd kaste-stelsel en zijn doorgevoerde begrippen van
scheiding en verwijdering, gebeurde 't niet licht dat men in elkanders
erkende rechten greep. De groote huizen van de Putterstraat hadden alle
pompen in de gang of op de binnenplaatsen en een goeden regenbak ; ook
de burgerij bezat eigen water, en wie van buitenaf kwam kon zich verfrisschen
of zijn paard drenken in de Kerkstraat. De Witte Steeg vormde een
overgang, het was nog wel een respectabele buurt, maar zij liep toch
evenzeer tegen den ouden stadsmuur aan, met wat tuinderijtjes aan 't eind.
Bleef het bij twee of drie lijders, die beter werden bovendien, dan deed
men niets. Raakte echter bepaald de steeg besmet, zoodat men wel op de
helft van de armelijke deurtjes het angstwekkend wit plakkaat zag, dan
werd van gemeentewege de pomp afgezet. De grauwe steenbakkersvrouwen
kwamen nu naar de Kerkstraat, om haar emmertje, of, als er een een juk
rijk was, haar gangel te halen.
Doch als de ziekte zich ook in de hoofdstraten vertoonde, raakte ieder opgewonden en verontrust. Want dan begon gewoonlijk de epidemie, die
sedert menschenheugenis om de zoo of zooveel jaar wederkeerde. Gevallen
in de Kerkstraat, de Putterstraat, en op de Botermarkt. Daarvoor al :
in het Engstraatje, en de Zadelmakersstraat, het oudste gedeelte, het hartje
van de oude stad. En buiten, bij de Wiel, waar 't godshuis stond, en op
het eiland Vissersweert. Harpen en Rodrop en Harperzand bleef meestal
gespaard, daar deugden de wellen. En in uitersten nood liet men het drinkwater van derwaarts komen. Doch daarvóór trof burgemeester Govaert
Wittenteen, of wie er tijdens een epidemie aan 't hoofd der gemeente gestaan
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had, een maatregel, die iets meer dan half mocht heeten : de zwengels van
al de stadspompen werden aan de ketting gelegd, op groote papieren stond
te lezen: Kookt Uw drinkwater en Uw melk, en de
officieele stedelijke watervoorziening onder 't stadhuis trad in werking.
Dat was een reusachtige regenbak, benevens een ouderwetsche put, die
een zekeren roep van heilige zuiverheid genoot, doch in waarheid was zij
net zoo min te vertrouwen als het andere grondwater.
Hoe had de weduwe Wagemakers uit den steenwinkel de ziekte opgeloopen ? Zij was in geen weken op den wal zelfs geweest, en in de
sloppen en steen bakkersstegen zette zij nimmer een voet. Zij was een
voorzichtige weduwe, zij kookte haar drinkwater en haar melk, ook zonder
dat de burgemeester het zeide, zij dronk overigens nooit koud water, alleen
koffie en thee, en voor het huishouden pompte haar dochter in de Kerk
Zij had sla gegeten, dat was waar. Waar kwam de sla vandaan -stra.
Ze was gekocht bij een boerin, die met de hondenkar uit Harpen
kwam, en ze was daar in den tuin van de boerin gegroeid.
Maar 't was dien dag zoo zonnig, de sla was gauw verflensd. Ze lag uitgespreid met de andere groenten op de heete balsteenen van de Botermarkt, en Jans van Drunen, zoo heette de boerin, wilde ze wat opfrisschen. Zij zei tegen haar aemechtigen hond : „alla does, oppassen, 't
vrouwtje gaat water halen". Toen liep ze de Witte Steeg in, naar Antoon,
om zijn gieter te vragen, want Antoon had onder den wal een warmoezerijtje. „je kant'em nemen," riep Leenke, zijn vrouw, want Antoon was
ziek geworden, hij lag met de koorts op 't lijf in de bedstee. „Waar kan ik
de gieter dan vinden ?" vroeg Jans. „Hij bijtje omtrent in je neus", zei Leenke.
Dat was ook zoo, de gieter stond vóór in 't tuintje, nog half vol water.
Jans ging naar haar karretje terug, goot den gieter schoon leeg over de
sla, keerde hem netjes op zijn kant voor 't uitlekken, en zeide tot haar
does : „zoo hals, nou jij ". Toen nam zij zijn geblutste bakje, en ging in
de Kerkstraat voor hem pompen. Daar kwam zij de meid van Smits tegen,
die zei : „Jans, hou wat sla voor ons ampart, en reik ze an as je terugrijdt F"
De weduwe Wagenmakers lag een week of wat ziek en stierf toen. Haar
dochter ontruimde het huisje ; de vredige kopjes en kannetjes waren op
zij geschoven, en 't luik kwam voor 't winkelraam. De woning werd „uit
stond te huur, werd weer betrokken en had in haar nederige-gezwavld",
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annalen één typhusdood bij te boeken. Daar bleef het bij. Ook Antoon,
de tuinder stierf, en Leenke, die hem had opgepast. Het waren nog jonge
menschen, en zijn schoonvader kreeg zijn moestuin.
Ze waren nog niet eens dood of 't vierde geval vertoonde zich in de
Brouwerijsteeg. Mijnheer Ferdinand Smits werd ziek op zijn kantoor. Hij
deed de binnendeur open, ging in de spreekkamer, waar zijn vrouw zat
en zeide : Josien, ik zal niet van je vragen om mij te verplegen, ik kan
nu nog makkelijk naar de stad. Schrijf jij even of ik gehaald word ? En als
ik dood ben moet je niet leelijk van de nonnen praten, want ze verzorgen
de zieken liefderijk."
Het was iets ongewoons dat mijnheer Smits werd weggehaald, en de stad
keurde het af. De zieken bleven altijd in hun eigen huis, werden in hun
bedstede verpleegd, stierven daarin, en lagen afgelegd op 't stroo. Ze
werden bij de Groote Kerk begraven als ze Protestant, en bij 't mooie
Kerkje van Rodrop als ze Katholiek geweest waren. Er was bovendien
nog een klein particulier kerkhofje, in de binnenstad. Men kon het van
de straat af niet zien, 't was gelegen tusschen den tuin van bakker Ver
Daar was een eind blinde muur ; de dichte-schurendZalmkst.
kronen van kastanjeboomen verhieven zich er boven. Maar de ingang
was in 't Engstraatje. Bakker Verschure moest toegang verleenen over
zijn erf, het kerkhofje zelf was een besloten tuin, omgeven door een beu kenhaag, waar geen mensch dan de tuinman ooit kwam. Het was gemeenschappelijk eigendom van de families van de Putterstraat, en de steeg, die langs de
bakkerij van Verschure naar zijn tuin liep, heette nog altijd de Vissersteeg.
Als een der rechthebbenden stierf, kwam de lijkkoets uit de stad. De koets
alleen, de familie zorgde voor het overige. Zij had haar eigen zwarte koets paarden, haar koetsier en palefrenier. Nu, dat in het tegenwoordig geslacht
alleen de oude mevrouw Visser uit den Wijnberg nog equipage reed, moest
er een schikking gemaakt worden betreffende de volgrijtuigen. Doch
voor de lijkkoets zelf liepen altijd eigen paarden. De stoet ging de
Putterstraat uit, rechtsom de Kerkstraat in, de nauwe Zadelmakerstraat
door naar de Botermarkt, deze dwars over langs 't Stadhuis en de bocht
in van 't Engstraatje. Hier hield de koets stil, Verschure opende zijn
hek, en de dragers droegen de baar de Vissersteeg in, den tuin van den
bakker door, tot aan de haag om 't kerkhofje. Er kon in het straatje
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niet gekeerd worden, en 't was gewoonte dat men doorreed, bij de Wiel
den dijk op, en langs de rivier terug. Doch zulk een uitvaart „met koets
en paard" was het onbeschreven voorrecht der oude familie Visser. De
gewone burgers werden op hun baar door knechts of buren uitgedragen. -- Nadat Ferdinand Smits was weggehaald, zeide men in de stad dat de
brouwersvrouw „krank in 't hoofd" was geworden. Daar had het ook
veel van. Josine Praet liep naar den dominee en zeide dat ze niet Roomsch
meer was, geen uur langer...... Of hij dat uit haar naam aan de geestelijkheid
wilde mededeelen ? Maar de goede dominee Schuilee zeide : Josientje,
hoe kan dat nou ? Ferdinand wordt immers Katholiek begraven en wie
moet dan de familie ontvangen ! Maar denk er om dat je Veronica niet noodt,
want ze zou zich verplicht voelen als nicht van de Smitsen, en dan heb je bij
Visser weer muizen. -- Bovendien heb je nog niet eens 't doodsbericht ".
Toen liep Josine naar haar oom Grauwenhingst en smeekte om te worden
opgenomen, in de brouwerij durfde zij niet te blijven. De oude barsche
Gabri was nu toch wel begaan, want Josine zag er ontzettend uit. En de
huishoudster, Barbara Verhagen, was blij dat zij tenminste één keer wat
voor het arme mensch kon doen. Maar de jonkertjes trokken een lipje :
„altes is ons goed, Barbara, maar niet op de groote logeerkamer, daar staat
het vol met onze zaakjes, en nicht Josine is zoo wild en onbeheerscht ; ze
ze breekt ons de kopjes en vazen ". — „Wil ik dan ruilen ", vroeg Barbara,
„Josine boven op mijn kamer, i k breek niets". Maar Edmund Grauwen hingst zeide : „nee, we willen bèst wat doen voor Josine, maar de groote
logeerkamer moet tot onze beschikking blijven ". En Barbara kreeg een
kleur, want ze was dom geweest. Zij hoorde toch vaak genoeg in 't holst
van den nacht den slag van de slaapkamerdeur. Zij wist immers even goed
dat de broers laat in bed ruzie lagen te maken, zoo lang tot Edmund
opstond, de deur hard achter zich dicht gooide en naar de logeerkamer
verhuisde. Zij vond dat alles 's morgens zelf zoo, als zij hen een kopje thee
op bed bracht: Edmunds kamerjapon over den stoel gehangen en zijn bed roefd gezicht in de frissche kussens. Want David was ongemakkelijker
en kwader dan zijn broer, altijd was 't Edmund, die 't verloor, nooit behield
Edmund het veld eens, nooit lag David in 't logeerbed. De jongens
Grauwenhingst waren tenger en fijn gebouwd, en zóó, in het enorme staatsieledikant, met de gedraaide kolommen, den groenen troonhemel, de zware

DE GESCHIEDENIS VAN JOSINE
t

á'i

groene gordijnen leek Edmund nog bijna klein, een Mozes-in-het-biezenkistje, tusschen het bizarre schilf en riet van de volle kamer. Barbara had
medelijden met hem, zij gaf hem ook wel een moederlijke kus, dat mocht,
want zij was zijn eigen nichtje.
— Barbara vond er wat op, Barbara vond wat op alles, zij wist elk omstreden terrein zoo te verdeelen, dat ieder zich tevreden voelde. En omdat
zij daarbij zelf niets nam, kon háár stuk weer besteed zijn aan hem, die
dacht, dat hij 't minste had.
Zij gaf dus haar gezellige eigen kamer aan josine en ging slapen in 't kleedhokje er naast. Zij hield de arme vrouw gezelschap, liet haar praten, wanneer
zij dat wilde, en zweeg als zij zweeg. Maar toen Ferdinand Smits niet
lang daarna werd thuisgebracht en de Smitsen overkwamen, behoefde
Josine Praet hen niet te ontvangen, want ook zij had de ziekte gekregen,
en Barbara verzorgde haar. De broeders van Ferdinand Smits vroegen
machtiging van de weduwe, en zij gaf die gereedel i j k, zeggende dat er geen
moeiten of kosten gespaard mochten worden. Zoo zorgden dus de Katholieke verwanten voor de H.H. Uitvaartdiensten ; de stille H.H. Missen
en de plechtig gezongen H. Mis van Requiem, waarop een deftige begrafenis
in Rodrop volgde. Daarop verzochten zij aanwijzing hoe verder te handelen.
En Josine antwoordde : volkomen naar goeddunken.
De kinderen werden geplaatst in Katholieke pensionaten, want hun moeder
had verklaard, dat zij thans niet Roomsch meer was, en niet in staat de
wenschen van haar man betreffende de opvoeding te eerbiedigen. Doch
wat moest er gebeuren met de brouwerij ? Niemand van de Smitsen kon
haar overnemen, en ook in de stad werd niemand gevonden om opvolger
te zijn. Er waren daar immers reeds te veel fabrieken en trafieken voor
het slinkend zielental, en geen van de poorters binnen haar muren had geld
of energie over voor een kwijnend bedrijf, de laatste bierbrouwerij die
nog in werking was geweest.
Toen spraken de Smitsen met burgemeester Wittensteen en met Gabriël
Grauwenhingst. Indien het pand niet meer als brouwerij was te verkoopes......
kon dan wellicht voor den grond althans een goede bestemming worden
gezocht ? Wat dacht de Gemeente van dit terrein ? Er was immers al zoolang
sprake geweest van betere woningen voor den arbeidenden stand, de
Smitsen herinnerden zich dit van vóór jaren, reeds in den tijd van burge-
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meester Klaphek had hun overleden broeder er van gesproken. Als nu
mijnheer Grauwenhingst, in overleg met Jhr. Wittensteen, eens een aantal
arbeidershuisjes langs de steeg liet zetten ? Dat konden er heel wat wezen. En
dan kwamen er even zoo vele krotten leeg in de stegen onder de wal.
De gebroeders Smits waren rechtschapen, welmeenende menschen. Zij
wilden er zelf wel bij geïnteresseerd wezen, indien zulks wenschelijk mocht
worden geacht. Even stipten zij aan : indien de Katholieke arbeiders
praeferent mochten zijn, natuurlijk in een rechtvaardige verhouding
en bij gelijk gebleken ontoereikendheid van behuizing in de oude buurten.
Maar het voorstel vond geen bijval, en het laatste argument wierp zeker
geen gewicht in de schaal, ook niet bij jonker Govaert, die toch zelf Katholiek
was. De beide heeren meenden dat de familie Smits hun plannen maar in
praktijk moest brengen ter stede hunner inwoning, in 't Zuiden van de
provincie gelegen, waar ook wel arbeiders en oude huisjes zouden zijn.
Gabriël Grauwenhingst, wien 't het naast betrof, was volstrekt niet slecht
voor zijn volk, niemand kon dat zeggen, niemand zeide het ook, want men
wist wel beter : de bonen waren zeer behoorlijk. De kotjes in de stegen
waren vochtig en uitgewoond, ze hadden geen achteruit, ze bezaten nog
niet het eenvoudigste gerief, -- maar niemand vond dit erg. Een arbeider
behoefde immers geen burgerlijk huis te bezitten. Zoo leefden dan de
menschen daar des winters om hun gloeiend potkacheltje in het ééne vertrek,
en des zomers in de *steeg, waar de vrouwen kletsten over de onderdeur, en
de kinderen speelden in de goten. — En zij dronken het water van hun pompje. —
Gabriël Grauwenhingst en Govaert Wittensteen waren van gedachte dat
de arbeider arbeider moest blijven, en In hun gevoelens sterkten zij elkander.
Doch er kwam voor Gabri nog iets bij. Het was geen gelukkig woord van de
Smitsen geweest toen zij zinspeelden op de tijden van burgemeester Klap
een man, die moeilijk vergeten kon. En juist de her--hek,wantGbris
innering aan Aadje Klaphek, en zijn toontje over de plichten van mijnheer
Grauwenhingst als patroon, dreef hem nu dwars in tegen het toch waarlijk
niet onsympathieke plan, dat de Smitsen financiëel aannemelijk maakten.
En ook dacht hij aan zijn zwager Willem Praet, die de arbeiders had ver
zich door eiken binnenschipper liet beetnemen ; die duldde dat-wend,
Na Komijn maatjes-egaal op visite kwam, en van liefdadigheid haast in 't
godshuis was beland.
-

DE GESCHIEDENIS VAN JOSINE

•

57

Toen werd een gedeelte van de leeggehaalde brouwerij voor een schijntje
verhuurd. Aan de Botermarkt kwam de werkplaats van Adolf Tuijnebreyer,
de mandemaker, die de mooie frissche korfjes vlocht voor den kersenpluk.
En de benedenverdieping van 't woonhuis werd een fietsenwinkel. Van
de ramen van 't kantoor en de spreekkamer in de steeg werden voorgoed
de luiken gesloten. Het lekkere, vermaarde ouderwetsche bier werd niet
meer gedronken, want de industrie was te niet gegaan in de stad. Maar
nog jaren bleef de blinde muur zurig rieken.
Josine bleef bij Grauwenhingst totdat zij hersteld was en ging toen de
bovenverdieping van 't huis van Verhagen bewonen. Nu vloeide de huur
voor Barbara dubbel, maar zij ging voort met dienen omdat dit haar lust
en haar leven was. „Waarom ga je nu niet in je eigen huis met Josien wonen ?"
zeide de oude mevrouw Visser, die graag mocht regelen, en erkend was
als familiehoofd. „Dat is niks aardig van U om te zeggen, tante Steef je,"
antwoordde Barbara, ,,ik hou veel te veel van oom Gabri, en nooit ga ik
bij hem van daan. En David en Edmund zijn goeie jongens, en met dat
verzamelen moet je ze maar een beetje tegemoet komen. Josien kan net
zoo veel bij ons zitten als ze wil, hoe meer ze komt hoe aangenamer ons
dat is, en oom is altijd even lief voor haar".
Josine verkeerde metterdaad veel bij Grauwenhingst, en vond bij Barbara
de troost waar haar verwrongen en verscheurd gemoed vatbaar voor kon
zijn. Zij schreef in 't begin nog aan haar Roomsche kinderen in 't pensionaat,
maar kreeg op den duur geen antwoord meer.
Zij ging nu weder naar de Protestantsche kerk, en zat in de sombere,
hooge regentenbank van Praet, haar doodsbleek gezicht in brandend verlangen naar dominee Schuilee gewend, doch kreeg er niet veelte hooren. Zij
zaten er allen, iederen Zondag : Joris en Anna met Phaantje, grootmama Visser
met Madje, met Edmund, haar kleinzoon, en zijn moeder Veronica, en
Gabriël Grauwenhingst met Edmund en David en zijn nichtje Verhagen.
En zij allen hoorden altijd onveranderlijk dat het wat te zeggen zal wezen
als een mensch voor eeuwig verloren moet gaan.
Een andere boodschap had dominee Schuilee niet. Hij was eenmaal als
jong candidaat beroepen in een dorp dat in de buurt ligt van Neveldijk
en Nauwersluis. En omdat hij meegaande van aard was, had hij al
gauw aangeleerd om net zoo te preeken als de vorige dominee, die
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daar veertig jaren had gestaan, en in zijn heele leven maar veertien echtbekeerde menschen had ontmoet.
Daar deze predikant echter slechts een lichte baryton had bezeten, terwijl
dominee Schuilee een prachtige bas-stem rijk was, mocht het geen wonder
heeten dat hij in de achting der menschen zijn voorganger bijna nog voorbijstreefde, en later beroepen werd op een plaats, waar men centenaarslasten
wentelde, inplaats van gewone ponden te hanteeren, zooals in de candidaatsgemeente. Hij stond daar een poos en kwam toen naar 't stadje,
in de vacature van dominee Binnenborst, die hem warm had aanbevolen,
als zijnde de eenige dominee die het Woord nog recht sneed. Hij had zijn
schop en spade meegebracht, en was al op leeftijd gekomen.
Van sommige predikanten wordt gezegd dat men ze alleen des Zondags
op den kansel moet hooren. Maar met dominee Schuilee was dat precies
omgekeerd. Door de week was hij een beste man, de gulheid en hartelijkheid zelf. Hij leefde in alles met zijn menschen mee, helaas meer in 't tijdelijke
dan in 't geestelijke. Hij was er altijd op uit om iemand een klein genoegen
te doen, en wist voor ieder naar gelang iets aardigs te verzinnen. Een peertje
uit zijn tuin voor een kind, dat hij aan een zwarten draad over 't hek liet
bengelen, met zoo'n onnoozel gezicht, alsof 't peertje gegroeid was aan de
spijlen. Een hoopvol woord voor een zwoegenden man, een speelschen
tik voor een jonge vrijster, een prijsje voor een zindelijke huisvrouw, en
voor een moedertje uit 't godshuis een galanterietje. dat haar vijf jaar
jonger maakte. Hij was gefortuneerd, hij hielp wel eens, of stond borg
als 't zoo uitkwam ; hij bezat pandjes en liet daarin weduwen wonen voor
zoo goed als niets. En omdat hij met zijn parochianen zoo in vrede en
vriendschap leefde, en zoo bemind was, besefte hij in de verste verte niet
hoe hij hen te kort deed.
Want Zondagsmorgens, bij 't beklimmen van den preekstoel transformeerde
de goede dominee Schuilee in een soort helschen Brueghel, zoo schrikkelijk maalde hij het Eeuwig oordeel en de straffen van 't hiernamaals af. Als
men voor 't eerst bij hem in de kerk kwam, meende men dat de mannen
't uitschreeuwen van angst, en wegstormen zouden, en de vrouwen bezwijmd uit de banken vallen. Maar daar gebeurde niets van, de menschen
waren het net zoo gewend als hij zelf. Ze sliepen, godsdienstig gesproken,
zoo gerust als de hond onder 't aambeeld, en boven hun hoofd beukte
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Schuilee er lustig op los. Natuurlijk moest hij ook wel eens van Smid
genade en schuldvergeving spreken, want daaromtrent staat óók in den
Bijbel. Maar die woorden hadden in zijn mond niet de minste vertroosting,
eer was het zoogezegd een tandterging, alsof men aan ten doode gedoemde
woestijnreizigers, die onherroepelijk van dorst versmachten moeten,
vertelt dat er in een oase, die zij nooit bereiken zullen, wel frissche bronnen
zijn. Doch met dat al was dominee Schuilee niet onoprecht, en geen man
met twee aangezichten. Hij meende eenvoudig dat 't zoo moest. Hij was
van nature onnadenkend, en altijd geneigd geweest tot anderen op te
zien, en 't van anderen te verwachten. De ponden -en-centenaars-torschers
waren eenmaal in zijn oog wijze en ernstige mannen geweest, ouder dan
hijzelf, diep van inzicht en rijk van ervaring : zooals z ij zeiden dat hij
preeken moest, zou 't wel goed wezen. Toen hij in 't stadje kwam had
de plooi zich gelegd. En daar ieder hier hem persoonlijk mocht,
en de menschen, Protestanten zoowel als Katholieken, over 't algemeen
zeer fatsoenlijk, braaf en oppassend leefden, hield hij er zich eerlijk verzekerd van dat alles in orde was, en hij met volle tevredenheid zijn langdurige ambtsbediening kon overzien. Maar eigengerechtig was hij daarom
niet. Hij was blij als 't goed liep, en niet verkeerd, en schreef dat niet
op eigen rekening, want zoo diep ging hij niet eens, hij was trouwens
nooit met zich zelf bezig. Hij was een goed groot kind, dat zijn leven
lang met een tweesnijdend scherp zwaard had gespeeld. Maar hij had
een licht ontroerd gemoed, en als hij geroepen werd om zieken of
stervenden bij te staan, kreeg dit geheel op hem de overhand. Hij werd
aangegrepen door het diepste medelijden, en nu kwam zijn eigenaardige
gedachteloosheid hem goed te stade, want al zijn kanselwelsprekendheid
begaf hem, en hij vergat grif wat hij Zondag aan Zondag zei : Zijn mooie
bruine oogen vulden zich met tranen, en omdat hij er zelf niet veel u itbrengen kon, las hij voor uit het Evangelie, van het lijden en sterven
van den Heer voor onze zonden. De menschen hoorden in zijn diepe
stem iets dat er nooit te voren in geweest was, zoodat ieder woord nu
anders klonk dan in hun gezonde dagen. En hij bad, met kleine woorden,
zooals zijn moeder 't hem als jongen had geleerd. Zoodat hij de arme zielen,
die hij altijd van keien en graniet bediend had toch nog wat voedzaam
brood gaf, vóó r hun laatste reis.

BU EEN GEDICHT VAN ACHTERBERG
ROEL HOUWINK

In de November- aflevering van Opwaartsche Wegen, Jaargang 1933, verscheen een gedicht
„Moeder" van Gerrit Achterberg, dat, naar wij vernamen, onder de lezers nog al wat
stof heeft doen opwaaien. Op zichzelf lijkt ons dit een niet al te betreurenswaardig
feit, aangezien over het algemeen de publieke belangstelling voor onze dichtkunst de kortstondige opleving omstreeks 1925 — weder bedenkelijk dicht het nulpunt-na
genaderd is. Ja, het gebeurde zelfs, dat een niets kwaads vermoedend recensent van een
onzer provinciale hoofdbladen door middel van een ingezonden stuk — stel u voor welk
een sensatie : een ingezonden stuk over e e n g e d i c h t ! — door een lezer ernstig
berispt werd, omdat hij het gewaagd had bovengenoemd vers, met een uiterst voorzichtige erkenning overigens, in zijn tijdschriften-overzicht te citeeren.
De wijze, waarop de vertoornde lezer zich uitliet, deed evenwel niet veel goeds vermoeden omtrent 's mans poëtisch inzicht, doch de situatie werd nog pijnlijker, toen
bleek, dat wij hier te maken hadden met een ergerlijk geval van „jalousie de métier".
En al moet worden toegegeven, dat het geen plezierige gewaarwording is, wanneer
men eigen rhetoriek ziet gepasseerd voor echte poëzie, die men niet begrijpt ; dat neemt
niet weg, dat de aanval van dezen muzenzoon-in-hope hoogst ongepast moet worden geacht.

•
Is het gedicht in kwestie werkelijk zoo onbegrijpelijk als het er klaarblijkelijk voor vele
lezers op het eerste gezicht heeft uitgezien ? Wij willen beginnen met het vers hier
nog eens in zijn geheel te citeeren en daarna trachten een weg aan te wijzen, waarlangs
men zijn zin kan benaderen. Want wij zijn er vast van overtuigd, dat men ten onrechte
de blaam der onbegrijpelijkheid (= onzin !) op dit gedicht heeft gelegd.
MOEDER

Mijn moeder is een grijze Vrijdagmorgen
zij moet de kamer doen, stof beeft;
dan dweilen, voor het eten zorgen,
zien wat er van gisteren overbleef......
Ik ben in haar liefde geborgen,
die eik verraad der wereld overleeft;
ik ben een moordenaar, maar overmorgen
eten wij koek, die zij gebakken heeft.
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Wanneer de Zondagmorgen is ontloken
Staat heel haar wezen In de blijde bloei,
waarin mijn wezen moet zijn aangebroken;
omdat ik dan niet meer gevoel,
hoe door de dood is aangestoken,
wat bij een andere vrouw begon.

Ik zat met moeder aan de haard, zij breide
en ik deed niets dan sigaretten rooken.
Ze zei : jongen je moet niet zooveel rooken.
Ik zei: ik zal er morgen mee uitscheiden.
Ik ben het haardvuur nog wat op gaan stoken
ik hoorde hoe het zachtjes in mij schreide,
omdat het nooit zou worden uitgesproken,
wat zich vlak bij voor eeuwig wou bevrijden.
Wij vermoeden, dat vele lezers reeds over den eersten regel gestruikeld zijn. Dat de
dichter zegt : „Mijn moeder is een grijze Vrijdagmorgen ", vonden zij dwaas, omdat zij
de diepte en de directheid niet begrepen van dit beeld. Zij waren gewend aan zekere
poëtische cliché's, maar hier worden zij geplaatst tegenover een nieuw beeld in geconcentreerden vorm. Toch ligt de grondoorzaak van hun wanbegrip niet op dit niveau.
Wie in staat is zich objectief rekenschap te geven van de plastische noviteiten, die de
jongere dichters in hun verzen naar voren hebben gebracht, zal zich onmogelijk door
dit beeld gechoqueerd kunnen voelen. Herman van den Bergh en Marsman b.v. hebben
in dit opzicht nog wel eens wat anders gepresteerd ! Ons bewustzijn klampt zich aan dergelijke „uiterlijkheden" vast om voorzichzelf de dingen te verbergen, waarom het in werkelijk
gaat. Men vindt dit gedicht „gek ", omdat het aan allerlei raakt, dat de meesten onzer-heid
liever niet weten willen ; dat zij de neiging hebben te verdringen, zoodra het aan de
poort van hun bewustzijn aanklopt. Door het oordeel „gek" of „onzin" motiveeren
zij deze verdringing voor hun bewustzijn. Ze zijn „eraf ". Het gevaar is bezworen. Het
leven gaat verder : er is niets gebeurd.
Als goede poëzie inslaat, „gebeurt" er wel Iets. Maar de geest van den mensch is van
nature traag en dus heeft de mensch liever, dat er „niets gebeurt ". Dat is ook één
van de redenen, waarom de meeste menschen niet van poëzie houden of ze alleen maar
„mooi vinden ". Dat „schaadt" (d.w.z. verstoort de rust ook niet.) Want „mooi vinden"
schept geen verplichtingen tegenover God, zichzelf en anderen. Men kan altijd terug,
wanneer het ons te benauwd begint te worden. Dan vindt men het tenslotte toch maar
wat minder mooi !
Doch wanneer het om „begrijpen" gaat, liggen de dingen anders. Wie eenmaal „begrepen"
heeft (d.w.z. gegrepen is !), zou misschien wel eens wat minder willen begrijpen, maar
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dat gaat niet meer. Men kan niet minder begrijpen dan men begrepen heeft. En zoo kan
ook hij, die iets van het „geheim" der poëzie begrepen heeft, niet meer los komen
van dit begrip, tenzij hij...... de poëzie zelf in twijfel trekt. Dat Is zijn eenig redmiddel.
En het is dan ook een redmiddel, dat op kritieke oogenblikken telkens weer in de geschiedenis der letteren wordt benut.
Hoe traditioneeler de poëzie wordt, hoe minder vaak zij de lezers „stoort". Zoodra
echter „een nieuw geluid" vernomen wordt en de storing begint te dreigen, treedt
het verzet op en spreekt het vonnis uit : dit is onzin, dit is geen poëzie. Met andere
woorden : wij hebben het recht ons niet te laten „storen" door dit werk.
Het vers van Achterberg is zulk een „storend" vers en het zal zich daarom moeten getroosten voor onzin te worden gehouden. De Goddelijke Waarheid hebben wij aan
het kruis geslagen. In dat licht bezien is het niet zoo bevreemdend, dat wij de waarheid,
die het den dichters gegeven is te openbaren, voor „onzin" houden. Wij hebben een
hekel aan „waarheid ", die ons te na komt. En op een andere wijze dan de Goddelijke
Waarheid komt ons ook de dichterlijke waarheid te na. Zij raakt ons als gene wel niet
in het hart van ons leven, maar ook naar de periferie toe hebben wij nog kwetsbare
plekken te over.
Eén der gevoeligste hiervan is ongetwijfeld de verhouding tot onze moeder en er bestaan
In onze dichterlijke letterkunde weinig verzen, die deze verhouding zoo diep raken als
dit gedicht van Gerrit Achterberg. Het „storende" in dit vers is nu, dat de dichter
niet a I s t o e s c h o u w e r de verhouding tot onze moeder (want de zijne is ook
de uwe en de mijne ; daarin ligt ook iets van het „geheim" der poëzie) tot uitbeelding
heeft gebracht, maar onmiddellijk en concreet op een beslissend levensmoment. Wij hebben
dit levensmoment als werkelijk of mogelijk in ons eigen leven te aanvaarden, willen
wij doordringen tot de kern van dit gedicht. Kunnen wij dit niet, dan rest ons niets
anders dan het voor „onzin" te houden. Immers : dan zijn wij „er vanaf".
Achterberg geeft in zijn gedicht geen verheerlijking van de moeder of het moederschap.
Dan zou hij zijn vers „als toeschouwer" hebben geschreven. „Mijn moeder is een grijze
Vrijdagmorgen" schrijft hij en teekent daarmee in één trek het beeld van millioenen moe
niet de slechtsten !) op aarde. De Vrijdag is de dag, waarop de sleur van het-ders(n
huishoudelijk werk het zwaarst drukt en de morgen van dien dag ontvangt dien last
in zijn vollen omvang. Daarna komt de Zaterdag, die het uitzicht op den Zondag brengt.
Ingesponnen in de troosteloosheid van het immer weerkeerende, een vale cocon, dat is
het beeld van de moeder, dat in den dichter wakker geroepen werd. Maar in deze
cocon sluimert het wonder :
Ik ben in haar liefde geborgen,
die elk verraad der wereld overleeft.
Wie dit kan zeggen van zijn moeder, die weet pas waarlijk wat een moeder is en
een volwassen zoon In de eeuwige schuld staat bij deze liefde, die hem nochtans
zonder te vragen en te oordeelen in zich geborgen heeft.
Ik ben een moordenaar......
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roept de dichter uit en dan kan hij er dit op laten volgen, waaruit gansch de loutere
liefde van het moederhart openstraalt :
...... maar overmorgen
eten wij koek, die zij gebakken heeft.
Dan is alles door haar liefde toegedekt, dan is alle zelf-aanklacht versmoord, dan is er
alleen de geheiligde blijdschap van den Zondag, die zij op hare wijze mede heeft voorbereid.
Is het zoo vreemd, dat de regel
Ik ben In haar liefde geborgen
dien anderen met zijn adembeklemmende bekentenis wakker roept : „Ik ben een moordenaar" ?...... Zouden wij niet allen een moordenaar kunnen zijn geweest ? En valt het
felle, niets verbergende licht van deze zelf-beschuldiging niet op ons, wanneer wij denken
aan de goedheid dezer moederliefde, waarin wij met onze daden en met ons leed geborgen zijn
Deze zelf-beschuldiging accentueert de gebrokenheid van ons bestaan. En alleen uit die
gebrokenheid zijn de twee volgende terzinen te verstaan. Want wie haar niet kent, kan
onmogelijk zijn verlangen naar de o n gebrokenheid van het leven zoo hoog opvoeren,
dat zij één duizelingwekkend oogenblik -- hoe bitter beseffen wij later, dat dit moment
„maar een droom" was ! werkelijkheid voor hem wordt. Zulk een oogenblik is in
de beide terzinen beschreven. De mensch herkent iets van zijn levensoorsprong : de (nog)
buiten „onze" werkelijkheid vallende seconde, waarop zijn wezen aanbrak (en brak !)
in deze wereld, dringt zijn herinnering binnen, wakker geroepen door het beeld van de
ongebroken moederliefde (iedere vrouw weet, dat zij deze liefde slechts in Christus bezitten kan, wanneer God het geeft, dat zij van haar vermag uit te stralen), dat hij op dien
Zondagmorgen aanschouwt. En dat oogenblik is een moment van groote bevrijding, want
de aanschouwing dezer ongebroken liefde neemt ook de gebrokenheid weg uit die andere
liefdesverhouding, waarin de mensch niet als zoon staat, maar als man. Dat ook deze verhouding buiten Christus, zooais alles in het leven, onder het beslag van den dood ligt
(aangestoken is als een op het oog misschien nog gave en schoone vrucht door den
dood) de dichter beseft het maar al te goed. Vandaar dit oogenblik van onnoemelijke
bevrijding, wanneer hij in moeders vlekkelooze liefde zijn eigen liefde gezuiverd ziet —
voor een voorbijflitsende seconde (maar die de eeuwigheid in zich draagt!) — van het
bederf.
Het tweede gedicht is als het ware het tegenbeeld van het eerste. Hier geschiedt de
gehoopte bevrijding niet, maar gaat voorbij.
In het eerste kwattrijn reeds zien wij, dat hier geen ontmoeting plaats grijpen zal tusschen
liefde en schuld, maar dat twee werelden, door lichtjaren afstands gescheiden, langs elkaar
heenglijden zullen. De moeder breit en de jongeman doet niets dan sigaretten rooken.
Arbeid en ledigheid : er is tusschen hen geen verzoening. En wanneer dan de arbeidende
vermaant, trekt de ledigheid zich terug op de goede voornemens, waarmee, zooals men
weet, de weg naar de hel is geplaveid. Ook hier geen ontmoeting, maar een verder uit
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elkander gaan. En het baat niet, of de ledige (zoo voelt zich op dat oogenblik de jongeman)
nu toch nog iets doet, n.l. het haardvuur opstoken, daarmee kan hij de stem van het in
hem knagend zelf-verwijt niet smoren en het bevrijdt hem niet van de innerlijke kou,
die hem bevangen heeft. Integendeel : nu eerst recht begint hij te gevoelen wat hem kwelt
en komt hij tot het besef wat hij verzuimd heeft door het oogenblik der ontmoeting
(ze zei...... ik zei......) onbenut voorbij te laten gaan. Had hij toen inplaats van een
ethische belofte een zelf-beschuldiging kunnen uitspreken, zooals in het vorige vers, dan
hadden moeder en zoon elkaar misschien in het diepst van hun wezen, gelijk eens, ontmoet
en was deze hunkering, die in ieder gebroken mensch leeft, naar een laatste, radicale
bevrijding weder voor een oogenblik in hem ontbloeid. Nu echter kon niets van deze
dingen worden uitgesproken. En zoo bleef deze mensch, als zoo vaak een ieder van ons,
met zich zelf in zijn eenzaamheid alleen. En in deze eenzaamheid blaast de satan zijn
verlokkende melodieën in onze ooren.

In het bovenstaande hebben wij getracht een weg aan te geven, waarlangs men den zin
benaderen kan van Achterbergs gedicht. Wij gelooven niet, dat men zonder een dergelijke
uitleg dit vers niet zou kunnen begrijpen. Het is niet „moeilijker" dan een ander gedicht.
Wij hebben hierboven reeds aangegeven, wat de reden kan zijn van het feit, dat men het
niet „als zoete koek opgegeten heeft ". Er is een, vaak onbewuste, innerlijke weerstand
in ons, wanneer er een storing dreigt plaats te grijpen in ons zorgvuldig gekoesterd en
behoed geestelijk evenwicht. Als een vers ons naar de randgebieden van ons leven drijft,
zooals hier ontegenzeggelijk het geval is, verzetten wij ons. Wij willen niet waken en
nuchteren zijn, wij willen liever welbehagelijk voortdommelen. En vooral onze vroomheid
willen wij gaarne buiten schot houden, daar zijn wij extra voorzichtig mee en wij gaan
onmiddellijk hoog te paard zitten, wanneer wij in deze rust, die zoo vaak als twee druppels
water op den doodslaap gelijkt, worden bedreigd. Dat deden wij tweeduizend jaar geleden
al en dat doen wij nu nog, eiken lieven dag, dien God ons geeft.
Uit het gedicht van Achterberg spreekt iets van deze „ergerniswekkende" vroomheid,
die zeggen kan : „Ik ben een moordenaar ". En als wij over deze ergernis niet heen kunnen
komen, laten wij dan denken aan het woord, dat Jezus zeide tot één van de kwaaddoeners, die met Hem gekruisigd werden en die zijn schuld beleed : „Heden zult gij met
mij in het Paradijs zijn ". Misschien verliest dan ook Achterbergs gedicht het laatste spoor
zijner onbegrijpelijkheid tegen den achtergrond van deze hooge onbegrijpelijkheid der

Goddelijke genade.

KRONIEK

KREUPELRIJMEN VAN „MEESTER".
„is het niet fijn, dat we zóó elkaar kennen!
Dat geen geheim tusschen ons kan bestaan !"
Zoo begint „iied" No. XXVIII van 't „Eerste Gedeelte" der „G e I e g e n h e i d s v e r s j e s
voor poëzie -albums, opdrachten, jubilea e.d.", door W. F. E. S m e I i k, Hoofd der Leidse
Houtschool. [Uitgave Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam 1933 — prijs f 0.25].
Ziezo — nou kennen we elkaar helemaal. En fijn is 't, 'k zal het vast niet tegenspreken.
Alleen die geheimen zitten me nog wat dwars. Of de heer Smelik en ik elkaars geheimen alle weten, is nog de vraag. Hij heeft zo veel van de wereld gezien ! Maar één
geheim van hem weet ik zeker. Dat n.l....... aan 't eind zeg ik 't pas !
'k Schrijf voor de belangstellende lezer het voorwoord af, dat dit boekje vergezelt, dan
zal hij tegelijk de titel van dit stukje begrijpen.
„Vooral als onderwijzer moet men vaak voor allerlei gelegenheden versjes zoeken of
maken. De schooljeugd wordt niet graag teleurgesteld, als „meester" om een versje
gevraagd wordt, doch wat kost 't dezen laatste — soms midden onder zijn studie — een
moeite en tijd. Misschien kan dit boekje met kreupelrijmen — waarvan een enkel in de
practijk is ontstaan, de meeste echter apart vervaardigd — het den onderwijzers in dit
opzicht wat gemakkelijker maken ".
De heer Smelik is dus dichter geweest. Hij zag zich reeds gekroond met de krans der
onsterfelikheid en biedt ons z'n werkstukken — soms midden onder de studie [wat
zal daarvan terecht gekomen zijn ?] gemaakt — in bundelvorm aan voor de billike prijs
van 25 sent. 't Is te geef!
Maar ter zake ! Op onze boekenmarkt is nog nooit 'n dergelike bijeengeraapte onzin
verschenen ! 't Is om met sonnet XVI te spreken: „Wel was het soms een reuzenpan,
Haast door het dolle heen ".
Voor we iets van dit moois meedelen, om de geuite mening te staven, willen we
toch eerst zeggen dat 't gewoon onbegrijpelik is hoe een schoolhoofd — dus 'n man die
ook toch wat gelezen heeft — er toe komen kan dit fraais uit te geven. 't Is niet te
snappen, hoe iemand met één slag z'n ganse reputatie zo afdoend kan vernietigen. En
dan de uitgeversrij. Dat is er een van de eerste klasse. Het ganse kantoor van de firma
Nijgh & Van Ditmar was zeker in de dut, toen de post deze kopy bracht. „Geef maar
uit ", zei slaperig de prokuratiehouder. Hij dacht al thuis te wezen, in zijn bed en las daarom
alleen maar met zeker genoegen lied 19 [afd. II].
„We zijn hier allen saam
Om vaders bed gekomen;
En durven 't waagstuk aan,
Niet te ontzien zijn droomen".
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Zachtjes zong hij 't op de aangegeven wijs : „Dankt, dankt nu allen God"...... [Erbarming
lezer !].
De reputatie van de fa. Nijgh & Van Ditmar is te goed om meteen vernietigd te zijn -- maar
deze nonsens...... foei heren — ge moest U schamen !
De heer Smelik heeft niet 't minste inzicht in maat of ritme, ook niet in humor en toont
al heel weinig fijn gevoel te bezitten. Hoe kan anders iemand bovengenoemd versje
op bijgenoemde wijs geven ? Hoe kan anders iemand 't volgende onsmakelike laten
zingen door kinderen :
„Het was voor meer dan twaalf jaar,
Dat Pa met Moe ging trouwen;
Ze deden heel lief voor elkaar;
Och ja, 't zou nooit berouwen!
Och ja, och Ja!
Och ja, 't zou nooit berouwen!
Het was heel goed gezien van hen;
Ze pasten net, die beiden !
En 't is nog niet zoo lang geleên
'k Geloof, dat zij nog vrijden!
'k Geloof, 'k geloof,
'k Geloof, dat zij nog vrijden !"
Het hoofdstuk der gevoelswaarde mag de heer S. nog wel eens ernstig bestuderen.
Dan zal hij niet meer hobbelen :
„Het stelletje kind'ren dat God aan U schonk,
[lang 2
Zag lang met verlangen reeds uit.
Zij durfden den laatsten tijd haast niet van honk
Uit vrees, dat de koperen bruid !"
]

[Wijze : „O schitt'rende kleuren......" Even probéren lezer ! Hoe vindt U 't effekt i]
Stoplappen, cliché's, enz., de heer Smelik geeft een ruime sortéring. Soms doet hij aan
hoogbouw en stapelt 't éne cliché boven op 't andere. Een bepaald originele stoplap,
een smelikse vinding dus vonden we in lied 12 [afd. II]. Wijze : „In een blauw geruiten
kiel ......" [Zingen !].
„Dat wij vroeg zijn opgestaan,
Is, omdat wij vieren gaan
[lastig die regel, hé ?].
Den jaardag van onz' Pa.
[in pyama — ziet U !]
Stemmen wij in -- half gekleed —
Met den luiden jubelkreet :
Hoera ! Hoera ! Hoera ! Hoera !"
Ook Moe is wel eens jarig !
„Het wordt vandaag een reuze-pan,
[Zoek de wijs!]
„Want Moe viert heden feest !"
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De heer Smelik heeft zich ook steeds 't kind voor ogen gesteld — hij wil nog steeds
wat leren -- iets onderwijzen — al was 't maar een vreemd woord. En daarom
„En dat dit ons feest zij uniek, -piek' -niek !
[als er nu een nico of nick
En dat dit ons feest zij uniek !"
bij is — loopt 't op verbieden uit ! Let maar op !].
Bij een verjaardag hoort een kadootje. En dus krijgt 't „lief papaatje ", die 't meest gelukkig is, „als 't in de kamer smookt" [en mamaatje dan ?], een pijpje
„Opdat gij heel het volgend jaar
[Dat wordt een clandestiene
Maak' rookvleesch in den kring !"
fijne vleeschzaak. Zonder omzetbelasting !]
Er komen ook veel vrome versjes in dit boekje voor ! En dankbaar gebruikt de auteur
Feith c.s., b.v. in lied XII [afd. I].
„Alles wisselt, alles wankelt
niets is immers standvast hier
Vrienden scheiden, lieven sterven
tegenspart'len helpt geen zier!
Niets beklijft er, niemand blijft er,
elke plaats wordt opgevuld !"
Let ge op de schone kombinatie van dat „beklijven" en „tegenspartelen ". En dan dat
opvullen ! Kapok, zeegras, paardehaar of iets anders ? Treffend gevonden en suggestief
in hoge mate. 't Maakt je fantasie wat los.
Deze onderwijzer heeft niet de minste notie van de nederlandse taal. Het eerste vers
begint :
„Steile paden op te zwoegen,
In plaats 't geen, waarom wij vroegen,
Eerst Góds wil te moeten doen ;"
Met de beste wil van de wereld is van deze regels niets te maken.
En foei -- die kinderen van de Leidse Houtschool krijgen ook les in 't...... zoenen, verbonden aan de plantkunde-les. Dat is ekonomies, zo'n kombinatie.
„Ach, let dan eens op, wat de bloemen soms doen:
Die in 't nachtlijk duister hun kopjes gaan zenken,
En al neigend saamsmelten tot een innigen zoen ".
Geen wijs — jammer ! Dan zou 't in 't duister, al zenkende, nog beter gaan !
'k Weet één geheim van de heer Smelik ! Namelik dat hij de grootste nonsens voor ernst
kan uitgeven. Niet verder vertellen hoor ! lezer !
Braga ! Braga ! herrijs uit uw diepe slaap! Hier is werk. Ge hebt 't zo gevoelvol gezegd:
„Zoo bakt en zoo plakt, dat de Muzen zich schamen,
De kwartpoëtaster zijn lorren te samen !"
B. VAN N OO RT.

DE BOER ZONDER GOD *)

K. HEEROMA

Een roman pleegt een schrijver veel bekender te maken dan een paar bundels gedichten,
want de grote massa leest nu eenmaal geen verzen. Zo zal Eekhout, wanneer hij zich verder
als prozaist ontwikkelt, ook wel in het geheugen van het grotere lezerspubliek gaan leven
als een romanschrijver, wiens gestalte men uitsluitend beoordeelt naar de vormgeving
van zijn romanfiguren. Voor ons, die De Boer zonder God niet ontvangen als een debuut,
maar als het sluitstuk van een ontwikkelingsgang, die we van dichtbij hebben meegemaakt,
is dit boek daarentegen „de roman van een dichter" en zoeken we het in verband te brengen
met de andere uitingen van zijn dichterschap. Ja, het is al tot onze verheuging te kunnen
vaststellen, dat deze roman niet zo maar een willekeurig verhaaltje is, maar een verbeelding,
waarin we de ons bekende dichtergestalte zo gemakkelik terugvinden. Immers de uit
ondertitel „Zeeuws-Vlaamse- roman" had ons eigelik wel een beetje doen-drukeli
vrezen, dat de streekbeschrijving en de volkspsychologie hoofdzaak en de karakter-ontwikkeling maar bijzaak zou blijken. Maar nadat het eerste hoofdstuk ons de zoveelste
„Vlaamse" oogstbeschrijving te slikken heeft gegeven, merken we in het tweede al, dat
de lokale kleur van taal en verhaal geen doel maar middel is. Eekhout laat deze roman
in Zeeuws-Vlaanderen spelen, omdat hij Zeeuws -Vlaming is, omdat hij de mensen van
die streek het beste kent en zijn verhalend proza zich het gemakkelikst schikt in hun
idioom.
De „boer zonder God" is iemand, die torenhoog boven zijn omgeving uitsteekt, groot
machtigste man van de streek, wiens gedachtenleven vrij is van de gebonden --grondbezit,
heden der anderen, een heroïse individualist onder de boeren. Doordat de karakter-ontwikkeling van deze zeer ongewone boer het hoofdmotief van het boek is, lijkt dit al heel
weinig op een „gewone boerenroman." Om de gestalte van deze boer Waerschoot, die
voortreffelik getekend is, bewegen zich de meer alledaagse figuren van zijn zoon Ivo, van
zijn geboorte af moederloos en opgevoed door zijn tante Veronica, huishoudster bij zijn
vader, van Matje Sanders, het meisje, dat door de landbouwkundige student Ivo verleid
wordt en van haar vader, Machiel Sanders, opperknecht bij Waerschoot. Het merkwaardige
In de kompositie van Eekhouts roman is nu, dat dit milieu van „gewone mensen" en de
figuur van de zelfbewuste boer ieder hun eigen ontwikkeling doormaken, ieder als het
ware hun eigen roman beleven, maar dat daarbij de „roman" van de boer zijn impulsen
toch ontvangt door de ontwikkeling van de „roman" van zijn milieu. Daar komt nog bij
dat beide „romans" op verschillend plan staan : de boer ontwikkelt zich religieus, het
milieu, waarvan Ivo de sentrale figuur Is, ontwikkelt zich zuiver menselik. De roman van
de boer is een probleemroman, want zij bevat de worsteling van de menselike trots en
wil tot zelfbeschikking met de menselike begrensdheid en de norm van Gods wet. De
*) De boer zonder God, Zeeuwsch-Vlaamsche roman door jan H. Eekhout. U.M. Holland, Amsterdam.
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milieu-roman is meer een volks-verhaal met een volks-motief: een rijke boerenzoon met
steedseallures, die een braaf, arm arbeidersdochtertje verleidt, maar na een lange louteringskuur haar toch trouwt. Terwijl het geval van de milieu-roman honderd keer voorkomt
en in het volksleven maar voor 't grijpen ligt (al kan de oplossing dan verschillend zijn)
is het geval van de boer zonder God, die zijn Bijbel vervangen heeft door Buchners Kracht
en Stof, een hoge uitzondering, aangegrepen door de dichter Eekhout niet om de realiteit
van het landelike leven er op boeiende wijze mee te tekenen, maar om er een levensprobleem
mee te stellen.
Volks-uitbeelder van het eenvoudige leven en tegelijk eenzaam zoeker naar God door de
gekompliceerde raadsels van ons bewustzijn, ziedaar de Janusfiguur van Eekhouts dichterschap. Het verbaast ons niet, dat zijn eerste grote prozawerk niet zozeer een vermenging
dan wel een samenstelling, een samenwerking van deze beide elementen in zijn geest is.
Half een heldendicht, half een pastorale is deze Zeeuws-Vlaamse roman, en juist de harmonise vervlechting van deze beide trekken maakt De Boer zonder God tot een der merkwaardigste proeven van Kristelike prozakunst, die wij op 't ogenblik bezitten. Een tragies
heldendicht van het individualisme is de geschiedenis van deze prachtkerel Waerschoot,
afstammeling van Vlaamse martelaars voor het Protestantisme en nu „ketterij tegen de
ketterij" bedrijvend. Van zijn schouderen en opwaarts is hij groter dan al het volk, hij,
die als zijn gevoel van rechtvaardigheid hem drijft niet aarzelt om zijn eigen zoon, een
onwaardige slappeling in zijn ogen, af te snijden en te onterven. Hij moet worstelen met
de tegenwerking van de kleine mensen, die hem niet begrijpen, en met de omstandigheden,
die hij niet kan beheersen en waardoor hij tenslotte overmocht wordt. Maar de merkwaardige paradox is nu juist, dat door die kleine mensen en die domme omstandigheden
Gods stem spreekt, het tragise van het heroïse individualisme is, dat zijn trotse pracht
gebroken moet worden voor God zich in zijn kracht kan openbaren. „God is sterker
dan Waerschoot, Veronica", zijn de woorden van de boer, waarmee het boek besluit.
Zo betekent de ondergang van de heros het ontwaken van een nieuw religieus gevoel,
dat het leven in een nieuw verband zet. Als Ivo Matje heeft verleid, wil de oude Sanders,
dat hij haar zal trouwen, maar Waerschoot verzet er zich ten sterkste tegen, dat zo'n
„nietdeug" als zijn zoon het meisje nog verder ongelukkig zal maken. Matje's kind komt
onecht ter wereld. Sanders wordt er een gebroken man door, maar de boer gaat zijn
eigen „rechtveerdige" wegen, onterft Ivo en maakt Matje's zoon tot zijn erfgenaam. Ten
slotte besluit hij zelfs, dat hij Matje zelf zal trouwen, zonder er zich om te bekommeren,
wat de mensen ervan zeggen : het is de handhaving van zijn ongebroken houding. Zijn
zoon Ivo was een rotte plek in zijn zelfgevoel, hij zelf zal die uitsnijden en de misstappen
van Ivo ongedaan maken. Maar dan gebeurt het eigenaardige, dat Matje, die eerst met
afschuw tegenover Ivo had gestaan, door haar moederschap milder over hem gaat denken
en hem opneemt in de liefde voor haar kind. En Ivo blijkt niet zo'n slappe nietsnut te zijn,
als zijn vader, die geen andere geestesstruktuur dan zijn eigene kon waarderen, altijd in
hem gezien had. Hij gaat na het beëindigen van zijn landbouwkundige studie naar Indië,
pakt daar flink aan en ontwikkelt zich heel anders dan het zich in Holland liet aanzien, nu
het opvoedingssysteem van de elkaar tegenwerkende machten : Waerschoot en tante
Veronika, niet meer op hem drukt. Hij wordt een normaal voelend mens, ofschoon zonder
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de buitengewone geestkracht en kwaliteiten van zijn vader en gaat in de eenzaamheid
van de plantage terugverlangen naar het meisje, dat hij in Holland had achtergelaten met
een kind, waarvan hij de vader was. En zo vinden Matje en Ivo elkaar toch en de oude Waerschoot moet erkennen, dat hij de toestand niet langer beheerst, dat hij zelf zijn leven
niet kan maken. Nog eens, Matje en Ivo zijn geen van beiden buitengewone mensen, maar
In hen werkt de kracht van het natuurlike leven, dat onbewust en bijna passief zijn
fouten herstelt en tot de ongezochte en onverwachte idylle voert : de pastorale, die
de natuurlike frisheid van het onbenullige, gewone leven bezingt, overwoekert de heroise
rechtlijnigheid van het heldendicht.
De Boer zonder God is buitengewoon knap gekomponeerd en de kompositie is, voor
zover ik zie, ook volkomen oorspronkelik. Hoe kan het anders, als de persoonlikheid
van de dichter er zich zo rechtstreeks in weerspiegelt ! Kompositie kan soms niets meer
dan een ordemaatregel zijn. Er zijn boeken, die geschreven zijn vanuit de volle rijkdom
van het reele leven, maar waarbij de schrijver zijn stof aan een zekere tucht moest
onderwerpen en moest inbinden tot een door hem opgelegde struktuur, omdat anders
het verhaal te veel aan spanning, en daardoor aan indruk, zou verliezen. De kompositie
heeft dan weinig eigenwaarde, is meer een akademise kwestie, waarnaar men beoordeelt
in hoeverre iemand de knepen van de verhaaltechniek onder de knie heeft. Het hoofd
kunstenaarschap valt op de „impressionistise" plastiek, de tekening „naar-aksentvh
het leven ". Het boek is van buiten naar binnen geschreven. In De Boer zonder God
is het anders, hier is het verhaal van de kompositie uit, van binnen naar buiten geschreven.
De dichterlike verbeelding zoekt zich zo goed mogelik op te vullen met realiteit, zoekt
zich zo goed mogelik te verwerkeliken in het praktise leven. De plastiek daalt in waarde,
wordt afgemetener, meer toegespitst en minder vol en rijk. De symboliek welt niet
uit de overvloedige willekeur van het gevoelsleven op, maar wordt bedachtzaam en
ekonomies toegepast. Als voorbeeld hiervan uit Eekhouts roman noem ik het motief
van de prijshengst. Waerschoot heeft aan zijn opperknecht Sanders meegedeeld, dat hij
geen huwelik tussen Ivo en Matje wil toestaan. Sanders is daar zeer gedrukt door. Dan
wordt bekend, dat een naburige grote boer, die bezig is zijn bezittingen met wijntje
en trijntje er door te jagen, zijn door de hele streek vermaarde hengst wil verkopen.
Het is Waerschoots stil verlangen om het hele bezit van die dronkelap, die hij veracht
en het „edel boerschap" onwaardig acht, onder het beheer van zichzelf te brengen, die
immers de wetten der natuur kent en eerbiedigt. Samen met zijn knecht trekt boer Waerschoot op de koop af en zij keren met het moeilik te regeren dier, dat onder de bizondere
hoede van Sanders komt te staan, naar huis terug. Met de daad van de koop heeft de
boer zijn zelfgevoel en zijn zelfbeschikking weer verstevigd : de zaken zullen gaan, zoals
hij, Waerschoot, dat goed en rechtvaardig acht. Als nu Matjes kind geboren wordt
plaagt één van de knechten Sanders, die juist met de hengst bezig is : „Je mag ons nu
we l trakteren met de bevalling van je dochter !" Sanders verliest zijn zelfbeheersing en
voorzichtigheid door deze krenking en krijgt dan een trap van het paard, die hem voorgoed tot een invalide maakt. De hengst, symbool van Waerschoots trots en autonome wil,
maakt hier Sanders, slachtoffer van die wil door de weigering tot het huwelik, tot een
gebroken man. De boer heeft nu in de persoon van Sanders altijd een duidelik teken
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van zijn schuld voor ogen, schuld, die hij door zijn tndividualisties-herolse rechtlijnigheid
op zich heeft geladen. Zoals ik het hier vertel, lijkt het symbool misschien gezocht,
maar in een verhaal, dat van de kompositie uit geschreven is, doet een dergelijke meer
-zijdghevan
een motief het buitengewoon goed.
De eigelike plastiek is bij Eekhout goed, degelik vakwerk, maar er gaat over 't algemeen
geen bizondere bekoring van uit. De tijd, dat Holland verliefd was op Vlaamse woorden
is voorbij. Maar de plastiek vervult vrijwel geheel de taak, die haar in een roman als
deze toekomt : zij is vol genoeg om het Zeeuws - Vlaamse leven, waarin Eekhout zijn problemen projekteert, voor de lezer aannemelik te maken en heeft hier en daar, zoals in
de schildering van Matjes moederschap, zelfs een naief-ontroerende kracht. In ieder
geval staat de plastiek bijna nergens de bedoeling van de kompositie in de weg, maar
bevordert bijna steeds het effekt daarvan, evenals de ontwikkeling van de „plastise figuren"
der „gewone mensen" (Ivo, Matje, Veronica, Sanders) voorwaarde en middel is tot ontwikkeling van de „kompositorise figuur" boer Waerschoot. Dat wil dus zeggen, dat de
verschillende technise elementen ieder hun plicht vervullen in dit romandebuut. Voeg
daar nog bij, dat Eekhout met dit werk een goede worp heeft gedaan om het Vlaamse
Protestantisme volwaardiger te aktiveren voor onze Kristelike literatuur dan tot dusver
plaats vond (in figuren als Frans van Schotelveld e.d.), dan blijkt wel, dat er alle reden
is om ons over het verschijnen van dit boek te verblijden. Hoezeer Eekhout als prozaschrijver ook dezelfde is gebleven, die hij als dichter was, zijn werk betekent juist daarom
een heugelike verrijking van ons Jong-Protestants proza.

BOEKBESPREKING

De waterman, door Arthur van Schendel. U itg. N i jgh & v. Ditmar N.V.
Rotterdam 1933.
„Aan de Merwede buiten Gorcum dwaalde op een dag van den winter een jongen over
de uiterwaard ". Dat is het begin. „Den volgenden dag werd zij (de schuit) ergens In het
riet gevonden, oud en besneeuwd, dat was de schuit van dien man die lang op de Merwede
had gevaren ". Aldus het besluit.
Tusschen deze oevers wiegelt het nauwelijks gerimpeld water van van Schendels koel
en helder proza, vliet uit en vloeit terug het leven van den Gorcumer Maarten Rossaart.
Maarten Rossaarts leven is verbonden met het water, vanaf den tijd dat hij het lichaam
van den douane ziet wegslepen naar de rivier tot den dag waarop datzelfde water hem
ontvangt In zijn schoot.
In zijn jongenstijd wordt Maarten geplaagd met de hardvochtigheid van een strengorthodoxen vader, hij vereenzelvigt in zijn strijd tegen de starre vroomheid en zijn vrees
voor het water. Het is of er een doem op hem ligt, maar ondanks zijn hartgrondige
gebeden voltrekt God de straf niet aan hem die hij begeert. Tenslotte wordt hij een
man In zijn kamp tegen de overstrooming, als polderwerker. Hij stelt zijn leven in de
waagschaal voor zijn naaste.
Aan deze Christenplicht wordt hij niet meer ontrouw, alles schenkt hij weg om den ander
maar van dienst te kunnen zijn, hij is een getrouw lid van de Broederschap der berooiden.
Maarten Rossaart is voorbeeldig, al is zijn dogmatl1 niet rechtzinnig. „Zooveel gedachten -- zegt hij ergens — heb ik nooit gehad. Ik heb alleen maar mijn best gedaan
zoo goed mogelijk te leven zonder een ander kwaad te doen, dat is al veel voor God".
Hetgeen Maarten Rossaart volbrengt, de duldzaamheid waarmee hij de tegenspoed draagt,
de volstrekte onbaatzuchtigheid waarmee hij doet wat zijn hand vindt, het is bijna boven
-menschlijk,
er is iets heiligs in.
Ik schrijf tenslotte nog een paar zinnen af om een indruk te geven van den geest van
vroomheid van dit werk : „Wat had men er aan altijd te fiooren van Heere, Heere dat
de menschen zoo zondig waren, van de barmhartigheid en van de naastenliefde, zonder
dat er iets gedaan werd ? De schipper en hij hadden er ook al mee afgedaan, omdat
zij vonden dat uit de werken moest blijken of men zijn Heer diende, niet het geklaag
over de zondigheid" (blz. 77). Verder : „En zij spraken over de zonde waar de schipper
allang niet meer aan geloofde. Jezus heeft Zich laten kruisigen, zei hij, anders heeft
het geen zin. Mij en jou heeft Hij verlost, als wij nu maar doen wat plicht is". (Blz. 78).
Ofschoon de tijd van het verhaal een eeuw omtrent achter ons ligt, heeft het en om
zijn sterke gebondenheid aan het eigen land en door de mildheid van zijn innerlijk licht,
geloof ik, groote beteekenis voor onze dagen.
Van al Van Schendels boeken vervult mij deze roman met de meeste eerbied.
d. B.
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De jonge de Rapper maakte zich geen illusies, toen hij zijn ontslag kreeg.
Maar hij had de moeilijkheden nog onderschat. Hij schreef op verschillende
advertenties, daarbij zorgvuldig melding makend van zijn diploma's : zonder
eenig resultaat.
Alleen een drukkerij antwoordde op zijn sollicitatie. I n het plaatselijk blad
had een annonce gestaan die een vaste, goed gesalarieerde levenspositie
betrof. Hij werd verzocht zich aan de drukkerij te vervoegen.
Hij woonde vlak bij de drukkerij. En op een Maandagmorgen ging hij er heen.
Het was allemaal veranderd bij hem op de straat, bedacht hij onder het gaan.
Groote vrachtauto's snorden voorbij, wagonlange carrosserieën, bakbeesten,
waar de straat vol van werd. Op marktdagen kwamen de veewagens :
paarden en koeien boven op de driftig voortijlende platforms keken met
hun prachtige berustende koppen en willoos over de hekken heen.
In een oud heerenhuis, waar vroeger een paar oude dames over het gladde
grachtwater heen naar het einde hadden zitten uitkijken, was de drukkerszaak gevestigd.
Ze moesten zulke kantoren niet in die oude heerenhuizen onderbrengen,
dacht de Rapper. Als je een oud handelskantoor had met afgereden
krukken en met inktgeklodderd behang kon je er je thuis voelen.
Maar een paar van die nooddruftige tafels met papierbladen in zoo'n verdesoleerde salon-met-suite waar een zon-begoten moerbei boom naar binnen
keek...... Enfin, dat ging nu eenmaal niet goed anders.
Derk Jan liep voorafgegaan door den jongsten bediende dat verrommelde
kazerne-bureau door en kwam door een schuifdeur in een smal vertrek.
Een oude heer, die zich met een onnoodig gehaast tempo tegen zijn eigen
landerigheid zat te verweren, ontving hem daar.
Hij verschikte met een bleeke door de zenuwen afgevreten hand wat aan
een pot met een bloem. Die was hem door zijn vrouw daar neergezet. Dat
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door de cultuur stuwde beroep, dat hij met die bloem op zijn dieper ik
deed, ontroerde den bezoeker. Er lag al te zeer een verweer in dat verzetten
van die bloem. De Rapper mocht hem graag.
Op de tafel lag een informatie, die ze daar blijkbaar naar hem genomen
hadden. „Nette menschen" was er met potlood schuin op het briefhoofd
geschreven. Zoo weinig netheid was er dus noodig en zoo veel onfatsoen
was er getolereerd om zich die naam te verwerven, grinnikte de Rapper.
We zitten hier wel aardig opgeborgen in dat kleine kantoortje overlegde
hij. Dit kleine hokje is wel ka-rak-te-ris -tiek. De firmant scharrelde langer
in zijn paperassen dan noodig was.
— Ik heb de advertentie gelezen — zei de jonge de Rapper. Kan u me inlichtingen geven over de betrekking ?
—Ja, ik zoek uw sollicitatiebrief. (Die de firmant niet noodig had).
Hij vond haar eindelijk en ging gerustgesteld achterover in zijn stoel zitten.
— Het werk bestaat in het op eigen risico plaatsen van advertenties. — Hij
keek den ander aan.
.—Colporteur dus.
—Ja meneer. — De firmant keek verlegen ; hij was zoo dom zich er voor te
schamen, dat hij een misleidende advertentie gezet had. (Er had in de oproep
zooiets gestaan van een gesalarieerde positie).
Als hij wat meer zakenman was geweest, had hij Derk Jan om zijn naïveteit
kunnen uitlachen. Die had toch kunnen weten, dat men in advertenties geen
waarheid moet zoeken.
-- Er stond in de oproep zooiets van een levenspositie.
—Ja, nou ja. Maar we hebben heusch verschillende colporteurs, die vijftig,
zestig gulden per week maken.
De oude heer gooide een kaartenkast open en nipte met een tot in het
overdrevene bestudeerd handgebaar een staande stapel kaarten om tot
een waaier en liet de bezoeker er een zien. De kaart was verdeeld in ruitjes
en op iedere rechthoek stond de verkoop van een dag genoteerd. Het ding
deed de Rapper onplezierig — omslachtig aan.
-- Het kan wel — zei hij ; Hij had een schurftig bedelaartje in de gedachten,
dat gehuld in een regencape en te voet de stad afgeusde.
-- Maar hebt u geen ander blad voor me, dan deze advertentie -courant ?
(die gratis werd verspreid).
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Hij zei het om van de zaak af te zijn. Het kwam hem voor, dat deze firmant
zelf dat plan van de advertentie bedacht had en nu wou hij hem zoo ineens
daar niet mee teleurstellen.
— Nee, we hebben voor onze periodieken anderen, die al jaren voor ons
werken, trok zich de oude heer terug.
— Het spijt me, zei de Rapper. -- Hij stond op, want de betrekking leek
hem niet.
Toen ze scheidden, zeiden beiden, dat zij zich op de zaak bezinnen zouden.
Bij de Rapper was deze term een beleefdheidsformule ; hij dacht aan zijn
diploma's, die hij zich zonder teveel inspanning en met een erkende aanleg
voor verschillende vakken had verworven en hij achtte er zich te goed voor,
met advertenties voor een gratis verspreid reclameblad te gaan werken.
Maar de nood drong ; de middelen voor verdere studie ontbraken hem,
en toen er veertien dagen voorbijgingen, zonder dat zich iets beters voordeed, besloot hij zich voorloopig met de advertentie -affaire in te laten.
Hij liet zich voorbeelden en tarieven in de tasch pakken en ging op weg. —
Ik dacht, ik zal eerst maar eens naar de menschen gaan, die van dit soort
reclame profijt kunnen hebben. Dat dacht hij precies verkeerd, maar hij
wist niet beter. Hij dacht het eerst aan zijn neef Riezepol, die in de voorstad,
waar de Teerweg op uitliep, een motor- en rijwielzaak bezat.
Het huis, waar deze woonde, was ook zoo'n zaak, die in een oude patriciërswoning was gevestigd. Daar had nu maar een veekooper in gewoond ; doch
deze was een goed gesitueerd man en hij had er in moeten blijven. Dat was
een mooi gezicht vroeger als de deur openging en men keek door de breede
gang de tuin in. En nu : een paar smerige kerels in overalls. Hoopen tweederangsfietsen, stukken ketting, ventielslang, frames...... het was alles even
tweederangs wat zich in het huis bevond ; die dingen hoorden daar niet.
Maar och. Die goed gesitueerde veekooper met z'n blauwe kiel
in de week en z'n zwarte plastron onder de kin op sabbath, was ook geen
ideale bewoner. Het was toch maar zoo, dat hier thans 's zomers fietsers
en kampeerders stilhielden, heeren in dameskleeren met rooie, groene,
gele pullovers, meisjes-kalotjes en broeken als strandpyjama's ; en dames
in heeren-overalls zoo ernstig en saamhoorig als arbeidersvrouwen en hun
mannen ; fietsen als kameelen volgepakt met dekens, potten, pannen, stokken
en vlaggen. Gezinnen uit andere provincies, die door een gril uit een kramp-

76

FRAGMENT
0

achtig kleine-stadsbestaan waren losgeslagen. Bek-af, en, voorzoover de
vrouwen betrof, innerlijk verontrust over het feit, dat ze de pot niet konden
koken vandaag.
En jongens van jongelingsvereenigingen, arbeiders-jeugd -centrales en jongeren-verbonden, „smart" en vergroeid met de fiets ; een nieuw soort rubberen staal-centauren.
Auto's uit alle provincies van het land en alle landen van Europa en motoren,
die vliegende donderpotten — die allen legden daar aan en met een kleinigheid
uit die hoopenwaardelooze ventielslang werden de vehikels gerepareerd......
De Rapper stond een minuut te kijken naar een spiksplinter nieuwe Sarolea
en kreeg schik in het ding. En in de wijze, wijze wereld, die het maakte.
Er kwam iemand naast hem staan, een kennis, die begon te klagen over de
vermechaniseering, de nivelleering en de crisis. Maar de Rapper was in
een milde stemming en dacht : stil maar ; honger heeft geen mensch en
men ziet nog kans om de werkloozen te laten meeëten.
De hoorn van een luidspreker, die boven het valraam was aangebracht
begon te spreken. Een cadens van een modernen componist werd aangekondigd...... Een viool...... En iemand begon met een harde en gespannen
stem te jubileeren. -- Deeën ze dat vroeger ook ? vroeg de Rapper aangestoken
door die melodie met een dronkemansroes in z'n krop.
De oude opstandigheid, die hem in de klas al kon plagen, ging zich roeren.
-- Wat? Wat? informeerde min of meer verontrust de ander.
De viool, die zoo helder en hard en zoo koel en wijs was als de herfstdag,
stoeide- met de intervallen ; raakte ze maar even aan ; en de achteloosheid,
waar de violist ze mee achter zich liet liggen, was nog haast mooier dan de
overmoed, waarmee hij ze opgezocht had. -- Wat, wat vroeg de heer Steen
onthutst. — Zoo spelen.
— Vroeger speelden ze ook viool. — In zijn dagen.
Hij liegt het, dacht de Rapper. Hoe konden er liedjes op de motor, de electrische stroomingen en op rubber ; hoe konden ze de motor spelen, toen
die nog niet bestond.
De heer Steen besteeg zijn stokpaardjes. Hij begon over Jazz en hij haalde
er de oorlog bij.
De Rapper ging rechtop voor hem staan.
--- Onze eeuw, wilde Steen beginnen. -- Ze mag leven, zei de Rapper. Zoo
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best stond hij er niet voor, maar het gejeremieer begon hem te vervelen.
Toen keerde hij zich om en belde aan bij de tweede deur van het portiek,
waar zijn neef Riezepol, de motorhandelaar, woonde.
Men opende niet direct en hij stond vrij lang voor die dichte deur. Het
leek hem, toen hij rondkeek, koud buiten. Hij was min of meer moe en
hongerig ; en hij had de heele dag bij anderen op tafels gekeken naar zaken,
waar hem niets van toekwam. Zijn beenen bewogen moeilijk van het
fietsen, dat hij die dag gedaan had.
Hij stond dus lang te wachten voor men hem opendeed. Toen er eindelijk
aan de kruk werd gerammeld, werd de deur niet heelemaal opengetrokken.
Ze kwam half open, meer niet. Hij zei : Goeien- avond.
-- Goeien- avond, zei Gerard Riezepol. Hij had strepen over zijn gezicht
loopen, men kon aan zijn gezicht zien, dat hij ouder was dan de Rapper.
Er waren overal strepen op zijn huid gezet ; op zijn huid en op zijn ziel.
Door de ondervinding.
Hij deed de deur niet open. Daarom talmde de Rapper wat bij de tasch die
op z'n fiets zat. Hij deed of hij van plan was geweest daar het een of ander
van af te nemen. En hij praatte ook.
— Ik kom je is opzoeken.
Geen antwoord. De Rapper keek naar zijn jas, die toevallig meer naar de
mode was, dan die van Riezepol. Hij schaamde zich voor z'n jas, voor z'n
huid ; hij kon zich den ander niet verklaren ; hem niet en z'n manier van
kijken niet. En hoeveel ervaring hij zich voor z'n strepen op de huid had
gekocht, wist hij natuurlijk ook niet. Hij praatte door.
— Hè — hè — zei hij — ik ben blij, dat ik hier bij een bekende ben. (Dat was
raar gezegd, maar enfin). Ik ben de heele dag bij de weg geweest ; en ik heb
niet genoeg verdiend. Ik heb geen cent verdiend.
Hij had de tasch eigenlijk al lang los, maar hij stond nog aan het slot te frommelen.
-- Nu ben ik blij, dat ik hier ben. Ik kom jou eens een been uittrekken.
Toen hij die woorden gezegd had, merkte hij, dat de deur meer dicht was
dan zooeven. Zoodoende (waardoor precies realiseerde hij zichzelf niet)
zoodoende maakten die woorden een wrang effect.
Wat het uitzicht van zijn neef betreft, bottig waren zijn beenderen, en
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het leek of ze de huid van den een over de beenderen van een ander hadden
gespannen.
-- Ik weet niet of je het weet -- begon hij, om maar wat te zeggen — maar
ik ben in de advertenties gegaan. Het is geen hooge positie, maar het eene
werk is niet meer waard dan het andere ; en ik wou mijn boterham wel
ver ienen......
Stilte. Toen begon Riezepol.
— Neen, dat verwijt ik je ook niet (hij had van geen ander verwijt gesproken).
Ik respecteer het ook, dat je je eigen brood verdienen wilt. (De Rapper
was niet blij met dat compliment, want hij voelde, op dat oogenblik, dat
deze gulden hem een rijksdaalder kostte).
We kennen elkaar ; de meeste menschen prakkizeeren, hoe ze je het gauwst
van de deur wegkrijgen. Maar jij, omdat je een goede kennis bent......
-- Daarom koop ik dingen van je, die ik niet noodig heb, zei Gerard Riezepol
sarcastisch.
En nu viel de Rapper op hoe schamper hij dat zei.
Er zijn menschen, die je niets vertelt en die toch alles van je weten. Soms
spreek je ze nooit ; je hebt elkaar bij een veer, of een brug, of in een café
een keer gezien. Die kennen je formule. Zoo een was Gerard Riezepol.
— Nee -- zei de Rapper. -- Maar natuurlijk ga je na, wat je gebruiken kunt,
en de order gun je mij.
— Hm -- zei Riezepol sarrend. — Ik heb bezoek.
Zijn oogen lieten de Rapper niet los. Hij keek hem nieuwsgierig aan, als
een medelijdende beul, die voor psycholoog speelt.
Nou, zoo kon Derk Jan ook kijken. Hij keek z'n eigen dag over. Hij begon
zijn neef in gedachten te beschimpen. Voor zijn eigen huis stond Gerard.
Je staat hier vervloekt gevaarlijk, in de mist zonder brood, vertelde diens
gezicht. —Je bent maar een klein, klein kereltje — schold de jonge de Rapper.
En ik doe de deur voor je neus dicht, insinueerde Gerard.
— Zoo, dus ik ben maar een handelsreiziger voor je -- weerde de
Rapper.
— Een soort landlooper -- zei Riezepol.
— Wat ik in mijn kop heb, is me meer waard dan jouw eigen huis. De Rapper
keek zijn neef vol aan, en z'n borst ging op en neer alsof hij een tooneelspeler
was. Maar de Rapper keek even nieuwsgierig naar Gerard, als deze naar de

FRAGMENT

•

79

Rapper. Zijn neef was hem acht jaar ervaring voor. Die wou hij gratis van
zijn neef overnemen.
— Wat je in je kop hebt, heb je niet in je groote teen, antwoordde Gerards
gezicht.
Wat let me of ik sla je dwars door die muur heen, dacht de Rapper vlug.
-- De politie, waarschuwde Gerard Riezepol.
— Dank je voor je critiek, vocht de Rapper.
— Dat je die noodig had, grinnikte Gerard.
Ik weet nu, wat jij weet. Ik heb de ervaring van jou, en Ik ben acht jaar
jonger. Jij met je leeren huid, vond de Rapper.
— Een kamer met vuur en licht is een leeren huid waard, zei Gerard.
— Maar jij bent ergens vast geloopen vader, anders kneep je je gele knuist
niet zoo stijf dicht om je eigen huisje, insinueerde de Rapper.
- Als jij straks overal vastloopt, heb je zelfs dat bezit nog niet, om je
knuist mee dik te maken.
— Ach, ben jij dezelfde, waar ik vroeger heele gesprekken mee had, je bent
een ongeloovige.
— Ik ben lid van de kerk.
-- Vroeger mocht je me toch nog al.
-- Ik heb liever het vleesch dan de botten. En we zullen eens zien wie het
wint bij de Donnebrinks.
Dit zeiden ze elkaar zoo ongeveer zonder te spreken. Ja, dat was even een
vreemd oogenblik. Intusschen praatte de Rapper over z'n koopwaar, en prees
z'n advertenties aan. Onder het spreken ging de deur hoe langer hoe meer
dicht. En hoe meer die deur zich sloot, hoe beter hij de dwaasheid begreep,
van wat hij zei.
-- Ik kom niet bij iedereen met mijn aanbieding. Maar voor jou is ze wat.
Als er één lezer is, die op deze advertentie let...... Het eerste jaar komt
hij misschien niet bij je. Maar het volgende heeft hij een motor of fiets noodig.
En dan herinnert ie zich jouw naam. Als je er één treft heb je al drie keer
de advertentiekosten er uit.
De deur was nog een gezicht breed open. -- Je hebt gelijk, hoonde Riezepol
zwijgend. Maar ik laat je er niet in. ik ben tegen mezelf, zie je.
De ander praatte door. Hij dacht, ik moet praten, anders is mijn kans voor
goed verkeken. Hij dacht dat hij nog een kans had.
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..-.Je maakt me niet wijs, dat er geen mogelijkheid is dat je er één fiets op
verkoopt. Ik kan je niet garandeeren, dat er één kooper op komt. Maar ten
slotte...... een slechte loterij is het niet. Je waagt toch......
De deur was niet meer open dan de breedte van Riezepol's neus. Hij bracht
langzaam de sigaar naar zijn mond en keek den ander aan met rimpels om
de oogen en met het gezicht van iemand die over een zaak van een tientje
hoort spreken, en de gedachten bij een van een ton heeft.
—Je waagt misschien in de loterij ook wei eens een twintigje, dat kost je
meer en geeft je minder kans. Je hebt in de Wereldrevue een dure reclame
staan, die voor jou niet geschikt is.
De Rapper hoorde boven zijn hoofd de radio spelen, onder het praten door
lette hij er op. Zijn hart, overwonnen door het glijden van de viool, gleed
langs een gruwelijk glissando de diepte in. Het hart lag hem als een vogeltje
in de borst. Hoop, beval de viool.
En hij begon te beven als het ware. Vergeefs, besliste die mensch, die op
die viool speelde. Ik wist het, antwoordde iemand beschaamd. Maar ik heb
iets anders voor u, ging het instrument verder. Dit, en luister hier naar :
en deze zachte zekerheid is er nog. En hij stalde het heilige gelouterd zijn
van een Hebreërbrief voor den luisterende uit.
Vreemd : onder het praten door volgde de Rapper die viool. Hij was haar
soms voor. Achter de deur, half achter de halfdichte deur stond de mensch,
die deze zaligheid bij hem aangebracht, die hem wakker geschud had door
zijn cynisme. Handelsreiziger was hij dus volgens dezen, zoo iets als een
landlooper.
Die kwalifikatie had hem pijn gedaan. Zoodoende was hij zoo open voor
de stem van die viool geworden.
De deur was al lang dicht gedaan intusschen.
De Rapper was nu spoedig zoo ver heen, dat hij zich niet meer afvroeg, of de
menschen, die hij bezocht, de kolommen van zijn blaadje zouden kunnen
gebruiken. De menschen, die van dit soort reclame hun nut hadden kunnen
hebben, weigerden ; daarom bleef hem niet veel anders over, dan van de
andere rubriek werk te maken. Er kwam nog een tweede kwestie, die hem
een oogenblik verontrustte. Hij begreep al spoedig dat het blaadje het opgegeven aantal abonné's niet had. De oplage was veel kleiner, dan men voorgaf. Hij nam zich voor, het werk er bij neer te leggen. Hij had dit direct
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moeten doen, maar hij paaide er zich zelf mee, dat hij eerst naar een andere
werkkring kon uitzien.
De volgende dag ging hij op weg naar een uitspanning, die aan het einde
van den Teerweg gelegen was. Hij voelde zich min of meer een oplichter......
en hij had een grimmig genoegen in zijn bedrijf. ja, zoo ging het met hem.
Het gaat me net als de Europeesche Staten, grinnikte hij. Ik heb de gouden
standaard losgelaten ; ik zie zoo nauw niet meer : ik werk met een dubbele
standaard. Hij fietste langs de bosschen verder op aan de Teerweg, maar die
zeiden hem niets. Hij trapte met sterke beenen de trappers neer ; hij had vrijaf
gekregen van de zware samenspraken met die wereld, die hij in zijn schooljaren wel hield...... Het was hem naar de zin. Ik heb een andere kant
uitgekeken, zooals de vrouw van Lot ; nu zijn de boomen steenen pilaren
geworden, dacht hij. — Goed zoo. —
Aan het eind van de beukenlaan was een uitspanning. Daar stonden langs
de schutting dezelfde rietgedekte hutten, waar ze als jongens hun kwast
met suikerbroodjes slikten. Dan gingen ze
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Cantate
Man singet mit Freuden von Sieg.
BACH
In 't donker van de kamer is
't Lachen van engelen begonnen,
Waardoor wij worden overwonnen
En helder Gods geheimenis
Ervaren, of met nieuwe namen
Ons noemende Hij tot ons kwam,
Ons voorhoofd wiesch en van ons nam
De glorie waar wij ons voor schamen.
Een nieuw geluk heeft ons genomen;
En één met aller tijden vromen
Lachen wij argloos als een kind
Stil in ons zelf, vol diepen vrede,
En dan schalt met hun lachen mede
Ons heilig blijzijn ; en de wind
Zwaait 't verder ; hoor ! er ri n kien bellen
En paarden stampen en hoofdstellen
Flitsen voorbij en tot ons blind
Verstand en schouwende gelooven
Komt zegevierend deze vreugd :
God heeft gereden door de hoven
En om ons lachen Zich verheugd.
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CHARITAS
Iemand te minnen, dat is één
Trachten te redden uit 't bestaan
Van dolen en verloren gaan,
Gods lusthof brengen om hem heen
Met al de vrede van de heem'Ien,
De klaarheid en de glans van 't licht,
En englen staan en dieren weemlen
Dienstvaardig voor zijn aangezicht.
Hij wandelt in den staat der rechtheid.
En valt hij straks in zonde en leed,
Dan rukken wij hem uit de slechtheid
En schutten wij hem met ons kleed.
Dat is beminnen......
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GEEN ANDERE GODEN
Vergeef! verlangen, aardsch en heerlijk,
Dat plotsling aan de ziel ontsprong,
Een jong begeeren, maakte jong,
En hield zijn glans, ook toen het deerlijk
Besef ons met ontzetting sloeg,
Dat wie den hemel wil verwerven
Zijn liefsten afgod moet ontstèrven,
Zelfs als hij hem ten vure droeg.
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GESTORVEN JONGETJE
Hij was zoo zoet,
Hij werd zoo vaak gekust.
Hij was zoo zacht en koel als room.
Jaloersche, zijt Gij zoo belust

Op dit onnoozel bloed,
Dat Gij hem neemt, en met een droom
Van hem nog tegen onze harten woedt ?
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HEMELVAART

BERT BAKKER

Hand. 1 vs 9--12
God heeft Hem van hen weggenomen,
Boven Zijn wolken en de zachte zon.
En voor hun oog Hem volgen kon,
Was Hij aan hun gezicht ontkomen.
Zij bleven op den berg ontmoedigd achter,
En zochten nog, maar zagen Hem niet meer.
Toen kwamen engelen van den hemel neer,
Zeer blinkende en zeer veel zachter,

Dan zij vermoedden, dat een engel komen kon.
„Uw Jezus, Die van U werd weggenomen,
Zal eenmaal op de wolken wederkomen,

Zooals Hij straks Zijn hemelvaart begon."
Zij luisterden en bogen hunne hoofden,

En hoorden, wat de engel hun beloofde,
En keerden weder naar Jeruzalem.
En ieders hart aanvaardde 't en geloofde.

EN HET ZAT OP EEN ZEGELUK VAN HEN
JAN IETSWAART

Hand. 2:3.

Zip keeren stil, bij avondval
naar eigen huis en hof en stal;
en in hun doffe avondgroet
slaapt reeds hun bloed.
Maar op de haifverlichte deel
wordt hun de eenzaamheid te veel
en 't hart roept naar het kamerlicht
en het bemind gezicht ;
Herkennen, eiken avondstond
van oog tot oog, van mond tot mond
de liefde van een samenzijn
waar God wil zijn.
En handen, moeilijk tastend, naar
het allerzachtst en goed gebaar,
de zachte drang, die roept en noodt
tot kom en brood.
De stilte, die, voor God geleerd,
één oogenblik hun stem verteert,
„maar uitbreekt in een: Amen, ja !
Uw geest daal neer ! Halleluja !"
Uw geest daalt neer in veld en hof;
hun stemmen mompelen Uw lof;
maar in den nacht gaan zij gerust,
want 't vuur wordt niet gebluscht.

VOORJAAR

JAN IETSWAART

Nu kan de heerlijkheid gebeuren
dat onverwacht het blauwe kleed
der luchten van geen wijken weet
en bloemen in 't verborgen geuren.
En spaarzaam fluit de vogel al,
het oog kan nauw den zanger vinden
dan roept Gij één der stilste winden
en maakt hem zwaar, tot regenval,
Tot dit verklaard en wonderdiepe
uitruischen van Uw heerlijkheid ;
het hart weet: „Nog een kleine tijd"
Alsof

al Uwe lentes riepen. —

HEVIGE BUI

JAN IETSWAART

Nu slaat Gods vloed de menschen stuk
gelukkigen uit hun geluk
en armen, van hun klacht ontdaan,
moeten gebroken voor. Hem staan.
Hij werpt zijn takken zorgeloos weg

en teistert snel de kleine heg,
maar straks gaan nieuwe loovers uit
onder bedeesd gefluit,
Maar dan al sterker, toon na toon
jubelt den hemel vrij en schoon,

en 't laatste woord wordt een gebed
„Wasch Gij ons vrij van eiken smet !"

OVER ESTETIKA

K. HEEROMA

De heer W. S. Sevensma, die zich al eerder onderscheiden heeft door een studie „Ethisch
1 ), komt onze aandacht vragen voor een nieuw boek „Schoonheid en Schijn" 2 ).-Aesthic"
Hoewel dit tweede werk voor een niet onbelangrijk deel is overgeschreven uit het eerste,
zodat bijna alle sitaten, voorbeelden en literatuuropgaven gelijkluidend zijn, betekent
het toch een aanzienlike vooruitgang, die vooral de opzet van het boek en de ordening
van het materiaal betreft. Terwijl het eerste werk zich aandiende als een poging om het
probleem der Kristelike kunstkritiek, of een kunstwerk ethies dan wel estheties beoordeeld moest worden, op te lossen, wil „Schoonheid en Schijn" een eerste poging, of zelfs
pas een eerste voorbereiding, tot een Neo-Kalvinistise schoonheidsleer zijn. Dat is heel
wat anders. „Ethisch -Aesthetisch" kon afgewezen worden met het argument, dat een
probleem als de heer Sevensma in de kunstkritiek veronderstelde, alleen maar in schijn
bestond en dus geen oplossing met behulp van zijn wijsgerige redeneringen van node had.
„Schoonheid en Schijn" moet daarentegen afgewezen worden op grond van het feit, dat
kunst en kritiek, die tot doel heeft om het artistieke leven te bevorderen en te verdiepen,
niets met wijsgerige estetika van doen heeft. Deze afwijzing laat dus het werk van de
heer Sevensma in zijn waarde. Als de filosofie er behoefte aan heeft om de kunst van haar
standpunt uit te beschouwen, welnu laat ze haar gang gaan en laat de Neo-Kalvinistise
wijsbegeerte daarbij niet achterblijven. In hoeverre de heer Sevensma als gereformeerd
filosoof op de hoogte van zijn tijd is, moeten zijn gereformeerde mede -filosofen maar
uitmaken. Invloeden van prof. Vollenhoven, de filosoof van de V.U. die tegenwoordig
nogal de aandacht trekt, heb ik, enigszins tot mijn verwondering, niet kunnen ontdekken.
Voor de heer Sevensma hebben Kuyper en Bavinck het laatste woord gesproken. Als
niet-filosoof kan ik mij de moeite besparen het filosofies uitgangspunt van de heer Sevensma
af te wijzen en kan ik mij er toe bepalen mijn verwondering erover uit te spreken,
dat men God nog steeds op zo scholastise wijze zoekt te omkringen en te benaderen als
in „Schoonheid en Schijn" geschiedt. Ik heb nog nooit zoveel van God geweten als na
de lezing van dit boek.
Heb ik mij als filosoof niet te verantwoorden, als literair kritikus heb ik dat wel te
doen. Velen zullen het een groot woord van mij achten, wanneer ik zeg, dat kunstenaars
en kunstkritici geen estetika nodig hebben. Want dit sluit niet minder in dan dat ik
Uitg. U. M. Holland Amsterdam 1930. (Bespreking in 0. W. 9e Jg. p. 44).
$) Uitg. J. H. Kok, Kampen, 1933.
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de term „schoonheid ", als ontleend uit de wijsgerige estetika, als wijsgerig begrip dus
liever uit de kunstkritiek zag verdwijnen. Kunstkritiek moet naar mijn gedachte uit
werken met begrippen, die uit de kunstproduktie zelf zijn afgeleid. Als het waar-sluitend
is, wat ik zeker geloof, dat de kunst de mens in een direkte, persoonlike verhouding tot
God brengt, heeft de Kristelike kunstenaar theoretics gesproken noch de bezinning der
theologie, noch de bezinning der wijsbegeerte nodig, maar alleen de bezinning van het
Kristelik kunstenaarschap, om zijn taak als bewust ku ltu u rkristen, als vormgever van het
Kristelik bewustzijn, te vervullen. Theologie en wijsbegeerte kan hij dan, eveneens in
theorie, geheel overlaten aan theologen en wijsgeren. Ik zeg : in theorie, want ik geloof
graag, dat op 't ogenblik de Kristelike kunst nog veel te weinig Is uitgebouwd om al
geheel en al op eigen benen te kunnen staan. De Kristelike kunst is er nog verre van
om kultureel volwaardig te zijn en zichzelf vanuit zichzelf te kunnen vernieuwen naarmate de kulturele gemeenschap zich ontwikkelt. Daarom is het zo volkomen begrijpelik,
dat in onze dagen vele literatoren zich juist tot de theologie hebben gewend om daaruit
de prikkels te ontvangen tot vernieuwing van een schijnbaar vastgeloopen literatuur.
Dat onze Kristelike literatuur nog zo weinig bevredigend is, bewijst echter wel, dat kerk
en kunst in de laatste eeuwen hopeloos van elkaar vervreemd moeten zijn, maar niet,
dat de Kristelike kunst in beginsel niet op eigen benen zou kunnen staan als geestelike
vormgeving, als antwoord van 's mensen religieus bewustzijn aan God. De volwaardige
Kristelike kunst zal het volle Woord Gods rechtstreeks tot de mensen kunnen brengen,
zal het volle evangelie kunnen prediken, zonder dat de kunstenaar eerst een dogmatiek
moet doorwerken, maar vanuit haar eigen vormtraditie, vanuit de traditie van haar eigen
priesterschap, dat zij in de Kristelike gemeente bekleedt.
Hiermee wil niet gezegd zijn, dat iemand niet tegelijk (d.w.z. beurt om beurt) dichter en
wijsgeer of theoloog zou kunnen zijn. Het kan zeker wel gebeuren, dat een dichter zich
op zijn kunst gaat bezinnen met behulp van een wijsgerig gefundeerde estetika. Hij kan
zo, niet dichtende, dan tot de konklusie komen, dat „de schoonheid ", dezelfde die
zich bv. in natuurschoon openbaart, ook in zijn gedichten tot verschijning komt, zodat
hij zijn eigen dichtwerk kan gaan beschouwen als scheppen van „schoonheid ". ja, het
kan zelfs zijn, dat het wijsgerige begrip „schoonheid" zich in een entoesiast ogenblik gaat
verbinden met allerlei andere voorstellingen van meer konkrete aard (woordklanken bv.)
zo dat de dichter gedichten gaat schrijven over „de schoonheid ". Hij kan menen, dat
er geen andere wijze is om zich op het dichterschap te bezinnen dan de wijsgerige estetika
en dat het gedicht geen andere zin heeft dan het wijsgerige begrip „schoonheid" eraan
verleent, zodat hij zich er als kritikus uitsluitend toe bepaalt om gedichten te onderzoeken
op hun „schoonheid ". Dit alles is mogelik. Wijsgeer en dichter kunnen In één persoon
samengaan en de wijsgeer kan de dichter zo zeer gaan overheersen, dat de dichter niet
meer zelfstandig kan bepalen, wat hij eigelik als dichter doet, maar dat hij zijn dichterschap alleen nog maar met wijsgerige ogen kan beschouwen. Maar gesteld, dat nu niet
de heer Sevensma, maar een groot kunstenaar met een estetika zou komen aandragen,
dan nog zouden wij deze afwijzen. Als het dichterschap bij zo'n wijsgerige overstroming
niet ondergaat bewijst het daarmee alleen zijn oersterkte, want wijsgerige bezinning
kan het dichterschap niet voeden en wijsgerige kritiek doet het dichterschap niet groeien.
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Dit kan alleen gebeuren door een bezinning en een kritiek vanuit het dichterschap zelf.
Als de dichter over zichzelf gaat nadenken, moet hij tot de konklusie komen, dat hij iemand
is, die iets te zeggen heeft en die het bovendien kan zeggen. Dat hij iets te zeggen heeft,
betekent, dat zijn bewustzijn met grote helderheid en hevigheid een neerslag ontvangt
van de verrichte levensfunkties. Dat hij het kan zeggen, betekent, dat die neerslag in
zijn bewustzijn zich onmiddellik associeert met zegbaarheden, met woorden, die hij buiten
zich kan stellen. Het ervaren van de levensfunkties geschiedt niet door een leeg bewustzijn,
want het leven is ons door God voorgeleefd en door de openbaring leeft dat normatieve
leven in ons bewustzijn (of onderbewustzijn). Zo staan al onze belevingen in onmiddellike
relatie tot het Goddelike teven. Het ervaren van de levensfunkties is dus het religieuse
deel van het dichterschap. Met het ervaren van zijn eigen leven, wordt de dichterzich telkens
het Goddelike leven bewust. Wat hij te zeggen heeft, heeft hij te zeggen vanuit de openbaring. Het associëren van de ervaren levensfunkties met zegbaarheden en het buiten
zich stellen van die zegbaarheden is het technise deel van het dichterschap. De hele
techniek is kulturele traditie, d.w.z. bezit van een gemeenschap, waardoor op doelmatige
wijze de bewustzijnservaringen van het ene lid der gemeenschap op het andere lid kunnen
worden overgedragen. De dichter bedient zich van deze techniek, om zijn ervaringen
over te dragen, op een persoonlike wijze. Persoonlik, want anders kan hij z ij n ervaringen
niet overdragen. Dit persoonlike bestaat allereerst in de toon, waarin hij spreekt, zijn
stem, heel moeilik uit een vers door analyse af te zonderen, maar niettemin onmiskenbaar
aanwezig. Verder tracht hij z ij n ervaringen te doen spreken (en daarin de Goddelike
openbaring, zoals hem die met het verrichten van z ij n levensfunkties bewust is geworden) door de techniek te dwingen tot ongewone effekten, in de eerste plaats door
ongewone associaties van ervaringen en zegbaarheden, vervolgens ook door een ongewone
toepassing van de mogelikheden van maat, ritmiek, woordschikking, enz. Is een dichter
zowel een persoonlikheid met een grote religieuse vitaliteit, als een grote persoonlikheid
in kuitureel-technies opzicht, dan kan er een grote volwaardige Kristelike kunst ontstaan.
De bezinning op het Kristelik kunstenaarschap en de kritiek van de Kristelike kritikus
betreft dus enerzijds het leven, d.i. het religieuse leven, van de dichter, anderzijds zijn
konfrontatie met de vormmogelikheden. Hetwelk is samen te vatten als : bezinning op
geestelike vormgeving. Het is duidelik, hoe graag een wijsgeer, die altijd gewoon is te
denken in ethika en estetika, bij deze bezinning zijn medewerking wil verlenen, maar het
is even duidelik, dat deze hulp door de kunstenaar niet begeerd kan worden. Religieus
bewustzijn is een onmiddellike relatie tot God, ethika bespiegelt de „goedheid ", techniek
is een onmiddellike verhouding tot de materie, estetika bespiegelt de „schoonheid".
Het verschil in beschouwing van de estetika uit en van de kunst uit blijkt wellicht het
duidelikst, wanneer wij de verhouding van natuurschoon en kunst bij beiden in het oog
vatten. Voor de estetika zijn natuurschoon en „kunstschoon" twee uitstekend vergelijkbare
grootheden. Zowel in de natuur als in de kunst openbaart zich immers „de schoonheid ",
de natuur heeft haar schoonheid onmiddellik van God ontvangen, de kunst door bemiddeling
van de kunstenaar „bij de gratie Gods". De toeschouwer geniet van natuur en kunst op
dezelfde grond, ni. als openbaringen van „de schoonheid ". Van het standpunt van de
kunst uit bekeken Is de betekenis van de natuur daarentegen, dat zij de levensfunkties
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van de kunstenaar beïnvloedt, of dat hij er materiaal voorzijn vormgeving aan kan ontlenen.
Als een grassprietje of een ondergaande zon een schilder zo vastgrijpt, dat hij er een
schilderij van moet maken, is de betekenis van dat grassprietje of die zon, dat zij de aandacht, of de liefde, of wat dan ook, in ieder geval een levensfunktie van die schilder
dermate tot hevigheid hebben gebracht, dat zijn bewustzijn er behoefte aan voelt er
materiële vorm aan te geven. De schilder doet dat met de middelen van zijn techniek :
kleureffekten, lijnen, vlakverdelingen, enz., zodat de toeschouwer later dezelfde aandacht,
of liefde, kortom dezelfde levensfunkties zal ervaren als de kunstenaar, toen hij het schilderij

maakte.
Zoals ik al zei, zal ook een kunstenaar, die zich niet van de kunst uit op de kunst bezint,
maar bv. van de estetika uit, voortreffelik werk kunnen leveren, als zijn kunstenaarschap
maar groot genoeg Is. Hij zal dat ook kunnen als hij zich helemaal niet op de kunst bezint.
De betekenis van alle bezinning is maar betrekkelik. Maar, wij maken onszelf niets wijs
als Jong- Protestanten : ons kunstenaarschap is niet groot genoeg, het omvat niet het ganse
bewustzijnsleven van de moderne kultuur, de Kristelike kunst is nog grotendeels een
werkhypothese. Daarom kunnen wij een beetje bezinning heus nog wet gebruiken. Als
wij ons echter bezinnen, laten wij het dan op de goede manier doen. Laten wij het doel
van onze kunst en onze kunstkritiek altijd zuiver blijven stellen. En laten wij de estetika
daarom bij voorkeur maar haar eigen problemen laten oplossen, maar niet de onze. Dat
kunnen wij zelf wei.

DUBBEL SPOOR

VAN HAM

Een bundel gedichten door Han G. Hoekstra.
Schrift 6 van jaargang 10 der Vrije Bladen.

Han Hoekstra heeft zijn innerlike tegenstrijdigheid zo zeer als het zekerste kenmerk
van zijn dichterlike verschijning gezien, dat hij het gedicht, dat deze gespletenheid het
meest openlik belijdt, als peter over zijn bundel liet optreden.
Hij is niet In een uitzonderlike positie. Ook onze mond proeft bitter en zoet. Het kind
in ons gaat het leven onbevangen tegemoet, tegelijk wenden we het hoofd In verzadigdheid af.
En als we het goede willen doen, ligt het kwade ons bij.
Hoekstra heeft echter niet alleen de twee polen van zijn wezen opgemerkt ; hij tracht
ze scherp van elkaar te scheiden, zoals de zakenman, die zelfingenomen meedeelde, dat
hij zijn geloof en zijn handel separaat hield, een geloof voor 's Zondags en één voor
de week. Hij is op dubbel spoor, zijn twee wegen hebben geen kontakt, ze gaan in
tegengestelde richting, zonder ontmoetingspunt. Soms gaat het kind in de wereld, soms
de man, ze gaan niet meer samen.
Dit zelfbedrog is een poging om aan de strijd te ontkomen, zo wordt echter het kind
niet beschermd en de man niet behoed. Een vlucht van de man voor de onschuld van
het kind, en een kind, dat de rijping wordt onthouden.
Nu gelooft gelukkig Hoekstra zelf niet in zijn fiktie. Hij zou het wel willen, dan leek
hem het leven minder moeilik, maar het feit alleen, dat hij de twee komponenten zo
scherp opmerkt, weerspreekt de mogelikheid, dat hij toegevende aan de een, de ander
zou kunnen vergeten.
Dat is zijn zegen en zijn vloek. Hij ervaart de genade van een leven „zacht als een
morgenwind ", „het goed gelooven in een wit licht, in een wit zonlicht boven" en hij
verstaat „het geheim van den smid ". Maar het brengt hem ook tot het kwellend vragen
en berustende onverschilligheid.
Hij zou graag al die moeilike vragen ontlopen en vooral dat ontevreden gevoel van „nog
nergens achter" te zijn. Hij heeft een grote begeerte om de rust van de burger te kennen,
maar een grote angst om te verburgerliken. Op zijn best is hij in zijn V o o r b a r i g e
w e n s c h, een vers, dat paralel naast D u b b e I s p o o r kan worden geplaatst, dat
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de strijd tussen overgave en zelfhandhaving nog veel beter weergeeft dan dat der twee
onaantastbare levenslijnen.
Zijn wens naar stil geluk draagt hij over op zijn zoontje, om voor zich zelf, omdat het
nu eenmaal niet anders kan, de onmaatschappelikheid en de onrust te behouden.
Dat hij voor zich zelf de rust niet vindt, dat hij het leven niet kan aanvaarden, komt
omdat hij het leven zelf niet begrijpt en het leven ziet als het korte feest, de kus bij
het scheiden, iets dat men loslaat met een „'t is drommels mooi geweest" met als
tegenpool het leven dat in onbewogenheid of stille ingekeerdheid vervliet.
Daarom moet hij zich zowel afkeren van de rust, die hij als burgeriike vervlakking ziet
als van het feest in een vermoeide berusting, (wat maakt het uit met welke vrouw, met
welk geluid een dag voor mij heeft afgedaan ?).
Het leven, dat groot geleefd wordt, is niet een vlucht of een onverschillige berusting,
maar een dapper doorredeneren tot de uiterste konsekwentie. Dan zitten de man en
het kind niet meer samen op de bank, of gaan eigen weg, maar staren elkaar aan, tot
ze weten elkanders diepste geheimenis en als ze dan zo naakt getuigenis van de waarheid
geven, vragen ze om Gods ontferming, die als een stralende genade over ze komt.
Ik houd van Hoekstra's verzen en ik ben blij, dat in Opwaartsche Wegen altijd een
plaatsje voor hem kon worden open gehouden en dat hij zich altijd weer tot ons getrokken voelde. Niet om zijn gebrokenheid en zijn krampachtige zelfhandhaving, maar
om het kind in hem. in de ganse toon van zijn vers en In de eeriikheid van zijn belijdenis, zit een argeloosheid, die benijdbaar is en verkieselik boven veel wijs weten.
Het vers van Hoekstra is niet geheel te beschermen tegen het verwijt van epigonisme,
dat eik jong dichter voor de voeten wordt geworpen, maar het valt toch op door zijn
frisheid, een jongensachtige overmoed en een aangename muzikaliteit.
Ik herinner me nog het plezier dat Han Hoekstra er in had, toen Jan de Groot in zijn
C a f é I n K e r s t t ij d sprak van „koude borrels en een slaatje met citroen ". „Dat
mag ik zo", „zo'n plezierige uitdrukking tussen die ernstige zinnen ". Onze Christelike
literatuur kon inderdaad wel wat minder in het zwarte pak lopen. Han Hoekstra's verzen
zijn vol van die „plezierige" uitdrukkingen, soms te opzettel i k, meestal goed geplaatst.
Han Hoekstra heeft nu nog verzen, die hij wèl en verzen, die hij niet aan Opwaartsche
Wegen ter plaatsing zendt, hij werkt op dubbel spoor. Als Ik eindig met de wens, dat
hij ze in dat opzicht niet hoeft te schiften, maar ze alle door hem gelijk mogen beoordeeld
worden, dan is dat niet een voorbarige bekeringsijver, maar een wens voor ons en
voor hem, ni. dat hij voldoende eenheid van leven moge opmerken, om de fictie van het
D u b b e I s p o o r los te laten, en dat wij tegenover zulke eerlike kunst zo ruim mogen
staan, dat wij zelf niet een dergelike verwarring In de hand werken.

HET OUDSTE EPOS DER MENSHEID')
VAN HAM

Aan het begin van de nationale geschiedenis staat bij menig volk een epos, dat teruggrijpt
naar een strijd, die aan de nationale consolidatie voorafging, een verhaal dat de gegevens
van sage, mythe naar de historie wendt. In het oudste epos der mensheid — een enkele
redaktie van het Gilgamesj-epos reikt terug tot tweeduizend jaar voor Christus rijst
uit het rumoer van de strijd de ontsteltenis over de dood en de vraag naar het eeuwige
leven.
Het epos verhaalt van de vriendschap van Enkidoe en Gilgamesj, hun strijd met de vijand,
de dood van Enkidoe, Gilgamesj' smart en zijn zoeken naar het eeuwige leven. Het is
het diepmenselike verhaal van de man die in ongeschokt zelfvertrouwen goden durft
tarten, maar alle zekerheid verliest, als hij staat tegenover het lijk van zijn vriend. Velen
had hij zien vallen, door zijn eigen hand, en het had hem niet getroffen, overviel hun
niet een rechtvaardig lot .7 Maar de machteloosheid tegenover de doodstrijd van zijn
vriend doet hem in de dood de verschrikking herkennen en in zijn angst voor de dood
begint hij te zoeken, of er voor deze benauwenis geen ontkoming is. Tot voor de poorten
van het dodenrijk komt hij en hij voor wie zijn tijdelikheid een foltering geworden is,
vreest niet de poorten der hel In te treden en schrijdt twaalf maal twee stonden door het
kille duister van de Pas der Wanhoop, tot hij staat voor de troon van Sjamasj, die hem
op zijn dringend smeken verwijst naar de schenkster- Sidoeri, die voor zijn strijdaks de
poort opent, maar zijn streven nutteloos noemt en hem een leven van vreugde in ver
raadt. Ten slotte wijst ze hem Oersjanàbl, de schipper die de vloed van wereld-getn
en dood bevaart. Reeds heeft echter Gilgamesj In zijn woeden één weg tot het Eiland
des levens voor zich afgesloten, slechts door bovenmatige Inspanning gelukt het hem
de laatste weg behouden af te leggen en komt aldus eindelik tegenover Oetnàpisjtim,
die het geheim des Eeuwigen Levens kent. Zes dagen en zes nachten moet hij waken.
In de zuiverende vijver van de dood wordt hij gereinigd, de gade van Oetnapsjtim vertelt
hem van het doornige kruid des Eeuwigen Levens, diep in de wereldzee. De schoone
bloem plukt hij en hij juicht zijn overwinning, maar de slang, een listige demon, ontrooft
hem de bloem. Arm en berooid keert hij terug in Oeroek en leeft het onbevredigende
leven. Nog eenmaal openbaart hij zijn energie, als hij van de goden afdwingt de ontmoeting
met de schim van Enkidoe, die hem slechts van het onafwendbare en het vernietigende
werk van de dood weet te verhalen. Toen strekte ook Gilgamesj de leden en jubelend
en onweerhoudbaar, besprong hem Doods demon.
In wanhoop gaat het verhaal onder. Voor Gilgamesj, ook al is hij voor twee derde
1

) Gilgamesj, Soemerisch- Babylonisch epos In twaalf tafelen door Jan H. Eekhout. G. F. Callenbach,

uitgever, Nijkerk.
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godheid, is geen ontkomen, hoe zal de mens de verschrikking van de dood ontvlieden ?
„Men moet hierna wel het Johannes- Evangelie opslaan om daarin het vervolg van het
Gilgamesj-epos te lezen : „dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen,
waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt", zegt Prof. de Groot, die
bij Eekhout's vertaling een inleidend woord schreef, en verklaart, dat Eekhout er in geslaagd is een zo goed als letterlike vertaling te schrijven. We mogen er aan toevoegen :
in een Nederlands, dat voortreffelike eigenschappen bezit. De verheven toon van het
oude epos klinkt uit de statige verzen, zonder dat hij de voordelen van het moderne vers
heeft moeten loslaten. Een goede vertaling is een nieuw kunstwerk, verlochening van
eigen persoon en het stempelen met eigen merk gaan hier samen.
Heeroma karakteriseerde (Opwaartsche Wegen XI, 96) Eekhout als een dichter van „soliede
ambachtelikheid", iemand die „alle gebruikelike taalmiddelen" weet te benutten. Hij
wijst daar reeds op zijn vele vertalingen. Als hij ergens deze eigenschappen nodig heeft
gehad en op meesterlike wijze zich van de „opgave" heeft gekweten, dan is het in deze
Gilgamesj-vertaling.
Om snel tot de karakterisering van het geheel te komen, heb Ik het verhaal in mijn
weergave snel tot het probleem van dood en leven gevoerd. Ik mag nu echter niet
nalaten er op te wijzen, dat ook de eerste zes tafelen van Gilgamesj' overmoed en zijn
vriendschap voor Enkidoe, een aansluiting van kuituur- en natuurmens, hun gezamenlike
avonturen een boeiend verhaal vol afwisseling bieden, dat zijn keerpunt vindt op het
ogenblik, als Gilgamesj Ischtar, de godin der liefde, voor Enkidoe versmaadt. Zo wordt
het eerste deel, de zes tafelen der vriendschap op gans natuurlike wijze verbonden met
't tweede deel, de zes tafelen van de dood. Want Enkidoe's dood is lschtar's wraak.
Voor ik het door de firma Callenbach met biezondere zorg uitgegeven boek uit de handen
leg, schrijf ik enkele verzen over om de lezer een eerste kennismaking te gunnen met
het werk, dat me zo onder zijn bekoring vermocht te brengen. Gilgamesj is doorgedrongen
tot Oetnàpisjtim, die hem vraagt naar de oorzaak van zijn leed en Gilgamesj antwoordt :
Nimmer torste een mensch zwaarder het mensch-zijn.
Een Broeder had ik, dien Ik minde, meer dan mijn leven.
Wij waren elkander ten schilde. Plotseling stelde
Zich tusschen mij en mijn Broeder, Hij, dien men Dood heet
Weerloos een kind stond ik voor zijn zwarte Verschrikking.
Roerloos en stom lag gestrekt hij, die het bestond dat
Den Berg der Ceedre' overstegen wij, dat wij doodden
Den Stier des Hemels, Choembaba sloegen, den Wachter
Des Wouds, het leeuwbeest der bergen keelde' als een wild-zwijn.
0, Noodlot, Noodlot des Menschen, Gij die voltrekt U
Zelfs aan den Grootste : Enkidoe : Panter der Steppe !
Hoe zal wèg-schreien ik het leed dat eindeloos mij foltert ?
Hoe zal stom -zwijgen ik het leed dat maatloos mij martelt!
Ook ik, als hij, ben den Dood verpand, onweerhoudbaar !
Ook ik...... moet sterven...... ! Doch ik wil niet sterven ! Ik wil niet
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Cultuur en Vaderland, door Tien us J. C. Gerritsen. Van Holkema & Waren

-dorfN.Vi,Amstea
De schrijver verwerpt de geestelike grondslag van de bekende politieke partijen, omdat
de volstrektheid der Christelike partijen verstoord wordt door subjectivisme, waardoor
geen g e m e e n s c h a p p e I i k e geestelike grondslag wordt verkregen. Bij de liberalen
is dat nog sterker ; de Marxisten zijn in politicis principieel relativisties.
Er is voor de schrijver maar één vaste grondslag : de rede. Het komt in hem niet op,
dat ook met de rede, subjektivisties en relativisties gesold is. Dat God minder absoluut
zou zijn dan de rede, en de opvattingen over God minder vast dan die uit 't terrein
der rede, wordt niet bewezen.
Overigens is er in deze korte, eenvoudige brochure veel, dat — zij het niet nieuw —
solieder is dan de basis waarop hij zijn inzichten wil funderen. v. H.

Bilderdijk's Geschiedenis des Vaderlands, door Dr. K. H. de Jong. Leiden
1934. N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. E. J. Brill.
De rede, die Dr. de Jong Maart 1933 hield voor het Bilderdijk-genootschap, wordt in dit
werkje gepubliceerd. Zij verdient dit ten volle. Ze is onderhoudend, oriënterend en
geeft behalve op Bilderdijks historieopvatting opnieuw een blik op zijn persoon, zijn geniale
kwaliteiten ; zij wijst ook op het gerechtvaardigde van de kritiek. Wie Bilderdijk
kritiekloos wil aanvaarden, zal nooit autoriteit erlangen, wie kritiseert zonder Bi lderdijk's genie op te merken en te respecteren, vergrijpt zich aan Bilderdijk. Dr. de Jong's
methode wijst de weg naar juiste waardering. v. H.

Levenskracht, door Dr. A. M. Brouwer. Kem i n k & Zoon N.V. Over den
Dom, Utrecht (z.j.).
Een aardig boekje, waarvan de gedachten van de bekende Utrechtse hoogleraar gesymboliseerd zijn in de omslagtekening, waarop I k is doorgestreept om plaats te maken voor
H ij, en veranderd zijn In de tekst, waarop ze uitlopen :
V.
H.
ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

Mijn kijk op het leven, door Albert Einstein. Amsterdam, Van Holkema
& Warendorf N.V. 1934.
In dit boek zijn bijeengebracht redevoeringen en brieven van Einstein over allerlei onderwerpen. Voornamelik gaat het over pacifisme, jodendom en natuurkunde. De beide eerste
onderwerpen leren ons Einstein kennen als mens gelijk enkele inleidende opmerkingen
over „mijn kijk op het leven ", het laatste als geleerde. Van beide is het belangrijk kennis
te nemen, al zal hij als geleerde meer autoriteit hebben dan in zijn algemene levenskijk.
Hij pleit voor de demokratie, tegen alle dwang, voor vrijwilligerslegers, nog liever vol-

BOEKBESPREKING

•

99

ledige algemene ontwapening ; in zijn uiteenzetting over deze onderwerpen kan hij weinig
nieuwe argumenten naar voren brengen : ze zijn dan ook alleen belangrijk voorzover
wij belang stellen in het konflikt tussen Einstein en het Duitsland van 1933. Over
deze botsing worden enige brieven gepubliceerd in deze uitgave. v. H.

Bijbelsche monographieën. Isaias, door Prof. J. Kroon S.J. Jeremias,
door Prof. Dr. Jos. Keulers. J. J. Romen & Zonen, Roermond, Maaseik.
Onder leiding van Prof. Dr. Jos Keulers verschijnt bij Romen & Zonen een serie bevattelike, maar wetenschappelik goed verzorgde monographieën over bekende Bijbelse
personen uit Oude en Nieuwe Testament, die tot doet heeft kennis van en liefde tot
de Heilige Schrift te wekken.
Daarnaast komen studies over tijdperken uit Israëls geschiedenis of over vraagstukken
van meer algemene aard, die voor de Bijbellezer van belang zijn.
Zozullen in dit jaar verschijnen Ezechiël, De waarde van het Oude Testament voor het godsdienstig leven (vertalingvan Prof. Durr'sReligiose
Lebenswerke des alten Testaments), D e H e i I i g e Schrift i n het I i c h t d e r
Palestijnsche opgravingen en jeruzalem-Antiochië, terwijl nog
een hele rij andere werken in het plan zijn opgenomen.
De beide deeltjes, die wij ter bespreking ontvingen, geven een beeld van de degelike
en tegelijk goed -populaire wijze, waarop de bewerkers hun taak hebben opgevat. Voor
wie zich interesseert voor de wijze, waarop Katholieken van heden zich beijveren om
ook aan leken bijbelkennis bij te brengen, is deze serie een uitstekende gelegenheid om
er zich van te overtuigen, met welk een ernst dit werk ook door de Roomse kerk
wordt ter hand genomen. Vooral in boeken als deze zal de Protestant merken, hoe veel
er is, dat de eenheid in Christus met onze Roomse mede -christenen bevestigt.
v. H.

De werken van Vondel, zevende deel. Uitgegeven in 1934 door de Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur te Amsterdam.
Ditzevende deel bevat gelijk het zesde vertaalwerk van Vondel: bewerkt door Prof. Verdenius
het vervolg van de Aeneis vertaling, door Prof. de Vooys en Dr. Cath. C. van de Graft
Horatius' Lierzangen, en bewerkt door de heer Michels Ovidius' Herscheppingen, waarvan
in dit deel 12 boeken.
Behalve de voortzetting van Sterck's Leven van Vondel en de bibliographic, literatuuropgaven en varianten, bevat dit deel verder nog een kort inleidend artikel van de heer
Michels over de vertaling der Metamorphosen. v. H.
Kerk en Maatschappij in Verleden en Heden. Beknopt Christelijk
Encyclopaedisch Handboek, door Dr. J. C. Rullmann en Dr.
N.V. Uitgeversmaatschappij En urn, Amsterdam 1934.

J. A. Nederbragt.

In een tijd dat vragen over kerk en maatschappij en hun beider verhouding zozeer aan
de orde zijn, kan het niet verwonderen, dat een uitgever komt met een werk, dat een
vraagbaak op deze terreinen zijn wil. In populaire vorm wordt in deze encyclopedie over
allerlei feiten en vragen gehandeld. Het standpunt der schrijvers is, zoals bekend mag worden
gesteld, het Gereformeerde. Dit is niet als terloopse vermelding bedoeld, maar wordt
gememoreerd om aan te duiden, dat het gereformeerd karakter van deze encyclopedie
zeer duidelik in dit eerste deel (van de hand van Dr. Rullmann) blijkt. v. H.
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Herinneringsplaat bij het verlaten van de lagere school. Uitgave
van Jacob Dijkstra, Groningen 1934.
Hoe het mogelik is, dat zulke afschuwelike dingen als „aangename herinnering" worden
uitgereikt, vermag ik niet te beseffen. Ik wil graag geloven, dat er zijn, nog naarder,
dan deze door Wybo Meyer getekende plaat, maar deze is erg genoeg. Bij de plaat wordt
aan de leerlingen een handleiding ten geschenke gegeven, om hem te vertellen, wat de
1 3 afdelingen waarin de plaat is verdeeld, te beduiden hebben. Zelfs in het souvenir
laat de schoolmeester de kinderen nog niet los ! v. H.

Eerwaarde, door G. van Nes-Uilkens. v. Holkema & Warendorf N.Y.,
Amsterdam 1934.
Een ongetrouwd predikant is de hoofdpersoon van dit boek. Hij woont in Meerdorp,
een plaats die hij gekozen heeft, meer om zijn liefde voor het water dan uit roeping
en uit liefde tot zijn gemeente. De schrijfster heeft veel sympathie voor haar hoofdpersoon
om zijn algemene mensemin en zijn kinderlike reinheid van hart. Hij komt in konflikt
met het dorp doordat hij een dorpsmeisje, dochter van een dronkaard, veel in huis
haalt en later zelfs al huisgenoot opneemt en zo voedsel geeft aan lasterpraatjes.
De lezer als buitenstaander vindt natuurlik die laster wel minderwaardig en Eerwaarde
wel een beminnelik mens, maar acht een zo grote naieviteit en gebrek aan Inzicht In
een dorpsmentaliteit vrij onmogelik. Verder is de verhouding tussen de dominee en
zijn gemeente ook wel erg onbevredigend. Hoe kan een zo weldenkend mens als Eerwaarde zijn gemeente zo verwaarlozen. Hoe komt het, dat joustra en zijn medekerkeraadsleden zich laten verleiden tot een zo eigenaardig protest, als de zaak nooit in de
kerkeraad aan de orde geweest is? Ik geloof dat een dergelijke vertoning als die welke
het hoogtepunt van dit verhaal vormt, In geen enkel dorp, in geen enkele kerk mogelik
is. Het verhaal laat zich overigens wel vlot lezen en wie geen last heeft van genoemde
onwaarschijnlikheden en een zeer simplistiese karaktertekening, mag het tot onschuldige,
licht verteerbare meisjeslectuur rekenen.
v. H.

Licht, verzen van Ben Onie. Uitgave van Drukkerij Reiman, Amsterdam
(z.j.). Ook verkrijgbaar bij de schrijver, Reguliersgracht 45, Amsterdam.
De geest van deze verzen is een andere dan die van vorige bundels van dezelfde schrijver.
In de plaats van de opstandigheid en de klacht Is de rust en de aanbidding gekomen. Het
talent van de dichter heeft zich echter niet veel gewijzigd. Wel is het vers wat gemakkeliker,
vloeiender geworden, maar slechts zelden is het mogelik van poëzie te spreken. Meestal
treffen we de toon aan van 19de eeuwse opwekkingsliederen. Het best is hij In het beschrijvende genre, door de rustige beschrijving klinkt dan soms een lichte bewogenheid,
die aan de kalme regels plotseling leven schenkt. Zo b.v. in het sonnet zomerdag. Ik
neem hieruit de regels
Op 't boerenerf maakt 't hoendervolk geraas,
Het kaaklen lokt een broedhen zelfs naar buiten,
De welen zijn bedauwd en liggen In een waas.
Het werkvolk tijgt aan 't werk, de wereld is ontwaakt,
De zon, die blij, stil en gezond ons maakt,
Stijgt hoger steeds, het wordt een warme dag;
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't Is schoon zo'n volle lichtdag te beleven,
Alsof men nooit verscheurde schoonheid zag.........
Daar staat helaas veel gerijmel naast. Ik denk b.v. aan
Gij kunt de gang der sterren stuiten
En wijst de Orion zijn weg ;
Gij richt de Beer en zijn kornuiten......
Maar 't is mijn bedoeling niet om grapjes over deze bundel te maken. Hij is alleen veel
te vlak, te banaal en vooral dikwijls onzuiver. Ben Onie probeert een eenvoudig lied
te schrijven en vaak is hij na aan de toon. Maar veel te vaak rijmt hij er maar op los.
Het spijt me te meer, dat ik dit schrijven moet, naarmate Ik me over zijn geestelike verv. H.
andering verheug.

Koekichi Koerasaki — Twee dwaalwegen. Bewerkt naar het Duitsch
door Dr. Ir. H. G. van Beusekom. J. N. Voorhoeve, den Haag 1934.
Dit boekje bevat de levens- en bekeringsgeschiedenis van Koekichi Koerosaki, een Christenprediker in Japan, die in Duitsland theologie studeerde bij Prof. Karl Helm, voor wie
hij deze geschiedenis schreef. De twee dwaalwegen, waarvan hij verlost werd, zijn de
Confuciaanse zedeleer en een Christelik-getinte pantheistiese mystiek.
v. H.

Kunst en zaken. Roman door Sinclair Lewis. Vertaling van J. H. Pauls.
Van Holkema & Warendorf N.V., Amsterdam 1934.
De tegenstelling „kunst" en „zaken" spreekt in dit verhaal uit het leven van twee broers
Ora en Myron Weagle. In Ora vinden we zelfingenomenheid, lichtzinnigheid, oplichterij,
gemis van verantwoordelikheldsgevoel, teren op een anders materiele en geestelike
eigendom, met aan 't slot éclatant succes en levensmoeheid. In Myron vinden we bescheidenheid, gepaard aan vertrouwen in zichzelf op het terrein van zijn zaken, het
hotelwezen, zuinigheid, vrijgevigheid, matigheid, trouwe liefde, matig sukses, maar ongebroken kracht en de lust om nieuwe plannen te overwegen, als zijn zoon tot de
leeftijd van initiatief komt.
Deze tegenstelling is vrij duidelik en scherp. Ook niet geheel onverdiend. De auteur haast
zich om ook andere zakentypen te laten zien, die zich van een minder fraaie kant tonen
dan Myron. Ook Myron zelf is geen absolute deugdheld. Hij doet dit alles slechts in zoverre,
als nodig is om het verhaal binnen de grenzen der waarschijnlikheid te houden. Zelfs plaatst
de schrijver naast Ora uit het gebied der kunst niemand om de artistieke wereld meer
aannemelik te maken. Deze kan zich dus mistekend achten. En terecht. Het was natuurlik
ook mogelik geweest het verhaal even waarschijnlik te maken, wanneer de zakenman
poenig en de artist de harde werker voor idealen zonder loon was getekend. Maar dat
is een bekende romantiese tegenstelling, die door Sinclair Lewis met opzet wordt aangevallen. Hij wil het de kunstenaars duidelik maken, dat hun minachting voor de zakenlui
zonder smaak en zonder gevoel misplaatst is, dat deze juist in hun eerbied voor het
geniale in de kunstenaar hem een hoger plaats geven dan hem toekomt. We zijn wel
ver verwijderd van de tijd, toen het mode was de zakenman als de filister en de kunstenaar als de reine dromer voor te stellen, toen Robbers aan bod was met De bruidsdagen
van Annie de Boogh.
Is het mogelik te vragen, wie er nu gelijk heeft ? leder kent zakenlui als Myron, maar
hij kent ook het type dat de soort verachtelik doet schijnen. ieder kent de ernstige

102

BOEKBESPREKING

•

kunstenaar, die zichzelf offert liever dan zijn ideaal los te laten, maar hij kent ook de
Oran's, die zichzelf zoeken en het zich tot een biezondere deugd rekenen, als ze na tienmaal
voor het kwaad bezweken te zijn, zichzelf éénmaal overwinnen en uit deze overwinning
treden ze dan zo zelfingenomen weer te voorschijn. dat ze dadelik weer met hun oude
zonden voortgaan.
Het merkwaardige is, dat we beide tekeningen de korrekte zakenman en de onverantwoordelike kunstenaar, zowel als de kille zakenman en de begrijpende kunstenaar zien
als juiste typering van hun soort. In deze twee karakteriseringen zijn beide groepen getekend aan de grenzen van hun aard, en de grenslijnen zijn de lijnen waaraan men de
figuur herkent.
Sinclair Lewis heeft vooral zijn kracht gegeven aan het uitbeelden van Myron's wereld.
Oran's karakter Is in zijn hoofdlijnen sterk getekend, maar zijn milieu en soortgenoten
blijven op de achtergrond, worden nauweliks genoemd.
Myron's wereld, het hotelwezen. We zijn er weer al aan gewoon geraakt, dat de moderne
auteur het moderne bedrijfsleven met grote zakelikheid verstaat en bij voorkeur de
20ste eeuw als technies wonder of techniese verwording voor ogen stelt.
leder die veel gereisd heeft, en het hotelleven meent te kennen, wordt overtuigd in dit
boek, dat de finesses van het bedrijf hem tot heden zijn ontgaan. En tegelijk zien we
hierdoor, wat het Is, dat een zakenman met zo'n koortsachtige ijver doet arbeiden.
Dat Is niet In de eerste plaats de lust om veel geld te verdienen, maar het is het genot
van het perfection neren van het bedrijf; zelfs een treiterige vrek als Tiesel is het meer
te doen om het ekonomies meest juiste systeem te vinden voor de hotelleiding, waarbij
hij het in de kleine dingen zoekt, tot 't uiterste gedreven door een vitterige aard, meer
dan omdat hij nog rijker wil worden.
Het boek is geschreven zoals we dit van de schrijver van Babbit kennen, snel en zonder
omhaal, met een cyniese humor, zonder iemand of iets te sparen, zonder ook de nationale
trots van de Amerikaan te sparen, hard en waar, Te eenzijdig om absoluut waar te kunnen
zijn. Absolute waarheid, d.w.z. menselike pogingen om alle zijden gelijk te belichten,
voert tot het relativisme ; daarom scherp markerend, het is tegelijk het beste middel
om er aan te herinneren, dat er ook nog een andere waarheid is, die men heus niet
ontkennen wil, maar die op een ander plan ligt dan het onderwerp in kwestie.
v. H.

Negende Kerstboek, onder redactie van P. J. Risseeuw. G. F. Callen bachN i j kerk 1933.
We ontvingen dit K e r s t b o e k wat laat ; niet te laat om er nog gaarne wat goeds
van te zeggen, want Risseeuw's Kerstboeken gaan er niet op achteruit. Wat er vooral
aan te prijzen is, dat is een rij aardige novellen. Ignatia Lubeley vertelt weer van vroeger,
hoe Pieter Lenius Saarmietje verkoos boven de rijke Claesje Botermans. Een beetje vreemd
doet het aan bij een schrijfster met zoveel historiese belangstelling op te merken, dat
zij, Ossian als de titel van een werk schijnt te beschouwen inplaats van als een auteursnaam. Overigens een van de vele rustige verhalen, met goede milieutekening, gelijk we
die van Ignatia Lubeley kennen.
Z i e I e n o p w e g van Greeth Galhuis-Smitskamp vertelt van oude mensen, dicht bij
de dood, en de pijn, als opoe op haar oude dag bij haar schoondochter In huis moet,
haar meubels ziet wegdragen en vooral Steefie, haar liefste kleinkind, af moet staan.
Het kleine ietwat onredelike leed van het afsterven, het losmaken van kleine en enkele
dierbare dingen, gevoelig te beschrijven, is de sterkste zijde van Greets Galhuis' kunst.
Van Hendrika Kuyper-van Oordt een schets H e t g o u d e n r e g e n b o o m p j e.
Een Jong leven dat wegkwijnt en pijnlik gekwetst wordt, telkens als ze de tegenstelling

BOEKBESPREKING

•

103

voelt met haar gezond vriendinnetje. Een verhaal met al de kleine trekjes, die het werk
van Mevr. Kuyper-van Oordt zo geheel af maken.
Jan H. Eekhout geeft een van zijn Vlaamse schetsen over de dood van Ivo de Geus, een
leurder, die tegen de sneeuwstorm niet op kan en tegen een boom naast zijn draagkas,
sterft.
Heynes spot met de H e r v o r m e r s, een jongen en een meisje, die de maatschappij
willen verbeteren, zonder van het leven veel te begrijpen. Erg gelukkig is Heynis in dit
verhaal niet : hij heeft beter werk geschreven.
D e s t r o o s c h i p p e r s van v. Eerbeek is een levendig, pittig geschreven verhaal,
vol aardige humoristiese waarneming. Dit is wel het beste uit de bundel.
Risseeuw geeft in K o r t o p o n t h o u d een sanatoriumschets, een genre waarin hij
zich heeft gespecialiseerd. Het wisselend publiek, de begrijpende directrice, het geeft
hem gelegenheid veel mensen te laten zien in hun zorgen en verlangens. De vluchtigheid
waarmee de figuren getekend zijn, zij het niet onherkenbaar en wel degelik aanvaardbaar,
wordt gedekt door de titel.
Over het algemeen --- van Eerbeek uitgezonderd en ook bij hem zijn de levensomstandigheden
nog weinig rooskleurig --- zijn de verhalen triest. Het valt niet mee in onze tijd luchtig
te schrijven.
Des te frisser is het in de schets M e i s j e s s t u d e n t e n, waarmee Agni van der Torre
de novellen van dit Kerstboek besluit, het geluid van een jonge schrijfster
te vernemen, die het leven nog mooi vindt en blij is, als Leonie en Reguul „met het
geluk van hun hart stralend op hun wezen ", het studentenhuis inkomen.
Behalve verzen van de Merode, Hel. Swarth en Waanders bevat het Kerstboek nog een
meditatie van Ds. van Nie en een opstel over het werk van Roeland Koning, die deze
bundel ook illustreerde. Ik waag me niet graag aan het beoordelen van schilderijen
of houtsneden, maar het lijkt me dat de houtsneden van Roeland Koning nog een belangrijk
eind bij zijn schilderwerk achterstaan.
De bundel is meer dan andere malen het geval was, qualitatief een behoorlik geheel.
Een bundel die in zijn geheel voortreffelik te noemen is, kan natuurlik niet gegeven worden,
maar de bijdragen lopen niet zo verschrikkelik ver uiteen. Natuurlik schrijven Mevr.
Kuyper-v. Oordt, Jan Eekhout, van Eerbeek nog beter dan de anderen, maar in deze
bundel is het verschi met de anderen niet opvallend. Ook in dit Kerstboek komt weer
duidelik uit, dat het met het proza onzer Christelike auteurs langzamerhand beter wordt
en het samenstellen van een geheel goede bundel langzamerhand niet meer tot de on
waarschijnlikheden gaat behooren. Het is verheugend, dat ook Risseeuw door nauwlettend
toezien aan de verhoging van het peil meewerkt. v. H.

De incarnatie, door Dr. W. J. Aalders. Bij J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.Y., Groningen, den Haag, Batavia 1933.
Prof. Aalders heeft het voorrecht de samenvatting te mogen geven van wat noeste arbeid
in vele voorafgaande jaren samenbracht. In de laatste jaren verschenen van hem enkele
belangrijke werken, die nog lang als standaardwerken zullen gelden. Ik bedoel zijn werk
over de mystiek, dat over de grondslag der zedelikheid en nu dit over de vleeswording.
Ik ben niet bevoegd dit werk te beoordelen. Geen enkel oordeel tast echter de degelikheld aan, waarmee Prof. Aalders werkt. Het hoeft dus hier zeker niet te worden gewogen.
We wijzen hier alleen op de belangrijkheid van het onderwerp, de brede wijze van behandeling, die voornamelik in te delen is naar de gegevens der historie voor het leerstuk
en de geschiedenis van het leerstuk der incarnatie zelf in de kerk, met als bijlage een
referaat over „de incarnatie en wij ".
v.
H.
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De paedagogiek van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm, door P. R. Hoogwerf.
J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.Y., Groningen, den Haag, Batavia 1933.
Het is hier niet mogelik op dit boek in te gaan, daar we onze ruimte te zeer nodig
hebben voor onderwerpen, die het direkte doel van ons tijdschrift raken. Toch maken
we in ons blad vaak plaats voor enkele regels over een werk, waarvan we overtuigd
zijn, dat het onze lezers niet geheel onverschillig kan zijn. Dat de paedagogiek van een
Nederlander binnen de belangstellingskring wordt getrokken, moet worden gewaardeerd.
De wijze waarop het in dit werkje is geschied : eenvoudig en overzichtelik en met
een goede keuze uit zijn werk tot besluit, maakt het des te meer aanbevelenswaard.
v. H.

Verlangen, door Jan H. de Groot. Uitgegeven in 1933 door G. F. Callenbach
te Nijkerk.
Deze bundel zingt van het onbevredigde gevoel der halfslachtigheid, van een liefde bij
de bron vergiftigd en waarvan nooit de konsekwentie werd getrokken. Het is het verlangen naar iets, dat men los moet laten vóór de bevrediging, niet de smart om het
onmisbare. Dit weinig krachtige, meer mokkende verlangen maakt het leed niet diepsmartelik. Gevoegd bij het feit dat het vers van Jan de Groot in de laatste jaren toch
aan direktheid, frisheid en kracht heeft ingeboet, maakt, dat deze gedichten ons tamelik
onverschillig laten. v. H.

Vertalen. Orgaan van de Vereeniging „Nederlandsche Vertalingen ". 1934
Nummer 1, le jaargang.
Het zal me niet mogelik zijn dit periodiekje, dat bestemd is om de 3 maanden te verschijnen, geregeld te bespreken. Bij zijn eerste verschijnen wil ik het echter van harte
welkom heten. De vereniging, waarvan het 't orgaan is, stelt zich ten doel de strijd
aan te binden tegen de slechte vertalingen, te werken voor voortreffelike. Daartoe zal
ze vooral de medewerking van de uitgevers nodig hebben. Natuurlik heeft elke uitgever
graag een goede vertaling, als hij een vertaald boek uitgeeft. De grootste vijanden van
een goede vertaling zijn : een slechte honorering, de korte termijn, waarbinnen de vertaling
gereed moet zijn. Een uitgever die zich in dit opzicht geen verwijten hoeft te doen,
kan de hoogste eisen stellen aan een vertaling. Enkele toegewijde vertalers zijn bekend.
Aan hen kan altijd veilig een vertaling worden toevertrouwd. Zij weten, dat een vertaler
tegenover een kunstwerk een grote verantwoordelikheid heeft. Tegenover de enkele
algemeen geachte vertalers staan vele onbekenden. De uitgever is als regel zelf niet deskundig om de kwaliteit van een vertaling te beoordelen. De vereniging wil een advies
oprichten. Want de preventieve arbeid moet op den duur belangrijker worden dan-buro
de korrigerende en kritiserende. De laatste zal natuurlik altijd blijven bestaan. De sanering van het vertaalbedrijf zou niet dan door een imperatieve keuring voltrokken kunnen
worden. Dit zal de uitgeversbond aan haar leden wel niet willen opleggen. Ten slotte
zou een keuringscommissie nog kunnen falen. Maar welke de omvang van hare successen
ook mogen zijn, ze zijn de vereniging van harte toegewenst.
Het eerste nummer bevat behalve een art. van de heren Schotman en Premsela over
de strijd tegen de vertaling, een artikel van Kelk over de uitgevers en 't vertaalde boek
en een van Mr. Maas Geesteranus, die nagaat wat de auteurswet zegt over de juridiese
positie van de vertaler. Ten slotte wordt een ergerlik geval gesignaleerd van iemand
die een vertaling uitgeeft onder de schijn van eigen schepping door op de titelpagina
de naam van de auteur niet te noemen. v. H.

FRAGMENT

J. K. VAN EERBEEK

Twee dagen later kreeg Derk Jan de Rapper bezoek van zijn neef Gerard
Riezepol. Misschien komt hij me vermanen, overlegde Derk Jan. Hij kan
niet verdragen dat zijn vrouw de oude vriendschap met mij opnieuw
heeft opgevat. Gerard begon met over het weer te praten ; Derk Jan
begon dit te vervelen, en hij werd getourmenteerd Riezepol op den man
af te vragen waar hij voor kwam.
Hij had hem bijna op de schouder geklopt en gezegd : Steek nou van wal,
ik weet waar je voor komt. Hij zou niet zoo laf zijn te ontkennen.
Maar eindelijk begon Riezepol toch te spreken. Hij begon de Rapper honderd
verwijten te maken ...... de meest onredelijke. De Rapper had vroeger een
verkeerde invloed op Minke gehad volgens hem ; en nu was hij opnieuw begonnen zich in te dringen...
De Rapper verdedigde zich niet. Hierdoor misleid, begon Riezepol overmoedig te worden ; er kwam iets insinueerends in zijn houding. — Er staat
geschreven...... zei Riezepol met een leelijke glimlach. Derk Jan werd door
die lach geprikkeld. -- Gij zult niet begeeren, vulde hij aan, gehinderd
omdat hij er last van had, dat Gerard die woorden daar zoo zei.
Waarom deze Riezepol ook moest lachen ? Had hij reden om te lachen,
vroeg zich Derk Jan af. Hij droeg een nieuw pak; z'n kleeren zaten hem goed,
hij zou niet weten waarom hij er niet het plezier van mocht hebben, ze zoo
te dragen.
Gij zult niet begeeren, stond er. Goed. Maar wat hij deed, overlegde, beleefde,
alles schikte zich in de overtuiging, dat hij en Minke samen hoorden. Als hij
weg was, was het besef een oogen bi ik weg en als hij terug kwam, kwam
het terug. Waardoor hoorde je bij elkaar. Doordat je allebei klein was, of
allebei groot ; of allebei blond, of allebei koel of (allebei) anders, of door
een herinnering aan een samen genoten jeugd.
Ze verried zich niet door wat ze zei of deed. Maar er was een punt in haar
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wezen, waarop ze zelf als het ware ledig werd, waar ze niets deed dan
angstvallig toeki j ken, angstvallig en zorgelijk toekijken.
Ze dacht ook dat ze niets bekende. Ze wou het laten voorkomen in het
begin, of ze zich gelukkig voelde in haar huwelijk. Wie zou er iets van
je gevoelens weten, als je die zelf niet had bekend ? Dat dacht ze. Maar
één ding kon ze niet verborgen houden zoo en wel dit : dat ze nergens en
nooit : neen tegen den jongen de Rapper gezegd had.
De dominee was binnen gekomen dus : Gij zult niet begeeren, had deze
Riezepol gezegd. Als in marmer gesneden zoo lag het verbod in zijn belachelijk
heroïek ingesneden mond ingegrift. Alsof deze een griezelig insect was zoo
zat Derk Jan hem te bekijken. Er lag een peer voor hem op tafel ; hij voelde
zich zoo versch en goed als die vrucht ; en hij zette er de tanden in. Hij was
fysiek ook iets sterker dan Riezepol nog weer. Niet veel, toch iets. En hoe
kwam die kerel aan die paar dorre haren over zijn kale hoofd. Derk Jan deed
zelfs geen poging zich te verklaren. Eerlijk gezegd vond hij het wel prettig dat
hij daar zoo zat. Riezepols dieet deugde niet, constateerde hij. Waarom willen
de menschen toch met alle geweld machthebbers zijn, dacht de Rapper,
zelfs ten koste van hun darmen willen ze het. Hun zenuwen verduren
misschien een tijdlang de maatschappelijke gewichtig -doenerij, maar hun
ingewanden niet ; ja zoo viel hij zijn tegenstander in gedachten aan.
—Dat staat er — gaf Derk Jan toe. — Gij zult niet begeeren. Maar we kenden
elkaar van vroeger.
— Ik kende Minke ook van vroeger — hoonde Gerard. Hij was bezeten door
de begeerte den ander te kwetsen.
— Dat kan wel -- wierp Derk Jan haastig tegen.
En in gedachten verweerde hij zich.
Je hoeft niet denken, dat we maar voor een grap bij elkaar komen. Of
dat we om geld of zoo bij elkaar bleven. We vragen niet : is het voor m'n
positie goed, dat we bij elkaar blijven. We worden niet door elke dag van
ons hart afgespoeld.
Stakker ken je dat niet. Je hoofd is kaal, je hebt gierige oogen en hoeveel
til je toch. Van een afdruk die haar hand op de tafel laat, moet je nog afblijven. Je bent wel rijk. Je bent haar man. Maar nog niet met een vinger
aanraken mag je haar eigenlijk.
Als ze rechtop staat,....... als een jonge H.B.S. leerling naast een leeraar
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zoo staat ze bij je. Beursche tomaat die je bent, schold hij. Gister zag ik
je met haar op het station staan.
Ze stond achter je ; je zag me niet...... i k stond bij de plaatskaarten -automaat, ik deed of ik onderzocht, hoeveel geld ik in het ding moest werpen.
Zoo vrij op de wereld, zoo uitgestooten van je kring, en toch met méér
welwillen er in opgenomen dan jij. Je stond zoo nameloos vlijtig in je sportpakje met je leeren riempje om je middel. Ik moest om je lachen......
uit wat voor land kom je ; uit wat voor schrale streek kom je ; als je
m'n lachen had kunnen hooren ! Ik wil wel eens zien of ik je hier of daar
mee van dienst kan zijn. Maar je moet niet dicht bij me komen staan,
want als ik mijn hand zou willen uitsteken zou ik je een oor kunnen afslaan.
En wat M i n ke aangaat, dacht hij verder.......
-- Waarom deed ze zoo tegen mij ? Vroeg ik haar er om ? Wat moest
ik er tegen in brengen, tegen het idee, dat we bij elkaar hoorden ? Kon
ik helpen, dat jij zulk een onmogelijke kerel was ?
En dan nog, als zij er dan al wat aan doen kan ; alles wat ze deed, zei, of dacht
verried, dat ze me mocht, dat ze al de dertig jaren van haar leven over
had, en graag, voor een uur dat ik haar zou willen geven. Ik denk soms,
dat ik het waard was ook. Geloof dit maar niet. Maar ik verzeker je hier,
dat er uren bestaan, die meer waard zijn. Geloof toch niet dat je overal
komt, waar je komen kunt in de vijftig jaar van je leven. Dat weet ik zoo
vast. Tien jaar leef je ingeroest, en dan overvalt je een uur als een wervelwind. Heb daar maar alles voor over. Het is niet gezegd dat je het ontvangt voor je sterft. Het leven is mooi ; en de aarde wil zich graag de kluiten
laten stuksnijden. Maar ze ligt te lang woest. Ik heb het gezegd.
Maar zooals ik zeg, als ik dan werkelijk schuld heb ; hoe had ik dan met
haar moeten omgaan ? Had ik tegen haar moeten praten als tegen een kind ?
Of als tegen een man ? Maar ze was geen van beide. Als tegen een beeld ? Was
ze dàat dan ? Je bent bijna kaal ; je bent niet gezond genoeg om nog aan het
leven te knielen als aan een bron. Heb je wel een hert zien drinken ? Of
hoe een slak leeft. Je huivert als je dat ziet. Maar als er zoo op je gewacht wordt; op een uur met je. Niet maar op een zwoel uur. Maar altijd
door. Je begrijpt hier geen straal van, maar ik wil het je toch zeggen. We
praten hier nu eenmaal met elkaar. Je bent hier nu een keer. Je bent nu een
keer een neef van me.
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Verder praat ik eigenlijk niet tegen jou. Ik hou boek over mijzelf ; misschien
kom ik er nog eens toe, een ander de balans eens te laten zien. Later.
Enfin. Maar dat moet je eens probeeren in dat geval. Je moet eens probeeren
te doen, of je niet ziet, dat een vrouw die je noodig heeft, mooi is. Je moet
eens probeeren haar niet te erkennen. Ik heb twee oogen ; dacht je dat
ik daar een mes in wil hebben ?
Als een vrouw als zij je laat merken, dat je haar waard bent...... laat
haar dan maar merken, dat zij deine wenigkeit waard is. En zie dan later
maar verder. (Hier begon Derk Jan hardop te spreken). Je bent geloof ik
eens voor een examen gezakt. Nou, zeg ik teveel ? Zoo, dat dacht Ik. Ja,
hoe weet ik dat nu. Dat zie ik nu. Zoo ben ik nu een keer. Je bent een
vogel, die ergens tegen opgevlogen is. Dat zie je aan de vleugels. Neen,
aan de vleugels niet. Aan de vogel. Nee ook niet. Het is een gevoel van
me. Instinct. Een griezelige telepatieke donatie. Zeg ik het zoo geheimzinnig genoeg ?
Je bent net een boek voor me. Je hebt wel gelijk. Gij zult niet begeeren,
staat er. Maar jullie zien de dingen niet. De werkelijkheid niet. Jullie
abstraheeren de helft van de feiten en verdrijft je onrust met een kracht
Jullie zijn beste menschen, maar jullie zijn slecht op de hoogte.-term.
Je moet me niet kwalijk nemen, maar Minke was anders, toen ze met mij was,
dan nu. Als ik haar broer was, dan was ik naar je toe gegaan en vroeg ik,
wat jij met haar gedaan had. Ze beklaagt zich niet, zeg je. Nee, daarom juist.
Nu zit je daar. Vroeger zou ik me alleen al door jouw aanwezigheid beschuldigd gevoeld hebben, alsof je de twee steenen tafelen van de Sinai
bij je droeg. Maar nu ken ik de wereld beter. Ik herinner me nog sommige
dingen van vroeger van je. En ja, hoe kwam je gister de trap op bij me.
Ik stond er bij. Ik zag je zoo gruwelijk valsch de hand op de rug van het
meisje hier leggen. Dag kindje, zeg je. Toen stond Ik daar zoo bij. En toen
denk ik : die kent de vrouwtjes. Ja, dat zag ik aan je doen. Je kan je stem
zoo dik maken, hè. Toen sloeg ik me zelf voor 't hoofd. Toen dacht ik:
hoe oud was ik, toen ik zelf zoo'n trap opkwam, en zoo zoo'n vrouwtje
ontving. Ik had datzelfde allemaal precies zoo bij de hand gehad. Hoe lang is
dat geleden, denk ik. Toen was ik twee en twintig. Wat was ik toen
trotsch op die trucjes. Je vangt er meer mee dan de menschen denken. Maar
Is je wat ouder bent, heb je wel beter manieren gevonden. Dan wil je jea
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vingers niet meer vuil maken. En wat Minke betreft, die laat zich zoo
niet vangen. Je hebt dat niet eens opgemerkt natuurlijk.
En dan heb ik...... wat spijt het me, dat ik nu zoo hatelijk moet zijn......
ik heb eens een brief aan jou geadresseerd gevonden. Van een jongedame. Ik
heb veel lust om hier eens te vertellen, wat er in stond. Wat een schurk vind
ik mezelf nu. Ik ben ook eens twintig geweest. Wil ik hier vertellen wat
er in die brief stond ? Nee zeg je. Zoo. Nu, omdat je bang bent, wil
ik het doen. Als je ja had gezegd, had ik je gespaard. Misschien. Want je
hebt het mij ook niet gedaan. Toen ik gedaan werk had bij de Noord
en Oost Nederlandsche incasso vereeniging, heb je je voordeel gedaan
met mijn tegenslag.
--- Wat die brief betreft, zei Riezepol — dat is jaren geleden.
— Je hebt gelijk. Ik had het anders niet te zwaar opgenomen. Maar nu......
— Als je dat zoo wil uitleggen...... Een grap.
— Ja. Dat wil ik zoo. En nu moet je niet te lang bij me blijven hier. Ik
wil met je meegaan tot de deur. Goeden avond.
Maar Riezepol maakte nog niet direct aanstalten, om naar buiten te gaan.
Hij kruiste de armen over de borst, en keek, het eene oog peilend dichtgeknepen, naar den ander.
En hij zei :
—Je hebt me veel verteld. Maar ik wil je toch nog wat zeggen voor ik wegga. Hoe het tusschen jou en Minke staat, weet ik niet precies. Misschien
heb ik mijn eigen kracht overschat. Maar ik waarschuw je. En ik wil je
zeggen, dat ik je niets dan ellende voorspel, als je dit doorzet.
De Rapper stond al met de deur in de hand. Maar de ernst en de vastheid
waarmee Riezepol sprak, deden hem luisteren.
-- Wat bedoel je daarmee, vroeg — onverschillig naar de schijn; maar
nieuwsgierig inderdaad.
-- Je bent er te orthodox voor, zei Gerard sarrend. -- Je denkt dat je je
geheel vrijgevochten en gedacht hebt ; maar je bent het meer dan ik:
orthodox. Je hebt je altijd laten voorstaan op je overtuiging. Nou, als je
doorzet, breek je daar je nek over. Ik heb je gewaarschuwd. Ik heb ook
wat nagedacht ; al heb je dat niet in rekening. Ik heb zooveel nagedacht,
dat ik weet, dat je niet werkelijk een overtuiging moet hebben. Ik ken
je beter dan jij.
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Toen keerde hij zich om, zegevierend. Hij had waarheid gesproken. De Rapper
keek hem verbluft na. Je bent te orthodox, had Gerard gezegd ; je moet
niet werkelijk een overtuiging hebben. Derk Jan moest hem gelijk geven.
Hoewel de Rapper zich groot hield op die wijze, tegen zijn neef, wist hij
zelf heel goed, op welk een gevaarlijke weg hij geraakt was.
Op een avond kwam Derk Jan het huis aan de Teerweg binnen langs de achterdeur. Zijn weg voerde hem door de tuin, eerst, door de serre toen. Hij
ontdekte Minke en haar man in de huiskamer ; ze hadden hem niet
hooren komen.
Hij hoorde kleeren ritselen ; en een fluisteren als van minnenden...... H i j
begreep dat hij moest heengaan. Maar zijn voeten zouden krassen op het
grint ; en hij zou in het licht moeten komen.
Hij bleef staan.
Begrijpelijk is het egoïsme van den mensch, dat hem er toe brengt, te verachten en te haten in den ander, wat hem in zich zelf edel en begeerlijk
lijkt. Hij hoorde het fluisteren. Dik en vijandig was de avond. De aarde
is een goed thuis, wanneer men haar wet gehoorzaamt ; maar vijandig wordt
ze, ze schudt het hart en de nieren, als men die niet volgt. Hij hoorde het
ritselen van kleeren ; zoo zoet was hem dat geluid geweest op een ander
oogenblik ; toen ruischte het in zijn oorerg als de golven boven een drenkeling.
Het was nooit eerder gebeurd, dat hij getuige was van dit tooneel. Een
diepe verachting, die in haat overging, vergiftigde hem het bloed. Een roes
plaagde hem ; een gele bedwelming. Losgestooten van zich zelve, zoo stond
hij daar ; en hij kon zich niet bewegen. Zwak is de vrouw; ze heeft den ander
noodig om haar zaligheid in te gaan; en haar ziel volgt de slag van het
hart dat tegen het hare . klopt.
Lang, och zoo lang nadat de dag gestorven was, riep de avond met een
wanhopig verveeld zingen. Nooit had de dauw van de velden klammer
wereld bedauwd.
Die vervloekte klamheid van een doolhof, drukte op de Rapper.
En naast hem het ritselen van kleergin...... het onrustig schuifelen van een
dier, dat rondsnuffelt...... dat met korte adem zich voldoening verschaft......
Gevloekt is de mensch, die door een afschuwelijke verbeelding gemarteld,
zijn vijand in diens geluk volgen moet. De Rapper schreeuwde. Hij kon -niet
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anders ; hij moest. Een geluid wrong zich uit zijn keel ; de vraag die zich van
hem losmaakte, was niet meer dan een kreunen ; maar hemzelve leek het,
of hij schreeuwde. Hoe kun je dat doen. Hoe kun je me dat aandoen.
Hij wist dat deze vrouw evenveel leed als hij, misschien niet op dit
oogenblik ; maar zeker in alle uren, die zij alleen doorworstelde. Het was
meer dan de hartstocht die sprak ; in die oogenblikken vermoedde hij eerst,
hoe het tusschen hem en deze vrouw had kunnen worden.
En hij sprong op, bonsde met zijn vuisten tegen het schot — de betoovering
was verbroken.
Zoo stortte hij naar buiten. Met dunne groenige krasjes stonden de boomen
van het park tegen de versche horizon geharceerd. Als van een nachtmerrie
bevrijd, voelde hij zich.
Welke gedachten gingen er in hem om ? Hij had nooit eerder, in ieder geval
nooit zoo scherp begrepen wat er tusschen hen leefde. En wat de vrouw
aanging — hij gruwde van de gedachte aan wat zij had moeten ondergaan.
Hij kon zich ook niet goed begrijpen, hoe iemand dat spel kon spelen zonder
er bij onder te gaan.
Maar, bedacht hij, niet steeds brandde de ziel even krachtig en even helder
in den mensch. Soms was haar vlam verdrongen, en in den mensch ingestulpt
als het ware ; ze sliep en men leefde het animale leven van dieren. En soms
overkwamen den mensch op deze wijze uiterst moeilijke catastrofes zonder
dat zij hem beroerden. En ten slotte : ze was een vrouw.
Zijn strijd werd met de dag zwaarder. Hij was aan de grenzen van
zijn natuur geraakt. Hij had de grootste moeite, de krachten die in hem
werkten, in evenwicht te houden ; tegen elkaar uit te balanceeren.
Op een avond, dat hij M i n ke alleen thuis wist, bracht hij een schort mee.
Hij wist, het was dwaasheid, wat hij deed, maar hij kon niet anders, dan
alles wat hij bezat uitgeven voor haar. Een oogenblik later zag hij dat ze
het schort aflei, het in een kluwen frommelde en het kind ging er mee
spelen.
Hij stond op, greep de zijden schort op, die zoo zacht en zoo week in zijn
vingers was. Het volgende oogenblik had hij haar in tweeën gescheurd, alsof
hij het web, dat deze vrouw om hem geweven had, in tweeën scheurde, zoo
zoet streelde de scheurende schotsche zijde zijn verbitterde zinnen.
Zooals gezegd : De onbeteekendste dingen sloegen hem uit het evenwicht.
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Minke keek hem aan...... alsof de adem, die ze totzich namen, het sap van de
ziel van de ander was, zoo troostte hem die blik. Haar lippen waren hem
nooit zoo warm, en zoo framboos-rood voorgekomen. De breedte van de tafel
was tusschen hen — maar nooit was hij dichter bij haar, nooit was hij meer
één met haar, nooit was hij dichter in haar vervlochten, dan op dit oogen bli k.
Haar oogen, waarvan het wit geen enkele roode ader liet zien, waren diep
in haar kassen getrokken, en over de even overbloosde huid lag een slijmachtige glans. De wang was vol. Hij schreide naar haar, of hij zichzelf met
heelemaal nieuwe woorden, met een laatste bekentenis voor haar bekende.
En om haar dat niet te laten merken, begon hij op haar te schelden.
-- Jij --- riep hij — gisteravond was je bij die fietsenknul.
Hij keek naar heur haar, dat ze anders had opgemaakt...... een andere japon
droeg ze ; en haar wangen waren rood. Hij wist, dat ze niet los van hem was,
ze was immers aan hem vastgebonden, zooals hij het aan haar was, de aanwezigheid van een andere vrouw maakte hem misselijk. Maar hij gebruikte
de zwakke schijn, om zichzelf die toorn aan te praten.
Wat hij ook zei -- ze scheen uit elke vloek zoetigheid te drinken. Hij had
haar met het smartelijk verscheuren van de schort als het ware een foto
van haar eigen ziel laten zien. Ze hoorde hem en wist alleen, dat ze hem
opnieuw winnen zou. Maar ze gaf niet toe, dat hem zijn geschenk te veel had
gekost, dan dat ze er zoo achteloos mee zou mogen omgaan. En driftig greep
hij zijn fiets en verliet het huis onder de bedreiging dat ze hem niet bij zich
zou terugzien......
Toen hij terugkwam speelde het kind op de vloermat, hij zag Minke niet.
In de achterkamer vond hij haar. En hoe. Ze lag voorover op een
hoop stof, die daar op de grond was samengeharkt. Alsof ze daar neergeslagen
was, zoo lag ze daar — het heele lijf drukte de vloer. En ze had het hoofd
genesteld in de gebogen arm, alsof het daar in het afval, waar ze het hoofd
in weggedoken had, niet donker genoeg was. Haar kleeren lagen in een
niets verbergende val om het lichaam geplooid. Hij kende haar genoeg, om
naar elke vezel van haar smalle, meisjesachtig ranke lichaam te verlangen......
maar ze bekende daar zoo open de schichtigheid van haar ziel, dat hij
alleen medelijden gevoelde.
Ze huilde, ze snikte zoo heftig, dat het geluid van haar droefheid het geheele
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huis vulde. Een héél kort oogenblik vervulde hem dat snikken met vreugde
om jou huilt ze, zei hij in zichzelf. Toen werd hij onrustig ---- om haar eigen
moeilijke lot, schreit ze, dacht hij toen. Ze heeft je lief (dat wist hij
wel, maar dat wil men immers altijd weer ervaren) en omdat ze niet
van jou kan zijn, beving haar deze droefheid.
Even later wist hij beter. Niet meer dan een aanleiding waren deze redenen.
Ze huilde niet, omdat ze vreesde dat hij zou heengaan, en ze huilde niet
omdat ze met een die ze niet beminde, moest leven. Maar:
Ze had zich zelf in de ziel gekeken ; daarom kon ze van dat snikken niet
ophouden. Ze had hem, de Rapper, niet noodig. Ze moest heel alleen de
weg van haar nood afgaan. Het was of het heele huis, de heele natuur
ingehouden luisterde naar het snikken van deze vreemd bedroefde vrouw.
Het ontroerde de Rapper als de zoetste muziek, die men hooren kan.
Men schreit soms omdat men lijdt, men schreit soms ook van vreugde, maar
er is ook een op droefheid lijkende reactie op het voortschrijdende bewustzijn der ziel. Zoo overgegeven en zoo ernstig huilde ze. Zoo geheel ver
zich zelf ; zoo vorstelijk afgesloten van een ander, van hem. -vuldan
Hij wist plotseling wat hij indertijd daar aan de Krag had gewild. Haar bevrijden van de bevangenheid, die haar hinderde. Haar vrij maken, haar
aan haar zelf geven. En dat was nu gebeurd. Als dat hem voor twee jaren,
aan het meer was gelukt, zou alles anders geloopen zijn.
En wat hij zich nooit had durven bekennen, wist hij nu : Het was te laat.
Door de straten liep Derk Jan. De avond, zwarte hoes, strookte om de
boomen van de streek.
Hij begreep dat hij de deur achter zich dicht geworpen had. Hij zou zoo
niet weer in het huis van zijn neef kunnen terugkomen.
Als hij eerder een beroep had gedaan op de echtgenoote van zijn neef, zou
hij haar voor zich hebben kunnen winnen. Hij begreep, dat ze niet meer
wachtte op dat beroep. En hij wist ook, dat hij dat niet zou uiten.
Had Gerard Riezepol gelijk, die voor hem was gaan staan, hem lang had
aangezien, en gezegd had : Je bent er toch te orthodox voor, om zoo te doen.
Je hebt een overtuiging, had hij schamper gezegd.
Derk Jan wou dat in zichzelf ontkennen gaan, orthodox — wat was nu
orthodox. Het woord zei hem niet veel. Hij was zoo opgevoed, nu ja.
Maar tegelijk zag hij het punt, waar dat begrip orthodox met zijn natuur
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vergroeid was en de voornaamste inhoud van dat begrip : een eerbied voor
het zieleleven van den naaste. De schroom van in te grijpen, in dat, wat
de wet verdedigde.
Hij had daar nooit zoo bij stilgestaan. Maar het oogenblik, waarop hij dit
ontdekte, wist hij, dat deze overweging tot de diepste en meest vaste van
zijn hart behoorde. Het was of hij zich zelf, zijn eigen wijze van denken,
zien, bewegen, complexie begreep. Of hij een stap dichter naar huis gekomen
was. Hij zou dat niet kunnen ontkennen zonder het beste deel van zichzelf
te ontkennen, te beschadigen.
Maar de zegen van deze ontdekking moest eerst later komen. Voor het
oogenblik had hij niets dan de ellende die dit besluit voor hem meebracht.
Ze stond daar naast hem, als het ware. Hij dacht zelfs een oogenblik
het kan me niet schelen ook. Hij had de hand maar uit te steken, en hij
bezat alles wat hij noodig had. Hij was baas over de zon.
Maar de zorg was bij hem binnengedrongen. Hij was van de stam gestooten.
Hij voelde zich oud ; hij bewoog zich zoo voorzichtig of hij een oude man
was, met pijn in de rug. Toen hij in een spiegelruit keek, zag hij een paar
oogen, die zoo troosteloos de wereld inkeken. De glans was er uit weg.
Moest hij er naar terugzoeken ? Wat een toestand. Een slechte smaak kreeg
hij in de mond van dit alles. Het was hem of hij van glas was — een pop ;
een lijk ; hij had nergens deel aan. De wet had haar in zijn zwachtels gepakt.
Wil je weggaan, wil je blijven ? Het was hem allemaal het zelfde.
Eindelijk kwam hij thuis. Dat thuiskomen was anders dan gister. Hij keek links
en rechts onder de boomen van de straat door. Hij voelde zich meestal vrij
man, hij had de plek waar hij woonde in de oogen gekeken ; en hij voelde zich
meestal gebed in haar herfst als in zijn badkamer. Lach gerust om deze ver.
gel i j ki ng. Maar weet u beter ? Dit was echter het oogenblik, dat hij voor
het laatst daar in zijn straat stond. Hij kwam op zijn kamer, moe en vergooid.
De stilte lag zoo zwaar in zijn wezen, dat het was of een stroom tot ijs geworden was.
En alle dingen in huis waren kleiner geworden ; het huis was een ding uit
een speelgoeddoos. De menschen waren heel kleine poppetjes, die er precies
in pasten. Er huizeerde een zekere griezelige bedachtzaamheid in hem.
Er overviel hem de herinnering aan een avond toen hij naar de schouwburg
geweest was. Alleen, want ze bezochten bij hem thuis het theater nooit.
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Daar zou hij lang over kunnen vertellen, over die tocht door de herfststraten
(in de herfst begonnen de abonnementsvoorstellingen). Hij had een kaart
van een afficheur. Hij zat boven in het gebouw, hij zat zoo ver van de spelers
af. De lamp ging op : hij zat daar als een vrome jongen, hij wilde wat van
het leven weten. En hij zat te kijken. Er stond een lamp in de kamer op
het podium ; op de divan zat een oude vrouw in een geel kleed en las voor
aan een jonge vrouw, die aan haar knie gehurkt lag.
Hij zat te kijken. Er schoot zulk een hoog opgetuigde nieuwsgierigheid
in hem op...... Hij keek naar de menschen, die God geschapen had ; ademloos
volgde hij hun bewegingen...... hij hoorde van het stuk niets. Hij merkte
op, dat de menschen zoo rank zich bewogen...... Alleen bij herten had
hij hetzelfde ranke bewegen gezien. Een viool speelde sleepend een stuk
uit de Suite orientale van Popy, een sentimenteel stuk overigens. Beschroomd
en weetgierig als een schooljongen zat hij daar te kijken...... hij wou toen
al een nieuwe conclusie maken over de menschen. God, zijn zoo de menschen
dus, bad hij. Bevend als een onderzoeker, die weet, dat hij voor een allerlaatste experiment staat, zoo stond hij bevend op die plaats, die hij moest
innemen in zijn gedachten om een ingeving te ontvangen. De huid werd hem
plotseling geheel klam.
Wegener speelde die avond. Het stuk was Gespenster van Strindberg. Daar
overkwam hem iets bij. Hij wist niet of anderen dit zelfde kenden...... Een
soort vernauwing van het bewustzijn...... De heele zaal beneden hem (hij
zat op de al lergoed koopste plaats, heelemaal boven in het 2e amphitheater).
De zaal ging deinen...... de menschen werden stippen, vielen de diepte in,
een oogenblik zag hij het „Herabsturzen der Verdammten" van Michel
Angelo voor zich. Men mag zich stooten aan deze uitdrukking, men kan er uit
zien, hoe hoog opgeschroefd hij leefde...... Maar dat doet hier niets ter zake.
En op een gegeven oogenblik kon hij het niet meer in zijn besef klaar houden,
dat er een afstand bestond tusschen die Duitsche acteur en hij. Het was
precies op het punt gebeurd, waarop de acteur zegt : Es liegt ei n Leich nam
unterm Fussboden...... Hij zag het lijk onder zijn eigen vloer...... zijn eigen.
Des avonds liep hij naar huis...... Een dag lang bleef de diepe herinnering
In hem leven.
En nu deze avond. Hij had afstand gedaan ; hij had het op zijn wijze gedaan;
hij zelf was het geweest, die het had gedaan.
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Je komt terug van je eigen drama, dacht hij, de groote scène is gespeeld.
Hij kon geen naam onthouden. Ook gebeurtenissen vergat hij gauw. Maar
een stemming die hem eens had bezocht, herkende hij.
Had hij ooit zoo helder en zoo bedroefd tegelijk zijn wereld ingekeken
De kleine kring, waar hij zijn draden naar toe had gesponnen ?
Ik heb iemand vermoord, dacht hij en ik heb zijn lijk onder de grond gestopt.
Het verwonderde hem, dat het gruwen niet in zijn oogen was gebleven. Elke
zon zou hem armer vinden. Hij sprak een avondgebed uit. Geen enkel woord
nam hij dicht op de tong.
Het hooge raam, dat op het Noorden stond, liet een koud licht door ; het
laatste van de dag.
Hij hoorde dat iemand de trap opkwam.
Het is volbracht, zei hij. Hij wist dat hij blasfemeerde, maar hij had daar
absolutie van op dit oogenblik.
Toen hij opkeek, zag hij dat Gerard Riezepol in de deur stond. Hoe
kwam deze hier ? Minke had hem gezonden, wist hij opeens. Hij stond
daar, en iets van de hall, de badkamer, de auto, die Riezepol bezat, had
de bezoeker meegedragen in zijn kleeren. En iets van de inspanning
waarmee hij dit alles verdedigen moest, was een brandmerk in zijn
manieren. Bedremmeld stond hij in de deur.
Ik zag licht op je kamer.
— Scheelt je iets, vroeg hij.
Alles wat er in hem leefde trok aan de Rapper voorbij. Hij ging zijt
handen warmen, omdat hij wat te doen wilde hebben.
Scheelt je iets, vroeg Riezepol nog eens.
—Ja, een glas pils, antwoordde de Rapper. Hij keek den ander aan. Hij kon
er niets aan doen, dat Gerard hem niet graag aankeek. Hij had zijn oogen
gekregen, niet gekozen. En zijn neef kon langs hem heen kijken, als het hem
niet beviel hem aan te zien.
Zeker, ik ben te orthodox, dacht hij, toen Gerard de treden afging, want
vaster dan ooit lag het besluit in hem, uit de stad weg te gaan.

De volgende dag ging hij naar Riezepol's huis. Minke ontving stil en
gesloten het bericht, dat hij die dag ging vertrekken ; en dat hij ook
het stadje ging verlaten. Nu en dan keek ze hem aan, dan opende ze de
mond, alsof ze wilde spreken, maar dan zweeg ze weer. Het was Gerard
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aan te zien, dat het besluit hem beviel. Hij verborg zijn instemming niet.
Des middags brachten beide hem naar de trein.
Ze liepen over een smal trottoir in de oude stad. Minke liep vooruit, en
Gerard en Derk Jan volgden haar.
Gerard had een plusfour aan. Hij praatte druk en soms bleef hij midden
op straat staan. De overwinnaar. Hij bazelde hooghartig, dat hij
gaarne Derk Jan ontvangen had. De handen jeukten den jongen de Rapper
om die branie kapot te slaan. Het kostte hem immers maar een enkel woord.
Maar hij hield de kaken stijf op elkaar, en toen hem inviel dat hij daar het
een of ander mee verraden kon, hield hij ze losser. Hij keek zijn neef aan,
en toen hem inviel, dat hij al te zeer keek, alsof Gerard lucht was, keek hij
langs hem heen. En toen hij bedacht, dat hij hem ook zoo nog van zijn plezier
kon afhelpen, toen probeerde hij een tijdlang diens glorieuze domheid
te imiteeren. En toen bereikten ze het station.
Even voordat ze daar waren, gebeurde er nog iets. Derk Jan liet zijn oogen
zoo langs Riezepols figuur gaan. En hij pakte de riem van zijn pullover. Gerard
zei niets. Hij begreep dat het ding te laag zat. (Maar het zat goed). Toen
met een ruk trok Derk Jan het ding op. Tot ver over Riezepol's heupen.
Deze schokte even in de schouders.
De Rapper had zijn neef natuurlijk van de straatsteenen kunnen aftrekken.
Maar dat deed hij niet. Zelfs had hij er spijt van dat hij hem aangeraakt had.
Het was de negen en twintigste Augustus negentien honderd twee en
dertig.
En nu staan ze dan op het perron. Nog een oogenblik en de trein komt aan.
De Rapper beleeft fel dit oogenblik. Hij geniet er van, met haar te zijn,
die, voor het laatst, van hem geniet. Die roes ligt op hem zoo zacht als
dauw op het veld. Weg is ze weer.
De trein komt aan. Een zware gietijzeren pot op twee vleugels van stoom.
De trein staat stil bij de tunnel. Neen, bij de eerste rangs wachtkamer. Neen,
toch bij de tunnel.
— Heb je me niets te zeggen, vraagt Minke met haar oogen, als Gerard bij
haar staat en met haar stem als deze discreet verder weg gaat. Nu begrijpt
de Rapper pas goed, dat hij weg moet. Een conducteur duwt hem naar binnen.
-- Mag ik voor dit raam staan ?, vraagt hij een medepassagier -- Dank u.
Gerard is al weer bij de uitgang, maar Minke staat nog bij het portier.
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Of hij nog wat te zeggen heeft. Ja, knikt Derk Jan. Hij houdt de elleboog
op het portiersponning, hij heeft de dichte vuist voor de mond. Of hij
nog wat te zeggen heeft. Ja, ja, ja. Hij heeft de tanden in de vingers.
Minke doet niets, niets dan hem aankijken, aankijken. Ze wacht op
zijn antwoord. Hij had dat niet moeten zeggen, dat hij nooit terug kwam,
zooeven. Hij slikt. De trein gaat al. Zoo langzaam, hij heeft heelemaal niet vernomen, dat de trein begon te loopen. Hij doet de deur
open en springt terug op het perron. Niet. Dat doet hij niet. Of hij niets
meer te zeggen heeft. Hij begint te lachen achter in de keel. Minke loopt
mee. Een...... vijf stappen. Spreek dan toch......
En hij stottert...... Ja, hij heeft nog wat te zeggen, je moet Gerard de groeten
van me doen, zegt iemand. Hij, de Rapper heeft het zelf gezegd. Hij is het,
die dat gezegd heeft. Nu steekt Minke de hand op. Ze wuift.
De trein gaat al aardig vlug. De wielen bokken al over de lasschen. Het portier
is al dicht. Derk Jan heeft al gewuifd, en de trein is de bocht al om.

EEN NIEUW LIED
van een jongeling die zijn beminde ombracht, en daarvoor moest sterven,
medegedeeld door

WILLEM DE MÉRODE

O mannen en vrouwen hoort dit lied,
Ik zing het al langs de straten,
Hoe een jongedochter in groot verdriet
Haar achtbaar leven moest laten.
Hij was een sterke landmanszoon.
Haar betrekking was veel lager.
Zij verdiende deugdzaam maar weinig loon.
Hij kon zich niet aan haar verzadigen.
Hij heeft haar menig jaren bemind.
Zij wou hem haar eer niet geven.
Toen heeft hij door toornigheid verblind,
Haar afstand laten doen van 't leven.
Hij heeft een gelegenheid benut
Die hem eens werd geboden,
Zij waschte zich bij de regenput,
Hij heeft haar er in gestooten.
O lieden die dit spoedig hoort,
Wij moeten gaan getuigen.
Hij heeft dit eerlijk bloed vermoord,
Hij moet voor den rechter buigen.
„En hebt gij die jonge maagd verdaan?'
Och neen, mijnheer de rechter,
Het is bij ongeluk gegaan,
Ik ben als gij, niet slechter.
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Ik heb haar jarenlang bemind.
Haar eer moest zij bewaren.
Toen ben ik door droefenis verblind.
De duivel is in mij gevaren.
Heer rechter, ik heb geen kwaad gedaan,
k gaf haar slechts een stootje.
Door den duivel kwam het harder aan.
Zij lei het laatste loodje.
De rechter zei : „is het zóó gegaan ?
Wij zullen u losjes hangen.
Trekt dan de duivel de strop wat aan,
Gij kunt niet meer verlangen ".
Zij hebben hem onder de galg gezet.
Hij moest de ladder beklimmen.
Toen verlangde hij dat het volk verplet
Voor hem een gebed zou bidden.
Zij staken zijn hals in een losse strop.
Hij stond op zijn beenen te trillen.
Toen gaven zij de ladder een schop.
Hij hing schommelend te verstikken.
De mannen baden achter hun muts.
De wraakgierige vrouwen verbleekten.
Toen is men in huis zeer onthutst
Den opgehangen moorder ontweken.
Het lied van dit eerlijke gerecht,
Kunt gij nu zingen en fluiten.
Geef den zanger, die het heeft voorgezegd,
Om te leven een paar duiten.

DE BOTSING

JAN H. DE GROOT

...... de inzittende pater- missionaris is
aan de bekomen verwonding overleden.
(Krantenbericht).

Het is een bliksemsnel wegspringen uit de droom
van leven naar de sluimer van de dood.
(1/20 seconde afstand van weg tot boom)
Hij hangt in 't wrak. Gestold. Zijn hoofd bloedrood.
In prikkeldraadversperring stort een trouw soldaat,
Plotseling geschoten aan een doodstil front.
Geen aanval, geen bevel, geen huilende granaat.
Hij slaapt zwaar ademend en bloed gutst uit zijn mond.
Een blank signaal van vrede is zijn witte pij.
Boven de dood opstekende naar de zon.
Uitjuichende tot het leven over de woesternij
van staal en glas en d'om hulp schreeuwende claxon.

VERTEEDERING

JAN IETSWAART

De wulpen roepen ; een Octobernacht
Heeft hen als rusteloozen voortgedreven,
De wind is zacht en zingende geheven
En in den wind roepen de wulpen zacht.
De uren zijn vergaan en onze droomen
hebben de handen streelend bij elkaar gebracht;
En langs de ramen, roepende en zacht
Is het geluid van regenen gekomen.
Nu zijn jouw handen weer van ons verbond
Ben je als kind weer bij me komen zingen
Nu gaan de laatste rozen openspringen
Als uit het duister van een weeke mond.

VERJAAGDE

H. M. VAN RANDWIJK

Soms uit het stof van zonbebrande wegen
dwaalt hij een schoone wereld binnen,
waar bloemen bloeien en beken ontspringen,
ijle muziek van een gezongen regen.

Dan droomt hij van een broeder die kon hooren
eeuwen lang naar wat een vogel floot,
dan gaat langzaam het oude leven dood

en wordt uit hem een nieuwe mensch geboren.
Angst en vermoeienis zijn weggeweken.
Nu is hij opgestaan, om in het diepste
loover te spelen met de liefste
en fluisterend tot God te spreken.
- Maar vuur verspert de laatste laan
en kreunend vlucht hij voor twee oogen ,
want deze blijdschap is een logen
en deze tuin een waan.

FABRIEKSPOORT

H. M. VAN RANDWIJK

Gebouwen uit graniet, pilaren
een ijzer hek, dat over zand

en grind en met terzij wat blaren
en sprieten, een hooge lantaren
koud en verwaand de weg bespant.

Hier gaat een wild gevecht beginnen,
de vrede willen is humbug,
al wie verliezen zal daarbinnen
gaat en keert niet terug.
Daarachter wordt de aarde tot
een woeste plek; daar glanst het staal

phosphorisch in een donker kot
en maakt de schoonste droom kapot,
een mensch tot materiaal.
Daar is geen hoop, daar is geen winnen,

want staal is sterker dan een droom,
en gaat die eenmaal hier naar binnen
zoo sist hij weg in stoom.
De directeur had eens als kind
de bloemen liever dan het ijzer
en zei geheimen aan de wind,
maar wie bij deze poort begint
vergeet en wordt langzaam wel wijzer,
berekent wat men mag beminnen

en voedt zijn ziel tot strenger tucht.
Hier gingen witte bloesems binnen
maar nimmer zag men vrucht.
Daarbinnen staat een groot machien,
dat dreunt en splijt en snijdt en kerft,
wie niet nauwkeurig toe kan zien
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en sneller dan het wiel is, dien
grijpt het woedend tot hij sterft.
Een moeder mag vergeefs beminnen,
maar staal en ijzer blijven stom.
Hier ging een jonge kerel binnen
en kwam nooit meer weerom.
Golft een benauwde walm op,
die legt zich loerend langs de grond
en dringt de menschen in de kop
en knijpt de keel dicht als een strop
en maakt hen als een zieke hond,
tot zij zich afgesloofd bezinnen
op 's levens smart en zinloosheid.
Hier gaat kracht en gezondheid binnen,
maar voor een korte tijd.
Zoo in de nacht en 't helle licht
des daags gaan voeten aan en af,
der mannen met hun bleek gezicht,
gaan hier de mannen tot hun plicht
en tot hun graf.
Wie zal die droeve stoet beminnen ?
Want medelijden is humbug.
Hier gaan er duizenden naar binnen
en keeren nooit terug.
Heer Jezus, die vol liefde zijt,
zendt Uwe troost aan allen, die
hier zuchten uit hun zware strijd,
wees met de man die werkt en lijdt
en roept, en weet niet wie.
Maar Hij, die ieder wil beminnen,
de bron van zuiverst medelij,
smeekt ieder uur : Ach, laat Mij binnen ?
En Hem wijst men voorbij.

HERSTELLINGSOORD

W. J. STRIJT

Alles wat wij neerschrijven, hetzij in kunstvorm, hetzij
als inhoud van een brief, is belijdenis, verraad aan onszelf.
(Top Naeff).

Dien zomer waren de nachten licht, windstil en vervuld van zeegeruisch.
Aan den hemel, die onmerkbaar welvend naar een onzichtbaren horizon
daalde, trilden groote, glanzende sterren. Een vage geur van boomen en
bloemen, komend uit de tuinen van het dorp, zwierf aarzelend naar het
strand en vervluchtigde daar in de zilte lucht. Vredig vergingen de uren.
Doch een enkele maal waren de nachten bewogen, dan werd de atmosfeer
zwoel en dreigend : bliksemflitsen vlamden door het duister, één oogenblik
de majesteit openbarend der grijze, deinende wateren ; donderende slagen
kletterden neer, langzaam verstervend over de breede duinenrijen. Daarna
ruischte uren lang de regen. — In den vroegen morgen was de hemel opnieuw
van een ongerept blauw, nevelsluiers hingen om de verre duintoppen en
een zuivere wind gleed frisch en speelsch vanuit het Oosten aan. — Een
nieuwe dag was begonnen, een dag zonder plicht en zonder arbeid, een dag
van enkel ontvangen.
Wij liggen in de warme zon, die sterker branden gaat, al naar de morgen
voortschrijdt. Langzaam verglijden de uren. Boven de duinen beeft de hitte
en in ons lichaam hamert rusteloos ons hart. Wij spreken weinig ; sommigen
lezen, anderen liggen loom, met gesloten oogen, te luieren. Maar o, de
vele gedachten, de ontelbare beelden, die onzen geest vervullen ! Stil liggen
wij, zooals wij eens liggen zullen, later. Dan zal er gezegd worden: „zij is
heengegaan ", omdat onze ziel vluchtte, ver de oneindigheid in. Doch hoe
vele malen heeft zij ons lichaam niet reeds verlaten om te gaan naar de
menschen en dingen, die ons zeer lief zijn...... Een onvatbaar wonder is
dit, dat wij kunnen zitten aan een tafel, onder neerstroomend lamplicht
en spreken over velerlei onderwerpen, terwijl onze ziel ver van ons leeft
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in vreemde landen en met andere menschen. Wie kan ons verzekeren, welk
bestaan het ware is van deze beide ? — Als wij ons weer bezinnen op de dingen
om ons heen, voelen wij de warmte pijnlijk gloeien in ons bonzend hoofd.
's Middags in het rustuur, wanneer de hitte haar hoogste punt bereikt,
is het huis als het slot van Doornroosje, alles slaapt en zwijgt. Dan zijn wij
beiden nog maar alleen op het zonnige balkon en glijd ik het bed uit naar
haar toe. Soms is ons gesprek luchtig en vol plagerij. Onze stemmen schieten
nu en dan uit in een lach, waarvan wij zelf schrikken. Soms ook praten wij
ernstig. Ik bewonder in stilte haar geduld, haar opgewektheid en misschien
het meest de wijze, waarop zij zwijgt over haar moeiten. In de vertrouwelijkheid van deze uren naderen wij elkander in een begrijpen, dat wij verwonderd
aanvaarden. Pas als de bel, minder poëtisch dan de prins van Doornroosje,
de betoovering verbreekt, haast ik mij terug naar mijn bed, dat verblindend
wit blikkert in de zon.
De middaguren zijn vol bedrijvigheid. Bezoekers wandelen voorbij, loopend patiënten komen een babbeltje maken, vertellen van hun plannen voor den
verderen dag. Zij hebben belangwekkende verhalen uit de lagere regionen,
waar wij bedpatiënten nooit komen en wij schateren om de komieke gebeurtenissen, of deelen ergernis over voorgevallen onaangenaamheden. Het
is, of wij de menschen scherper zien, wanneer het leven ons heeft neergelegd, waar zij vrij rond kunnen gaan. Wij onderkennen hun gestemdheid
aan een enkele, simpele beweging, een achteloos gesproken woord, de
wijze reeds, waarop zij tot ons komen. — Wanneer zij weggaan, blijven
wij nog even bezig met hun leven, wegen de goede en de slechte kansen
weifelend tegen elkander af. En in een verbroedering, die ziekte ons brengt,
verheugen of bedroeven wij ons, al naar de schaal overhelt.
Dan komt de avond. 0, de onbeschrijflijk schoone zonsondergangen ! Als
een eindelooze rij van wonderen zijn ze geborgen in het kostbaarste schrijn
van mijn herinnering ! Tusschen nooit geziene kleuren zinkt de roodgouden
bol in zee en de golven tinten rossig en goud, als had de zon zich opgelost
en haar edele substantie vermengd met het glanzige water...... En over de
duinen zweeft de Heilige Geest : het groen wordt blauw als bedauwde
druiven ; hoog aan den verstilden hemel liggen de roomblanke schapewolkjes
ol kjes......
....
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Een lotgenoot is me trouw gebleven, de anderen zijn naar binnen gegaan.
Wij trekken onze bedden dicht bij elkander en gaan liggen lezen. Beneden
in de open serre is gelach en gepraat. Wij kunnen zien, dat het er vol is.
Maar wij hebben stilte en ruimte rondom ons, stilte en ruimte in ons hart.
Soms ook bekijken wij samen een plaatwerk, verliezen ons in uitweidingen
over schilderkunst, over verre steden, waar wij beroemde werken hebben
bewonderd. Een ander maal bezien wij een Missaal en een Nieuw Testamentje
en ik verdedig enthousiast den Protestantschen kerkzang. — Doch als de
avondkoelte opsteekt, glijden wij huiverend onder onze dekens. Wie zal
de eerste ster ontdekken ? De maan stijgt achter de duinen omhoog ;
blank is haar licht, koel en zegenend. Het meisje naast me heeft als kraamverpleegster in Indië gewerkt en ze vertelt van de vele nachten, waarin ze
geroepen werd, de dessa in. Bij haar vertellen is het mij, of ikzelf daar loop
onder exotische boomen, in de zwoele warmte van een tropischen nacht.
De donkere, massieve duinenrijen zijn woeste bergketens geworden, waar
roofdieren rondsluipen, met hun vurige oogen speurend naar prooi. Hoor
ik in de verte niet het weemoedig gejank van honden, die de maan aan
Ik ga mee binnen in de armelijke woning, waar een nieuw leven-blafen?
aanvangt bij een walmend olielichtje en ik ben het, die tevergeefs zoek
naar iets van kleertjes voor het kind.
Als de bel ons eindelijk naar ons kamertje drijft, komen de andere patiënten
roezig pratend de trappen op. Eén spreekt mij aan, „mag u nog niet op ?
Vindt u het niet vreeselijk saai zoo den heelen dag boven ?"
Soms ga ik in den loop van den avond een praatje maken met één, die reeds
heel lang ziek ligt. Zij ligt op een ander balkon, dat uitzicht geeft op zee
en duinen beide. Ik herinner mij een parelblanken avond, die zee en hemel
gelijkelijk rose en teed er paars had getint. Als vloeibaar metaal rustte
het gladde watervlak tegen het strand. Wij spraken weinige, onbeteekenende
woorden en lieten ons drijven op onze gepeinzen. Tot zij eensklaps mijn
hand greep : „zeg eens eerlijk, denk je, dat ik ooit beter zal worden ?"
ik wendde mijn oogen af van de broze teederheid der verten, keek gedachteloos naar het kleine dorp, dat tusschen de duinen gevangen ligt en waar
in vele huizen reeds lichten straalden. Een kerk stak haar zwarte toren hoog
en scherp in de sereene lucht. „Ik weet het niet", antwoordde ik, „maar
ik denk van wel ". — „En wat dan, als Ik beter word, waar moet ik dan
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mijn brood mee verdienen...... daar denk ik zoo dikwijls over !"
Beter worden...... brood verdienen...... Zoo is het leven, dit zijn de groote
vragen, die zich in al hun onverbiddelijkheid opdringen en met hun vale
schaduw de ontroerendste ervaringen versomberen. Maar voor wie is dan
toch de schoonheid der aarde ? voor wie het voluit drinken uit dien overvloeienden beker der heerlijkheid ?
Iedere zomer, zelfs de voorbeeldigste, heeft zijn doorstormde dagen. De
wind jaagt een zandregen tegen de ramen en men is aangewezen op het
kleine, witte slaapkamertje. Een dag van veertien uren werkeloos en in
eenzaamheid te doorleven, is lang. Maar de gierende wind en het onophoudelijk gebulder van de schuimende golven, maakt ons moe en zingt onze verbeelding te rust. Kalm gaan onze gedachten over de kleine gebeurlijkheden
van den dag. Wij ontvangen brieven en glimlachen om de goedgemeende,
maar onnoodige vertroostingen, welke men voor ons heeft neergeschreven.
Zoo nu en dan glipt er iemand het kamertje binnen, hangt verveeld op
een stoel. Beneden is de stemming geladen met ontevredenheid, beter
is het bij een, die dankbaar is voor alle afwisseling en gewillig luistert. Later
op den middag breekt de zon de grijze wolken, het blauw verschijnt ; meer
en meer blauw en eindelijk drijven fel blan ke wolken snel en zegevierend
landwaarts. Maar de zee blijft hevig bewogen en draagt tot aan den horizon
haar breede, witschitterende schuimranden. — De avonden zijn zonder
geluiden. Beneden wordt thee gedronken en druk en veel gepraat. Boven
suist de stilte binnen de witte muren en wij verdiepen ons in de louterende
zuiverheid der woordkunst. De enkele malen, dat weemoed onze ziel

is

ingeslopen, lezen wij hardop de ernstige woorden van den Bijbel, tot de
levensvreugde zich weer opricht binnenin ons en wij opgewekt en vriendelijk
den nachtgroet beantwoorden kunnen, die ons wordt gebracht. Het is
de zee, die ons trouw blijft met haar nooit verstommend lied, totdat de
slaap ons tot zich trekt.
Zoo is het leven vele, vele weken. Maar eindelijk mogen wij weer gaan,
waar onze voeten ons dragen willen. Met blijdschap nemen wij opnieuw
de wereld in bezit. Waren lente en zomer tot nu toe ongeweten aan ons
voorbij gegaan immers, de jaargetijden glijden spoorloos heen over de
deinende watervlakte — des te inniger is onze verrukking, nu wij alles aan
bloei. Toch, van onze ontdekkingstochten in
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en duinen, keeren wij telkens weer verlangend terug, tot de zee, die ons
gegrepen heeft met de verheven majesteit van haar rustelooze rust.
Dan komt de herfstmaand. Scherper staan de contouren der duinen afgeteekend tegen de heldere luchten, verlaten ligt het strand, dat weer
door troepen krijschende meeuwen is bevolkt ; koeler zijn de blanke
morgens, koeler de vroeg invallende avonden. — Soms wandelen wij in
den wassenden schemer langs de kust, die donker schaduwt naast het zilverspiegelende water. Wij spreken over diepzinnige onderwerpen, redetwisten
op vreedzame wijze over den godsdienst, waarover wij het niet eens zijn.
„Waarom ", zegt mijn metgezel, „zouden wij nog een leven wenschen na
dit leven. Ik vind dit leven mooi en rijk genoeg en alle dingen gaan immers
voorbij, waarom wij menschen dan niet ?" Het klinkt verstandig, maar iets
in mij verweert zich. Niet om mijzelf, maar om de anderen. Ik moet denken
aan één, die altijd liggen moet en altijd pijnen lijdt. Een jong meisje, wier
dagen verspild worden in een donkere, trieste achterkamer met uitzicht
op een grauw schuurtje. Is het leven mooi en rijk genoeg ? En ik zeg :
„maar denk eens, dat je een ongelukkig leven had, veel verdriet, of een
ongeneeslijke ziekte, zou je dan ook zoo kunnen praten ?" — „Ja," zegt ze,
,,ik geloof van wel, er is altijd genoeg om gelukkig te zijn, er is zooveel
prachtigs en wonderlijks ". Wij gaan zwijgend. Ik denk aan de broosheid
van een mensch, één kleine druppel vergif en verloren is het lichaam ;
één wreed woord en het edelste in een ziel verkwijnt smartelijk. Wij weten
immers niet, of wij altijd de kracht zullen bezitten om gelukkig te zijn.
Wij zijn slechts zeker van het geluk, zoolang wij het dragen in onze hand
maar zoo het de vleugels uitspreidt en wegwiekt ?
Langzaam komt de winter nader, onmerkbaar bijna, maar de laatste duindoornbessen verschrompelen aan de stugge, grijsgroene struiken en in
steeds grooter vluchten cirkelen de zwaluwen in de herfstige lucht, opgewonden door den nabijen trek. -- Eindelijk breekt de laatste dag voor mij
aan, een stille, vredige dag vol gouden zonlicht. Het lijkt een verbeelding,
dat ik alles werkelijk voor de laatste maal beleef, voor het laatst op mijn
pantoffels over de gewreven vloeren glijd, voor het laatst in zal slapen en
ontwaken bij het golfgeruisch. Het lijkt een misvatting, dat ik niet meer
's morgens de ronde zal doen bij wie nog ziek liggen en 's avonds niet meer
voor zal lezen op de slaapzaal. — De dag is druk van voorbereiding voor
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het vertrek, maar als het avondbrood gegeten is, sta ik op voor mijn laatste
wandeling. Zoo dikwijls heb ik dit de laatste weken gedaan na het eten.
Niet als nu was dan de hemel zachtgekleurd door spaarzaam avondrood,
niet als nu waren de kruivende golfkoppen, waar zij gleden over het matte
zand, rose doorgloeid. — Roekeloos trokken de zware, donkergrijze wolken
over het grauwe water heen en de liedjes, die ik met mijn sterkste stem
zong, klonken niet boven het lied der branding uit. Nu is alles van een kalmen
vrede. — Als Ik weg wil gaan, zegt iemand, ,,ik ga mee ". Wij loopen samen
over de verlaten boulevard en ik luister naar de woorden van de ander.
Over haar leven, haar vrees en haar verlangen. Ik kijk naar het jonge
gezicht met de moewe oogen en verbaas mij over zulk een onverwachte
openhartigheid op dezen laatsten avond. Dan wend ik mijn oogen opnieuw
naar de wijde verten, die ik verlaten moet voor nauwe, drukke stadsstraten vol rumoer. Lang staar ik naar dit, wat mijn liefde heeft voor altijd,
naar dit, waarnaar ik, zoolang ik leef, terugverlangen zal. Hoe dikwijls heb
ik met anderen gewandeld langs deze geliefde zee van mijn land, vele jaren
geleden reeds met menschen, wier herinnering verbleekt en als levenloos
in mij ligt. Nu herdenk ik hen eensklaps en herproef alle vreugde of bitterheid, die hun nabijheid mij bracht. Maar zij zijn voorbijgegaan en deze vrouw
naast mij, ook haar zal ik nooit meer ontmoeten, al leefden wij vele maanden
hetzelfde leven. De levensstroom is sterk, hij drijft de menschen uiteen en
slechts degenen, die wij vastgrijpen met geheel onze ziel, vermogen wij
dicht naast ons te houden bij de wisselingen der getijden. Zelfs hen niet
eens altijd......

H. MARSMAN

L. H. STRONKHORST

Zoo iemand zou misschien deze heele verweekte en ver
moderne wereld kunnen reinigen en haar van al haar-wijfde
hartziekten genezen. Maar zoo iemand ben ik volstrekt niet.
H. MARSMAN.

De laatste paar jaren zijn we 'n rij prachtige romans rijker geworden, waarvan er veel
buiten onze grenzen spelen. En nu las ik pas 'n roman ('n novelle als ge wilt) van 'n
tot nu toe onbekend auteur n.l. E. G. van Heusden : „Laatste Nieuws ". Dit boek heeft
mij van 'n hinderlike gedachte bevrijd. Van deze gedachte : dat men persé in Italië (b.v.
de Scharten's, v. Schendel, Fabricius) of in West-Indië (Albert Helman) of in Oost-Indië
(b.v. Szekely-Lulofs) of op 'n Spaans eiland (Theun de Vries) of in China (Slauerhoff)
of in de Balkan (A. den Doolaard) of waar dan ook (behalve in Holland natuurlik) gewoond moet hebben, of er in elk geval langere tijd geweest moet zijn, om nog 'n nieuw,
fris krachtig-levend boek te kunnen schrijven. Maar nu weet Ik weer dat het „Laatste
Nieuws" van ons Holland even belangrijk is, als het voorlaatste nieuws uit de Balkan
of China of...... Parijs. De hoofdzaak is niet of men in zijn boek 'n ander milieu, sfeer,
natuur tekent, maar of men schrijver is, of men wat te zeggen heeft, of men levenskracht bezit, en die aan het werk meedeelt, of het bloed snel en warm stroomt, of
er ziel en hart is in het werk. Dat is het waar het op aan komt. En als ge de gedichten
van Marsman las en zijn essay's, dan weet ge het, dat Marsman zo kan schrijven. Dan
weet ge dat hij meer voor onze literatuur gedaan heeft dan menige schrijver- van-populaireromans. Nee, dit is geen goedkope vriendelikheid, maar 'n waarheid, 'n feit. Lees van
zijn essay's uit „De anatomische Les" „De Lamp van Diogenes" en „Kort Geding" maar
eens de stukken waarin hij uitvaart tegen de jongeren, hen uitjouwt, hen hoont bijna !
Niet om daarmee tevens te zeggen : het verkeerde dat er bij 'n ander is, is er bij mij
niet, en het weinig goede dat een ander heeft, is bij mij volmaakt. Nee, dat niet, want
hij smeekt hen, hem niet meer alleen te laten. Nee, maar om hen wakker te ranselen,
om hen te doen opspringen van strijdlust en van lust om te scheppen in 'n woeste
schuimende drift, omdat alles beter is dan maar : af te wachten en te zitten kniesoren
en druilen. Twijfelt ge ? Een voorbeeld ! Marsman schrijft in „Kort Geding" twee essay's
over Anthonie Donker. Hierin zweept hij Donker op in striemende woorden tegen Donker's
eigen konservatisme, om te eindigen met : „Laat Anthonie Donker zijn avondwandelingen
staken en op zoek gaan naar sterren en sneeuw". In „Fausten en Faunen" schrijft Donker
over „Marsman als kritikus" en hierin zegt hij naar aanleiding van Marsman's stimulerende
woorden : Ik ben niet de eenige die door zijn critisch en aanvurend woord creatief totaal
opveerde".
En nu verscheen enkele maanden geleden van H. Marsman de roman „De dood van Angèle
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Degroux". We konstateren met verbazing, dat er in dit boek maar een mooie tietel voorkomt, de tietel van het twede hoofdstuk : De geest zweeft over de wateren...... En die
tietel is nog niet origineel ! Toch is dit nog het erge niet. Maar dat alleen in het twede
hoofdstuk de geest zweeft en leeft en niet in alle hoofdstukken, in alle zinnen, in alle
woorden, dat is het ellendige. 0, als we in de lange gesprekken tevergeefs naar 'n uitweg
zoeken ('n open vlakte ! snelheid !), dan begint dit jammerlike zekerheid voor ons te
worden : de meezuigende vaart van jonge paarden in de vurige morgen is geworden een
sukkeldrafje van een kreupele hit in de druilerige schemering. Hoe is het mogelik dat
iemand als Marsman zo iets on-interessants, on-origineels kan schrijven. Moest het niet
als 'n absolute onmogelikheid klinken : Marsman en on-origineel ? Zeker, het is niet
moeilik om prachtige fragmenten in dit boek aan te wijzen. Maar in zijn geheel is het
niet schuimend van leven. Waar dit werk mooi is, is het niet mooier en beter dan zij n
essay's. Zijn inleiding op het „Nagelaten Werk" van Gerard Bruning b.v. is veel mooier,
levendiger, boeiender, brillanter dan dit boek. En hoewel ik weet dat men evenveel
talent moet hebben om 'n misdadiger als om 'n „heilige" uit te beelden, evenveel om
'n fat als om 'n Spartaan te doen leven, is het mij toch onbegrijpelik hoe iemand als
Marsman (ik zeg niet : A. M. de Jong of Ali van Wijhe-Smeding of wie dan ook, maar :
Marsman !) een tijdlang schrijven kan over zo'n lamlendige dekadent als de hoofdpersoon
Charles de Blécourt, 'n. doel-, 'n leven -, 'n hart-loos mens.
Vuil Leenke uit de „Peetwerkers" van Antoon Coolen bezit meer ziel en hart, haar leven
meer doel en straalkracht dan het leven van dit heer. Ge wilt niet geloven dat de hoofd
uit dit boek 'n hart-loos mens is ? Nu dan !
-person
Charles de Blécourt heeft 'n verhouding met Angèle Degroux. Angèle vertrekt plotseling
naar Brussel maar zal Maandag in Parijs weerkeren. Charles denkt de drie dagen dat
zij weg is aan niets anders dan aan Angèle. Hij vreest dat ze niet terug zal komen. Hij
zal naar het station gaan. Zal hij ? Het ja — nee duurt tot het te laat is. Angèle rekent
er op dat hij op 't perron zal staan, heel zeker, zo „dat zij even het missen dier zekerheid
als een leegte gevoelde, maar tegelijk als een ongekende bevrijding, oneindig sterker
dan deze leegte ". Vijf jaar later. Angèle is getrouwd met van der Mark. Ze is ziek,
en wil voor haar sterven nog eens Charles zien en spreken. Hij komt. Angèle erkent
dat zij verkeerd deed door van hem weg te trekken. En Charles zit aan het bed van
een bijna stervende vrouw. En hij denkt aan de realiteit van een huwelijk met haar,
en toen „erkende hij dat het misschien toch maar beter was dat de dood hem haar
weer ontnam ".
Maar dit is nog niet koud genoeg. Even later zitten van der Mark en de Blécourt samen
in een kamer. In een andere kamer van datzelfde huis ligt een jonge vrouw te sterven.
Het heet dat beide mannen van deze vrouw houden. Tussen de beide mannen ontwikkelt
zich dan een gesprek. Angèle had nooit iets tegen van der Mark gezegd omtrent de
Blécourt maar nu weet hij toch alles. Het gesprek vervolgt dan :
— Maar de opoffering van haar zwijgen heeft ze daarmee te niet gedaan, zei Charles aarzelend.
--- En gelukkig. Opoffering is een phrase tegenover de liefde...... en ook tegenover de dood.
— Dus u vindt zelf dat zij het recht had om nog te spreken ?
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— Ongetwijfeld. Ik zou zelfs zeggen : de plicht. Tegenover ons beiden. Ik vraag mij alleen
af waarom een zoo absolute natuur zoo lang heeft geaarzeld.
-- Juist uit absolutisme, denk ik.
Van der Mark keek gekweld voor zich uit.

Dat begrijp ik niet goed, zei hij kort.
Dat komt omdat u onder absolutisme iets anders verstaat dan ik. U bedoelt gehoorzamen aan een norm, terwijl ik gehoorzamen aan het leven bedoel. Angèle heeft de
knoop voorzichtig willen ontwarren om het touw te behouden. U hakt de knoop, vermoed ik, onmiddellijk door. Maar dat kost dan het touw."
Verkillend werkt zo'n sitaat. Onmenselik is het dat deze schrijver In zulke omstandigheden
laat redeneren in plaats van laat leven. Indien Marsman 'n belangrijk, een groot schrijver
wil worden, dan zal hij moeten leven in en uit Het Leven, dat is : door het geloof in
God den Vader, en in Jezus Kristus Zijn Zoon, en in den Heiligen Geest. (En nu weet
ik wel: men mag jong en vurig spreken over „het leven ", maar als men over „Het
Leven" spreekt dan...... is men oud en preekt men.)
Maar een feit is : alle leven, dat niet gevoed wordt door de Levensbron zal verdorren,
verstenen, mummificeren, ook het leven van Marsman !

EEN REVOLUTIONAIR TIJDSBEELD")

VAN HAM

Jef Last is onbetwist de beste der moderne Iinksradikale schrijvers. Hij kent door persoonlike omgang en door eigen arbeid milieu en mentaliteit van intellektuelen en arbeiders.
Hij heeft heel wat van de wereld gezien, bezit een goed verstand en van alle jonge revolutionaire auteurs het meeste talent.
Daardoor hadden de beschuldigingen tegen Jef Last, als zou hij zijn gegevens uit 't manuskript van een kollega- auteur en partijgenoot hebben genomen al dadelik een geringe waar
aanval op Jef Last opende, heeft er niet veel plezier-schijnlked.EAMJog,ied
van beleefd. Zonder op de beslissing van de ereraad vooruit te lopen, kan worden gekonstateerd, dat de beschuldigingen van de Jong door Last vrij overtuigend worden weerlegd. Ook werd het in de diskussie niet waarschijnlik, dat de Jong bij deze onverkwikkelike
geschiedenis uitsluitend gedreven werd door de begeerte om de goede zeden onder de
auteurs te bewaren.
Laten we ons daarom tot het werk dat voor ons ligt, bepalen, afziende van de vraag,
of het gehele boek wei Jef Last's eigendom is.
Jef Last heeft getracht de geschiedenis van de revolutionaire beweging te schrijven. Daarom
was voor hem de beschuldiging van de Jong, als zou hij ook niet goed op de hoogte van
de feiten zijn geweest, in gelijke mate een erezaak als de beschuldiging van plagiaat.
Terecht meent hij, dat een geschiedschrijver die met de historiese feiten zelf in konflikt
komt, niet waard is gelezen te worden.Natuurlik blijven ook voor Jef Last kleine vergissingen
mogelik, maar zover ik de feiten ken en voorzover ze tussen de Jong en Last in discussie
waren, is te konstateren, dat Jef Last zo dom niet is om het zich met zijn histories materiaal al te gemakkelik te maken en daardoor tegenstanders een goede trefkans te geven.
Ik aanvaard dus, dat met uitzondering van een enkele ongewilde kleinigheid, zijn mede
feiten tegen een onderzoek bestand is.
-delingr
Hierbij moeten we echter goed onderscheid maken tussen historiese gegevens en de
interpretatie van deze en verder de kunstenaarsarbeid, waarmee Jef Last deze gegevens
tot historiese roman aaneenvoegt, een arbeid waarbij hij veel moest tussenvoegen, dat
de schijn van historie aanneemt.
Ik neem dus nu van Jef Last b.v. gaarne aan, dat de jonge matroosjes vaak in looppas langs
de Witte Singel te Leiden hebben gedraafd ; ook dat ze jeugdviezigheden hebben bedreven,
gelijk ik er aan zou willen toevoegen, dat de gedwongen looppas hun gezondheid en karakter
minder heeft geschaad dan de vrijwillig tegen het verbod in bedreven zonde. Maar ik
stel er tegenover, dat een ander auteur ze in de roeiboot in regelmatige riemslag zou hebben
opgemerkt en onder hen veel gezonde jongens-opgewektheid zou hebben gewaardeerd.
*) Naar aanleiding van Partij Remise door Jef Last. Uitg. Mij Contact. Amsterdam (z.j.).
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Zo is de hoofdstrekking van deze roman, dat de prachtige gelegenheid, die er in 1918
voor het revolutionaire proletariaat is geweest om de regering over te nemen, verknoeid
is door besluiteloosheid van Troelstra en door verraad en egoïsme van anderen. De
massa bedrogen en zoet gehouden met sociale lapmiddelen en ten slotte door Hitler
en de bom op de Zeven Provinciën tot de ontdekking gekomen, dat de partij verloren
is ?...... nee, remise gespeeld. Er moet opnieuw worden begonnen.
Wat rangschikking en interpretatie der feiten hier doen kan, zonder aan de feiten zelf
te knoeien, weet ieder, die enig verstand heeft van politiek en historie.
Zonder twijfel aan de historiciteit van enig feit doorziet men toch al lezende dadelik
de door een marxisties doctrinair verwrongen historie. Al wat niet tot de arbeidende
klasse behoort, is onder de haat van Jef Last zo scheefgegroeid, dat het een wereld
van wanstaltige onwerkelikheid is geworden. Het gaat bij een partijman als Jef Last gelijk
het verwoede psycho-analytici gaat : ze zien het normale niet meer.
In zeker opzicht had Jef Last het gemakkelik. Een auteur, die in een 300 ruim gedrukte
pagina's een strijd van meer dan 30 jaren in de vaderlandse politiek, op de vloot en in Indië
in romanvorm moet beschrijven, moet wel in forse lijnen een schetsmatig beeld geven.
Hij kan hier en daar slechts aanduiden, doet een greep, neemt typen voor mensen, enkele
karakteristieke momenten voor historie. Hij heeft dus alle gelegenheid, hem door de
kompositie in zijn werk geboden, de historie wat naar zijn hand te zetten.
Aan de andere kant heeft Jef Last het zich toch wel wat erg gemakkelik gemaakt, of
hij is zo gewoon aan een publiek, dat stomweg gelooft in een historiebeeld, dat door
chargeren en verscherpen der tegenstellingen spreekt, dat hij bij zijn romanpubliek een
mentaliteit en een goedgelovigheid heeft verondersteld als bij het publiek van een politieke
vergadering.
Wie de studenten, de heren uit de Witte, de officieren, de dominee via P a r t ij r e m i s e
leert kennen, krijgt een gechargeerd beeld van hetgeen onder deze heren wel eens voor
Wie daar dan nog op de koop toe de matrozen en arbeiders ziet afgebeeld als-komt.
slachtoffer van de meest duldeloze kwellingen, weigert ten slotte in de historiciteit van
het tafereel als geheel te geloven.
Dat is een anecdotiese historie-schrijfkunst, die zo bij uitstek tendentieus is, dat ze
onder de rubriek pamfletten moet worden ondergebracht.
Deze eigenschap heeft P a r t ij r e m i s e ook als kunstwerk grote schade gedaan.
Wel handhaaft Jef Last zijn naam als schrijver van pittig proza, maar zijn zorg om overal
aan te dragen met historiese „gevallen" maken de romanfiguren zozeer tot bijzaak, dat
de lezer al spoedig gevoelt, dat hij het woord roman en de familie de Ruiter bij het propagandageschrift op de koop toe krijgt, maar dat het om het kunstwerk, het tot leven brengen
van een Hollands arbeidersgezin uit onze tijd, Jef Last niet, maar dan ook helemaal niet
te doen was. De bladzijden over Sneevliet en Troelstra, hoe interessant op zichzelf, staan
zo geheel en al buiten romanverband, dat we nauweliks bij een bespreking van P a r t ij
r e m i s e over kompositie kunnen spreken. Zijn doel, dat toch alleen maar bereikt
kon worden, wanneer hij de lezer had kunnen boeien, en deze de politieke agitator
had kunnen doen vergeten, schiet hij dan ook volkomen voorbij.
Nu is dit gedeeltelik opzettelik. Het filmiese en journalistieke-kaleidoskopiese en daarmee
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het afzien van het verhaal wordt niet door Jef Last geïntroduceerd, maar is reeds een
bekend procédé in de literatuur. Maar dan moet de dwingende kracht der feiten veel
groter zijn dan Jef Last vermag aan te voeren, dan moeten de verhaalbrokken weer
niet met zo'n literaire ernst worden behandeld, alsof inderdaad de aandacht voor een
verhaal wordt gevraagd.
Dat overigens de stijl ook vaak die van het politieke pamflet nadert, moge blijken uit
een zinnetje als dit : „Colijn, op wiens pandjesjas van Zondagschen dorpsbruidegom noch
olievlekken noch het bloed van de slachtoffers der Gajong en Alaslanden te zien zijn...... ".
Dat ik de maatschappijbeschouwing van Jef Last niet deel, dat zijn kijk op de politieke
ontwikkeling de mijne niet is, zou voor mij niet hebben ingehouden zijn boek zo beslist
terug te wijzen, als ik tenslotte doe.
Een literair document van een revolutionair strijder, waardoor het mogelik was een
ogenblik in de verleiding te komen mee achter de rode vaan mee te lopen, zou ik wel
bestreden hebben, maar ik zou er mijn waardering niet aan hebben onthouden. Iets
van een anders idealen te willen verstaan, is niet een relativerend psychologisme, maar
de behoefte om een tegenstander recht te doen en een uiting van de liefde, die uitdrijft
naar de ander. Daarom was Nexö's roman D i t t e een boek, dat ik om zijn diepe
menselikheid en mensemin als een verrijkend werk durfde en moest aanprijzen.
Maar in Jef Last's P a r t ij r e m i s e vind ik een auteur, die zich buiten het leven, maar
midden in de politiek plaatst, die slechts naar de partij vraagt, die het gebeuren ziet
als een spel — goed, een edel, voornaam spel — een spel, dat verloren of gewonnen
wordt. Een spel, dat alle aandacht vraagt, scherpzinnigheid, een spel, dat buiten het
hart omgaat, dat niet naar geloof vraagt, slechts wacht op het ogenblik, dat de beslissende
zet kan worden gedaan, waarna de ander kan worden vernietigd. Een spel, dat alleen
bewondering wekt om de taaie volharding, waarmee het wordt gespeeld, als zelfs wanneer
de partij hopeloos vastgelopen is, het woord ,,remise" wordt gestameld en de stukken
opnieuw worden uitgezet.

TWEE KATHOLIEKE ROMANS

J. HAANTJES

F. Mauriac, De adderkluwen, vertaald door Gerard Wijde veld. Teulings Uitgevers - Maatschappij, 's-Hertogenbosch. z.j.
Franz Herwig, Hoop op licht, vertaald door Jos. Panhuyzen. N.Y. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg. z.j.

Er zijn twee omstandigheden waardoor het eerste van de twee door ons te bespreken
boeken gemakkelik aan de aandacht van ons publiek zou kunnen ontsnappen. In de eerste
plaats verscheen het bij een specifiek Rooms- Katholieke uitgever ; in de twede plaats
kreeg het in Nederlandse vertaling een titel mee die niet aantrekt, „De adderkluwen ".
Toch verdient dit boek ook door Christenen van Protestantse gezindheid gelezen
te worden. In zijn tendenties is het niet specifiek Rooms- Katholiek, maar veeleer algemeen
Christelik. En als zodanig is het een merkwaardig boek. Want het tekent de ontwikkeling
van een oude man die kort voor zijn dood zich weet te bevrijden van een verleden dat
zijn leven vergiftigd heeft, en nu, na deze bevrijding, uitgroeit tot een mild en simpel
geloof.
Zulk een zielkundig proces doet onmiddellik denken aan Freud en inderdaad is er in de
tekening van de grijsaard heel wat Freudiaanse psychologie verwerkt. Maar hier vinden we
nu eens geen enkel spoor van de destructieve invloed die er overigens vaak van de in
Freud gedrenkte litteratuur kan uitgaan ; integendeel, van deze roman gaat zeer beslist
een positieve werking uit. Als dit boek destructief werkt, dan is dat tegen de vormendienst die de meeste bijfiguren uit deze roman aanhangen, en wie is tegen vormendienst
feller opgetreden dan Jezus zelf ?
Dat is wel de grote betekenis van deze roman ; het is een verhaal dat zonder Freud niet
te verstaan is, maar dat door de mildheid waarmee het geschreven werd, Freud ver
achter zich laat. Wij kunnen wel afwerend staan tegenover wat de moderne psychologie
ons bracht, maar wat geeft het : tenslotte moeten we wel erkennen, dat de resultaten
van deze psychologie, ook zonder dat we het wilden, onze voorstellingswereld zijn binnengedrongen. Dan deze resultaten liever bewust aanvaarden, en benutten voor een voller
levensontplooiïng van onszelf en van anderen. Freuds eros is alleen te overwinnen als we
haar dienstbaar weten te maken aan de Christelike caritas. En het is vanuit deze caritas
dat een roman als „De adderkluwen" geschreven werd.
Overigens is „De adderkluwen" aestheties niet geheel geslaagd. Het boek is geschreven
in monoloogvorm en inderdaad is deze monoloog wel de vorm waarin de ontwikkeling
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die de grijsaard doorloopt, het duidelikst kan worden uitgebeeld. Maar tegenover deze
ontwikkeling komen dan de uiterlike gebeurtenissen wel zeer op het twede plan te staan.
Ze krijgen zo het stempel van toevalligheden en zijn ze wel helemaal zo toevallig als hier
wordt voorgesteld ? Bovendien blijven deze uiterlike omstandigheden hier niet tot de
allernoodzakelikste beperkt ; er worden ook feiten genoemd — als het vinden van snippers
van de brieven, indertijd door de overleden vrouw geschreven -- die vanuit het zielkundig proces van de hoofdpersoon evenzeer, en dus veel beter, onvermeld hadden
kunnen blijven.
Maar overigens zijn dit slechts bijzaken. De nadruk valt bij dit boek wel zeer op de
psychologiese ontwikkeling die de hoofdpersoon uit dit verhaal doormaakt, en in het
voorgaande heb ik reeds trachten aan te geven waarom deze ontwikkeling in de lijst
van de hedendaagse litteratuur voor ons van betekenis is.
Er is in het werk van Franz Herwig eigenlik maar één figuur die onze belangstelling verdient.
Deze figuur komt in twee verschillende gedaanten voor, als de heilige Sebastiaan uit de
Berlijnse voorstad Wedding in „De heilige proletariër ", als Sebastiaans leerling Paul in
de romans die onmiddellik op „De heilige proletariër" volgden en die eveneens te Berlijn
spelen, „Ingemetselden" en „Hoop op licht".
Hoe weinig Franz Herwig betekent, buiten deze figuren om, blijkt wel uit één van zijn
historiese romans, die onlangs, zonder dat hier veel reden toe bestond, uit het Duits ver
werd. Deze roman heet „Het wereldwonder" en verhaalt de geschiedenis van Keizer-tald
Otto Ill, iemand die, van nature asceties, zich tevergeefs te schikken tracht in de machtspositie waarin het lot hem heeft geplaatst.
In Otto III is de drang tot zelfverzaking, die later Sebastiaan en Paul uitdrijven tot hun
zegenrijk werk in de Berlijnse achterbuurten, reeds in kiem aanwezig, maar hier, in deze
figuur, spreekt deze drang ons nog niet persoonlik aan ; het blijft een neiging die een
histories persoon toebehoort en voor ons heeft deze neiging geen onmiddellike betekenis.
Voordat de drang tot zelfverzaking ons persoonlik aanspreken kan, moet deze bij de
schrijver zelf zich volkomen ontplooid hebben. Eerst als Herwig zijn legende van „De
heilige proletariër" schrijft, heeft hij het verstaan dat men een Franciscus kan zijn, zonder
dat men in de idylle blijft steken, dat men eerst voluit een Franciscus wordt als men de
schrilste werkelikheid weet om te scheppen tot iets wat de geur van de idylle heeft, maar
toch werkelikheid blijft, werkelikheid doorstraald van goddelik licht.
Sebastiaan wordt eerst recht tot een heilige nadat hij het klooster heeft vaarwel gezegd,
nadat hij arm heeft willen zijn niet met zijn mede - kloosterlingen, maar met de paupers
uit de achterbuurten van Berlijn.
De legende die aan deze Sebastiaan werd gewijd, besprak ik reeds vroeger (O.W.X, 27-30).
Ook kondigde ik reeds de Nederlandsche vertaling aan van één van de romans waarin Paul
de hoofdpersoon is, „Ingemetselden ". Nu verscheen ook de twede roman in Nederlandse
bewerking, „Hoop op licht".
Ongetwijfeld is „Ingemetselden" een sterker boek dan „Hoop op licht". In de eerste plaats
al omdat in „Ingemetselden" de milieuschildering gaver is. In deze roman is de omgeving
alleen maar Berlijn, met zijn warenhuizen en etagewoningen, zijn groot -industriëlen en
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artisten, z'n straatmeiden. In „Hoop op licht" daarentegen komen figuren voor die we
niet geheel meer als Berlijn kunnen aanvaarden ; ik denk hier aan de man uit Amerika en
de gentleman- inbreker. En dan in de twede plaats is „Ingemetselden' een sterker boek
dan „Hoop op licht ", omdat in „Ingemetselden" de figuur van Paul gaver is. Want in „Hoop
op licht" is Paul veel meer dan in „Ingemetselden" de persoon die los staat van de wereld

waarin hij verkeert.
„Hoop op licht" eindigt met de dood van Paul. Sebastiaan, de heilige, stierf in een kelder,
onder de slagen der oproerige arbeiders, Paul daarentegen sterft in één van de buitenbuurten van Berlijn, bij een kerk die hij daar bezig is te bouwen. Op zichzelf is dit misschien niet meer dan een bijkomstigheid ; misschien is het echter toch meer. Misschien is
het een aanwijzing dat er bij Herwig, op het eind van zijn leven, een reactie optrad die
hem weer méér afzijdig deed staan van de nood van onze tijd. Misschien bleef het klooster
toch nog lokken. En het is juist door de voorkeur voor de wereld boven het klooster dat
figuren als Sebastiaan en Paul voor ons Protestanten betekenis hebben.

DE GEESTELIJKE ACHTERGROND VAN HET WERK
VAN FELIX TIMMERMANS`) ROEL HOUWINK

Het werk van Felix Timmermans is zoo algemeen bekend, dat het weinig zin zou hebben
één of meerdere zijner boeken hier nog eens uitvoerig te bespreken. „Pallieter ", „De
Pastoor in de bloeiende wijngaard ", „Breughel", „Fransiscus" : ieder die belangstelt in
de letterkunde heeft wel eenige van deze romans gelezen. Bij hun verschijnen gingen
zij van hand tot hand en men mag, dunkt ons, daarom zonder meer aannemen, dat zij behooren tot het erkend letterkundig bezit van onzen tijd.
De erkenning echter van dit bezit geschiedt veelal langs o n b e w u s t e wegen en op
grond van v e r b o r g e n motieven. Maar zelden is er eenige logische lijn te ontwaren
in de opeenvolgende reeks van de best verkochte en de meest gelezen boeken. Het
publiek kiest, maar het weet bijna nimmer waarom en het pleegt zich geen rekenschap
te geven van zijn keuze.
Daarom staat de kritiek hier voor een zeer verantwoordelijke taak, die zij echter —
hetzij met schaamte gezegd — gewoon is schromelijk te verwaarloozen. Ik behoef u niet
te zeggen, hoe vaak zij zich met allerlei kleinigheden bezig houdt, terwijl zij de groote
vragen naast zich liggen laat. De klachten over de ontoereikendheid der kritiek zijn niet
van de lucht.
Wij zullen hierop thans niet verder ingaan, maar nog een oogenblik stil staan bij de
taak, die de kritiek heeft om onderzoek te doen naar de waarde van de publieke erkenning van het een of ander letterkundig werk, omdat dit in nauw verband staat met
ons onderwerp. De wenschelijkheid en de noodzakelijkheid van deze taak berust op
de volgende vooronderstelling, die maar al te licht helaas door velen over het hoofd wordt
gezien :
Het is niet hetzelfde welke boeken gij leest. De lectuur van een boek verandert uw geest.
Gij zijt na de lectuur niet meer dezelfde die ge waart, eer ge met het lezen aanvingt.
Ieder boek — en in het bijzonder het litteraire boek, omdat daarvan krachtens zijn wezen
een bij uitstek suggestieve invloed uitgaat — grijpt in ons geestelijk leven in. Het herinnert ons aan dingen, die wij vergeten waren, het plaatst ons voor onvermoede situaties.
Het geeft ons een levensvizie, waarnaar wij zonder het ons bewust te zijn hunkerden,
of die wij op het punt stonden voorgoed te overwinnen, omdat wij haar hadden leeren
zien als in strijd met Gods eisch van volstrekte gehoorzaamheid en trouw.
Met andere woorden : boeken lezen is geen onschuldige, ongevaarlijke bezigheid. Een
boek kan ons sterker maken, maar ook slapper ; moediger, maar ook moedeloozer. En
zoo mag het ons ook niet onverschillig blijven, welke boeken veel gelezen worden. Want
boeken, die veel gelezen worden, komen vele huizen binnen en komen onder vele oogen
en deze oogen behooren niet altijd toe aan geestelijk volgroeide en geoefende menschen.
*) Litteraire lezing gehouden 16 •Febr. voor de N.C.R.V.
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En ook geestelijk volgroeide en geoefende menschen hebben hun zwakke oogenblikken !....
Een kritiek derhalve, die zich van haar sociale verantwoordelijkheid bewust geworden
is, behoort dan ook geen onverschilligheid aan den dag te leggen tegenover het veel
gelezen boek, maar zich zoo nauwgezet mogelijk rekenschap te geven van het hoe en
waarom dezer populariteit. Want het is in dit verband van het hoogste gewicht, dat aan
de lezers bewust gemaakt wordt op welken grond hun bepaalde voorliefde berust. Immers
deze grond kan vruchtbaar voor hun geestelijk leven zijn, maar ook buitengemeen schadelijk. Dit hangt hoofdzakelijk af van de levenshouding, die uit het betreffende werk spreekt.
En al zal natuurlijk de een minder gemakkelijk beïnvloed worden dan de ander door de
lectuur van een boek — behalve karakter - aanleg spreekt hier ook milieu en opvoeding
een woordje mee —, de ervaring leert, dat het goed is over het algemeen dezen invloed

niet te onderschatten.
Wij merkten het zoo straks reeds op: het werk van Felix Timmermans wordt zeer veel
gelezen. Het gaat van hand tot hand. Men vindt het bij oud en jong, bij lieden van diverse
wereldbeschouwing en van de meest uiteenloopende religieuze opvattingen. En het oefent
daar zijn invloed uit. Welke ? Ten gunste of ten ongunste ?
Wie eenmaal op de ernst van deze vragen opmerkzaam geworden is, en we meenen
dat dit bij ieder het geval zal zijn, die zich eerlijk rekenschap gegeven heeft van den invloed,
welke sommige boeken wel eens, ten goede of ten kwade, op zijn persoonlijk leven hebben
gehad, die zal ook inzien, dat een beantwoording van deze vragen eerst dan mogelijk
wordt, wanneer onderzoek i s gedaan naar den geestelijken achtergrond van het oeuvre
van den betrokken auteur. Want deze achtergrond is aanwezig in al zijn schrifturen en
bepaalt in laatste instantie datgene, wat er uitgaat van zijn werk.
Om nu den geestelijken achtergrond te benaderen van Timmermans' werk zullen wij terug
moeten gaan tot den tijd, dat zijn eerste pennevruchten ontstonden. Iedere schrijver
heeft namelijk maar de beschikking over één of hoogstens een beperkt aantal grond
zijn werk. Deze keeren in al hetgeen hij schrijft onder min of meer geva--motievn
rieerde belichting weer en zij plegen in het oudste werk het duidelijkst zichtbaar te zijn.
Zoo neemt men bijvoorbeeld het armoede - motief, dat zoo'n hoogst belangrijke rol speelt
in het oeuvre van Ina Boedier-Bakker duidelijker in haar gelijknamige roman waar, die
in de begin -jaren harer letterkundige productie geschreven werd dan in „De Klop op
de Deur ", dat zooveel later ontstond, hoewel het ook daar ongetwijfeld na te speuren
valt : men denke maar eens aan de wijze, waarop ons de verschillende hoofdfiguren uit
het boek worden voorgesteld !
Een dergelijk grondmotief nu brengt ons in onmiddellijk contact met den geestelijken
achtergrond, waarnaar wij zoeken. Wij zullen dat zoo aanstonds zien.
Nu zouden wij, om het grondmotief op te sporen in Timmermans' werk, ons terstond
kunnen wenden tot het oudste deel van zijn oeuvre en bijvoorbeeld „Schemeringen van
den Dood" en „Pallieter" uit dit oogpunt eens wat meer van nabij gaan bezien. Toevallig
echter hebben wij een korteren en waarschijnlijk nog treffender weg om tot ons doel te
geraken in een uitspraak, die de schrijver zelf over deze dingen heeft gedaan, als antwoord
op een enquête, in 1931 ingesteld door Harald Braun naar de beteekenis van religie en
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kerk voor onderscheidene bekende Duitsche en uitheemsche letterkundigen. Het resultaat van deze enquête, waaraan behalve door Timmermans onder anderen door Barbusse,
Bonsels, Claudel, Buber en Thomas Mann deelgenomen werd, verscheen onder den titel
„Dichterglaube" bij het Eckart- Verlag te Berlijn in boekvorm. Wij zullen daaruit, voor
-zoverht
Timmermans betreft, thans het een en ander naar voren brengen *).
„In 1910", vertelt Timmermans, „verscheen mijn eerste werk : „Schemeringen van den
Dood ". Daaruit heeft zich, als de vlinder uit een rups, „Pallieter" los geworsteld. Toen
ik „Schemeringen" schreef, had de kille adem van den dood mij weggewaaid van het
leven en zijn huiveringwekkende onbekendheid drukte beklemmend op mij. Ik was in
deze atmosfeer geraakt door een vriend, die na jarenlange afwezigheid mij vertelde van
spiritisme, theosophie, astrologie en kabbalisme. Hij geloofde er vast aan, sprak overtuigend en ik, die nimmer van deze dingen gehoord had, van huis uit katholiek was, voelde
mij er zeer door aangetrokken. Het geheimzinnige lokte mij en ik stortte mij erin, begeerig als een duiker, die op den grond van het water rijkdommen fonkelen ziet. Mijn
vriend, verstandig als hij was, wist een rechten weg te vinden dwars door deze tegenstrijdige
en toch met elkaar verwante systemen heen ; hij was volkomen op zijn gemak en rustig,
en de innerlijke vrede straalde van zijn gezicht. Ik werd echter door de nieuwe wetenschap zoo in beslag genomen en was zoo vol geestdrift, dat ik alles ineens wilde verwerken.
Maar het was meer een verdooving dan een verrijking ; geruimen tijd later liep dit ver
deze nirwana -achtige geur mij als droog zand tusschen de vingers door.-dovingsmel,
Ik had er geen aardigheid meer in, maar de begrippen en systemen bleven als schimmen
in mijn binnenste hangen en de een zei tot de ander : „Ik ben waar, maar jij niet !" Ik
was in een dooltuin geraakt en kon de weg naar de waarheid niet terugvinden."
Timmermans vertelt dan verder, hoe juist in dien tijd hij bijzonder toegankelijk voor
allerlei dwaalmeeningen was, omdat hij niet wist en er niet achter kon komen, waar nu
eigenlijk het wezenlijke van het leven moest worden gezocht. En aangezien hij niet wist,
wat in het leven het wezenlijke was, vermocht hij ook niet ernaar te handelen. Zoo ontstond er zoowel in zijn denken als in zijn doen een zekere besluiteloosheid. Deze ver
om te leven en angst om te handelen. Als een grauwe nevel hing zij-orzaktengs
boven den horizont van zijn bestaan. „Wie dat eens diep ondervonden heeft ", zegt de
schrijver, „die schrikt voor zichzelf terug en die hunkert naar eenvoud en wenscht bevrijd te zijn van al die verwarrende filosofie ; doch men kan ze niet als stof van de schoenen
borstelen en men benijdt het simpele boertje, dat rotsvast staat op zijn eenvoudig geloof en zeggen kan : „zoo is het !"
„Vrede. Mijn hart schreeuwde naar vrede ", roept Timmermans uit, „maar niemand bemerkte daar iets van, en ieder hield het ervoor, dat ik blaakte van levenslust ".
Maar zijn hart vond geen vrede. Al die verschillende „ismen" hielden hem gevangen.
Hij was er als het ware mee doordrenkt en onbewuste neigingen begonnen in hem te
ontwaken. Eerst trachtte hij innerlijke vrede te vinden door zich terug te trekken in de
eenzaamheid. Gedurende een winter vertoefde hij in een Waalsch dorpje aan den rand
van uitgestrekte bosschen. Maar de tegenstelling tusschen deze absolute eenzaamheid en
de drukke, luidruchtige omgeving, waarin hij gewoon was te verkeeren, was te groot. In
*) Dichterglaube, blz. 314 e.v.

144

DE GEESTELIJKE ACHTERGROND VAN HET WERK VAN FELIX TIMMERMANS

•

het voorjaar keerde hij weer naar zijn stadje terug zonder genezing te hebben gevonden
voor zijn onrust en angst.
Het verlangen naar innerlijke vrede bleef. Hierop begaf hij zich naar een Trappistenklooster bij Achel, in de hoop daar door gebed en inkeer tot innerlijke klaarheid te komen.
Als een oase in de woestijn leek hem dit oord, maar hij zou er ervaren moeten, dat men
zoo gemakkelijk niet van zichzelf loskomt. Aan de strenge, maar zinvolle kloostertucht
kon hij zich niet aanpassen. Hij zette zich aan het lezen. Allerlei boeken over mystiek
kwamen in zijn handen. Weer veroorzaakte dit in hem een grootegeestelijkeverwarringen
armer aan innerlijke vrede dan toen hij er binnentrad, verliet hij na eenigen tijd het klooster.
Later huurde hij in het Begijnenklooster ter plaatse een paar kamers, waar hij schilderde
en las. Aanvankelijk scheen het, dat hij daar de begeerde vrede deelachtig zou worden.
Hij verdiepte zich in Thomas a Kempis en in andere werken der mystiek, die hij gretig
las. Thans echter was het niet deze lectuur, die hem belette tot zich zelf te komen. Het
waren zijn vrienden van wie hij al te vaak bezoek ontving en die hem het gevoel gaven,
dat zijn kamers meer hun eigendom waren dan het zijne. Men deed er aan spiritisme en
men kan het begrijpen, dat dit Timmermans in het kleinsteedsche Lier in opspraak bracht.
Er werd gerookt en gedronken. Kortom men leidde een echt bohémienleven met al de ruzies,
ontgoochelingen en verveling, die daarbij behooren, naar Timmermans nu kan opmerken.
„Aldus bleef ik", zegt hij verder, „in de verstikkende kelderatmospheer bevangen en
in deze stemming schreef ik mijn „Schemeringen van den Dood ". Ik liet den moed zakken
en hoopte niet meer op een verandering."
Hierna verhaalt de schrijver van het „gelukkig ongeluk", dat hem overkwam. Een operatie
maakte namelijk opname in een ziekenhuis noodzakelijk. Het verblijf daar deed hem eindelijk tot zichzelf komen. „Daar lag ik nu", schrijft hij, „met al mijn wijsheid en mijn
rijkdom aan kennis nietig en nietswaardig in bed. Ik had het gevoel, dat mijn uren geteld
waren. Het scheen mij, dat ik alleen nog maar mijn laatsten adem behoefde uit te blazen,
maar ik deed het niet. En toen gebeurde het groote wonder ! De nabijheid van den dood
In eigen persoon bracht den terugslag. Opeens had ik van den dood genoeg. Een bron
van levenslust ontsprong in me. Ik, die al mijn begeerte om te leven verloren had, kreeg
het leven weer lief, het leven als zoodanig, het leven zonder boeken, begrippen en wijsheid. Mijn geest was verlost. Ik verlangde weer naar het leven, om zijn goedheid in mij
op te nemen, als de geur van een bloem. Dan zou de aarde wederom een voorhof zijn
van den hemel."
Deze „bekeeringsgeschiedenis" — ik meen, dat wij dit woord hier tusschen aanhalingsteekens moeten plaatsen — vond plaats omstreeks Paschen bij het aanbreken van de
Lente. Timmermans vertelt dan hoe het nonnetje, dat hem verpleegde, hem een bloempotje bracht met twee hyacinthen, een roode en een blauwe en hoe dit geschenk de kiem
in hem legde van zijn „Pallieter ". Vizioenen van landelijke vreugden en schoonheid rezen
in hem op, terwijl buiten de hoorn schalde. Doch eerst moest hij lichamelijk genezen.
En terwijl hij er reikhalzend naar uitzag om zich over te geven aan de weelde van het
voorjaar, dook in hem het beeld op van een mensch, die vrij in het leven zou staan, zonder
eenige gebondenheid, vol liefde en vol dankbaarheid jegens het leven en God, religieus
zonder theorie en woordenzifterij ; een mensch der vreugde. Hij voelde, dat hij dit zelf
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nooit zou worden en ook geen zijner vrienden kon hij zich op deze wijze voorstellen.
Maar dit maakte het verlangen in hem niet minder sterk zulk een mensch te schilderen.
Eindelijk werd het hem toegestaan naar huis terug te keeren. Mijn eersten gang was", vertelt
hij, „naar buiten. Ik zag de velden, alsof ik ze voor de eerste maal van mijn leven zag,
en hoe heerlijk was de natuur, die ik verwaarloosd had. Ik stond als in een paradijs, waarin
niets meer verboden is en „Wie zou nu willen sterven !" was de jubelkreet van mijn verloste
ziel. Met deze woorden bevrijdde ik mij van de laatste neveldamp, die lag over mijn ziel ".
Dit deed hem naar de pen grijpen. Aanvankelijk wilde hij een soort dagboek over de
natuur schrijven, waarin hij van dag tot dag de schoonheid beschrijven zou van de wolken,
het boerenleven, de veldvruchten en het gras. Doch het met groot enthousiasme begonnen
werk vlotte al spoedig niet meer. Het werd te eentonig. De mensch ontbrak erin, zooals
de schrijver plotseling inzag. En toen kwam weer het beeld voor den geest van dien mensch
der vreugde, dien blijen, dankbaren, vrij uitjubelenden mensch, die hij zelf had willen
zijn. „Want", zegt hij, „Pallieter is één groot verlangen."
Timmermans beschrijft dan, hoe deze mensch als het ware overal mede aanwezig was in
zijn natuur-verbeeldingen. „Geen boom was er meer" zegt hij, „waarin die mensch niet
klom, geen beek, die hij niet doorwaadde ". „Hij moest zijn als een wandelende boom,
die het leven in zich zou opzuigen en doorproeven. Iemand, dien een ruw woord niet
afschrikt, die zich één voelen kan met voerlui en zigeuners, die kaart kan spelen en plezier
hebben kan als een kind in het blazen van zeepbellen, die nog echt en zuiver zou kunnen
bidden, zonder te vragen, voor wie een margariet iets heiligs is. Iemand met gezonde
eetlust, iemand, die de boekencultuur achter zich heeft laten liggen en open staat voor
alles wat hem van de zijde der natuur toegeworpen wordt, en ook voor veel wat van de
menschen komt : dans, gedichten, kunst ; die van Gezelle en Rabelais, Van Wagner en
Palestrina, van straat- en zigeunermuziek gelijkelijk zou kunnen genieten, kortom een
mensch, die de bloem van alles zou kunnen genieten."
Tot zoover Timmermans. Het zal niet moeilijk zijn uit het voorafgaande het grondmotief
af te lezen, dat het werk van dezen schrijver beheerscht. En wij kunnen Prof. Spoerri
geen ongelijk geven, die in „Goden van dezen Tijd "*) Timmermans rangschikt onder
de auteurs, die de moderne levensaanbidding in hun vaandel hebben geschreven.
Het grondmotief, dat het werk van Felix Timmermans beheerscht, is dat der moderne
levensaanbidding. Wij hebben daarom zoo straks ook, toen wij het woord „bekeeringsgeschiedenis" gebruikten, dit tusschen aanhalingsteekens geplaatst. Want het nieuwe
leven, dat aan gene zijde van d e z e bekeering ligt, is niet het nieuwe leven, dat de mensch
in Christus van God ontvangt, maar slechts een droom van het oude leven, die de
mensch zich toeëigent om niet aan zijn levensangst ten gronde te gaan. Het is slechts
een bekeering in schijn, die wel voor een oogenblik de illuzie wekt, dat „alles nieuw
gewcrden is", doch die al spoedig ons voor de keuze plaatst te erkennen, dat wij getracht hebben de werkelijkheid op te offeren aan een droom, of deze erkenning
krampachtig te verschuiven naar het oogenblik van den dood, waarop wij ontmaskerd
worden in al ons groot en klein bedrog.
Voorzoover de mensch verstrikt is geraakt in de leuzen der moderne levensaanbidding,
*) Ploegsma, 1934.
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is er voor hem geen andere weg meer dan deze laatste. Met al de krampachtigheid,
die in hem is, moet hij zich verzetten tegen het inzicht in het ware karakter der werkelijkheid, dat hem onherroepelijk van zijn schoonen droom berooven zou. Zooals wij
het van Timmermans hebben kunnen hooren : het leven komt op de eerste plaats en
God op de tweede, de natuur komt op de eerste plaats en de mensch op de tweede. En
het einddoel wordt : de bloem te genieten van alles. Er zijn vele menschen tegenwoordig,
wier bestaan erop gericht is om de room af te scheppen van het leven. Zij hebben
eens, gelijk Timmermans, de wrange smaak der vertwijfeling op hunne lippen geproefd
en nu moet de room de herinnering aan dit onaangenaam moment wegwisschen.
Wie Timmermans' boeken aandachtig leest en zich niet meesleepen laat door de primitieve atmospheer, die hij in zijn werk weet te brengen, zal bemerken, hoe achter
den droom nog altijd de oude angst staat. Met een vaak verbijsterende virtuositeit voert
de schrijver zichzelf en zijn lezers zijn gedroomd paradijs binnen. Eer wij het onsbewust zijn, heeft hij ons gevangen in zijn betoovering. De maskerade wordt niet gemakkelijk doorzien, ook niet, wanneer zij als in „Het Kindeke Jezus in Vlaanderen" en
In „Fransiscus" de grens van het Heilige nadert.
Er is in den modernen mensch blijkbaar wakker geworden een primitieve belustheid op
primitieve sensaties. En het werk van Timmermans is daarvan in vele opzichten het symbool.
Het kan geen bevreemding wekken, dat deze moderne mensch tegen de toenemende gecompliceerdheid des levens heul zoekt bij een krachtdadige en gedecideerde vereenvoudiging van zijn wereldbeeld. De vraag is echter of zulk een vereenvoudiging, wanneer
zij enkel langs de wegen der verbeelding tot ons komt, niet veeleer e e n v I u c h t is
uit de positie, die wij innemen in het hier en nu, dan dat zij de aanvang eener vernieuwing
van geheel onze levenshouding beduidt als hoedanig zijn natuurlijk ten volle zin zou hebben.
De geestelijke achtergrond nu van Timmerman's werk inspireert sterk, wil het ons
voorkomen, tot een dergelijke vlucht. En daarom lijkt ons de lectuur van zijn boeken niet
zonder gevaar. W ij hebben gezien, hoe de schrijver zelf in de gevaarlijke zone is geraakt
en wij gelooven niet, dat hij een eenzame is in zijn lot. Hoevelen zijn niet verward door de
veelvuldige stroomingen van dezen tijd ? Hoevelen zijn niet weggelokt van de Rots,
waarop zij stonden en kwamen in het drijfzand terecht ?
Ook de litteratuur is vol drijfzand, doch men bemerkt het niet, eer men er reeds ten
halve in is weggezakt. De kritiek heeft alleenoog voor „de schoonheid ". Zij meent lederen
lezer voor zich zelf verantwoordelijk te kunnen stellen. Te laat waarschijnlijk zal zij ervaren, dat ook zij zelf in het drijfzand is weggezakt.
De schoone droom van den primitieven mensch bergt achter zich het geschonden gelaat
der vertwijfeling. Hoe lang zullen maskers als deze nog kunnen worden gedragen ?......
De populariteit van Timmermans' werk hangt ten nauwste tezamen met het karakter
van den tijd, waarin wij leven. Het is een alarm- signaal, wanneer de hang naar het
primitieve de beschavingsvormen doorbreekt. Laten wij trachten Timmermans ook eens
zóó te lezen, en niet enkel als een onschuldige uiting van Vlaamsche sappigheid en oubolligheid. De geheele jongere Vlaamsche letterkunde is er trouwens om te bewijzen,
dat het ook anders kan !

DE ALLERJONGSTEN*) K.

HEEROMA

Ik weet niet, of ik het de heer Callenbach, die als uitgever vele deugden heeft, wel tot
een deugd moet aanrekenen, dat hij als vroedmeester van de twee kleine, voortreffelik
verzorgde, dichtbundeltjes is opgetreden, die hier voor mij liggen. Beide dichters zijn
debutanten en behoren, altans in spe, tot de Jong- Protestantse groep. Het is verre van
mij om hun alle talent te ontzeggen en vooral als ik de zeer prille jaren van de heer
Camp de Basschaerde in aanmerking neem, houden zijn verzen ongetwijfeld een belofte in.
Ik had het hem op mijn achttiende jaar zo niet nagedaan ! Maar het kan toch niet anders
dan voorbarig genoemd worden, zowel van hem als van Bert Bakker, de andere debutant,
om na een dozijntje verzen in tijdschriften geplaatst te hebben gekregen nu zo maar direkt
tot bundeling over te gaan. Zij kunnen toch moeilik denken, dat zij nu al tot een enigermate
definitieve vorm zijn gekomen. Ik heb tenminste, zo zij het zelf al mochten menen, meer
fiducie in hun toekomst ! Niet zo bang zijn om te laat te komen, mijne heren ! De literatuur
heeft geduld genoeg om uw groei af te wachten !
Gaan wij de geestelike signatuur van deze beide jongsten nader in het oog vatten, dan
zien wij hen beiden geobsedeerd door de eerste grote konfrontatie van leven en dood,
waar niemand aan ontkomt. Beiden houden hierbij vast aan een, ik mag wel zeggen : traditionele, zekerheid van het eeuwige leven. De wijze waarop verschilt echter. Bij Camp
de Basschaerde is een verbeten angst, die met moeite tot een half- twijfelende, half- gelaten
overgave aan het overgeleverde leerstuk komt. De reëel doorleefde angst in Het Lijkenhuis van „Vrede-Oord" maakt dit wel tot het beste vers uit dit bundeltje. In Klein Troostlied
brengt een volkomen ongemotiveerde salto mortale aan het slot ons in de veilige haven
der zekerheid. „Er zal wel een geluk bestaan — maar dan toch achter deze kusten ", dat
is het „summa summarum" van deze jonge poëet. Meer heeft hij vooralsnog niet te zeggen.
Het leven kan hij nog niet goed aan en het vers ook maar matig, al leert dat laatste al aardig.
Met een beetje werken, een beetje zwijgen ook misschien, kan er zeker wel wat uit hem
groeien. Au revoir ! roep ik hem toe, zoals Bert Bakker het mij doet op de titelpagina
van zijn boekje.
Deze Bert Bakker is een stillere figuur. Hij spreekt minder luid en minder scherp dan
Camp de Basschaerde. Bij hem is de zekerheid van het eeuwige leven veel meer een natuurlik-aanvaarde oplossing. De kritiek, waar zijn jongere kunstbroeder hopelik nog heel veel
last van zal krijgen, tast Bert Bakker nauweliks aan. Hij blijft altijd maar in dezelfde gedempte
toon voortneuriën over zijn eenzamen en zijn stervenden. Ieder afscheid wordt verzacht
door de verwachting van een zaliger wederzien. Deze gemakkelikheid van oplossing
ontneemt het vers veel van zijn spanning. Vriendelike, licht-aansprekende stemmingspoëzie is dit. Nergens getuigt zij van een oorspronkelike verbeelding. Meer nog dan bij
Camp de Basschaerde, wiens vormgeving eerder onbeholpen is, zitten Bakkers verzen
vol literaire reminiscenties. Het is als een radioconcert, waar men voortdurend andere
stations doorheen hoort spelen. Verder zijn regels stippeltjes gevaarlike effekten. Ze
aksentueren de slappe struktuur van het vers. Toch voelt men zich, als men deze
bundeltjes met hun vele gebreken terzijde legt, nogal mild gestemd. De gevoelsinhoud
is wel echt en wat jong is, is ook altijd wel beminnelik.
*) Naar aanleiding van Au Revoir door Bert Bakker en Verhindering door Camp
d e B a s s c h a e r d e, Nos 4 en 5 van de serie Nobel- verzen. Uitg. G. F. Callenbach, Nijkerk,1934.
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Dr. Dumay verliest, door Menno ter Braak. Uitg. Nijgh & v. Ditmar N.V.
Rotterdam 1933.
Om te beginnen het verhaal. Dr. Dumay is een leeraar in de oude talen, vrijgezel, een
hevige zelfbespiegelaar, een kniesoor. Hij heeft een vriendin, die heet Marie, wordt
later herdoopt in Margot. Dit laatste waarschijnlijk om nog meer afstand te scheppen,
want feitelijk is er niets tusschen die beiden dan hun koele redenatie. Hun wegen gaan
tijdelijk uiteen. Margot heeft een oppervlakkige flirtation met een onnoozelen luitenant.
Dr. Dumay ontmoet op een avond in den trein het meisje Karin, die heeft pas haar
verloving verbroken. Hij laat zich door haar bekoren, maar zijn hart kan hij niet aan
haar verliezen. Hij ontdoet zich weer van haar zoodra hij te beu wordt van haar
burgerlijkheid. Karin trekt zich dit zoo aan dat ze van plan schijnt zich te verdoen,
hetgeen een begin van wroeging en verwijt in Dr. Dumay veroorzaakt. Hij vindt echter
een goede oplossing voor Karin's gedragingen, ze speelt enkel maar comedie om aan
den man te komen, en zoodoende is hij weer van zijn zelfbeschuldiging verlost. Dan kan
hij tenslotte, met Margot nog maar om hun kleine „Seitensprung" glimlachen en hautain
besluiten : dat zij de zaak toch maar fijn door hebben. Ze zijn weer in veiligheid binnen
hun zelf- adoratie en eenzaamheid.
Het beste dat er van dit boek te zeggen valt, is dat de schr. duidelijk de draak steekt
met zijn personages. Daarbij moest hij natuurlijk zorgvuldig vermijden, ze echt, warmmenschelijk leven in te blazen. De plaatsen en situaties waar hij dit met opzet vermijdt, zijn in den roman direct aanwijsbaar. Hierdoor komt het ook dat verschillende
handelingen van personen uit het boek psychologisch niet te verklaren zijn, en dat is
misschien weer te verklaren omdat deze menschen feitelijk geen ziel bezitten. De
schrijver heeft ze enkel zijn intellect, zijn cynisme, zijn theorieën geleend.
We kennen langzamerhand het phenomeen ter Braak in onze letteren. Het wachten is
er nu maar op dat datzelfde leven, waartegenover hij zoo koel-afzijdig staat, hem „den
kerel" (dien hij zich waant) eens een optater verkoopt waarvan hij zoo bijkomt, dat hij
een boek schrijft dat ontroert. Dan is hij meteen boven -Jan.
d. B.

Nieuwe Grond, door Fjodor Gladkow. Van Holkema & Warendorf's Uitg.
Mij., Amsterdam 1933.
„Nieuwe grond" is de naam van een kommune op het Russiese platteland ; het boek van
Gladkow dat de naam van deze kommune tot titel voert, beschrijft het leven in deze
kommunistiese gemeenschap, zoals dat gezien en ervaren wordt door een jonge vrouw
die belast is met de verzorging der kinderen. Er zit iets spannends in de ontwikkeling
die deze kommune doormaakt, haar strijd tegen verkeerde elementen in de gemeenschap
zelf, tegen de vijandschap van het dorp. En het hoogtepunt bereikt deze spanning wanneer
aan het einde van het boek, de centrale voor het elektriese licht gereed gekomen is, en
op één en hetzelfde ogenblik over het gehele terrein de booglampen aangloeien.
Maar deze spanning betreft uitsluitend het gebeuren zelf, niet de symboliek van het
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gebeuren. Dat dit aangloeien van de booglampen de overwinning zou betekenen over
het domme bijgeloof der boeren, blijft voor ons te zeer een vinding van de auteur, een
handige, maar te verstandelik uitgedachte parallel, maar geen teken. Daarvoor is de
electriciteit ons nog te zeer een zaak van techniek.
Zodoende komt het zwaartepunt van dit boek voor ons niet te liggen daar waar het
volgens de bedoeling van de schrijver liggen moest, in de ontwikkeling der kommune,
maar in de konflikten waarin de personen die in deze kommune de leiding hebben,
zich persoonlik bevinden. Het is waar dat bij deze konflikten de kommune, of waar het
dieper gaat, de idealen waarop deze kommune is gebouwd, een belangrike rol spelen,
maar niet deze idealen zelf hebben het meest onze aandacht, eerder zijn we geboeid
door de vraag hoe de verschillende personen zich op de duur tegenover deze idealen
zullen verhouden, in hoever ze ze zullen kunnen beleven of moeten verlochenen.
Zo is „Nieuwe grond" de roman geworden, niet van het kommunisme dat tot volle rijpheid
is gekomen, maar van het kommunisme dat zich een baan breekt in de oude wereld
en de harten der mensen die deze oude wereld bevolken. Als roman over het kommunismein-wording is dit boek zeer interessant, als volwaardig kommunisties kunstwerk is het echter
een mislukking.
J. H.

Een vrek, door J. G. Schoup. N.V. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg
Hasselt.
Met de oorlogsroman „In Vlaanderen heb ik gedood" behaalde Schoup slechts een twijfelachtig sukses ; het dorpsverhaal uit de Vogezen, „Een Vrek ", dat hij op deze oorlogsroman
volgen liet, verdient niet veel meer.
Er zit nog wel wat goeds in de konseptie der figuren die in „Een Vrek" voorkomen
vooral de pastoor, door zijn dorpelingen vergeten, ontdekt door een zwervend bedelaar,
heeft onze aandacht. Maar dan toch meer om wat deze figuur had kunnen zijn (b.v.
als hij in een van de boeken van Coolen tuishoorde) dan om wat hij inderdaad geworden is. Want door heel het boek heen ontbreekt het fijne aksent ; het verhaal is
slechts met grove trekken geschetst. En dat niet, omdat dit schetsen met grove trekken
nu eenmaal de manier is bij een dorpsgeschiedenis, maar omdat de auteur het niet
anders — en nu wordt dit anders tot beter ! — vermocht.
Op zijn hoogst kunnen we, met een veel gebruikte term zeggen, dat deze roman een
belofte inhoudt. Maar ditzelfde werd ook reeds van Schoup's eerste roman gezegd.
Eenmaal laat zo'n gezegde zich nog wel eens herhalen, maar — als ook dan de belofte
geen werkelikheid wordt?
J. H.
Onze onevenwichtige jongeren, door Dr. H. van Lieshout. Uitgave van
Drukkerij Henri Bergmans & Cie, Tilburg (z.j.).
Op de titel af verwachtte ik een boek ter hand te nemen, dat van Roomse zijde het
adolescentenvraagstuk bezag. Veelmeer is het een poging om van alles wat binnen de
Roomse kerk gelding heeft gekregen uit, met de zelfverzekerdheid der bezitters, al het
afwijkende als onevenwichtigheid der jongeren te verklaren. Daarom zal dit boek, ondanks
zijn kwaliteiten, slechts wie binnen die zelfverzekerdheid geborgen is, bevredigen.
Door deze eenzijdigheid wordt menige zijde van het jongerenvraagstuk verwaarloosd
en wordt er een en ander bijgehaald, dat niet of niet in die uitvoerigheid ter plaatse
dienende is.
Zo worden b.v. als jeugdverschijnselen buiten de kerk apart gezet : Krishnamurti, het
religieuze socialisme, het fascisme. Deze bewegingen in de eerste plaats als puberteits-
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verschijnselen te zien, lijkt me erg lichtvaardig en het negeren van andere niet-Roomse
organisaties en stromingen zonderling. Was hier b.v. de jeugdkerk en haar contact
met de liturgiese beweging niet veel meer ter zake ?
Bij de actie binnen de kerk, waar vanzelfsprekend groter uitvoerigheid kon betracht
worden, is de houding van Dr. van Lieshout voornamelik krities. Heemvaart en Ruusbroekbroeders worden gewaardeerd.
Vooral wordt Dr. van Lieshout uitvoerig, waar hij spreekt over de periodieken der jongeren,
speciaal De Paal en De Gemeenschap, Verdedigd worden de jongere Katholieken tegen
de aanvallen van Donker en Nijhoff, als zouden ze in hun werk te weinig hun geloof tonen.
Tegenover niet- Katholieken worden ze in bescherming genomen, maar als ze dan met
Dr. van Lieshout alleen zijn, krijgen ze er van langs. Ze zijn anti-wetenschappelik, getuige
het verzet van v. Duinkerken tegen de Vondelstudie. Al even weinig schijnen ze te voelen
voor scholastiek, filosofie en theologie. Tegenover dit tekort aan verstandelikheid, staat
dan weer een te veel aan gevoel. In 't politieke zijn ze zelfs heel gevaarlik en onrechtvaardig.
De jongeren kennen geen maat. Ze houden niet van de gulden middenweg, die toch
volgens rijp oordeel en ervaring van eeuwen de juiste is.
Verder doen de jongeren gewichtig, ze zijn zelfingenomen, ze zijn grof -zinnelik, ze tonen
geen liefde en eerbied voor anderen, zelfs niet voor elkander, ze gaan elkaar juist op
de meest onhebbelike wijze te lijf. Ze keren zich tegen wereldlik en geestelik gezag, ze
zijn bij uitstek anti- klerikaal. Met al die hardheid voor anderen zijn ze uiterst gevoelig
voor zich zelf.
Hoewel Dr. van Lieshout herhaaldelik te kennen geeft, dat hij het zo kwaad niet bedoelt, dat de jongeren inderdaad zijn te prijzen om hun ijver en enthousiasme, is toch
in hoofdzaak zijn studie een requisitoir geworden tegen De Paal en De Gemeenschap
en wat zich in kritiek daar bij aansluit. Al de gekonstateerde gebreken worden als jeugdzonden aangewezen. Nergens wordt echter nagegaan, hoe het komt, dat deze jeugd
(van omstreeks 30 jaar) zich juist tegen d e z e zijden van het geestelik, kerkelik en
maatschappelik leven heeft gekeerd, of daarvoor misschien oorzaken in kerk en maat
zijn, die hekeling verdienen. Als iemand zich keert tegen onvruchtbare spekulaties-schapij
over zaken die n i e t geschied zijn als Ton Kerssemakers toen hij een vraag uit de vragenrubriek van Het Schild hekelde, keert hij zich dan tegen d e theologie ? Als Van Duinkerken zich keert tegen een bepaalde vorm van Vondelstudie, keert hij die zich toch met
wetenschappelike belangstelling in de dichters der kontra- reformatie wist te verdiepen,
zich dan tegen d e wetenschap ? In Dr. van Lieshout is iemand aan het woord, die de
vrijmoedige toon van de jongeren afkeurt, en die nu naar karaktergebreken speurt, om
die daarna zo te generaliseren, dat iedere buitenstaander het hoofd schudt over deze onevenwichtige jongeren.
Wij hebben ook onze bezwaren tegen sommige details in de redeneermethode van v. Duinkerken, die zit meer in de vrijmoedigheid van sommige praemissen, maar zijn scherpzinnigheid en zijn logiese bewijsmethode overtreffen verre die van Dr. van Lieshout. Het
is niet noodig hier de jonge Katholieken, die zo bevreesd zijn voor de Calvinistiese
zuurdesem, tegen geloofsgenoten te verdedigen, ze zijn strijdhaftig genoeg. Toch leek
het me nodig op de tendentieuse onbillikheid van dit werkje te wijzen. v. H.

Jeugd en Godsdienst, No. 2 en 3, April 1934. Orgaan der Vereeniging

van godsdienstige opvoeding. Uitgave : van Gorcum & Comp. N.V. Assne.
De kerk, die op veie plaatsen intellektuelen zowel als arbeiders van zich vervreemd heeft,
door beider aparte noden niet of niet tijdig, in alle geval niet afdoende, te verstaan, krijgt
nog weer kans velen terug te winnen door de oplevende belangstelling van de jeugd.
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Of de kerk van deze gelegenheid gebruik zal maken ? Over het algemeen verstaat ze
de tekenen der tijden slecht, afgeleid als ze is in haar twisten.
Het tijdschriftje J e u g d e n g o d s d i e n s t tracht aan de godsdienstige jeugdbeweging
v. H.
richting te geven en de jeugd naar de kerk te wijzen.

Tekst en Uitleg. De kleine profeten 11, door Prof. Dr. L. H. K. Bleeker.
J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia 1934.
Zo langzamerhand begint ook de vertaling van het Oude Testament in de bekende serie
van Tekst en Uitleg zijn voltooiïng te naderen. Wij missen de bevoegdheid de vertaling
in details te beoordelen en vertrouwen op de lof, die er van theologen en filologen aan
gewijd is. Wij kunnen slechts opmerken de vlotheid en helderheid van de vertaling. Vooral
bij het Oude Testament valt het op, hoezeer een nieuwe vertaling gewenst is. Door de
met zorg bewerkte Uitleg heeft de bezitter van de serie tevens een practiese bijbel
eerste rang.
v.
H.-verklaingd

Oude Westersche liederen uit Oostersche landen, door J. Kunst.
Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen. A. C. Nix & Co.,
Bandoeng 1934.
De heer Kunst, conservator der Musicologische verzameling van het Kon. Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen hoorde bij een bezoek aan Solor verschillende
melodieën, die hem zeer Europees in de oren klonken. In Nederland en Portugal deed
hij nasporingen naar deze melodieën. De originelen kon hij daar niet terugvinden. Wel
troffen de overeenkomsten met de Westeuropese melodieën uit 16e en 17e eeuw. Samen
met 2 andere melodieën, in Ben koelen opgetekend, die van Engelse oorsprong zijn, worden
deze Solorese zangwijzen hier uitgegeven en wat voor de lezers van Opwaartsche Wegen
nog een aparte betekenis aan deze uitgave geeft, is het feit, dat de uit ons tijdschrift bekende dichter W. A. P. Smit op de melodieën 1, 2 en 5, die een opvallend Valerius- karakter
hebben, woorden heeft gedicht, die zich aansluiten bij onze Geuzenpoëzie.
Als voorbeeld het volgende :
TRIUMPH —LI EDT
op de blyde veroveringhe van de tot noch toe onneembare stat van 's Hertogenbos
op den 14 Septembris des Jaars 1629
Gevet met de duytsche fluyt
End' met Trompetten groot geluyt :
Eeret met het grof kartou
End' met musquet end' cruyt
Free'rick Hendrick van Nassou,
Verwinnaer van Papou !

Grobbendonck hielt lose wacht,
Den Bosch is in ons Princen macht,
Die haer sompen end' maras
Om twater heeft gebracht
En int blinckend harrenas
Der vromen leyt-star was !

Neerlant : wilt bedencken saen,
Tis Godt die ons dit heeft gedaen
Godt is met het Nederlandt,
En hatet den Maraen,
Die syn schaepkens smoort en brand't
En maeckt syn naem te schant.
v. H.

152

BOEKBESPREKING

•

De Ijzeren Greep, door Alie van Wijhe-Smeding. Nijgh & v. Ditmar N.Y.,
Rotterdam 1933.
Mevrouw van Wijhe-Smeding heeft al weer van haar nieuwe omgeving geprofiteerd.
Wie haar levensloop heeft gevolgd, zal telkens hebben kunnen constateeren dat elk
nieuw werk van deze schrijfster verband houdt met het milieu waarin zij is komen te
verkeeren. In haar boeken heeft ze de omgeving van haar jeugd verbeeld, het leven in
het stadje aan de Zuiderzee ; nadien ten deele het plattelands- en grootestadsbestaan,
als intermezzo het eiland, weer later de pastorie ; vervolgens de provinciale sfeer, nu
is het Zuiden van ons land aan de beurt geweest. Een belangrijke episode uit het leven
daar was de oorlogstijd, het gebeuren aan de grens, de funeste weelde van het smokkelaars bed rijf.
Tusschen een menigte van kleine luidjes, waarvan de auteur vooral nauwkeurig de gezichten beschrijft, die zoo doorgaans overeenkomst vertoonen met een knolraap of een
zieke aardappel — van die Breughel-tronies met neuzen als vergroeide worteltjes en
radijzen — treden een paar figuren op als hoofdpersonen. Allereerst de leden van het
gezin Hardorfer : opa met z'n kin- kwast, opoe met haar kanten muts, vader-de-schoenmaker, moeder- het-sloof. Het leven van Bielke, het kind, wordt vanaf zijn prille jeugd
tot z'n jongemannentijd beschreven. Alles met een zeer nauwgezette weergave van de
dingen die hem omgeven, de gedachten die in zijn brein opkomen. In één woord : het
gedoetje ; het is allemaal een beetje kleintjes, zelfs God : Lieve Heertje, zooals die dan heet.
Ik geef gaarne toe dat de schrijfster met haar nieuwe boek nogmaals bewijs dat zij een
buitengewoon waarnemingsvermogen bezit, en dat we hieraan menig verrassend staal
van sfeerteekening in haar werk te danken hebben. Maar altijd doet weer weerzinwekkend
aan die gereede aandacht voor die gniepige viezigheidjes van het kleine burgerleven, waarin
al die menschen toch feitelijk zoo'n beetje ronddrijven als balletjes in de soep. Moeder
Hardorfer, wier innerlijk nog wel met betere dingen bezig schijnt, blijft steeds ietwat
achteraf. Ze komt nergens tot haar recht. Maar de andere vrouwspersonen stralen met
al haar zinnelijkheid. Het heele verhaal draait tenslotte weer om de beurtelingsche aan
mannetjes en de wijfjes met al de gevolgen daarvan. Het-trekingafsovde
zou dwaas zijn te ontkennen dat al deze dingen een groote rol spelen in het leven,
ja zelfs, dat het dikwijls lijkt alsof het daarom bijna alleen gaat. Maar wat heeft het in
vredesnaam voor zin om daarop eeuwig maar weer de aandacht te richten : dat vader liever
een Belze-meid heeft dan z'n versolofde vrouw, en dat tenslotte het lieve meisje Angelia
ook maar een hoerenkind is, die haar trekken thuis krijgt. Enno heeft een vreeselijke
ziekte enz. enz. Onder dat alles lijdt Bielke met zijn gedachten en zijn gedragingen, alle
mooie dingen van zijn kindsheid, de feesten, ze zijn vergaan, het leven is bezwadderd,
er is geen liefde, geen trouw. Bielke is een sukkel, die zelfs zijn laffe, verlepte vader
niet aandurft, ofschoon hij weet hoe gemeen hij zijn duldende moeder behandelt. Waarom
is Bielke een sul ? Omdat hij geen weerstand heeft. Lieve Heertje, lieve Angelia, lieve
moedertje, het heele lieve leven raakt in de versukkeling. Tenslotte raakt het werk
ook op, de handen worden nutteloos en slap.
„Het leven is een vale dwaze klucht geworden ". Dit tot besluit. Wat nu nog ? Er dan
maar aan mee doen ? Of kan het ook nog anders ?
Als ik het goed gezien heb, komt er eerstdaags weer een nieuw boek van All van WijheSmeding van de pers, dat, volgens de aankondiging, van betere dingen spreekt. We zullen
het afwachten.
d. B.

LIEDJE

A. J. M. DE VRIES

Mijn arme trots van bedelaar
Verbijt zich in dit groot bezit,
In al, wat mij gewordt van dit
Vervullende : uw stilheid diep en klaar.
Gij zijt onwetend u genoeg,
En geeft onwetende, hoe veel!
En mijn verlangen neemt zijn deel,
Wetend zijn armoe en zijn nooit-genoeg......
Zijn armoe, die niet geven kan,
Maar, hong'rig, altijd nemen moet
Zijn deel van vrede, wijd en goed -Uw rijkdom merkt er zelfs 't gemis niet van

FINALE

A. J. M. DE VRIES

Daalt de eeuwigheid ons neder,
Adelaar, wiens hel geveder
't Huis doorvlaagt met licht ?
In het licht, het stralend- helle,
Is een witte immortelle
Uw onzegbaar-zacht gezicht.
Is zijn vleugelpaar een wagen,
Die ons in zijn rijk zal dragen ?
— Rijzen wij met hem!
Nu wij 't hoofd ten afscheid wenden,
Zingt ons 't koor der instrumenten
't Triomphale requiem.
En reeds zien wij, tijd -ontstagen,
Midden in een starrenregen
Lachend, aarde, naar u om :
Want reeds blinkt ons in de verte
't Witte, magische gesternte :
Ons Elysium !

PROZAGEDICHT

RIE VAN DER ZEE

Vraag niet, mijn liefste,
vraag niet wat was, en niet wat komen zal —
doe niet als de dwaze menschen.
Zij strekken één hand naar terug en één naar verder
en de kostelijke gave van het Nû die had willen dalen op
devoot bijeengehouden handpalmen — ze valt in scherven
aan hun voeten.
Vaak nog prijzen ze de pracht ervan. Doch diep in hen
woont een weten dat er een ongebroken Schoonheid moet zijn.
En ze strekken de handen naar terug of naar verder.
Altijd zullen ze scherven oprapen.
Vraag niet, mijn liefste,
Wat moet ik spreken van eeuwig en immer ?
k wil niet doen als de dwaze menschen.
Ze spelen achteloos met kostbaarheden, en breken de
eeuwigheid in woorden, wijl ze van waarden niet weten -Vraag niet, mijn liefste.
Als je armen ám mij zijn, zal ik je hoofd vlijen tegen mijn
handpalmen.
Ik zal je bekijken met mijn heele ziel in aandacht en in het
grenzelooze Nu zullen we van geen wóórden meer weten.
En Tijd zal verglijden wijl Góds Eeuwigheid zingt in onze
ziel —

PETRUS LAMMAERT'S WEERKEER')
JAN H. EEKHOUT

......boeren...... Zij doen denken aan de aarde, schijnen
er uit gemodelleerd te wezen......

VINCENT VAN GOGH.
......als wij zien het beeld van onuitsprekelijke en onbeschrijfelijke verlatenheid van eenzaamheid, van armoede
en ellende, het einde der dingen of hun uiterste — dan
rijst In onzen geest de gedachte aan God.

VINCENT VAN GOGH.

Petrus Lammaert, de kleinhofboer uit den Niklaaspolder, staat daar onwennig in de helte van den dag der menschen. De poort achter hem is voor
hem ontoegankelijk geworden. Hij is thans vrij, Petrus Lammaert. Drie
maanden kwijtschelding heeft hij verworven op zijn straf voor brandstichting.
Hij was een gedweeë gevangene. In gansch zijn zittijd heeft hij geen honderd
woorden gesproken. Hij heeft enkel gedaan, gedaan 'tgene hem wierd
opgedragen door de bewakers. Luttel woorden repte hij, doch hij heeft
veel gedacht. Aan Ons-Heer en Zanne zijn schoonzuster. Het is hem klaar
geworden, dat hij den hof ontbranden deed onder Zanne heur zwijgenden
dwang. Hij, Petrus Lammaert, hij beseft dat hij zwaar schuld droeg. Maar
hij beseft ook dat deze schuld door hem nu volledig is uitgeboet èn voor
het gericht van de wereld èn voor Ons-Heer. Zanne echter heeft nièt geboet,
zij is niet opgesloten geworden gelijk hij. Zij is een slecht vrouwmensch,
Zanne — en nu wil hij op pad haar te zoeken. Wat hij doen zal wanneer
hij eenmaal vaór haar staat, hij weet het niet. Binnen hem broeit echter
juist zoo entwat gelijk voor den brand als Zanne hem zoo vreemdig aanzette tot zijn misgreep. Gedurig is er 'lijk een menschelijk wezen rond hem
heen 'twelk hij niet vermag te ontwaren met zijne oogen. Hij weerstreeft
(* Op zichzelf staand fragment uit den episode-roman „A a r d e e n B r o o d".
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daartegen, Petrus Lammaert. Het is hem bekend, hoe Ons-Heer enkel vergt
van hem, dat hij Zanne zoekt, en waarneemt hoe zij lijdt onder heur ver
Daarom zal hij Zanne niemandal verwijten wanneer hij haar-holenda.
schouwt. Hij zal zijn eigen aan haar toogen, niets meer: Hier ben ik weèrom ;
zie mij. En Zanne zal in diepe berouwing zijn hand vatten en hij zal haar
vergiffenis bieden.
En dan.
Petrus Lammaert, de kleinhofboer uit den Niklaaspolder, hij weet niet
wat er dan geschieden moet. De brand welke hem rijk moest maken, miek
hem arm. Zijn hof ligt in puin, zijn beesten zijn dood en zijn grond is de
zijne niet meer. Maar hij vertrouwt op Ons-Heer, en hij moet nu gaan.
Wellicht is het een engel, die rondom hem is en hem voortdrijft Zanne te
ontdekken.
Petrus Lam maert beweegt zich voorwaarts. Hij gaat gelijk een d ron kaard.
Allengs echter wordt dit beter, zijn stap bekomt vastheid. Scherp schouwt
hij het doel van den tocht dien hij aanvangt : Zanne. Spoedig is hij buiten
de stad. Het dorp ligt twintig uur verre. Thans is het omtrent noen. Hij
meet het aan den zonnestand. Hij zou den trein hebben kunnen nemen,
hij heeft wat geld op hem, dat stamt van het werk in 't gevang. Maar waarom
dien trein ? Hij heeft beenen om te loopen en geld is duur.
Het is volop zomertij. Ginder zijn ze doende den oogst te garen. De geelheid van het koren schrijnt aan Petrus Lammaert zijne oogen. Hij wendt
den blik af, staart pal voor zich heen over de heirbaan. Een wagen passeert
hem. De voerman zingt luid een lied: „Helaas, ik heb mijn lief verloren,
nu wil ik sterven gaan, ja gaan...... !" Petrus Lammaert heeft vroeger dit
lied ook gezongen, ten tijde dat hij met Nelia Scherrens vrijde. Men zegde
van hem dat hij een schoone stem had. Nu is zijn stem niets meer, er woont
geen klank meer in.
De zang van dien prillen wagenknecht slaat als een pijn door zijne hersens'
Hij hoort het nog wanneer het niet langer te hooren valt. Hij is haastiger
gaan schrijden. De zon schuift traag omneer.
Hij nadert een dorp. Vermijdt het dorp, volgt een weg er omheen. Hij is
mijde voor menschen. Een verder dorp ontwijkt hij eveneens.
Het dumstert. Links van hem, ten zeekant, taakt de zon den einder en werpt
bloed roode vlammen tegen het geluchte. ......Brand ! Brand ! ! — Neen,
-

--

--
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hij heeft geboet, hij is vrij. Dat ginder veroorzaakt de zon. Hij trekt nu
naar zijn dorp, naar Zanne. Ons-Heer ziet hem en keurt zijn gang goed.
Petrus Lammaert kijkt omhoog. Daar zijn de sterren, daarachter bespiedt
hem Ons-Heer. Hij, Petrus Lammaert, is een vriend van Ons-Heer.
Zijn stap verlangzaamde. Ineenen voelt hij zijn moeheid. Bijkans twee jaren
heeft hij niet geloopen, behalve dan eenmaal 's daags eene halve stonde op
den nauwen hoog ommuurden binnenhof van 't gevang. Anderen liepen
met hem, stom. Ja, hij heeft zijn schuldigheid gedelgd.
Hij zal zich entwaar te slapen leggen, morgen in de vroegte zijn pad voortzetten. Daar bermt een hooiui m me.
Petrus Lammaert rukt armvollen hooi uit den opper, spreidt het zorgvuldig
uiteen. Dat zal zijn polk zijn dezen nacht.
Het hooi wademt een lauwe geur. Alzoo riekte de hooitas in de schuur. De
brand schoot er gemakkelijk in. Hier een solfertje, daar een solfertje......
Zou dit eveneens vlot in vlam raken indien men...... ? Maar hij draagt geen
solfers bij zich. En het is door Ons-Heer niet geoorloofd. Daarom heeft hij
geboet.
Petrus Lammaert strekt zich niet te slapen. Ruggelings hurkt hij neder
aan den opper, d' armen strak rond de knieën.
De avond nacht.
De hemel belet de aarde met de oogen der ontal l i j ke sterren.......I n den
nacht vermag geen het zijne zonden verborgen te houden, ligt alle zonde
bloot. Daarom moeten wij bidden in den nacht.
Petrus Lammaert beweegt de lippen, tast naar woorden. Niets prevelt hij
dan : ......ik......God......
......Ons-Heer heeft voorzeker naar hem gehoord, naar zijn gebed. Ons-Heer
is vol milde gezindheid jegens hem. Misschien dat Nelia nu over hem spreekt
met Ons-Heer. Petrus was braaf, zegt Nelia tegen Ons-Heer en het is alleen
spijtig dat Gij mij zoo ras hebt geroepen, want dan zoude er niets niet zijn
gebeurd van dat leelijke, zou Zanne hem niet hebben overgehaald. Doch
thans is Petrus wederom zuiver van binnen en als ik U was zoude ik hem hier
doen komen...... Alzoo zegt Nelia tegen Ons-Heer. Dat Ons-Heer nu maar
doet gelijk Nelia hem raadt. Petrus Lammaert wil gaarne van de wereld
vandaan. Morgen zullen zij hem ontwaren, net gelijk hij dit oogen bl i k is
gezeten. Een slapende vreemde vent, zie eens! En ze zullen pogen hem
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wakker te stompen. — Ha-maar !, zullen zij verschieten, — die vent is dood
Zij zullen zijne zakken monsteren en zijn ontslagbrief van 't gevang lezen
't Is wel dat hij dood is, het is een brandstichter, hij heet Petrus Lammaert...... Hoe zou dat volk ooit weten dat Ons-Heer hem, Petrus Lammaert,
gunstig gezind is ?
......Dood-zijn : dat is geenen asem meer trekken en niet meer zien.......Hier
ben ik, Ons-Heer, toe, grijp mij dan !
Petrus Lammaert nijpt de oogen straf dicht en perst de lippen opeen. Zoo
wacht hij.
Hij wordt wakker. De dag is al begonnen. Met moeite maakt hij zijn saam gestrengelde handen van elkaar los. Zijn heele lijf doet zeer en hij kreunt
wanneer hij zijn beenen wil rechten. Onder zijn schedel springt het naar
voren : dat hij naar Zanne moet. Hij heeft nauwelijks herinnering aan gister.
Hij rijst op, verlaat de weide, bevindt zich op de heirbaan. Hij is er de
eenige voorzoover zijn blik paalt. Honger kwelt hem, en dorst. De sloten
weerszijds den weg zijn waterloos. Zijn vingers krauwen in een zijner jas
Een korst brood komt tevoorschijn. Hij rijt er een brok af en daarop-zaken.
kauwt hij. —
Hij nadert een overweg. In de bocht ginds giert een trein aan.......Indien
hij nu op de rails gaat liggen, met den hals op een rail...... Neen, dat is zonde,
een zonde waarvan men indereeuwigheid niet kan gezuiverd worden.
Petrus Lammaert houdt halt. De trein raast voorbij als een wanbeest. Petrus
Lammaert staart star schuin neerwaarts. Daar woelen de wielen, wirrelen
de wielen. ......Als hij nu......
De heirbaan lijnt weder open voor hem. En hij gaat. Hij is het denken van
zooeven vergeten.
Weer vermijdt hij de dorpen, die ontwaakten. Een groep manskerels komt
hem in 't gemoet. Dezen kan hij niet vermijden. Het zijn oogsters, zij dragen
pik en pikhaak over den schouder en een bundeltje leeftocht. Hij merkt
hun waterpuzzen. Hij heeft dorst. Hij bevochtigt zijn lippen met de tong.
De arbeiders tijgen langs hem. Ze smijten schertswoorden naar hem. Hij
schenkt er geen acht op.
De zon stijgt. Urenaaneen schrijdt Petrus Lammaert voort. Omtrent noen
overvalt hem een machtige moeheid. Hij speurt naar schaduw. Vlak liggen
alzijds de landen : weien, korens. Hij moet verder, naar Zanne. Zijn rug is
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gebogen. Hij torst de zonnehette als een zware last, Petrus Lammaert.
Op een moment draalt zijn loop, stokt. Hij richt het gelaat op. Er slaat hier
een schaduw over hem heen. Een boom. Doch het is niet deze weldadige
schaduw die zijn voortgang stremde. De boom overhuift tevens een lage
arbeidershuizing. En op den drempel der kortwoonst staat een vrouw.
Petrus Lammaert en de vrouw zien elkander aan. Zij is niet oud, niet jong.
Zij heeft zwarte oogen, zwarte haren die glanzen. — N el ia......, murmelt
Petrus Lammaert bevreemd. Daar toeft Nelia. Zij verbeidt hem. Maar neen.
zij kan Nelia niet zijn. Nelia is dood, Nelia ligt op het kerkhof.
Petrus Lammaert strijkt met den rug van zijn hand langs zijn voorhoofd.
......ja, natuurlijk, dood is Nelia, en hij moet verder.
— Wilt ge drinken hebben ?
Het is de vrouw in de deuropening die tegen hem spreekt, het is de vrouw
die vraagt.- Zacht en stroef is haar stem.
Petrus Lammaert schudt het hoofd. Hij staart langs de vrouw, naar nergens.
Hij verroert de- voeten niet.
--- Ge wilt drinken hebben ?, herzegt de vrouw, — Kom.
Zij gaat naar binnen. De donkere koelte der binnenhuizing omvangt haar,
ziet Petrus Lammaert. En hij volgt haar. Loom. Hij treedt over den blauw
arduinen drempel en de last der zon schijnt van hem af te schuiven.
— Ge moet zitten gaan...... Hier — zie.
Petrus Lammaert gehoorzaamt. Nu komt de vrouw op hem toe met een
wijde wit aarden drinkkom. Voorzichtig, met beide handen, zet zij de kom
voor hem neer op de tafel. Het is melk, de melk raakt tot den rand. Petrus
Lammaert's onzekere vingers omvatten de kom, een luttel melk stort op
tafel. Nu teugt hij begeerig. Koeler dan de koelheid in dit vertrek is de
melk. Achter elkaar drinkt hij de kom leeg.
-- Nog, zegt de vrouw. En ze grijpt de kom uit zijne, handen en vult haar
en brengt haar.
Petrus Lammaert spreekt niet. Waartoe ook ? Zij is grif, deze vrouw. Nelia.
evenzoo. Nelia is dood en nu zit hij hier. Hij kan de blikken van deze vrouw
niet goed verdragen. Zwarte zachte oogen heeft zij.
Zijn hand tast naar de rest van de broodkorst in een onbewust gebaar.
Hij eet.
-- Ik zal een boterham snijden. Ge komt van ver, ge hebt honger.
,
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Dat zegt die vrouw weer. Zij is Nelia niet. Toch zegt ze : ge hongert, ik zaF
brood snijden. Waarom is dit alles zoo ?
Petrus Lammaert kijkt niet op, maar hij weet scherp hoe de vrouw daar
doende is. Ze perst het ronde bruine brood tegen haar lijf. Ze snijdt. Vier
keeren snijdt ze. Een mes strijkt vet over de sneden. Alles gelijk Nelia hete
placht. En Zanne. Neen, anders verrichtte Zanne het. Hoe anders : dat:
is niet de bewoorden.
— Hier—zie, zegt de vrouw en ze zet zich aan de andere zijde van de
tafel. En ze zwijgt. En Petrus Lammaert eet.
Soms is het of hij iets verluiden wil, heft hij halveling het hoofd. Dan eet
hij door.
-- Louis is dood, zegt de vrouw.
Petrus Lammaert beseft dat Louis de vent van de vrouw is : Louis is dood,
begraven gelijk Nelia ; Petrus Lammaert voelt uit haar gezegde haar een zaamheid.......Ze zijn beiden alleenzaam : hij en de vrouw. Zoo is de wereld.
Waarom ?
De vrouw is opgerezen. Heimlijk belet hij haar. Ze buigt zich over eery
zwartrietenen wieg, beurt er een kind uit en wendt zich om.
— Drie kinders heb ik.
De vrouw spreekt het voor zichzelve. Zij richt het niet op hem. Haar armoe
en haar rijkdom uit ze. Enkel zijn aanwezigheid veroorzaakt het. Het ontrust hem.
Ze zet zich van her tegenover hem, het kind in den boog van haar armen,
en zij wiegt langzaam met haar bovenlijf overentweer. — Ha-ja, ha-ja
a-ja
denkt hij zonderbaar bevangen. Zoo heeft Nel ia nimmer gehandeld. Nelia
had geen kind...... En nu : hoort hij goed ?...... Entwaar vooist iets. Die
vrouw zingt, die vrouw zoemt een wijzeke terwijl zij weg en weder wi egt......
Petrus Lammaert wil weg. Hij verheft zich.
-- Ge hebt genoeg ?
Hij zoekt verward naar een weerwoord.
Hij is buiten.
En gaat.
Hij tast naar het beeld van Zanne. Er is gedurig die vrouw. Lang vergezelt
zij hem -- tot allengs de streek bekender wordt. Haar gedaante vervaagt.
Zij wordt Zanne. Hij zal...... --

......
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De deemstring ging aan het gebeuren. Petrus Lammaert beklimt den dijk
van den Niklaaspolder. Achter gindsche boomen ligt de kleinhof. Het vuur
heeft alles in puin doen storten, de zonde. Hij wenscht het waar te nemen
met eigen oogen, hij wil de tastbaarheid waarnemen van zijn schuld, die
,thans niet meer op hem weegt. Gejaagd daalt hij naar de greinbaan.
Een zonderlinge droom komt over hem : Zanne zal er zijn. Een steenerg
woonst brandt niet. Zanne zal hem wachten. Zij heeft geleden. Lijden
maakt het geweten wit. Zij zal hem melk schenken. Hij kan den duisteren
omtrek van de woonst reeds onderscheiden...... Zanne heeft binnen de
lamp ontstoken.
Petrus Lammaert staat. Hier moet de slootdam zijn naar het erf van den
kleinhof. Er is een slootdam. Maar een ijzeren hekken spert den toegang
naar het erf. Het was voorheen niet alzoo.......En de vormen van den hof,
ginder, achter het hekken, ze zijn hem oneigen : woonst, schuringen......
Petrus Lammaert staat in de dumstering van den avond en een nameloos wee
doorscheurt hem. Hij houdt in zotte hulpeloosheid de armen stijf en schuin
neerwaarts van het lijf en de nagels van zijne vuisten krabben over de palmen.
Dan hangen de armen weder slak ; zijn vuisten vallen open. Hij vertrekt
zijn wezen in een moewe grijns. Hij weet zich thans te bevinden in
Beene werkelijkheid, welke hij voordien niet heeft kunnen bevatten. Hij
is Petrus Lammaert die uit het gevang is gekomen„ en dit al ringsom
is de wereld.
De kleinhof is heropgebouwd. Een ander heeft er zijn zate. Daarom hebben
zij hem in het gevang zijn naamteekening doen schrijven : voor wie nu hier
zijn zate heeft. Ha-ja...... Zanne echter kan er toch zijn. Hij moet haar
spreken. Waartoe tenslotte ? Nergens toe niet misschien. Maar hij moet
haar spreke en haar lijden lezen van haar aangezicht. Hij zal deernisse
koesteren
.
Hij duwt het hekken open. Hij nadert de huizing. Entwaar huilt een hond
hem aan. Een man verschijnt, treedt op hem toe.
— Moet gij hier zijn ?
De man zijne spraak is niet van deze streek, hoort Petrus Lammaert. Toch
kan Zanne er wezen.
Zanne Scherrens, zegt hij.
De man belet hem, mart verderen uitleg, maar hij zwijgt.
...

PETRUS LAMMAERT'S WEERKEER

163

i

— Zanne Scherrens woont op het dorp in de huizing van haar verscheen
vader. Zijt gij......
Petrus Lammaert keert om en gaat heen. Hij sluit het hekken. De man ziet
nog naar hem, raadt wellicht...... Dat die man daar is, het beduidt het teeken
dat Ons-Heer de schuld van Petrus Lammaert geheel heeft uitgewischt. Geen
de minste herinnering bleef over aan dezen grond.
Entwat van gelukkigheid zindert in Petrus Lammaert. Zijn schred is lichter
geworden. Hij zal Zanne vinden en het zal goèd zijn.
Het donkert snel.
,Aan den ingang van het dorp huist Zanne. Het is eene poovere woonst.
Petrus Lammaert heeft er dikwijls vertoefd, vandaaruit trouwde hij met
Melia. Nu is Zanne daar. Alleen. Er hoort akker aan de huizing, niet rijkelijk,
maar ge hebt er toch ruimte voor veelderlei nog : erpels, groenset...... En
Zanne wacht hem, Zanne weet dat hij komend is.
Rood door het venstergordijn zeeft de schijn van de lamp. Er klemt entwat
in Petrus Lammaert zijne keel, entwat dat hij weg te slikken tracht. Zanne
zal zijn schred herkend hebben. Zij bezit scherpe ooren, Zanne.
Zijn vingers sidderen als hij de klink licht. Nu staat hij op den kamerdorpel
yen ziet Zanne. Hij staat er zonder verroeren, de oogen op Zanne, Zanne's
pogen op hem. En op eenmaal ervaart hij dat hij niet welgekomen is. Geen
klank uiten zij tegen malkander. Er is schrik in Zanne's wezen, schrik en
schelle vijandigheid. ......Neen, Zanne heeft niet geleden, zij die hem de
vlam in den kleinhof liet steken.
.— Gij, zegt Zanne schor.
Hij beaamt haar zegging met een matten knik. Een wijde grijze droefenis
overmeestert hem. Waartoe kwam hij hier ?...... Hij zal . keeren en......
Zijn blikken dolen door de kamer, haperen aan de dingen : een zetelstoel,
een plaat van den slag bij Waterloo, een porseleinen schouwbeeldje, het
portret van Nel ia......
De houding van zijn lichaam verstrakt....... Maar dat is allemaal van hem,
dat is afkomstig van den kleinhof......
Opstandigheid doorvlaagt hem.
......Dat is van hem, van hèm ! — Gij !, heeft Zanne gezegd en er schuilde
verstooting in. Zonder recht is zij. Zij zal hem verstaan.
— Het is het mijne......
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Zanne liegt.
—het is van de verkooping.
Zijn lijf krijgt een snok. En meteen wordt in zijn oogen een smeekende vrees.
......Hier is zijn schuld zienlijk gebleven en Zanne verwijt hem deze schuld,,
Zanne ie......
— Zanne......, stamelt Petrus Lammaert.
Hij ademt zwaar.
--- Gij kunt niet blijven.
Als steenen zijn heur woorden, fysiek bijkans treffen zij hem.
— I k...... i k kom van zoo verre...... i k ben zoo moeg...... Een nacht......,
bedelt Petrus Lammaert.
Zanne bekijkt hem van zool tot schedel. Zanne monstert hem en rekent
hoe zeer hij met het gevang bevlekt is...... Hij staat daar zoo schamel, zoo,
gering, de voormalige boer uit den N i klaaspolder......
— Eén nacht. Morgen vertrekken. Voorgoed.
Het is geen compassie van Zanne. Petrus Lammaert verneemt zulks wel.
Zij heeft zijne radeloosheid doorpeild. Zij verleent hem deze gunst slecht
in haar triomfeering. Zij gooit hem die gunst toe en hij grijpt. Gelijk een
hond is hij. En hij kan Bees moment niet anders zijn.
Zanne ontsteekt een staanlamp. Zij klimt de leertrap langs naar den zolder..
Als zij boven is, zegt ze : — Kom. En Petrus Lammaert volgt haar. Zij wijst
hem een stapel thoope geworpen baalzakken : — Daar. En ze klimt weerom
naar beneden met het licht.
In den nauwen nacht onder den daknok strekt hij zich neer. Hij schikt wat
aan zijn polk en ligt dan roerloos. De muffe pannenhitte drukt op hem als
een maredroom.
Onder hem maakt Zanne gerucht. Zij ontkleedt zich. Hij volgt de geruchten
nauwlettend en weet precies het oogenblik dat zij in de bedstee kruipt. Zij
is een slecht wijf, Zanne; hij heeft het immer wel gezegd. Zwart is zij vanbinnen gelijk de zwartheid, welke hier heerscht. Iemand gelijk zij moest
dood zijn, zij is kost voor het hellegat. Hij heeft haar dit niet pal -uit gekond.
Hij is bevreesd voor haar. Zij is machtig, en haar macht is heimelijk. Nelia
was eveneens bevreesd voor Zanne, meermaals heeft Nelia het hem beleden.
Zij heeft haren dood aan Zanne te danken . Haar hart was zwak. Zanne
deed het stilhouden, toen. Luttel woorden had deze daarvoor van noode
,
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en geleidelijk ging zij te werk...... Ja, nu pas ontdekt hij het duidelijk:
Zanne doodde Nelia. Daarom hoort Zanne ook kapot.
Petrus Lammaert recht het bovenlijf teneinde vlijm te luisteren. Een vreemd aardige drang stuwt in hem....... Het is stil, hieronder. Zanne slaapt reeds.
Hij vermeent haar ademhaling te hooren. Zanne slaapt als teistert haar
gansch geene wroeging. Een zonder geweten plaagt geen wroeging. Zij heeft
niet geleden, niet afgezien. Zij zou toch moeten lijden, zij zou toch moeten
lijden......
Petrus Lammaert zinkt terug op de balen. Ergens in een hoek ritselt een
muis of een rat.......Het zal een rat zijn. Zanne haren aard is rattenaard.
Zij is sluw als zulk een beest. Ja, het zal een rat zijn, en ratten roeit men uit.
In het verleen heeft hij wel eens zulk een rat gedood, neep het dier den
strot toe tot het stopte van spartelen en stil in zijn greep hing.
Petrus Lammaert wentelt zich op een zijde. Hij stut zich op den elleboog
en spiedt in de richting van het zoldergaat.
Er is licht daar, licht dat flauw gelig óp- schijnt tegen de dakribbels. Zanne
sliep steeds met licht. Het is de staanlamp. Zanne is een rat. Wanneer hij,
zijne vingers rond heur mageren hals legt en nijpt.......
Hij kromt de vingers, Petrus Lammaert. Zijne handen gaan sidderend naar
elkaar.
Ha_j a
Op handen en knieën beweegt hij zich schuivend voort naar het zoldergat,
wacht, luistert, beweegt zich geluidloos verder.
• .....Een rat is Zanne Scherrens.
Nu is hij bij het lichtvak, bukt er over heen. Zanne slaapt. Rustig en regel m atig deint haar ademhaling.
Hij brengt behoedzaam een voet naar een uitgekozen trede der leertrap,
voelt steun onder zijn voetzool en blijft een pooze beweegloos. Dan volgt
de andere voet terwijl hij met beide handen vlaklings op den zoldervloer
zijn evenwicht in stand houdt. Omzichtig daalt hij af, staat in de kamer.
Zijne schouders zijn opgetrokken, zijn oogen loeren naar waar Zanne is.
......Een rat maakt men kapot......
Maar plotseling is het hem of daar iets breken wil in de bovenmenschelijke
gespannenheid van zijn drift naar Zanne heuren dood, of hij iets van zijn
geweldige geladenheid lossen moet terwille van de beheerschte zekerheid
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van zijn voornemen. Zijn toegeklemde lippen, wijken vaneen, zijn borst
hijgt. Zijn blik dwaalt van Zanne vandaan, haakt aan de dingen van de kamer
gelijk bij zijn komen. ......Ginder hangt de schilderij van Waterloo, het
portret van moeder Scherrens, ......en Nelia. Nelia zag hij deez' avond
toch ook......
Hij doet een stap naar de schouw....... ja, daar is Nelia. En ze ziet naar hem.
Petrus Lammaert prevelt den naam van Nelia. Zijne handen reiken naar
Nelia's afbeeldsel, omvatten het.
Dat is het zijne, en Zanne loog. Zanne. Hij heeft haar willen doodmaken......
Nelia wil het niet ; neen, Nelia wil het niet...... En God wil zijn zonde niet:,
want zijn ziel is in het gevang wit geworden. ......Zie, Nelia gelijkt......
Nel ia zou hem melk gegeven hebben en brood...... Hij zal Nelia medevoeren,
zij wil het gaarne nu hij geboet heeft.
Hij bergt Nelia's afbeeldsel weg. Een wonderlijke blijheid ondervindt hij.
Nog eenmaal schouwt hij naar Zanne : Hij zal haar niet wakker doen worden.
Hij heeft erbarmen met haar en biedt haar vergeving. Zoo eischt het Nelia.
En de hemel. Hij laat Zanne aan Ons-Heer over.
Petrus Lammaert gaat heen. Stil ontgrendelt hij de deur, stil sluit hij de
deur achter zich. En hij schrijdt den weg dien hij kwam op deez' dag. Over
hem reizen de witte sterren en wit is het maanlicht waar door hij schrijdt.
Hij gaat, Petrus Lammaert, gelijk een man met een vast doel.

EEN LEVENSLOOP

ROEL HOUWINK

Eens op een nacht
sprong het verlangen open in haar borst
en was niet meer te stuiten.
man en kinderen liet zij achter.
zij ging tot ver voorbij den horizont
van het kleine dorp
waar zij was geboren
en waarin zij weergekeerd was
toen zij haar eerste kind droeg.
zij ging naar de haven
waar het schip harer droomen gereed lag.
over de witte verschansing
staarde zij naar het wegdrijvend land
als een stervende die afscheid neemt
van een wereld die hem sedert lang
onverschillig is geworden.
onder palmen liep zij
en baadde in blauwe wateren
die haar lichaam koesterden
als het nimmer haar man had gedaan.
toen verscheen haar het jongste kind in den droom
en zij wist dat dit zijn sterven beduidde.
zij vloekte God, maar Hij zond haar een engel
en nam het verlangen weg uit haar hart.
toen zij terugkwam in het dorp, fluisterden de menschen,
maar haar man nam haar tot zich
en de kinderen legden als vroeger
hun hoofd in haar schoot.
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nu is zij oud en zit voor het venster
dat uitziet in de leêge dorpstraat.
haar man is dood
en geen harer kinderen is gebleven
in de buurt van het nest.
haar gezicht is verweerd,
haar lippen zijn verschrompeld.
maar om haar mond
is het begin van een glimlach......
dit is het wat God deed
aan een eenzame vrouw.

AAN DE DEUR

ROEL HOUWINK

Van deur tot deur
dezelfde grauwe woorden
dezelfde willoos uitgestoken hand
veters band, veters band
en wat centen rammelend
tegen een blikken tabaksdoos
in een uitgescheurde zak.
van deur tot deur
een beduimeld tractaatje
in deze wijk wonen veel vromen ! —
en dezelfde willoos uitgestoken hand.
maar de liefde woont hier niet en ginds niet:
afwijzend verschijnt een donkere hand
voor het matglazen raampje.
van deur tot deur
in den dreinenden regen
gaat gij, o broeder in Christus.
in uw verfomfaaiden baard
hangen blinkende kraaltjes,
ook uw zwerende oogen
hebben eenmaal het eerste licht gezien.

WEEK-END

ROEL HOUWINK

Tusschen dennengroen en jonge berken
staat het houten week-end huisje
met den primus- brander
en het ijz'ren ledikant,
met de bontgebloemde kopjes
en een hagel-witten Christus
aan den versch gebeitsten wand.
in het bakje aan Zijn voeten
nipt Marietje
met de rood gelakte nagels
vlug wat cigaretten-asch,
want je kunt niet weten, denkt ze,
morgen komt Jan Pieter pas.

GODDELIJKE WAARHEID

ROEL HOUWINK

Goddelijke waarheid,
Glorie des lichts,
geslagen aan het kruishout
der schande,
onvatbaar wonder
van diepste smaad
en hoogste begenadiging,
indalend
in dit trotsch en duister hart,
dat u niet wil
duizendmaal niet wil
en dat toch vol hunkering is
naar Uwe liefde:
duive
die den blik des sperwers
weerstaat
en die neerstrijkt
zacht als een donsje
op mijn omhooggetrokken schouder.

HET NATIONALE ELEMENT BIJ FEDDE SCHURER*)
K. FOKKEMA

Het friese nationalisme Is niet van de laatste jaren. Men zou kunnen denken, dat 't een
uit 't oosten overgewaaid zaadje was, dat zich op onze vette kleibodem tot kiemen zet.
Niets is minder waar. 't Friese stambewustzijn Is al heel oud, al net zo oud als de Friese
stam zelf. Wel is de openbaringsvorm wisselend in de loop der tijden. In de middel
heeft 't een andere doelstelling als in de twintigste eeuw. Toen scheen 't vooral-euwn
te dienen om „Fries en vrij" zijn persoonlike zaken te bedisselen, tot Karel V aan de
onderlinge twisten een eind maakte, waarop de welbekende Schieringers en Vetkopers
zich spoedig verenigen om als één partij in oppositie te staan tegen over de vreemde
verzet, voortgekomen uit de wens „baas In eigen huis" te zijn, wordt zeer-linge;ht
versterkt door de godsdiensttwisten onder Philips II en leidt ten slotte tot 'n vrij zelfstandige positie in de Unie onder eigen bestuur, onder eigen stadhouder.
Terwijl zo de eigen regering gered werd, liep de Friese cultuur echter gevaar zich niet
zelfstandig te kunnen ontwikkelen, omdat de Friese taal, die tot
1500 de officiële
was geweest, niet hersteld werd In 't staatsleven. Men zag niet in dat dit op den duur
een groot gevaar voor de Friese stam zou opleveren, want aanvankelik scheen dit gevaar
niet groot, omdat in die tijd bijna nergens aan de landstaal biezondere aandacht werd
geschonken en die leefde niettemin krachtig, niet bedreigd door intensief onderwijs en
door de produkten van een steeds zwoegende pers ; pas de 18de en 19de eeuw schoof
't nationale, zoals zich dat uit in de liefde voor en bevordering van eigen taal, meer naar
voren, en die tijd viel voor Friesland juist samen met een inniger staatkundige verbinding
met Holland, een gevolg van de Franse revolutie en de vervlakkende gelijkheidsideën.
Wanneer dan 't Friese nationaal gevoel zich staatkundig niet meer kan doen gelden, zoekt
't andere wegen en toont zijn liefde tot de eigen cultuur door 't verleden er van te
bestuderen, tevens wil men die cultuur handhaven door de taal als draagster er van te
bewaren, en te verstevigen door te zorgen voor lectuur, want in de 19de eeuw gaat
een taal, die niet gelezen wordt, onherroepelik onder.
Zo blijft men voortwerken hoofdzakelik aan de volkslectuur, tot 't begin van de 20ste
eeuw ; dan ontvangt de Friese beweging nieuwe stuwkracht in de oprichting van 't Kristlik
*) Dit artikel is een naar de vorm, maar niet in strekking en inhoud, enigszins omgewerkte lezing

die
door de Radio -raad werd geweigerd, omdat, afgescheiden van de vraag, of in de voordracht politiek
wordt behandeld, de voordracht deels in woord en in strekking het gevaar oplevert, dat Friezen, die
niet zoo sterk het nut van propaganda van de Friesche taal aanvoelen, aan de uitzending aanstoot kunnen
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Frysk Selskip, dat dit jaar zijn 25 -jarig bestaan vierde. De Calvinisten, die tot nu toe
vrijwel afzijdig hadden gestaan, worden tot medewerking opgewekt, en gedreven
door hun inzicht, dat in de taalstrijd een Goddelike roeping erkent, worden ze in enkele
jaren de krachtigste strijders, zodat tans het Kristlik Frysk Selskip onbetwist de leidende
vereniging is. In dezelfde tijd viel in heel Friesland een opleving te bemerken, vooral
ontstaan door de wereldoorlog die 't bestaan van vele volken bedreigde en daardoor 't
nationalisme wakker riep. Deze beweging groepeerde zich aanvankelik om Kalma, de
stichter van de Jongfryske Mienskip, die in woord en geschrift de Friezen aanspoorde
om bewust Fries te leven, 't provinsialisme te verwerpen en te gaan staan te midden van
de volken.
In deze tijd valt ook 't optreden van Fedde Schurer, de dichter over wiens werk ik iets
wil vertellen. Daar 't voor een niet -Fries moeilik is friese verzen te beoordelen, koos
ik een element van zijn poëzie dat ook bij vertaling nog enigszins tot zijn recht komt,
n.l. het nationale. Daarmee koos ik een van de krachtigste elementen, niet alleen van
Schurers werk, maar van alle Friese dichters. Want de oorsprong van de bezieling is
dikwijls 't nationaal gevoel geweest.
Allermeest openbaart het nationale bij Schurer zich in 't gebruik van de friese taal. Dit
eenvoudige feit wekt misschien verwondering, maar voor 'n Fries is zijn taal nog iets anders
dan voor een Hollander of Duitser. Bij deze is de taal geen ogenblik bedreigd, hij aanvaardt het bezit en gebruik er van als even vanzelf sprekend als de lucht die hij inademt.
De dichter vindt theoreties het taalmateriaal klaar voor zijn persoonlik gebruik ; voor
de friese dichter is dit heel anders : van de lagere school af wordt de schoolse kennis
en ontwikkeling hem in een vreemde, niet zielseigen taal bijgebracht, in zijn beroep heeft
hij vaak die tweede taal nodig, bovendien twijfelen sommigen aan 't recht van bestaan
van zijn moedertaal. Veel zou hem dus kunnen verleiden in die tweede taal zijn gemoed te
uiten. Maar als zijn hart tot spreken dringt, kiest hij toch de taal van zijn volk. Daardoor
versterkt hij de volksgemeenschap, brengt 't volk tot een dieper gemoedsleven, en
neemt 't minderwaardigheidsstempel van taal en volk weg. Tegenstanders van 't fries —
't klinkt misschien wonderlik, maar er zijn zulken — voelen dit en zullen zich dan ook niet
uiten in 't fries. Soms is er zelfs sprake van een opzettelike keuze. Zo vertelt de 17e
eeuwse Gysbert Japicx dat hij zijn gedichten heeft geschreven om te tonen dat de oude
Friese taal in letters afgebeeld en in dichtvorm gebruikt kon worden ; ook menigmaal
na hem heeft een schrijver naar de pen gegrepen om te tonen dat de zo verachte boerentaal heel geschikt was om onderwerpen van onderscheiden stof waardig te vertolken.
Toch is 't te begrijpen dat liefde alleen nog geen dichter vormt, hoewel men moet beseffen
dat zelfs 't gebruiken en 't willen opvoeren van 'n taal geen louter resultaat is van ver
overweging, maar veel meer de zaak van 't hart en 't karakter. Wie immers-standelik
deze taal als uitingsmiddel kiest, weet dat hij schrijft voor een zeer klein volk, hij kiest
voor 't lage en 't bedreigde, en wendt zich opzettelik af van wereldeer en — grootheid.
Hij plaatst zich te midden van zijn volk. In vele opzichten kan deze keuze vergeleken
worden met die van de renaissance- dichters, die ook voor de keuze stonden of in 't
latijn te schrijven of in de volkstaal en die dikwijls ook uit nationaal zelfgevoel aan hun
moedertaal de voorkeur gaven. Daarom is Fedde Schurer ook een nationaal dichter in
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zijn godsdienstige verzen en ook daardoor versterkt hij 't nationaal bewustzijn, even
goed, ja veel meer dan een Friese schilder of beeldhouwer dit doet. De mening dat een
Fries dichter dan ook alleen speciaal Friese stof zou mogen verwerken, een idee dat
onder de vroegere schrijvers en kritici wel geheerst heeft, die Friese onderwerpen als
b.v. 't friese landschap, friese deugden, friese toestanden eisten, is dan ook door zijn
beperking onjuist. Het fries -zijn zit zo met de dichter verweven dat 't ook zal blijken
wanneer hij andere „stof" van persoonlike en tevens van algemeen -menselike aard
verwerkt.
Behalve verzen die 't godsdienstig en persoonlik leven van Schurer gestalte geven, dichtte
hij ook zijn nationale liederen, zijn z.g. strijdzangen, waarin hij zowel zijn persoonlik
inzicht en gevoel over onze nationale strijd weergeeft als de mening van 't volk. Hij geeft
stem aan wat leeft In de menigte en hij tracht wat in hem beweegt tot leven te roepen
in 't volk. De dichter is hier zowel de zaaier, die hoopt dat het uitgestrooide zaad tot
wasdom zal komen, en bij honderden vrucht zal dragen, als de oogster die het gerijpte
graan bergt In de schuren van het volksbezit.
Schurer noemt zijn nationale liederen verzen van strijd en hoop. Met die woorden geeft hij
een kenmerkend onderscheid aan tussen zijn werk en dat van een vroegere generatie.
Ook bij 't vorige geslacht horen we wel van strijd maar is de hoop vaak gering. Er zijn
tijden geweest dat zelfs de dichters wanhoopten aan 't voortbestaan van de friese stam.
Daarom wendden toen velen zich naar 't verleden. Ze bezongen Friesland zo als ze het zagen
in de middeleeuwen, groots en stoer. Die stoere Friezen willen ze blijven, dat is de zin
van hun vers en ook 't enige wat ze geven voor de toekomst. De beelden van hun vers
herinneren- aan hun jeugd, ze zien Friesland als een bezit dat hoort bij hun dierbare
en vervlogen jonkheid : de verzen spreken van 't ouderlik huis, de_ bekende omgeving
van dat huis, de dorpstoren, enz. Het spreekt alles van een veilig gevoel dat 't denken
aan Friesland hen geeft.
Voor de ook in Holland bekende dichter Piter Jelles Troelstra, is 't idee Friesland de
belichaming van verschillende Friese deugden. In een van zijn verzen stelt de dichter
zich de pijnlike vraag of Friesland Friesland zal blijven d.w.z. een land vol van kracht
en trouw. Zal dat zo zijn, dan is 't nodig dat uitheemse gewoonten en valse schijn als
vergif gemeden worden, dan moet de waarheid heersen en stoere vrijheidsliefde de harten
vervullen ; tegen alles wat laf en laag is, moet de strijd worden aangebonden. Gelukkig
zijn er nog zulken die dat willen, mochten die ontbreken dan hoopt de dichter dat de
Noordzee Friesland mag verzwelgen. Troelstra ziet dus de Friese strijd als een morele
tegen allerlei ondeugden die 't volksleven bedreigen. Verzet tegen de uitheemse vernis beschaving, die hij als natuurlik levend mens verafschuwt, is 't karakter van zijn verzen.
Bij vele schrijvers uit zijn tijd horen we soortgelijke klanken, die ons ook uit de Vlaamse
en Zuidafrikaanse poëzie niet vreemd zijn. Het zijn de klanken van Fryslan boppe en van
de Vlaamse leeuw.
Sterker nog drukt Piter Jelles zich uit in „Radbods dood ". Redbad was de friese koning
uit de middeleeuwen, die zich verzette tegen de opdringende frankiese macht onder Karel
de Groote. Hij is daardoor geworden het simbool van de friese vrijheidszin. De dichter
ziet deze stoere koning door ouderdom en leed neergedrukt, uit z'n land verbannen, een-
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naam op 't noorderstrand staan. Voor zijn dood vraagt hij de zee zijn vloek over 't
bezoedelde Friesland te dragen naar zijn vroeger volk. Dan laat hij zich in zijn zwaard vallen,
dat vergeefs in Friesland tegen de slavernij heeft gespookt. Wodan stuurt de Walkuren
om der Friesen koning te gaan halen, de eerste...... en laatste van zijn volk. -- Ook hier
de blik naar 't verleden gericht en 't friese volk, verbasterd van zijn taal en zeden, 't
Walhalla niet waardig gekeurd.
Schurers werk is ongeveer 40 jaar jonger dan 't zo pas behandelde. Ondertussen zijn
de tijden veranderd en is 't nationaal bewustzijn sterker geworden. Niet dat de woorden
waarin 't zich uit, krachtiger werden, dat was ook niet nodig, want het was duidelik hoe
diep Troelstra 't bastaardgeslacht, dat zijn taal en zeden vergeet, veracht ; maar men
beseft meer dat de daad in overeenstemming met 't woord moet zijn, men aanvaardt
en eist van anderen de konsekwentie van 't gesprokene, men wil de friese daad. Maar
bovenal, er is weer verwachting van de toekomst. Terecht noemde Schurer zijn werk
verzen van strijd en hoop. Het is niet meer 't verleden dat overheerst, maar 't is de
toekomst die zich heerlik zal openbaren en zijn glanzende stralen uitzendt. Het verleden
is daarmee niet waardeloos geworden, ook Schurer voelt zich verwant aan 't oude Friesland, maar hij legt 't aksent op wat komen gaat. Friese deugden worden niet meer geroemd, nederiger wordt gevraagd waardig te mogen zijn 't ideaal te dienen. De toon
van de verzen is moediger geworden, de beelden zijn geen herinneringen meer aan een
vervlogen jeugd, maar zijn zelf jong. De toestand, waarin veel Friezen, die nog afzijdig
staan, verkeren, wordt getekend door de beelden van de slaap, de winter en de dood ;
van de tijd waar wij in leven, kampend in volle strijd, spreekt hij als van de morgenstond,
het vuur en het voorjaar. Alle drie beelden uit de natuur die een begin van heerlikheid
hebben. Ze geven 't vaste vertrouwen weer, dat uit de eerste roerselen van fries leven
een nieuwe tijd zal aanbreken. Het voorjaar immers voorspelt de midzomer, waarin de
natuur zijn volle heerlikheid openbaart, en de morgenstond de zeker komende dag.
Wat verwacht de dichter van de toekomst ? Zijn oog ziet Friesland eens weer vrij, en
tot de strijd daarvoor spoort hij ons aan. Die strijd is geen einddoel zo als ge begrijpt,
maar middel om de vrijheid te verwerven. Die vrijheid is de mogelikheid om als fries
volk zijn kultuur te handhaven en te ontwikkelen, om een plaats in te nemen te midden
van de andere volken, en zo te komen tot een volle levensontplooiïng. Voorwaarde voor
die levensontplooiïng is dus de volksvrijheid. De dichter is niet tevreden met persoon
like vrijheid, zoals die in de verzen van Pieter Jelles gewenst wordt, maar vraagt het zelfbeschikkingsrecht voor de Friezen. Natuurlik werkt de dichter dit niet verder uit. Wel
kan ik U verzekeren dat deze vrijheid geen afscheiding van Nederland betekent. Een
mogelikheid om verschillende culturele belangen zelf te regelen moet gevonden worden.
Dat dit kan bewijst Zwitserland, waar verschillende volksgroepen in een sterke staat
naast elkaar staan met taalvrijheid.
Dit verlangen naar zelfontplooiïng van het volk wordt gevoed door een krachtige liefde
tot Friesland, een liefde die zijn beeld vindt in die van de volwassen zoon voor zijn moeder,
aan wie hij zijn bestaan dankt, aan wie hij met duizend banden verbonden is. Een liefde
die geen rechtvaardiging vraagt en geen verklaring eist : ze bestaat en daarmee uit.
In zijn eerste bundel verzen opent Schurer zijn nationale zangen met een lied waaruit
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deze liefde spreekt. Hij roept de zonen van Friesland bij de doodsbaar van hun moeder,
eerbiedig staan ze om haar heen — een gedicht, dat niet spreekt van een hoopvolle
stemming zoudt ge zeggen en strijdt met wat ik hiervoor schreef — toch niet, want
't slot is een ontkenning van Frieslands dood. Friesland leeft in uw hart.
Dit Friesland beperkt zich niet tot 't Nederlandse, maar breidt zich uit over onze grenzen
heen. Ook hier Is Schurer tolk van de Friese beweging, die steeds, maar vooral in de
laatste jaren, verband zoekt en vond met Oost- en Noordfriezen, en dit jaar ook de Westfriezen zoekt te winnen, voor 't gemeenschappelike. Schurer zong zijn lied van de Upstalboom, de vroegere verenigingsplaats van de Friezen in de buurt van Aurich, een boom
die 't simbool is geworden van de Friese eenheidsgedachte. De drie laatste verzen van de
Upstalboom wil ik U doen horen :

leuwen gyngen, ieuwen fregen 1)
Swiere skatting fen us hert ;
Mar dyn wezen bleau 2) us egen 3),
Frysláns siele untfoel us net!
Upstalbeam, dyn hillge namme
Rozet oan oer tiid'ne paed
NoegestG wer dyn áide stamme
Ta de gearsit yn dyn skaed ?
Fryslan, ut dyn dolgong stige 4)
Blinkt de kroan wer oer dyn haed ;
Giest wer, fen dyn folk omrige
As in kening lans dyn paed!
Draeg dyn jubel nel de wolken ;
Né, du kinst net Ondergean !
Yn it boun fen frije folken
Scilstu rjucht en hearlik stean !
Ilvge Heare, wol bifrije
Frysláns folk en Fryslans tael ;
Kar b) is weardich, wol us wije
Ta de gong nel 't ideael !
Meitsje us weardich, troch de dagen
Fry fen freze om frjemd biwald 6),
Fryslans namme heech to dragen,
For it oanlit fen de wráld !
Ook in de tweede bundel die Schurer uitgaf, wijdt hij een van zijn mooiste verzen aan
groot Friesland : Magna Frisia:
1)

vroegen.

2)

bleef.

$)

eigen.

4)

ondergang gerezen.

a)

keur.

a)

heerschappij.
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Heil de hoopjenden, dy 't Ieauwend biden 1) ;
Swanneblom ut dunkre wetterkolk
Groeit ut ungroun fen forgiene tiden
De ienheit fen it frije Friezne folk !
Draech de wachtrop oer de fiere weagen 2)
Det er klinkt fen Starum Of oant Sylt,
As in wunder for us dreamende eagen
Riist„ Great-Fryslan, dyn unstjerlik byld.
Is It tijd ta drovjen en ta kleijen
Nou 't de Maeiwyn troth de gerzen djoeit
Iepen stean us herten for It n i je
Det oer al de Fryske lan nen groeit.
Kracht in deze moeilike strijd vindt Schurer met de Kristen- Friezen in z'n geloof dat God
deze taak ons oplegt. Hij is het Die ons volk een plaats gaf onder de andere volken, en
onze plicht is het die plaats te handhaven en ons waardig te maken ; het Is een Goddelike
gedachte 't friese volk te scheppen, uit de veelheid der volkeren blijkt ook Zijn heer
Daarom mag er vertrouwen zijn dat onze zelfhandhaving, niet tegenover de-lijkhed.
Schepper natuurlik, maar tegenover en onder de mensen, door Hem is gewild. Wij
hebben 't al gehoord in een van de verzen hier voor. Ook in andere roept Schurer
't volk op tot gebed voor ons land, want hij weet en belijdt : „dat sunder Gods is Fryslán
wel".
Dit geloof zal de dichter kracht geven In uren van twijfel, die ook hij kent en die hij
zo heftig uitschreeuwt in een vers een }aar of drie geleden uitgekomen. In de tweede bundel
lijkt 't of 't eerste vuur In de dichter is uitgebrand. Naast het bedoelde vers staat echter
een ander dat in de tekening van de boer spreekt van zelf-werken in ploegen en zaaien,
maar dan ook van een rustig vertrouwen op de zegen van de Heer Die 't zaad zal doen
ontkiemen en doen groeien. -- Rustiger is inderdaad hier de stemming geworden, maar
ook dieper, en 't vertrouwen en de hoop is gebleven ; wel wordt niet meer de stormklok geluid, wel wordt niet de oude friese wapenkreet „war dy" aangeheven, maar de
ene zingende vogel in 't voorjaar is de bode van de komende lente, die de schijnbaar
dode boom tot nieuw leven zal wekken :
HOPE.
Hwet ropt 3) dy iene fugel blild, 4)
Hwet klinkt syn wile klear en wild,
Nou tear en fyn,
Den sterk en stoer,
De fjilden oer,

De loften yn ;
Hwet ropt dy iene fugel bliid ;
Hy sjongt in komst'ge tiid. —
1)

geloovig wachten.

2)

golven.

3)

roept.

4)

blij.
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De himel boget heech en klear,
It goudljocht sparket oer syn fear,
En d rjend giet
Yn golle klank
Sa fol en blank
Syn leauwend liet;
It goudijocht sparket oer syn fear —
Hij wit himsels net mear.

u

Hy sjongt de jonge tuken 1) grien 2)
Der is oan de álde beam net ten
Dy 't by syn rop
Yn slomme bliuwt ; 3)
Syn sjongen driuwt
De knoppen op,
Hja boarste en bloeije, ten foar ten,
Hy j ublet alle tuken grien —

—

O hope, dy 't yn 't kealste hout
Dyn nêsten fen gedichten bout,
Sjong Iud en blier
Troch dizze del
Dyn profesij
't Is net to ier !
Mei 't deade hout de lêste twivel stjert
Myn Fryslán, 't is dyn eigen hert.
En ook na 't verschijnen van deze bundel blijft Schurer voortgaan zijn volk op te roepen,
de lome geest af te schudden en vrij en fries te leven. Hij gaf een nieuw volkslied onder
de oude titel, Fryslan boppe, waarin hij opnieuw de aandacht voor de toekomst vraagt :
„laat de dromen aan 't verleden, aan de toekomst zij uw daad ", zo roept hij ons toe.
Wij hopen dat zijn stem meer en meer gehoor zal vinden en inderdaad het friese volk
gedreven door liefde en gedragen door een sterk geloof een nieuwe toekomst als volk
tegengaat.
Fedde Schurer : Fersen en Utflecht.
Piter Jelles : Rispinge.
De Holder : E. B. Folkertsma. Net trettjinde healjier.
Opwaartsche Wegen. Friese Kroniek.
1)

takken.

2)

groen.

s) in sluimer blijft.

RUTH IN HOLLAND`)

VAN HAM

De nieuwe roman van Jilles Limburg speelt in tegenstelling met wat de titel misschien
aan verwachting opwekt, in de aan de schrijver zo wel vertrouwde streek van het
Hollandse bollenland en gedeeltelik in Amsterdam, een planverdeling, waarbij de bollenstreek de plaats van het land Kanaan inneemt en Amsterdam die van het heidense land
van Moab.
Het Bijbelverhaal is als schema voor de roman gebruikt ; de schrijver heeft dat onderstreept door de titel. Dit is geheel iets anders dan het genre, dat we kennen als Bijbelsche
roman, van Ben Hur tot De Sjoenemietische. Het is niet een poging om
een verhaal uit de gewijde geschiedenis in beeld te brengen, zelfs niet om het als in H e t
Ki ndeke Jezus i n Vlaanderen met weglating van histories en geografies
perspectief dichtbij te brengen. Het is meer een demonstratie van de zuivere menselikheid
van het oude verhaal : een poging om te laten zien, hoe, slechts met een verschil van
uiterlike omstandigheden, Naomi, Boaz en Ruth onder ons leven ; in alle tijden zijn
Ie mensen en is God dezelfde.
Om het verhaal voor onze tijd aannemelik te maken, werd de hongersnood vervangen
door een ekonomiese depressie en kon de oude zede van de lossersplicht niet worden
gehandhaafd. Natuurlik kon bij de uitvoerige bewerking in romanvorm ook de idylliese
toon van de Bijbelse vertelling niet bewaard blijven.
De onmogelikheid om Boaz als losser op te laten treden beheerst de kompositie in
grote mate. Het schijnt me toe, dat de verhouding van Boaz en Naomi het allereerst
en allermeest Limburg heeft bezig gehouden. Het verhaal had geen zin en geen behoorlik slot, als Naomi met Ruth teruggekeerd in haar geboortestreek, gesteund zou
-zijn door een rijk familielid, die door zijn goede hart gedreven, zich plotseling
familieplichten zou gaan herinneren en deze edelmoedigheid zo ver zou drijven, dat
hij de arme weduwe zelfs tot zijn vrouw wilde kiezen. De auteur regelt daarom de
verhouding Naomi-Boaz reeds in het begin van het verhaal. Door de tegenstelling der
karakters van de beide medeminnaars Peter (Boaz) en Adriaan (Elimelech) en Bertha's
(Naomi's) positie tussen deze beide in heeft hij deze regeling gelukkig verricht. Peter
is jonger dan Bertha ; haar huwelik met Adriaan verstoort zijn jongensdromen grondig.
Bij het verlaten van de geboortegrond poogt hij Adriaan en Bertha nog terug te houden :
bij biedt Adriaan het land, dat deze heeft moeten verkopen, in huur aan. Deze weigert,
daar hij voelt de dubbele opzet : Bertha te verzorgen, hem te vernederen.
De schrijver voegt hier nog een gelukkig motief bij : voor ze vertrekken, verwijt Peter
*) Naar aanleiding van R u t h door Jilles Lemburg. D. A. Daamen's
's Gravenhage (z.j.).
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aan Bertha, dat zij de oorzaak is van zijn mislukking als zakenman. Zij had nooit ver
gesteld ; zij had bij al zijn handelsondernemingen In vrees naast hem-trouwenihm
geleefd. Om haar te overtuigen van zijn capaciteiten als zakenman, had hij een te snelle
uitbreiding nagestreefd en daarvoor zich niet voldoende veilig gesteld ; door haar onbewuste ophitsing had ze hem tenslotte geruineerd.
Dit verwijt, waarvan ze de juistheid ten volle als haar zonde beseft, maakt haar machteloos,
als in Amsterdam Adriaan na enige jaren van voorspoed zich tot speculeren laat ver
Tegenover haar kinderen waakt ze na Adriaan's dood met zorg over zijn gedachtenis.-leidn.

In de geschiedenis van Bertha's moeilike jaren In Amsterdam, haar armoe, de zorg voor
haar kinderen, de dood van Jan, de schande van Anton, de liefde van Fietje zijn enkele
details, die typies zijn voor Jules Limburg : een ontactiese dominee, een kwezelende
ouderling, een schunnige, fijne broeder, een vrome oplichter ; ieder die binnen de kring
der kerkelik-geloovigen een Ietwat geziene plaats inneemt, is onbetrouwbaar, het ware
geloof Is bij hen niet te vinden. Dat wordt gevonden bij hen, die niet In tel zijn. Ik
heb daar met grote verontwaardiging over horen spreken : „Limburg geniet er in, als
hij kwaad van de kerk kan spreken, wat voor Indruk moet een buitenstaander wel var>
ons krijgen, als onze auteurs zo'n beeld geven van ons kerkelik leven, als juist degenen,
die onder ons geëerd zijn, de grote knoeiers en de waanwijzen zijn !" En het is niet
moeilik voor zulke sprekers om er voor Limburg en zijn bedoelingen vrij sterke konsekwenties uit te trekken.
Wat is het geval ? Limburg Is inderdaad een van de velen, die zich binnen de kring van
de kerk geërgerd heeft, omdat hij er veel ongerechtigheid vond. Niet dat hij die elders
niet zag, maar wat hij elders vergeven kon, kon hij aan de kerk niet vergeven. Terecht,
voor wie voor de kerk nog wat gevoelt ! Nu is Limburg iemand van eenvoudige struktuur,
die zijn moeilikheden meer anekdoties dan systematies verwerkt. Het gevolg is een invoeren van personen, die niet in hun volle menselikheid worden getekend, maar het
verhaal komen binnenrollen om de gebreken van hun soort te demonstreren. Natuurlik
is er alle reden om te protesteren tegen deze wat al te gemakkelike kritiek op de kerk,
en de generaliserende strekking, die In een dergelike anekdotiese werkwijze opgesloten
is. Ik heb persoonlik deze dingen nooit zo erg gevonden, omdat Limburg, ondanks deze
verkeerde houding tegenover de kerk, niet loslaat zijn vertrouwen In het Evangelie,
en met veel liefde de personen tekent, die in een eenvoudig geloofsleven hun geluk
vinden. In wezen doet hij niet anders dan de velen, die het geloof van de groep belangrijker achten dan de ordening van het geestelik leven binnen de kerk. Gelijk die velen
gelooft Limburg zelfs in de grote geesteiike betekenis van de kerk der eeuwen, maar
hij voelt er zich niet tuis, ze heeft te zeer de gebreken van al watorganisatie is : ze zijgt
vaak de mug uit en zwelgt de kameel door.
En nu is dit het verheugende, dat hij in eik van zijn boeken, maar vooral in W i e? err
R u t h duideiik het geloof het laatste woord geeft.
Hier in dit boek is daarom Fietje Stammers tot de beste figuur van het boek uitgegroeid.
Dit eenvoudig volkskind, eerst voor een lichtzinnig leven bewaard door haar liefde, door
't leed gezuiverd en gerijpt tot een eenvoudig geloof en een rustig geluk aan de zijde van
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Adriaan, is heel goed waargenomen. Limburg is geen psycholoog in die zin, dat hij al de
drijfveren ontdekt, die voeren tot een daad, dat hij al de overleggingen en twijfelingen
van een mensenhart kan ontleden, maar wel in deze zin, dat hij de mensen vrij scherp
herkent. Zijn figuren zijn niet onwezenlik, onwaarschijnlik of onwaarachtig. De fouten
in Limburg's typeringen raken als regel slechts détails, al lijkt dit misschien anders, doordat hij met de eigenlik grote scènes verlegen zit. Dat blijkt b.v. in de kinderachtige ver
leidingsscène uit W i e ? of In de verdrinkingspoging van Peter (Boaz in de Molenvaart !).
`laar ondanks dwaasheden, blijven zijn personen mensen, gelijk ieder kent ; ze bewegen
zich niet alle even gemakkelik, maar ze zijn toch wel echt.
Met is jammer, dat tegenover gebreken niet op veel wezenlike waarde van Limburg's
stijl gewezen kan worden. Ik doel niet op onbeholpenheden in de zinsbouw, die sommige
lezers in Limburg's boeken gaarne aanstrepen. Die kan de uitgever door een behoorlike
korrektor In overleg met de auteur er uit laten halen, maar de ganse stijl is zonder
karakter. Hij slaat zich meer door het verhaal heen dan dat hij schrijft. Wel heeft hij
zijn volle belangstelling voor het juist schikken van de stof. In de rangschikking, in het
op de juiste plaats stellen van een dramatics moment toont hij zich ook in R u t h weer
de goede verteller.
Bij het vergelijken van R u t h met Limburg's oudere romans kan ik niet de achteruitgang
opmerken, die sommige recensenten menen te bespeuren (dit laatste woord is eufemisties).
integendeel moet ik opmerken, dat het mij verwonderd heeft, dat bij het ongewijzigd
blijven van Limburg's kijk op het leven, bij een grote eenheid van werkwijze, bemoeilikt
door de dwingende macht van een door het Bijbelverhaal voorgeschreven kompositie,
toch zo'n fris boek is ontstaan als R u t h voor mij is. Ik voeg het dan ook met een
gerust hart naast de andere boeken van Limburg en heb geen be"oefte het in een donker
boekje of nog verder weg te stoppen.
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Witte Gait, door Walter Brandligt, P. N. van Kampen & Zn, Amsterdam z. j.
Witte Gait is een boerenknecht uit de Graafschap, en hoe hij boer en knecht is, daarvan
vertelt Walter Brandligt op duidelijke, zakelijke manier. 'Hij typeert hem aldus : Een sterk
peerd is -ie, gegroeid naar het veld, een ding met wat hersens, die alleen maar gehoorzaam
is aan den wil van zijn God. — Het komt me voor dat deze gehoorzaamheid bij Gait bestaat
in een onberedeneerde overgave aan het Lot, dat hij ondergaat als de redelooze natuur.
Witte Gait heeft vrinden. Dat zijn al met al ook eigenlijk zonderlingen, menschen die
zich niet recht thuis voelen in de maatschappij van ordening en plicht. Zij vormen samen
een kleine gemeenschap en zijn gelukkig met de wisselende schoonheid van bosch en
veld en met hun primitieve genegenheden jegens elkaar.
Dan komt de vrouw in het spel : Rie, een verpleegstertje, een meisje als een vlinder.
Op een dag ziet Gait haar over het pad fladderen. En dan nadien is hij een beetje zijn hoofd
kwijt— ; later wordt ze hem, ais Eva eenmaal aan Adam, in het paradijs tusschen de heuvels,
tot vrouw geschonken. Het is allemaal heel natuurlijk om zoo te zeggen, er is geen
kwaad bij. Maar ja, dan doet zich toch even de sociale vraag gelden : hij zal voor haar
en haar kindje moeten zorgen. Ze worden het er echter over eens dat ze geen partij
voor elkaar zijn. En dan doen ze vrijwillig afstand van hun geluk, ten gunste van den
vriend. Alles uit pure naastenliefde, wellicht ook uit een soort animale gemeenschapszin.
Met dit al wordt echter daarna het paradijs gesloten. Rie en haar man gaan terug naar
de stad, Gait zal straks de velden ploegen met den tractor, die tractor komt te staan
In het witte huisje waar hij zoo vaak met de vrinden samen was. Troost de Witte......
troost hem, vraagt de schrijver tot drie, viermaal toe.
Als ge d'r wat voor voelt, zult ge eerst dit boekje moeten lezen. Me dunkt, hij is het
Gait. d. B.
waard, die

Erts, een bundel gedichten door F. J. Linnartz, L. J. Veen's U.M., Amsterdam.
Het bundeltje ligt al eenigen tijd op bespreking te wachten. Ik heb er af en toe weer
eens in gelezen en kom in het algemeen tot de conclusie dat dit werk, schoon niet zeer
afwijkend van het bekende genre der laatste jaren, niet zonder verdienste Is. De bundel
openbaart niet een opvallende eenheid, zoodat het niet wel mogelijk is van den auteur
meer te beweren dan, dat hij blijken geeft van het vermogen tot poëtische weergave
van stemmingen en ideeën.
Naast de pathetische verzen treft opeens de eenvoud van een gedicht als „Nachtliedje"
en „Stilte ", waarvan het laatste ook een persoonlijk accent heeft. „Heimwee" uit de
eerste afdeeling die „Registers" heet, is ook zuiver van beeld.
In de tweede afdeeling „Doortocht" staan hoofdzakelijk religieuse verzen, gedichten
van bezinning over de verhouding van den dichter zelf tot den Heer. In de meeste
van deze verzen leeft het sentiment dat men herhaaldelijk in de jongere katholieke
poëzie aantreft, bizonder in „De Bergpreek" wordt men sterk herinnerd aan de verskunst van Pater Schreurs. Daar is het vers niet minder om, integendeel, het valt wel op.
Over het algemeen vertoont deze bundel wat de vormgeving betreft een stijgende lijn.
Als deze dichter zich langzamerhand kan onttrekken aan invloeden van zijn tijdgenooten,
wat beeld en woordkeus aangaat, verschijnt er mogelijk mettertijd werk van hem, waarin
hij als persoon duidelijker, omlijnder, te herkennen is. d. B.
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Onze Taaltuin, Maandblad voor de Wetenschap der Taal als Volksuiting,
Nationale Cultuurschat en instrument voor Schoone Kunst. W. L. en J.
Brusse's Uitg. Mij. Rotterdam.
Onze Taaltuin heeft zijn tweede jaargang achter de rug. Wij kunnen een taalkundig tijdschrift natuurlik niet geregeld bespreken, maar van tijd tot tijd kan men de verschenen,
afleveringen wel eens overzien. Onze Taaltuin is altijd wel interessant om de persoon
van Prof. Jac. van Ginneken, tuk op alle nieuwigheidjes, virtuoos in het gissen en vergissen.
Zijn mederedakteur Prof. Overdiep is veel eenzijdiger : hij heeft het zelden over iets
anders dan stilistiek. En deze twee redigeren dan samen het tijdschrift, dat de uitingen der
konservatieven in de wereld der Neerlandici moet herbergen, wat speciaal uitkomt bij de
strijd om de spelling-Marchant. Bij de derde jaargang wordt zo b.v. als vast medewerker
Prof. Wille van de V.U. genoemd. De kwestie, waar het om gaat is kort gezegd dit : moet
de norm voor het taalgebruik gezocht worden in de gebruikers, hetzij een persoonlike
norm in de kunstenaar, hetzij een groepsnorm in de afzonderlike taalkringen, of is die
norm een objektief systeem, dat met medewerking van de menselike rede door een aantal
vooraanstaande nationale kultuurdragers wordt vastgesteld ? De gedachte van de persoonlike
en de groepsnormen is in ons land op het eind van de vorige eeuw doorgebroken, ongeveer
parallel met de beweging van '80 in de literatuur, en heeft zijn orgaan in De Nieuwe Taalgids
van Prof. de Vooys. Het individualisme heeft nu afgedaan in literatuur en leven, de gemeenschap, en speciaal de natie, is favoriet. Normen en vormen van deze moderne gemeenschappen zijn echter in niet geringe mate opgelegd door een geraffineerde demagogie,
de moderne mythe is geboren in een mensenbrein. Het merkwaardige van de moderne
demagogie is, dat zij spekuleert op wat konservatief- redelik is en konserveert : orde,
tucht, fatsoen. Het ondergronds verband tussen de beweging van Onze Taaltuin en het
fascisme ziet men niet alleen in hun gemeenschappelik protest tegen de vereenvoudigde
spelling (het Verbond voor Nationaal Herstel ziet daar maar liefst een „veeproletarisering
van onze taal" in), maar ook in de ondertitel van het tijdschrift: Maandblad voor de Taal
als...... Nationale Cultuurschat. Ook Onze Taaltuin kultiveert een nationale mythe erg
dat uit zich dan o.a. door aan de taal een verstandelik uitgedacht systeem van geslachtelike
onderscheiding te willen opleggen ter wille van de orde......
Met dit al is Onze Taaltuin een tijdschrift, dat de moeite van het kennisnemen waard Is
Ik noem uit de tweede jaargang de artikelen van V. Ginneken over De Vier Denkvormen
in de Nederlandsche Literatuur en het artikel over de „wieledenker" Van Collern vary
A. Kievits. De dialektkaartjes bevredigen mij maar zeer matig. K. He

Intermezzo met Ernst, door Josine Reuling. Nijgh en Van Ditmar, N.V.
Rotterdam, 1934.
Van Josine Reuling las ik eerder Sara Vierhout, een boek dat mij trof door de scherpe
waarneming van details, maar niet bevredigde door het gemis aan een zinvolle kompositie.
Deze nieuwe roman is een boeiend boek en ongetwijfeld beter gekomponeerd dan het
vorige. Toch kan ik in Josine Reuling nog geen schrijfster van betekenis zien. Ik vind
iemand als Eva Raedt-de Canter als het er op aan komt nog belangrijker, hoewel die minder
verzorgd schrijft dan Josine Reuling. Het gebeurt je wel eens, dat je In een gezelschap een
meisje ontmoet, dat, al vertellende, wat men noemt een hele roman opvoert en je amuseert
door de wijze, waarop zij eenmaal opgezette figuren weet vol te houden. Er zit misschien
niet zo heel veel diepte achter, maar het is geestig en boeiend. Tegen zo'n meisje zeg
je dan onwillekeurig : „Kind je moest eens een roman schrijven ". Als Ik nu Josine
Reuling lees, denk ik het omgekeerde : „Wat zou jij ontzaglik genoegelik een gezelschap
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kunnen amuseren !" Het merkwaardige bij haar is, dat zij haar personen en situaties
voortreffelik weet „vol te houden ", maar dat er van enige karakterontwikkeling eigenlik
nergens sprake is. Men kan de gedachte niet van zich afzetten, dat de wijze waarop
zij haar personen bekijkt, voor Josine veel belangrijker is dan die personen zelf. Al haar
individuen hebben een massa, vaak komise, persoonlike eigenaardigheden en hebbelikheden en zij weet die buitengewoon raak te tekenen. Maar de mensen spelen bij haar
een verfijnd poppenspel en daardoor is een boek als Intermezzo met Ernst in de grond
niet meer dan een uiterst begaafd en beschaafd soort amusementslektuur. Met een moraal,
zoals trouwens wel bij een poppenspel past. De moraal is hier dit, dat een moderne
werkende vrouw niet financiëel afhankelik kan zijn van een man en dat anderzijds de
mannelike trots niet toelaat om financiëel afhankelik te zijn van een werkende vrouw.
Om dit te bewijzen zet Josine Reuling haar situatie op. Bep is een hardwerkend kantoormeis j e , Ernst een ziekelike, aristokratise dilettantartist, die door een rijk familielid in
het leven- wordt gehouden. Ze houden van elkaar en leven een poos samen totdat het
bovenvermelde konflikt der persoonlikheden aan de dag treedt en ieder weer zijns
weegs gaat. Door de moraliserende tendens komt er ongetwijfeld wel enige komposltorise spanning in het boek, maar het mist achtergrond, ondergrond. Het is niet verankerd
In de diepte van het leven, maar scheert langs de glinsterende oppervlakte. De moraal,
waar het boek op gebouwd is, bevat natuurlik wel een dosis levenswijsheid, maar een
schrijver met achtergrond had zijn figuren dit konflikt geestelik laten overwinnen. Daar voor moeten de mensen en derzelver persoonlikheden echter wel eens een beetje ver anderen en misschien zelfs wel gebroken worden. En daar is Josine Reuling nog niet
aan toe.
K.
H.

Polonaise, gedichten van Jan H. de Groot. Houtgravures van St. Mrozewski.
No. 6 van de serie Nobel-verzen. G. F. Cal len bach, N i j kerk.
Oe houtgravures van de Poolse kunstenaar (mij tot dusver volslagen onbekend) hebben
mijn onverdeelde bewondering. Hierom alleen al is het de moeite waard dit boekje te
bezitten. Van de zeven verzen, die Jan de Groot aan Poolse mannen en Poolse meisjes
opdroeg en hier verzamelde, is er geen een uitgesproken goed. De meeste zijn „wel aardig ",
liet eerste, Krakow, is uitgesproken slecht. Het meest treffende vers is misschien wel
Poolsche Jood :
Geschopte. Zwerver. 'n Klauw werd haast je hand.
Broeder, op zoek naar 't zelfde vaderland.
Ik uit verlangen, jij uit Jaweh's doem.
Wij zijn verbonden door eenzelfde band.
Wij sloegen saam de spijkers door zijn hand.
En bidden nu : „Messias kom, verzoen."
Nieuwe perspektieven In het talent van Jan de Groot opent dit bundeltje evenmin als
l iet vorige, Verlangen. Toch vind ik het veel beter geslaagd: het heeft minder
pretentie en meer charme. K. H.

MARIAGEBOORTE

JAN H. EEKHOUT

Wat weten wij van de Engelen dan dat
Toen geur van rijpend fruit het dal doorstroomde
Zij 't huis van Joachim té naderen schroomden,
't Geringe aan den rand der kleine stad,
En verontrust de nachtruimte doorkruisten
Of drongen dicht en ademloos tezaam
Beluisterend in zich 't lied van Haren naam
Dat als een bron, verborgen, neurde en ruischte —,
En dat de gansche streek van Nazareth
Wit lag als van een teeder onaardsch sneeuwen
Waarvan de pure droom na twintig eeuwen
Nog lichten zou door elk oprecht gebed -Maar o de angst achter al deze dingen
Het torsen dier tè zware zaligheid :
Hij heeft Haar lichaam tot zijn Woon gewijd ! :
(En hiervan spreken geen herinneringen) :
Het wèten : hoe Hij Haar als Moeder groet
En in dien groet der aarde dood verstoorde,
En Zich tot Haar bereidt en weldra door de
Diepten gaan zal van Haar ziel en Haar bloed.

DE GELOFTE

JAN H. EEKHOUT

En deze zou het zijn : was ook hij niet
Van klaren koninklijken stam en kuisch
En vroom als een goed dienaar van den Heer —
Jozef
Voorzichtig schoof hij 't koele goud
Rond haren vinger en blij schuchter deed
Zij hem gelijk en schouwde hem dan aan —
Eén tel slechts, één ondeelbaar oogenblik -Peillooze diepten twee ontvingen hem
Waarin de purperen smart van eens nog sliep
Hij huiverde in dit zoo zeer zoet vergaan
En wist : Het is de eeuwigheid, het is
Zon, maan, gesternte, hemel, God -Toen sloeg zij hare fijne wimperen neer,
Want ook in zijne grijze oogen had
Zij, sidderend, ontwaard, hoe God daar was
Zoo hecht, zoo groot als in het Tempelhuis —
En wijl zij knielde, dacht zij vbór zij bad
(En smeekte: God neem dit geluk terug !)
Aan 't glanzend wit der draden door zijn baard.
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In dien nacht droomt Lydie, de vrouw van Dominé Helgers, een wonderlijken droom :
Ze is in een kerk. De Avondmaalstafel staat gedekt. De Dominé daalt van
den kansel, de gemeente kijkt zingend toe bij zijn bedachtzaam breken
van de reepen brood op de zilveren schalen en het vullen van de bekers.
Als hij gereed is, wacht hij met over elkander gekruiste handen tot het
orgel zwijgt.
„Komt nu, want alle dingen zijn gereed."
Daar naderen de mannen en vrouwen en scharen zich om de tafel. De oogen
van den Dominé gaan rond, als niemand meer opstaat, vouwt hij de handen
en bidt.
Na het Amen valt er een wonderlijke stilte in de kerk. De Dominé verroert
zich niet. Hij heeft zoo diep gebeden, eigenlijk heeft hij nog nooit zóó gebeden. Een Ander heeft in hem de woorden gesproken en hij moet nog
luisteren naar den naklank daarvan, om ze voorgoed te bewaren in zijn hart.
De heele gemeente luistert ; de menschen die aan tafel zitten met gebogen
hoofd, de anderen met de oogen in gespannen verwachting op hun predikant.
Er is heilige tegenwoordigheid.
Eindelijk heft een vrouw, die aan het uiterste einde van de tafel zit, het
hoofd op.
„Dominé," zegt ze, — en niemand schijnt het vreemd te vinden, dat de
stilte op deze wijze wordt verbroken, -- „maar als het geloof een boom
is, waarvan de stam naar den hemel reikt, dan kan het toch gebeuren, dat
de takken zoo zwaar naar de aarde neigen, dat het dengenen, die in zijn
schaduw staan angstig te moede wordt."
Nog verroert zich niemand, tot plotseling de Dominé zijn hand zwaar op
*) Uit de roman „Opstanding ".
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de Avondmaalstafel laat neerkomen. „En nochtans weet ik," zegt hij, „dat
Christus uit de dooden is opgestaan." —
Het klinkt als een bazuin, Lydie schrikt wakker. Het is nog schemerig,
maar ze ziet toch, dat er weer een dichte mist voor het venster staat.
Hoe laat zou 't zijn ? Zes uur misschien ?
Dan gaat ze op haar rug liggen en denkt aan den droom.
Hij is nog vlakbij ; als ze de oogen sluit ziet ze alles, als op een schilderij.
De gedekte tafel met de menschen er om heen, die haar allen vreemd zijn.
De Dominé heeft in zijn gezicht iets van haar man, maar de stem is anders.
Ze ziet ook duidelijk de vrouw, die sprak. Aan wie doet die vrouw dan
toch denken ? Het gezicht is gevuld, maar bleek, het voorhoofd laag, de
onderkaak opvallend breed, de mond groot en moe.
Ze ziet het gezicht als in een spiegel tegen den binnenwand van haar gesloten oogleden, maar kan zich niet herinneren, die vrouw ooit te hebben
ontmoet. Ze doet...... aan iemand...... denken.
In gedachten gaat ze den kring van haar vrienden en kennissen langs, den
kring van de gemeenteleden, dan weet ze 't opeens ! Die vrouw doet denken
aan Mevrouw van Willige van den heuvel, en dan vooral, zooals ze soms achter
het stuur in haar auto zit en door het dorp jaagt, dat het een schande is.
Die breede onderkaak, waar ik altijd zooveel moeite mee heb, die doet het!
Verder is er geen spoor van gelijkenis.
Maar wat bedoelde die vrouw in mijn droom met den boom van het geloof
en waarom In vredesnaam zou een mensch 't benauwd kunnen krijgen in
de schaduw van zulk een geloofsboom?
Ze peinst er over tot het tijd is om op te staan. Haar man slaapt nog. Ze
kleedt zich haastig en gaat dan beneden voor 't ontbijt zorgen.
Haar meisje, Matje, 't oudste kind van de Steenbreek heeft de kamer al
in orde gemaakt en stommelt in de keuken. De mist staat nog dicht om 't
huis, de tuin is vol schimmen van boomen en heesters, de overkant is verdwenen.
Huiverend zet Lydie alle kleppen van de vulkachel open en laat de vlam
door de donkere kolenmassa heensnorren tot ze in fellen gloed staan.
In dien tusschentijd zet ze het ontbijt gereed en wacht tot haar man beneden komt.
Ze is zoo geladen met gedachten over dien droom, dat ze hem aan tafel,
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als hij gebeden heeft, zit aan te staren en vergeet thee te schenken. De
Dom i né in haar droom was groot en breed als haar man, even donker van
uitzicht ; haar man heeft in zijn oogen een gloed, die nu eens warm en
liefderijk naar buiten kan stralen, en dan weer hard en streng de menschen
afschrikt, toch
och ......
,,Wat heb je, Lydie ? Is er wat bijzonders aan me, vanmorgen ?Je vergeet
thee te schenken."
„Hoe is 't mogelijk," zegt ze, terwijl ze haastig suiker in de kopjes doet,
„maar 't komt omdat ik vannacht zoo wonderlijk heb gedroomd, een van
die droomen, die iets beteekenen voor het leven, ik zal hem je vertellen
als je thee hebt gehad."
Dan vertelt ze tot In de kleinste bijzonderheden. Hij luistert en zwijgt
daarna, diep ontroerd. Als Lydie hem zoo zeldzaam ontroerd ziet, krijgt
ook in haar eik beeld uit den droom een bijzondere beteekenis, zoodat ze
beiden stil worden.
„Ja" zegt hij eindelijk, „dat is het, als Christus zelf er is, dan kan alles.
Dan ben je er zelf niet meer, dan vind je ook niets meer vreemd, ook niet,
dat die vrouw spreekt.
Wat is het merkwaardig, Lydie, dat je dit nu juist hebt gedroomd ; want
ik moest er gisteren aldoor over nadenken, hoe het zou zijn, als Christus
zelf hier rondwandelde. Want het is om wanhopig te worden. Als ik nog
denk aan die arme moeder van ons Matje ! Ze heeft gruwelijk geleden en
waarvoor ? Om een tiende, ongewenscht kindje in de wereld te brengen.
Wat is dat voor toestand !
Je kunt probeeren met de Steenbreek te praten, hij begrijpt 't niet. Daar
loopen die twee groote jongens werkeloos rond, ze zijn te miserabel dat
ze hun vader een handje helpen ; Geurt is niet kwaad, maar Evert sleept
hem mee. Dina slodderde er rond met pijpjes in 't haar, of hoe je die dingen
noemt. Er stond een emmer met roetzwart water, daarmee dweilde ze
den vloer......" „Ik ga er vandaag immers heen ", valt Lydie hem in de rede......
„Ja, goed, maar kan je niet begrijpen, hoe volkomen onmachtig je staat
tegenover zulke toestanden. Op den terugweg kwam ik Gekke Hannes
tegen, hij was zoo vuil, hij leek geen menschel i j k wezen meer. Wat doe je
met zoo iemand ?"
„Zag je nog iets van de Van Willeges ?"
....
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„Neen, maar zie je, Lydie, Christus wist wel raad met deze menschen. We
zeggen, dat we in naam van Christus spreken, we gelooven, dat Hij er
is en we kunnen niets. Er openbaart ztch niets. Als Hij in ons was, dan
moest er toch iets van Hem openbaar worden, als je tegenover deze ellendige
menschen staat."
„Ja," zegt ze, „ja, ik geloof ook wel, dat het Evangelie voor de meeste
menschen geen werkelijkheid is, maar jij hebt toch..."
„Och, ik evenmin, Lydie. ......"
„Maar wat kan die vrouw bedoeld hebben met dien boom van het geloof ?
Hoe meer ik aan haar denk, hoe meer gelijkenis ik zie met Mevrouw van
Willige. Die is me niet bepaald sympathiek, ik kan 't niet helpen."
Hij geeft geen antwoord, voelt zich gegrepen, vastgebonden, martelend
vastgenageld aan dat ééne woord : Een Ander heeft in hem gesproken......
Christus ! ...... Als Christus zelf er is, dan kan alles ! dat spreekt vanzelf!
dan is 't niet vreemd, wat die vrouw deed. Dus...... is Hij hier niet...... .
Lydie is te veel met haar eigen gedachten bezig om zijn ontroering te bemerken. Ze eet mechanisch haar brood, kijkt in den tuin en zegt eindelijk:
„Dus jij zou 't ook niet vreemd vinden als Christus zelf daar voor de tafel
stond en het brood brak, en als iemand uit de gemeente iets vroeg, dat het
diepst van zijn zieleleven raakte. We zijn toch eigenlijk wonderlijke menschen.
Als er een Dominé stond, zou hij zich gestoord, gehinderd voelen, en bij
Christus zou het iets heel gewoons zijn."
Ze weet niet, wat ze zegt. Ze weet niet, dat haar woorden voor hem
„gericht" beteekenen en verwondert er zich over, dat hij zoo strak blijft
zwijgen. Als het ontbijt afgeloopen is, wordt Matje binnengebeld voor het
Bijbellezen.
Matje neemt haar plaats met haar gewone gezicht van gehoorzaam -kind in
een ernstige Dominésfamilie, dat geduldig luistert of niet luistert naar de
verhalen, die ze al voor de zooveelste maal hoort. Ze zit met gerimpeld
voorhoofd, haar gedachten zijn thuis bij moeder en het kindje, dat geboren is.
Ze kan thuis eigenlijk niet gemist worden, want moeder is zoo zwak en
Dina is te jong, ze kan de kleinere broertjes niet baas en Evert is zoo lastig,
nu hij geen werk heeft. Werk is er anders genoeg, denkt ze, maar hij wil
niet ! —
De Dominé leest.
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Matje is een goed, eerlijk meisje, ze probeert telkens te luisteren, haar
gedachten zwerven naar moeder. De rimpels groeven zich diep in haar
voorhoofd ;...... ze denkt opeens : misschien kan ik vanmiddag een poosje
naar huis gaan, als ik heel hard werk......
......'t Hoofdstuk is lang...... een mensch met een verdorde hand...... ze
hoort namen, Simon Petrus, Jacobus, Johannes Boanerges...... Beëlzebul......
Satan. 't Werk staat vanmorgen voorop, hoe ze ook haar best doet „erbij"
te zijn.
Het hoofdstuk is bijna ten einde. „Wie is mijn moeder en wie zijn mijne
broeders...... .
Nu is er toch iets, dat haar alles doet vergeten, huis en moeder en werk
in de pastorie.
„Want zoo wie den wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster
en mijn moeder......"
Bij het laatste woord breekt plotseling de stem van den Dominé. Matje
kijkt verschrikt naar de Dominésvrouw...... en dan, nog heviger verschrikt,
slaat ze de oogen neer. Er is iets, anders dan gewoonlijk.
Nu gaat de Dominé bidden. Hij vouwt de handen, er komt geen geluid.
Matje kijkt schuw door een spleetje van haar oogleden en ziet, dat de
Dominé een hand voor zijn oogen houdt, en dat Mevrouw haar een wenk
geeft, om heen te gaan. Even later komt Mevrouw bij haar in de keuken en
zegt dat ze nu dadelijk naar huis mag om moeder wat te helpen ; ze wacht
tot Matje haar mantel heeft omgedaan en haar hoed opgezet. Hoe kon
't zoo mooi voor elkaar komen, denkt Matje en gaat overgelukkig naar huis. -Als Lydie weer binnenkomt, staat haar man voor 't venster. Ze slaat haar
arm om hem heen. „De mist trekt op, zie je wel ? Wat zijn de Amerikaansche
eiken mooi van 't jaar en wat een verscheidenheid van kleuren. Die bij 't
hek is bloedrood en de ander helgeel. En wat kleurt dat purper van de
primis wonderbaarlijk mooi tegen het groen van de spar, heb je ooit zoo'n
kleurencombinatie gezien ?...... zeg Wil, wat heb je toch ? Je moet je van
dien droom niets aantrekken ; als er een is, die tracht Christus na te
volgen, dan ben jij het toch."
„Kind, zeg dat toch niet. Wat beteekent het, of ik tracht Christus na te
volgen, nu Christus zoo tot mij heeft gesproken vanmorgen. Hij was hier,
merkte je dat niet ? Het was, of Hij aldoor in de woorden van het Evangelie
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persoonlijk tot mij sprak. Het maakt me kapot en zalig tegelijk. Ik -ben
ontzettend van mijzelf geschrokken, want ik heb de Evangeliën altijd verkeerd gelezen, dat weet ik nu, en ik weet ook, dat het voortaan altijd
zoo persoonlijk tot mij zal spreken."
„Maar "
„Stil, Lydi.e, het is werkelijk zoo. We lezen altijd : Jezus zeide tot zijn
discipelen, tot de Farizeeën, tot de schare, tot de blinden en dooven, maar
wij zitten niet bij al die menschen, niet midden onder hen, zoodat we eigenlijk
lezen konden :
„Jezus zegt tot mij......" maar nu weet ik het : en ik ben de Farizeeër, die
Hem waarneem, ik ben de Schriftgeleerde en ik kon broeder zijn. Denk
je dat eens in, Lydie, dat je broeder van Christus kunt zijn."
„Ja maar," zegt ze, „lieveling, zoo letterlijk."
„Ja, zoo letterlijk."
Als ze naar hem opkijkt, ziet ze, dat zijn heele gezicht trilt. Wat is dat ?
Hij heeft zichzelf altijd volmaakt in bedwang. 't Is niet natuurlijk voor een
man, zich zoo bloot te geven nog wel in tegenwoordigheid van zoo'n kind
van de gemeente.
„Maar Wil......"
Hij legt zijn handen om haar hoofd en kust haar, dan gaat hij de kamer uit.
Ze hoort hem de trap opgaan naar zijn studeervertrek en is te ontsteld
om aan haar werk te gaan. Hij loopt heen en weer, zij luistert, als het eindelijk
stil wordt, ruimt ze haastig het ontbijtservies weg, men kan nooit weten, ......
ja, wat. Er is toch niets, gisteren was er tenminste nog niets, alleen vond ze
hem stiller dan gewoonlijk.
Na een poosje begint het heen en weerloopen opnieuw...... dan hoort ze
hem opeens zingen......
Ze sluipt de trap op en luistert, het zingen gaat plotseling over in snikken.
Niet wetende wat te doen blijft ze boven dralen, maakt de slaapkamer in
orde, luistert op de gang, het blijft nu doodstil. Hij is moe, denkt Lydie,
overspannen, hij werkt ook te hard, of...... een gedachte dringt zich bliksemsnel aan haar op, er gebeurt iets groots met hem, hij wordt een heilige !
Dan moet ze zelf lachen om die gedachte. Dat zou ik toch niet graag willen,
denkt ze, een heilige, hm !...... ik houd het meeste van hem zooals hij nu is.
Hij is zoo goed, als hij maar zijn kan. Een heilige is gevaarlijk voor zichzelf
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en voor zijn omgeving, het eindigt meestal in een zenuwinrichting. Een
mensch is een mensch en moet een mensch blijven. Ze -heeft hem lief mèt
zijn gebreken. Zelf heeft ze immers nog veel grooter gebreken, daarvan
is ze zich diep bewust, welk mensch heeft ze niet.
Wil is kort aangebonden, maar van een zeldzame goedheid en grootmoedigheid als het er op aan komt ongelijk te erkennen. Hoe zou ze ooit deze groot
ontdekt hebben, als hij niet af en toe menschelijk moe en prikkel--moedigh
baar, soms zelfs ongenietbaar was. Ze kent hem door en door. Zes jaar
zijn ze nu getrouwd en hebben tot nog toe geen kinderen. Het is voor hen
beiden een groot leed, maar zij heeft hem daardoor beter keren kennen,
haar liefde is in dit leed gegroeid, haar heele leven trektzich nu samen op hem.
Als hij gelukkig is, is zij het ook. Als de menschen hem maar naar waarde
schatten, is zij tevreden.
Er zijn er velen in de gemeente, die zijn ijverige werken op grooten prijs
stellen. Wat wil hij toch meer ? Hoe kan hij zoo tobben over het gezin van
de Steenbreek en over een mensch als gekke Hannes? Voor zulke hopelooze
gevallen staat iedere Domine, men moet de dingen, waar men geen raad
mee weet, toch aan God overlaten !
Het blijft stil op de studeerkamer.
Als ze boven gereed is, gaat ze naar beneden om koffie te zetten en is blij,
dat ze Matje niet om zich heen heeft. Het kind is goed en niet praatziek,
anders wist het heele dorp nu al, dat er iets haperde bij den Dominé. Als
Lydie hem zijn koffie brengt, zit hij over den Bijbel gebogen met de hand
onder het hoofd. Klaarblijkelijk werkt hij aan zijn preek. Daarom zet ze
de koffie zonder een woord te spreken op de schrijftafel en verwijdert
zich geruischloos.
Als hij beneden komt, staat zijn gezicht volkomen rustig.
,,Heb je alles alleen moeten doen ?" vraagt hij, „ben je niet te moe om vanmiddag even naar de Steenbreek te gaan ? Ik zou het toch wel prettig vinden,
als je zelf ging ".
„Maar als er dan bezoek komt ?"
„Ga maar ", zegt hij, „ik heb liever, dat je gaat ".
Aan den maaltijd wordt er weinig meer gesproken. Hij verzinkt telkens
in diepe gedachten en Lydie heeft den moed, niet hem te vragen, waaraan
hij denkt.
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Dien middag gaat ze naar de Steenbreek met een hevige onrust in het hart.
Het huis is nu volkomen stil.
Dominé Helgers ligt een oogenblik op de divan, hij is nog niet aan zijn preek
begonnen, heeft 'n gevoel alsof hij eerst een poos moet rusten vóór de slag
begint en weet tegelijk, dat er slag geleverd is, en dat hij stil kan zijn en
wachten.
Eigenlijk is hij nog nooit in zulk een toestand geweest. Hij voelt zelf hoe
merkwaardig stil zijn handen liggen alsof ze nooit meer een pen zullen han
zijn voeten zijn zoo stil gestrekt alsof hij nooit meer een preekstoel-tern
zal beklimmen, alles in hem is stil gelegd en toch is alles in geweldige actie.
Hij denkt niet over zijn preek, hij durft nauwelijks denken, om het gezang
niet te storen, dat sedert vanmorgen in hem opsteeg, nadat hij door duizelende
diepten heengevailen was, en het gevoel had nooit meer grond te bereiken.
Hoe hoog in zich-zelf moet hij gestaan hebben, dat de weg naar de diepte
zoo lang was. Hij heeft niet „uren" geleefd sedert vanmorgen, neen, maanden,
jaren, zoolang als de weg is, die de oude mensch van den nieuwen scheidt.
En dat door Lydie's droom, door deze simpele gedachte, die daarin besloten
lag : „Als Christus Zelf er was", Christus, dien hij meende te kennen en dien
hij toch aan 't zoeken was. Het is een groote genade, als men eindelijk tegen
den grond geslagen wordt, want alleen dan is er mogelijkheid, dat men het
bevrijdende gezang hoort:
Christus, Broeder !
Christus, Broeder !
Zoo nabij 2
De heele preek voor morgen bestaat eigenlijk uit deze twee woorden.
En hij zou willen, dat hij het op den preekstoel ook bij deze twee woorden
kon laten, dat hij ze zoo kon uitspreken met den hemelschen klank in zijn
eigen hart, dat de menschen ook niets meer verwachtten en getroost naar
huis gingen.
Christus — broeder, van wie den wil van God doet.
Broeder van Christus is hij, die den wil van God doet!
Dat is het sterkere en zóó heeft Hij het gezegd. Hij buigt zich niet neer tot
den broeder, hij trekt hem tot zich omhoog !
Het is te wonderlijk ! Elk woord, dat zijn denken om deze groote daad van
Christus heenspint, is er één te veel.

FRAGMENT

•

195

Wij hebben zooveel woorden noodig om Christus na te spreken, omdat
we niet met macht spreken. Maar als Christus Zelf er is !......
Dan valt het plotseling in wonderbare blijdschap als een genade over hem,
dat hij niet behoeft te denken aan de gemeente, die hij straks het Evangelie
zal moeten brengen. hij behoeft niet bezorgd te zijn voor de armelijkheid
van zijn woorden, het is allemaal poging om zich weer op te heffen van den
bodem, waarop hij ligt. Laat al het oude maar sterven op dien bodem. Als
zijn hart het gezang maar hoort, dan zal God Zelf -de woorden wel geven
en zegenen.
Dan ben ik dus klaar voor morgen denkt hij, en voelt ook plotseling geen
spoor van vermoeidheid meer. Als hij opstaat en de kamer rondloopt, is
het of alles hem aanziet met een nieuw gezicht.
Christus — broeder. Hij moet hem aanzien, lachend en weenend, telkens
neerzinkend in diep berouw, omdat hij Hem zoo laat herkende, om dan
weer door dien zelfden Broeder op zoo wonderlijke hoogte gesteld te worden,
dat hij aldoor moet zingen, wat hem eens, toen hij nog ver weg op zijn eigen
hoogte stond, toch geweldig ontroerd had, het laatste gedeelte van Frommel's
„Bergstieg" :
Christus, Bruder,
droben dich schauend
will ich vergessen,
wollen wir Bruder vergessen,
aus welchen Tiefen,
Griinden des Abgrunds,
Taiern des Todes
Uns dein Ruf nach den Hamhen gelocket.
Wollen dich schauen and selig genieszen......
om dan weer, zich bewust van de worsteling, zich vast te klemmen aan dat
eene schoone woord : Waarom Hij Zich niet schaamt hen „broeders" te
noemen, want Hij had hun een stad toebereid.
De hoogte, of de diepte, Ds. Hellegers weet op dat oogenblik niet, wat
de grootste zaligheid is ; dit is in ieder geval de schoonste dag van zijn leven,
schooner dan toen hij voor 't eerst iets begreep van de liefde van Christus,
schooner dan toen hij Lydie vond, schooner dan de dag van zijn bevestiging
en intrede in de gemeente, dit was het volkomen nieuwe, dat hij vroeger als
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theologische waarheid gekend en uitgeredeneerd en doorgeredeneerd
had, Christus staat nu vóór hem en zegt „broeder" tegen hem, hij hoort
het met zijn hart. Hij kan niet, zooals gewoonlijk onder het maken van zijn
preek aan de verschillende gemeenteleden denken met hun - zonden en
nooden, hij denkt alleen in ontzaggel i j ke vreugde aan deze „broederschap ".
Als hij eindelijk beneden komt, veel vroeger dan gewoonlijk, vindt hij Lydie
thuis. „Ben je goed opgeschoten?”, vraagt ze, „je kijkt zoo blij !"
„Ik ben klaar".
„Klaar ? Dan kunnen we vanavond dus gezellig bij el kaar zitten ?...... maar..."
„Ja, ik ben wezenlijk klaar, je hoeft niet ongerust te zijn, Lydie".
„Dat ben ik ook niet, maar......"
Hij sluit haar den mond met een kus. Hij kan zelfs tegen haar nog niet spreken
over het wonder, dat aan hem is geschied, hij kan alleen maar blij zijn als
een kind.
Als Matje thuis is, schelt Lydie een extra keertje om Matje. Het kind moet
goed weten, dat er werkelijk niets hapert bij den Dominé.
Want van dit eene is Lydie toch volkomen zeker, de gemeente mag den
Dominé niet zwak zien, want dan raakt ze het stuur kwijt. En daarvoor staat
haar Wil ook te hoog ! —
Zondagmorgen ! De mist is weg, de klokken beieren vroolijk uit den hoogen,
ouden toren over de velden en bosschen in het rond.
De kerk staat aan den rand van het dorp in een gouden beukenhaag tegen
groenende, lichtelijk naar den horizont rijzende korenvelden.
Het jonge groen draagt goud- en purperglans in de herfstzon. -- Wat is
het hier mooi ! — denkt Lydie, terwijl ze het ijzeren hek doorgaat, en zoo
blijft het nu den heelen winter door. Die oude, trouwe beukenhaag laat
geen blaadje los vóór hij zijn Lentekleed gaat weven. Dan moet er natuurlijk
ruimte komen, maar dan kan het ook ! Ze moet even stilstaan en rondzien
eer ze de kerk binnengaat.
Daar sluipt mijnheer Brands,...... de kerk voorbij, natuurlijk! Wat een
mensch, denkt ze, de slechtheid staat hem op 't gezicht, ik begrijp niet, dat
de Dirksens hem nog in hun kamers dulden, 't is natuurlijk om 't geld.
Ze groet een paar vrouwen in lange, zwaargeplooide rokken en stijve mantels
met kornetten op 't hoofd, dan ziet ze juffrouw Mertens, de onderwijzeres,
uit haar pension bij Baak komen aan 't eind van den dorpsweg. Ze heeft gee n
-
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zin juffrouw Mertens te ontmoeten, een goed, maar sentimenteel menschje,
dus keert ze zich haastig om en gaat de kerk binnen naar haar plaats vooraan
in 't linksche bankenhaifrond vóór den preekstoel. De kerk loopt bijna vol
't kon nog voller, denkt ze, maar ze is toch blij, als ze in een van de zijbanken
achter de onderlingenbank, mijnheer en mevrouw van Willige ziet ver
-schijne.
„Dan is Beta thuis ", beslist ze, „anders komen ze nooit samen. Beta zelf
vertoont zich nooit. Zooveel verpleegsters raken van de kerk af, ze zijn
te moe en dan, denkt ze, veel verlangen naar hoogere dingen is er ook niet,
anders zouden ze toch wel komen.
Dan buigt ze 't hoofd om te bidden en wordt plotseling opnieuw gevangen
in den droom, dien Wil zoo beroerd heeft. In plaats van te bidden, denkt ze :
Als Christus Zèlf op den preekstoel kwam, zou Beta dan ook te moe zijn ?
en moet dan meteen opkijken naar de bank van de Van Williges...... ja,
de gelijkenis van die vrouw aan de Avondmaalstafel met Mevrouw van Willige
is toch frappant ! Alleen is het voorhoofd van Mevrouw van Willige niet
zoo laag en de onderkaak niet zóó breed, maar de uitdrukking op het gezicht
is precies dezelfde. Wonderlijk, van dien geloofsboom, waarvan de stam
naar den hemel reikt.
Je kunt toch moeilijk in Mevrouw van Willige een geloofsheldin zien,......
dan wordt er plotseling een eind gemaakt aan haar overleggingen, Wil komt
op den preekstoel, de gedachten over anderen zwijgen, ze heeft nu alleen
aandacht voor hem en bedenkt, dat ze vergeten heeft voor hem te bidden,
zooals ze gewoonlijk doet onder 't wachten, vóór dat de dienst begint......
nu ziet ze zijn gezicht boven den rand van den preekstoel, nu staat hij er
in zijn volle lengte, hij heeft haar gebed niet noodig, dat is zeker. -Zijn oogen gaan door de kerk, ze gaan naar links en naar rechts, zooals
gewoonlijk, hij spreekt het votum uit, en nu eerst dringt het tot haar bewustzijn door, dat ze voor 't eerst van haar leven niet weet, waarover hij
zal preeken ; gisterenavond hebben ze over niets anders gepraat dan over
het gezin van de Steenbreek. Ze schrikt ook even, als hij het onderwerp
voor dezen morgen opgeeft, uit Markus 3. „Want zij zeiden : „Hij heeft
een onreinen geest ". Zoo kwamen dan zijn moeder en zijne broeders om
hem te roepen......"
Het hart gaat Lydie bonzen in de keel. Matje naast haar verandert iets van
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houding, ze rekt haar halsje en kijkt strak naar den preekstoel.
Er is een lichte trilling in zijn stem, als hij de woorden van Christus herhaalt:
Wie is mijn moeder en wie zijn mijne broeders ?
Ze kijkt onder het lezen strak voor zich uit en is blij, dat ze na afloop zijn
gezicht niet meer kan zien ; hij zit nu, hij heeft nu tijd zich te herstellen,
terwijl de gemeente zingt ; het móét toch goed gaan, hij keek te blij vanmorgen.
Als hij opstaat straalt zijn gezicht ; hij heeft geen preekenboekje voor zich,
de woorden komen vanzelf, het is een uitstorting van eigen blijdschap over
de gemeente, blijdschap in het doen van den wil van God.
Dat is het begin !
Het einde van de preek is het groote gezang van de nieuwe „broederschap ".
„Christus zègt het ! — tegen de schare, tegen de moeders en de meisjes en
de zonen, tegen mij zegt Hij het !"
Lydie luistert zooals gewoonlijk met de ooren van de gemeenteleden ; nu
eens is ze het oor van Brinkman van de Wilgenkamp, dan weer van mijnheer
Steensma, het hoofd van de school met zijn onuitstaanbaar nuchter gezicht,
dan weer van mevrouw van Willige, die 't zeker prachtig vindt — haar man
natuurlijk niet — en dan ziet ze opeens, half verscholen achter een pilaar,
mijnheer Brands. Terwijl ze er over peinst, wat die wel van zulk een preek
zou zeggen, wordt ze opeens weer „oor" van een ander, tot ze gedwongen
wordt op te zien, door iets in den klank van Wil's stem, dat er altijd is, als
hij hààr tot luisteren roept :
Hij zegt niets speciaal voor haar, maar zijn gezicht glanst wonderbaarlijk
schoon. De tranen schieten haar in de oogen. „Ja, jongen, zoo is het ! Hoe
kon het ook anders ! Als er iemand is, die tracht den wil van God te doen,
dan ben jij het toch ".
Nu komt het „Amen" nog te vroeg. De gemeente heeft te gespannen geluisterd en de preek is ook iets korter dan gewoonlijk, wat doet het er toe !
Buiten de kerk vraagt Lydie mevrouw van Willige naar Marieke. Het is
zooals ze gedacht heeft, Beta is thuis en vindt het heerlijk om ook eens
voor Marieke te mogen zorgen.
„Hoe gaat het met Marieke ?"
„'t Zelfde", zegt mevrouw van Willige, maar uit haar oogen straalt een
vuur van strijdlust, -- onsympathiek denkt Lydie.
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Terwijl de van Wi l l iges in hun auto stappen, vangt ze nog juist een woord
op van mijnheer Steensma : „Gevaarlijk ! alsof een mensch maar zoo vanzelf
den wil van God kan doen !"
„Maar Christus zegt het man ! wat praat je dan toch ", zou ze hem wel toe
willen schreeuwen, en bang voor nog meer opmerkingen van die soort
loopt ze haastig naar huis. Ze weet immers toch al van te voren wat die
en die van zulk een preek zullen zeggen.
Er is ook een vage beklemming over haar gekomen, omdat ze voelt, dat
in het denken aan de anderen, aan haarzelf iets kostbaars is ontgaan; maar
als Wil thuiskomt, ziet ze zijn gezicht en is alles vergeten. Ze verzadigt
zich eenvoudig aan zijn blijdschap, heeft voor den geheelen dag genoeg ;
want nu kan hij vrijuit spreken over wat hem zoo hevig beroerde, nu wijkt
ook de bekommering over het oordeel van de menschen. Hij stond er als
een licht op de kandelaar. Die het licht wou zien, die kan het zien. —
In den avond komt Brinkman van de Wilgenkamp, oud en schuddend, maar
met een straal van blijdschap in zijn blauwe kinderoogen.
„Wiej kunt mekaar de hand geven, Dominé", zegt hij, „wiej bint breurs
'worden ".
Wat klinkt dat wonderlijk, denkt ze, stel je voor, dat alle gemeenteleden
eens „broeder" gingen spelen tegenover haar man ! Natuurlijk is 't op
zichzelf niets, maar ja, 't is nu eenmaal geen gewoonte. Dat Brinkman 't
zegt, vindt ze uitstekend, maar er zijn er, die totaal den afstand uit 't oog
zouden verliezen.
Haar zorg is ongegrond. Als de oude Brinkman afscheid neemt, zegt hij als
gewoonlijk : „Dag Dominé" en haar man zegt : „Dag broeder Brinkman".
Ze laat den ouden man uit en komt lachend weer binnen.
„Waarover heb je zoo'n plezier ?" vraagt Wil.
„Nergens over, of ja, broeder Dominé",...... dan barst ze in een hartelijk
gelach uit.
„Was 't niet fijn van den ouden Brinkman, en hebben we niet een heerlijken
Zondag gehad ?"
„Dat hebben we", zegt ze geroerd. —

VAN DE REDACTIE

RIJNSDORP'S VOORLICHTING OVER ONS BLAD.
Rijnsdorp's radiolezing van 20 Juli j.I. over „Opwaartsche Wegen" geeft alleszins aan
een antwoord van Redactiezijde. Daar de leden van . de Redactie momenteel-leidngto
óf reeds uit hun woonplaats zijn vertrokken, óf op het punt staan met vacantie te gaan,
moge thans volstaan worden met te wijzen op het volgende :
-

1. De onderscheiding van het bestaan van ons tijdschrift in twee perioden, met als
grens de achtste Jaargang — waarin het artikel van v. d. Leek voorkomt over „Stille
Opvaart" -- achten wij juist.
2. De waardeering van R. voor de eerste periode stemt vrijwel overeen met de opvatting
van de Redactie zelf over de voor dien tijd geldende doelstelling.
3. R.'s critiek op de tendenzen van ons maandblad in die tweede periode lijkt ons een
getuigt o.i. niet van begrip voor de oorzaken van de „wending", en komt ons-zijdg,
voor niet vrij te zijn van een poging om, ongemotiveerd, stemming te maken tegen
„Opwaartsche Wegen ".
4. Het concentreeren van die critiek op een persoonlijke interpretatie van Heeroma in
zijn bloemlezing „Het derde Réveil", zonder zich af te vragen, of dit persoonlijk standpunt van H. een vereenzelviging met het algemeene standpunt van de Redactie toelaat,
waarover hem verscheidene opstellen in O.W. nader hadden kunnen inlichten, --en zonder
te onderzoeken, of althans uiteen te zetten, waar het verschil ligt tusschen R.'s eigen
opvatting over de verhouding Kunst en Religie en die van H. hierover ; verder : het min
of meer achteloos citeeren van de uitdrukking : „Barthiaansche theologie, Oxfordbeweging,
nationale ontwaking etc. etc.", zonder ook maar even na te gaan in hoeverre deze dingen
dienden als vergelijking of als richtingsaanduiding voor onze vernieuwing -- dit alles maakt op ons den indruk, dat R. bij zijn „voorlichting" (om welke
redenen, blijve in het midden) de noodzakelijke objectiviteit veronachtzaamd heeft.

Tenslotte verwijzen we naar het in dit nummer voorkomende artikel van v. Ham over
„Het derde Reveil ", waaruit de lezers enkele in de Redactie levende opvattingen omtrent
„de wending" kunnen leeren kennen.
Mogelijk dat wij, nadat enkele zaken in de voltallige redactievergadering zullen zijn bed. B.
sproken, nog eens op een en ander terugkomen.

REGENAVOND

WILLEM DE MÉRODE

In dezen nacht zal God ons zegenen.
De hemelen zijn een wit vervloeien.
Al het geschapene moet bloeien
Want God laat leven nederregenen.
Onze begeerten moeten wijken
Voor dit almachtig stil genereeren.
Het is de wil en wet des Heeren
Dat 't leven aan het Leven moet bezwi j ken.
Ruischend uitstorten en stil ontvangen.
O vroomheid van dwang en overgave.
Indringend reinigen en laven.
Koele dartelheid over warm verlangen.
Hoe zullen wij in den morgen wezen
Na dit diep bezonkene dauwen ?
Kunnen wij om gisteren rouwen
Nu de nieuwe dag komt gerezen ?
Morgen zullen wij dit gedenken :
Dezen nacht, dit vreemde regenen
Wolken als handen die ons zegenen
Zagen wij van den hemel wenken.

OFFERS DES HEFREN

WILLEM DE MÉRODE

Nog rooken, als beschreven in Uw boek,
De altaren ; Heer ! men hangt ons tot een vloek
In de eigen deur ; handen en voeten spijkren
Zij aan den wand en huisbelomrende eiken.
De leden uitgerekt en stukgebroken
Heeft men ons in den kerkerput gedoken.
Wij dragen zwijgend Uw gemeenen nood.
Ons eenig hunkren is : een snelle dood.
Wij smeeken af, en blijven het toch duchten,
Dat men ons opdelft als bedorven vruchten
Dat wij door kilte en slijk en langen nacht
Gesloopt weer worden in het licht gebracht.
Men heeft ons walgend op een hoop gegooid.
Maar Gij hebt ons gezocht, en zóó getooid
En opgericht, dat allen rondvertelden,
Hoe wij geharnast stonden als Gods helden,
En zwakte, smaad en martelingen saam
Ontvingen als de sierslen van Uw naam.
Zij binden ons op 't hooggestapeld hout.
Zingende als vooglen in het vrije woud
Nestelen wij in roeterige vlammen.
Maar, als de knapen in de hooge stammen.
Klimmen Uw englen naar 't verscholen nest,
En brengen 't vlugge kieken in Uw vest'.
Bescherm die hier nog blijven, laat de dood
Over hen opgaan als het morgenrood.
De teederen, Heer, de jongskens en de maagden,
Stel hen toch spoedig bij Uw roodgekraagde
Duiven ; maar laat ons mannen, als het kan,
Den dood doorstormen als Gij deedt, als man.

UITZICHT

WILLEM DE ME"' RODE

Ons hart moet zeer eenzaam wezen
Als het wil werken voor U.
Verlokkingen en vreezen
Zijn niets dan vage schaduw,
Die glijdt langs de witte muren
Van de kamer, het is zeer stil.
En dit kan seconden duren
Of eeuwen ; al naar Uw wil,
Wij voelen dat krachten stijgen
Langzaam, of, onder druk,
Groot en plotseling, en zijgen
Zwak in een wijd geluk
Neêr, en voelen ons wiegen,
Geborgen geurig en koel,
En vinden de rust ons te vliegen,
Straks, vast en fier tot Uw doel.
Deuren die spiegelend draaien
Tusschen U en om zijn nog dicht,
Maar Gij zult hen openzwaaien,
Gij dringt nu reeds dóór hen als licht.
0, leven, uw wanden van zerken
Blijken dun en doorluchtig als glas,
Waarachter wij zitten te werken
Met uitzicht op zon en gras.

HET HEERLIJKE AMBACHT C. RIJNSDORP

„Toch is het een heerlijk ambacht,
dat hij gekozen heeft ".

VAN DEIJSSEL.

„Toch is het een heerlijk ambacht, dat hij gekozen heeft ", zegt Van Deyssel van de
prozaschrijver. Het lijkt vernederend om over de edele schrijfkunst te spreken als van
een ambacht, een handwerk. Zooiets zou men eer van Edgar Wallace verwachten of van
een andere boekenfabrikant, maar niet van een kunstenaar, laat staan een tachtiger „woordartiest". Maar welbezien is deze kwalificatie van de proza- schrijfkunst als een „heerlijk
ambacht" reeds zelf een staaltje van schrijfkunst. Niemand zal een werkelijk ambacht
„heerlijk" noemen. Die bijvoeging „heerlijk" geeft terstond een eigenaardige gevoelswaarde aan de benaming. Men kan een sterk gevoel in superlatieven probeeren uit te
drukken, maar bij zeer sterke, overmachtige gevoelens zoekt de spraak soms onwillekeurig naar benamingen, die eigenlijk b e n e d e n het niveau liggen. Zoo ook hier.
Van Deyssel, de jonge Van Deyssel, die hier aan het woord is, heeft e I d e r s wel de
superlatieven gevonden, waarin hij zijn hartstocht voor de taal zal uitschreeuwen. Hier
is zijn gevoel niet minder sterk, maar b e h e e r s c h t. „Toch is het een heerlijk ambacht,
dat hij gekozen heeft ".
Laten we eens met elkaar over dat ambacht praten. Niet in geleerde of quasi-geleerde
beschouwingen. Heel gewoon maar, doch zelfs zoo openen zich vergezichten in verschillende
richtingen. Omdat het een h e e r I ij k ambacht is.
In de aandrift tot schrijven openbaart zich soms een eigenaardige primitiviteit. In alle
kunst is dit trouwens het geval. Zoo is de drang tot musiceeren te verklaren uit de behoefte, een stilte te vullen. Of dit nu gebeurt uit angst voor de stilte, kan onbesproken
blijven. Zeker is, dat de componist de stilte ondergaat als een bevruchting van zijn fantasie. Waarmee niet gezegd is dat het rumoer hem niet kan inspireeren.
Niet anders is het in de plastiek. Wat de stilte is voor de componist en muzikant, dat is
de ruimte, het vlak, voor de plastische kunstenaar. Soms is het ook het gezicht van het
ruwe materiaal, zoo werd b.v. Michel Angelo geïnspireerd door het gezicht van een groote
rots, waarop hij in gedachten al inhakte, om er een grootsch monument van te maken.
De Griek vulde het tympanon van zijn tempel met voorstellingen in relief. Het vlak op
gebruiksvoorwerpen inspireerde de kunstenaar tot versiering.
Dit alles is zeer bekend. Maar dat iets dergelijks ook ten opzichte van de schrijfkunst
geldt, zal misschien sommigen vreemd in de ooren klinken. 0 ja, naar analogie met de
muziek kan men zich voorstellen, dat de verteller, de geboren verteller, in een uur

205

HET HEERLIJK AMBACHT

•

van gemeenschappelijke verveling geprikkeld wordt tot spreken. Hij praat de tijd vol,
geestig, onderhoudend. Maar ook hier gebeurt iets merkwaardigs : al vertellende komt
de inspiratie en de rollen worden omgekeerd : het verhaal dient niet meer om de tijd
te vullen, doch men schikt zich tot het verhaal en néémt daarvoor de tijd.
Men zal dit verstaan en toch vreemd opkijken, als men hoort, dat de groote dichter Goethe,
toen hij aan het tweede deel van Faust werkte en daarin gapingen moest vullen, het
manuscript met wit papier deed doorschieten. Het gezicht van het onbeschreven papier
tusschen de reeds be- dichte bladzijden prikkelde zijn fantasie. Dit typeert wel de visueel
aangelegde dichter, die Goethe was.
Ik ken een schrijver, die niet in Goethe's schaduw kan staan, maar op dit punt toch op
-hem geleek, zoodat hij geen rouwkaart op de achterzijde onbeschreven kon laten. Het
is wellicht dezelfde drang, die de sierkunstenaar bezielt ; de schrijver ziet zijn letterschrift
dan als teekens, die in de plaats treden van de beelden en voorstellingen, die hij wil
oproepen.
Zelfs de drukkunst kan aan dit feit niets veranderen. Zijn er schrijvers, die eigenlijk geen
doorhaling in het net van hun werk kunnen duiden en de prikkel behoeven van keurig
geschreven bladzijden, die „dan nu wel vaststaan" -- en zii zijn de lust en de liefde van
uitgever en drukker -- anderen, zooals dat heet, „beginnen pas te schrijven als ze de
drukproef voor zich zien ". Tot deze laatste categorie behoorde b.v. Balzac n bij de
levenden is er Frank Lateur, oftewel Stijn Streuvels toe te rekenen.
Weet „men" dit eigenlijk niet reeds ? En is hieruit niet de nieuwsgierigheid naar het
handschrift, het manuscript van de schrijver te verklaren ? Men wil onbewust het
scheppingsproces op heeterdaad betrappen, men wil het menschelijk na-scheppen aflezen
van de teekens, die het maakte en die letters zijn ja, maar veel meer nog een manifestatie
van geest, inwerkend op de stof.
Zooveel over de primitieve aandrift, die het ledige vullen wil. In dit geval is, om bij
de schrijfkunst te blijven, het gebruikmaken van hulpmiddelen een stimulans. Niet altijd
gaat dit op. Soms kan de stroom der inspiratie, inplaats van opgewekt te worden door
het gezicht van wit papier en door het bewegen en krassen van een tusschen de vingers
vastgehouden pen, juist door die mechanische handeling gestremd worden. Dit ondervond soms Goethe, die wel eens half slaapwandelend dichtte en dan door 't krassen van de
ganzeveder de ragfijne draad van zijn poëzie voelde verbreken.
In nog sterker mate kan dit met een schrijfmachine het geval zijn. Een schrijver, die een
schrijfmachine bezit, weet bij ervaring, dat hij soms erop improviseeren kan en dan
soms zeer snel en zeer goed — maar dikwijls zal het hem beter afgaan met de pen, die de
kamerstilte niet verstoort en het tikken van de klok of het aantrekken van de haard
niet overstemt.
Misschien houdt dit ook verband met de 11 c h a a m s h o u d 1 n g. Het is merkwaardig
hoe weerbarstig en eigenzinnig de goede stemming- om-te-schrijven is. je gaat er voor
zitten, recht aan tafel, je beenen er onder, als een administrateur van je cultureel - litterair
agentschap, die de vastgestelde kantoor-uren niet wil verzuimen. Mis. Er is geen denken
aan, dat je een fatsoenlijke volzin op het papier krijgt. De paar woorden, die je hebt
geschreven, zit je te bestaren, je kijkt naar de vorm van de letters, de liniatuur van het
-
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papier. De concentratie, laat staan de inspiratie, blijft uit. Wee de schrijver, die dan m o e t
d o o r g a a n; soms ook : wee de lezer.
Nee, de „gute Laune", zooals Nietzsche het noemde, is grillig en weerbarstig. Het doet
je denken aan de raad, die wijlen de Engelsche humorist Jerome K. Jerome in zijn boek :
„Three men in a boat" gaf aan kampeerders, die water aan de kook willen brengen. Op
een inderdaad geestige manier zet hij daar uiteen, hoe de belanghebbenden bij dit aan de
kook raken ten overstaan van de te vuur gezette ketel aan elkaar moeten uitleggen, dat
ze volstrekt geen trek hebben in thee, totdat de ketel in zijn woede overbruist van het
borrelend kokende water. Dat wil, overgezet zijnde in ons onderwerp, zeggen : gedraag
je of je volstrekt geen belang hebt bij het volschrijven van dat velletje papier ; ga met je
handen in je zak voor het raam staan kijken ; zet alle stoelen bij de tafel vandaan en laat
papier en potlood achteloos op een hoek van de tafel liggen. Dan bespringt je plotseling
de lang gezochte verdeeling van het onderwerp, het onvindbare woord, het juiste slot.
Je mooiste gedachten heb je dan ook steevast, als er geen mogelijkheid is ze vast te leggen
of te achterhalen. We hebben er nog al eens Goethe bijgehaald. Welnu, deze figuur is
na een eeuw sollens nog geduldig genoeg om ook hier nog even dienst te doen. Ook
Goethe had daar last van ; dikwijls kreeg hij prachtige invallen als hij zich te bed had
begeven. Daarom legde hij altijd papier en schrijfmateriaal klaar om als het kon niets te
verliezen.
Voor elke schrijver is daarom een goed geheugen van het grootste belang. Uit eigen ervaring
mag ik daarvan wel iets vertellen. Overkwam het mij, dat ik b.v. voor het inslapen goede
Invallen had, dan besloot ik, niet meer op te staan om ze te noteeren. Ik prentte ze goed
in mijn geheugen en telde ze. Heel vaak overkwam me dat — en 't gebeurt nog — op
mijn eerste wandeling, 's morgens, want aan het begin èn het eind van de dag en de kracht
lijkt mij de inspiratie te liggen. Ik telde ze dan en herhaalde ze eenige malen in mijn
gedachten.
Nadien gaf ik me niet de minste moeite meer. Ik ondervond, dat het geheugen deze
vondsten toch vroeger of later teruggaf ; wij komen op al onze gedachten nog wel eens
later terug. Zoo leerde ik op mijn geheugen vertrouwen en als ik 's morgens opstond
wist ik in de regel, niet terstond, maar zeker vóór het ontbijt, precies wat ik 's avonds
voor de slaap nog in gedachten had uitgewerkt. Hoe heerlijk is het, die resultaten dan
weer te zien opduiken uit de wondervolle diepten van het geheugen ! En hoeveel mooier
en duidelijker ziet men ze zóó dan met doode letters op een stuk papier.
Komen de gedachten bij stroomen, dan moet er wel worden opgeschreven. De geest
wordt anders te zwaar belast. Het opschrijven maakt nieuwe krachten vrij : de aandacht
wendt zich onbelast naar het vervolg toe. Hier is zeker wel reden om van een heerlijk
ambacht te spreken. Vaak heb Ik door een kamer geloopen en het donker laten worden,
terwijl ik nu en dan op de tast, met groote letters, op het nog flauw zichtbare papier
woorden wierp. Zulke notities kan ik, die overigens weinig bewaar, nooit
wegdoen.
Het is of daarover goede geesten zijn blijven zweven ; in het gezichtsbeeld van die woorden
en letters is een zeker fluidum levend gebleven, dat het oogenblik der inspiratie later
vermag terug te roepen. En gaarne bewaar ik dan ook, die overigens geen rommel dulden
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kan, mijn papieren chaotisch door elkaar, alsof deze aanteekeningen, dicht bijeenliggend
in een donker mapje, elkaar zouden kunnen bevruchten.
„Toch is het een heerlijk ambacht, dat hij gekozen heeft ". Ge begrijpt er rrnu al meer van,
denk ik. Geen werkman kan met inniger liefde zich buigen over zijn werkstuk, dan de
schrijver zich duizendmaal buigt over zijn schrifturen, totdat ze hem weerspiegelen. Met
oneindige zorg (ook dit woord is van Van Deyssel) is de schrijver voor zijn werk vervuld.
Tot nu toe hebben we het slechts gehad over afzonderlijke invallen of de eerste notities
van grooter werk. We zullen nu een stapje verder moeten gaan. Werk in ietwat grooter
verband vraagt nu onze aandacht : essay, novelle en roman, want om p r o z a is het ons
thans hoofdzakelijk te doen. Daarover ging ook de uitspraak van Van Deyssel, die we
boven dit opstel schreven.
Men zal het mij ten goede houden, dat ik vooral nu telkens denk aan mijn eigen werk.
En dan dient in de eerste plaats gezegd, dat in zeker opzicht essay, novelle en roman voor
mij onder één gezichtspunt vallen. Dit houdt verband met mijn centrale opvatting aangaande creatief schrijfwerk.
U i t s l u i t e n wil ik van deze beschouwing de compilatie van gegevens of uitspraken,
al of niet gevolgd door het klassieke bijgedragen steentje van de bescheiden -eerzuchtige,
die eerst het recht van medespreken heeft verworven, nadat hij te voren alle groote
mannen uit zijn vak de volle maat ;egeven heeft. Zulk werk lokt de k u n s t e n a a r
niet aan. De geleerde heeft geen Lus. Citaten komen m. . eerst dan in aanmerking,
wanneer zij geheel van zelf in het betoog invloeien. Zoo ook met verwijzing naar menschen
en hun werk. Ook het artikel, de essay zie ik als een c r e a t i e v e opgave ; er mag niets
in staan dat de schrijver niet ten volle als zijn eigen, geestelijk eigendom kan verantwoorden, ook het vreemde niet ; alles moet door zijn ziel :Jjn gegaan. Wat nu aan zulk
een beschouwing in engere zin eigen vondsten zijn, doet minder ter zake. Wie kan zeggen :
deze of die gedachte is van mij ? Want ook over onze z.g. eigen gedachten en vondsten
zijn wij slechts rentmeesters. Doch het maakt een groot verschil, of men een bestaande
gedachte zonder meer herhaalt, dan wel of men haar werkelijk reproducéért. Zelfs een
banale „Binsenwahrheit", die ons door de ziel is gegaan en die we dan opnieuw uitspreken, heeft daardoor iets fijns en geestelijks verkregen.
Nu verloochent een scheppend kunstenaar zich ook in het beschouwend artikel niet. Iets
ondefinierbaars, zekere imponderabilia draagt hij daarbij op zijn lezers over. Ook de
essay moet door hem worden ontworpen en geschreven als een kunstwerk. Wel moet
hij zich niet vergooien aan minderwaardige onderwerpen : dat bedokteren door essayisten
onder en boven de maat van twijfelachtige grootheden, die komische ernst, die bijna
dreigende diepzinnigheid zijn we liever kwijt dan rijk ! Het zijn allemaal geen Costers,
die U in de tempel van de Nederlandsche poëzie rondleiden, met rammelende sleutelbossen.
Intusschen zitten we bij onze beschouwingen over kunst met de prettige erfenis van het
19e eeuwsche specialistendom opgescheept. Men kan over kunst geen woord schrijven,
of men komt op het terrein van de vakwetenschap, hetzij die van de taal, de zielkunde,
de wijsbegeerte, om van de theologie nog te zwijgen. Het zou practisch onmogelijk zijn
voor een scheppend kunstenaar om ook maar in één dier vakken het peil te bereiken,
waarop zelfstandig, wetenschappelijk werk kan worden geleverd, laat staan In vier of vijf

HET HEERLIJK AMBACHT

208

•

met hun indrukwekkende onderverdeeling. Moet hij nu op een afstand blijven staan,
in machtelooze woede, met gebalde vuisten, opkroppend wat hij te zeggen heeft, als
eerste belanghebbende, als ,,Insider" .....? Hij ziet fouten maken, hij ziet leven en levende
verbindingen te loor gaan, geestesgebieden van elkaar vervreemden. En 't gaat hem als
Vondel : hij wordt te stijf geperst en 't werkt als nieuwe wijn, die tot de spon uitberst.
Dat is maar goed ook. Van streng - wetenschappelijke zijde heeft de kunstenaar niets te
verwachten, dat hem geeft wat hij vraagt. Toch kan hij nooit genoeg op alle gebied rond speuren ; vooral de romancier moet voor zijn „vermoeiend métier" (Couperus) ontzaglijk
veel weten. Maar als hij begint te schrijven, moet hij met evenveel talent kunnen......
vergeten.
We komen nu vanzelf tot novelle en roman. De geest van de bellettrist, de romancier
vooral, moet zeer bewegelijk zijn. Alle voorstudie, alle gepieker moet in het resultaat
achterwege zijn gebleven. De Bijbelsche paradox is ook op de romancier van toepassing
dat hij zijn boekenwijsheid moet bezitten als niet - bezittende.
Er zijn natuurlijk tijden, dat bezinning onvermijdelijk is, zoo b.v. ook op 't oogenblik in
onze Chr. letterkunde. Dat er dan ook beschouwingen verschijnen, is geen ongezond
teeken. De een doet dit in kleine scheutjes, naar aanleiding van een bepaald boek, en in
een recensie ; de ander ziet de zaken meer algemeen. Doel en resultaat is hetzelfde in
beide gevallen.
Maar hoofdzaak blijft en blijve voor wie gestalten kan scheppen de bellettrie. Het beschouwend element is hier nagenoeg weggedrongen. Wat op de voorgrond treedt is
handeling en beschrijving. We zijn de impressionistische excessen voorbij, die de handeling bijna geheel verlegden In de beschrijving, zoodat de „held" een sponsachtige massa
werd, die zich met zijn milieu verzadigde. Onze tijd vraagt weer naar karakters.
Nu is er een terrasvormige stijging in het menschelijk scheppen waar te nemen. Scheppen
is nascheppen, moet dit nog worden gezegd ? We houden ons hier aan de gebruikelijke
terminologie. Het hoogst gelegen terras is de creatie van m e n s c h e I ij k e figuren.
Geen cosmische gevoelens, geen verbondenheid aan wereldruimten, sterren, planeten,
zeeën en bosschen, planten en dieren, visschen en vogels, maar de uitbeelding van een
mensch, dat is het toppunt in de artistieke creatie m.i. En wie dat kan doen in ver
vrouw en met andere menschen, wie een wereld kan afbeelden-bondehivamt
met dieren, planten, visschen en vogels, in cosmische verbondenheid met het al, een wereld
met natuur en cultuur, landen en steden, die zou een waarlijk monumentaal kunstwerk
tot stand brengen. Het is wel eens goed het ideaal zoo verblindend op volle kracht te
doen uitstralen, al schrompelen wij met elkaar er ook bij weg tot minder dan niets.
Onze gezichtskring Is ruimer dan die van de Homerische Griek, ruimer dan van de Brit
onder koningin Elisabeth, dan van de Parijzenaar onder de restauratie. Hoe grootsch moet
dan het kunstwerk niet zijn, dat adequaat ware aan wat wetenschap en techniek hebben
ontsloten. En wij, die over Chr. litteratuur spreken : wat Is -ons toebetrouwd...... ! Niet
alleen de aarde, ja de kosmos, maar ook schepping en herschepping liggen voor ons
open. En wat schrijven we ? Ik bedoel niet, dat we wereld-omvattende onderwerpen
moeten gaan mishandelen. Maar er moet meer diepte, meer achtergrond in ons werk
komen, meer beteekenisvol zwijgen, meer gerommel aan de horizon. Ons werk moet
..
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meer wéét van deze dingen hebben. Als ik alleen maar deze overtuiging tot U zou hebben
laten doordingen, zou deze beschouwing reeds aan haar doel hebben beantwoord.
Dit opstel handelt over de schrijfkunst en niet over de kunst van vernietigen van het
geschrevene, bewaren onder de pekel of uitgeven. Het spreekt niet over de kunst van
het huishouden met 't ontvangen talent en de omgang met het publiek. Het laat ter zijde
de lasten en lusten van het publiek - persoon zijn, de kunst om een levenstaak in enkele
troebele avonduren te vervullen, de kunst om jeugdig en gezond te blijven, goed te slapen,
zijn collega's lief te hebben en niet ledig om te gaan in de kolommen der couranten,
klapachtig zijnde en ijdele dingen doende, sprekende 't geen niet betaamt. Het handelt
niet over de kunst om opgewekt te blijven tusschen twee radio's en een zeer oude
piano in, bij een Bachcantate-met- stofzuiger, bij zesdaagschen- gebrul en revue- gelach.
Dit alles is I e v e n skunst, bij dewelke de schrijfkunst nog maar een klein meisje is......
Toch is het een heerlijk ambacht, dat hij gekozen heeft. Of liever : het ambacht koos
hèm. Schrijver zijn zit je in het bloed ; het is je onvervreemdbaar recht. En daarom,
publiek, vaarwel, zij die gaan schrijven groeten U.

HET DERDE RÉVEIL

VAN HAM

Toen wij in Opgang, later in Opwaartsche Wegen aan het werk togen om
prikkelend te werken op jonge auteurs, hen wilden sterken door de gedachte, dat er naar
hen werd uitgezien en dat er een publiek werd bereid, dat hen zou verstaan, als zij kwamen
te spreken, leefden wij in hoofdzaak nog uit het tweede réveil ; d.w.z. wij zagen een door
ons Protestanten verwaarloosd stuk kuituur, een van de terreinen des levens, waarvan
we ons niet voldoende hadden meester gemaakt : een tekort aan auteurs en een onopgevoed „Christelik volksdeel ". We zouden de achterstand trachten in te halen. 0 n s
T ij d s c h r i ft had het zelfde gewild, het was op de goede weg, toen door omstandig
buiten de schuld van een ijverige en bekwame redaktie, het werk werd afgebroken-hedn
en het Chr. literaire leven weer verslapte. Evenals In de eerste jaargang van 0 n s T ij ds c h rift begonnen we in Opwaartsche Wegen ons manco te konstateren, de
oorzaken er van na te gaan en te werken voor aanvulling van het tekort. Dit bracht mee
een minder kritiese, meer receptieve houding : de auteurs waren welkom. En het lukte :
er kwamen abonnees, er werd een Chr. Letterkundig Verbond door ons vernieuwd en
tot een zekere bloei gebracht, er kwamen auteurs ; essayisten en auteurs organiseerden
zich. Er verschenen dichtbundels, romans, Chr. Letterkundige Studiën.
Nog even volhouden — en dan — (tenminste zo leek het voor de buitenwereld) zouden
we ons zo'n beetje gearriveerd gaan voelen.
Deze periode werd afgerond door van Dijk en de Groot, toen ze :hun bloemlezing S t i I I e
O p v a a r t samenstelden.
Het tweede tijdperk werd niet met zooveel vreugde ingegaan als het eerste werd verlaten.
Het overwegen om een of meer jongeren in de redactie te nemen, gestoord door een
niet al te vriendelik aandringen van de jongeren zelf om daar zo spoedig mogelik toe
over te gaan, leidde er toe om scherp in te zien, hoe weinig geestelike kracht er in de
Jonge beweging school. Van der Leek gaf daar o.a. rekenschap van in zijn bespreking van
S t i I I e Opvaart. Het woord bezinning werd wachtwoord. Het grote getal
studies In 0 p w a a r t s c h e W e g e n over de betekenis van het dichterschap en de
eigen waarde en het eigen karakter van Christelike kunst is niet een teveel aan zwaar
bespiegelen van machteloze oncreatieve geesten, maar is een-wichtgednluso
tasten naar de zin van de hele beweging. In volle ernst is de vraag aan de orde geweest :
moeten wij onze literaire beweging niet liquideren en door een nieuw tijdschrift, dat
zich op algemeen geestelik terrein beweegt, trachten de jonge mensen om ons heen te
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verzamelen die het te doen is om een nieuwe geest. Dit was de erkenning, dat er om
ons heen veel belangrijks gebeurde op geestelik gebied, dat aan onze beweging dreigde
voorbij te gaan.
Dit stuitte af op tweeërlei argument : ons verantwoordelikheidsgevoel belette ons een
werk los te laten, dat ondanks zijn gebreken, toch vol goede momenten zat en nog vele
mogelikheden borg.
Ook begrepen wij, dat niet het belangrijkste is van welke zijde men de geestelike vraagstukken benadert, en dat wij door onze literaire instelling zelf niet aan kracht zouden
winnen, als wij daar niet ons uitgangspunt zochten, als wij niet juist in onze kunst en onze
kritiek van de nieuwe geest getuigenis zouden afleggen.
Wat is die nieuwe geest ? Heeroma heeft er een wachtwoord voor gevonden : h e t d e r d e
r é v e i I. Daarmee heeft hij de Protestantse jongeren midden in een geestelike beweging
gezet. Ze zijn verlost uit hun isolement. Zijn positieve uitspraak helpt ons veel meer
vooruit dan de uit dezelfde overtuiging gegroeide waarschuwing tegen de gevaren der
zelfbestaring, die te zeer een negatieve zin had. Wie weet, dat hij opgenomen is in een
geestelike beweging, ziet vanzelf af van zichzelf. Dat wil niet zeggen, dat niet ieder op
zijn eigen zeer persoonlike wijze deelneemt aan het reveil. Wie de voortreffelike karakteristieken van Heeroma leest over de dichters, die onder onze jonge Protestanten een plaats
in deze geestelike beweging innemen, ziet terstond -- als hij het nog niet wist -- hoe
heterogeen de groep is en dat het zelfs het vernuft van Heeroma zo nu en dan zwaar gevallen is, de plaats van enkelen in het geheel der beweging aan te wijzen; reden, waarom
sommigen zich hebben afgevraagd, of het niet mogelik was nog enkele anderen bij te voegen.
Het criterium van Heeroma gelijk andere normen, is natuurlik niet altijd even gemakkelik
te hanteren ; hij zou het nog moeiliker gehad hebben, als hij zonder de réveilgedachte
de groep markant had willen tekenen en toch ook gedwongen zou geweest zijn ergens de
grenslijn te trekken. Het niet-opnemen in de bloemlezing is niet bedoeld als buitensluiten ;
het is slechts de betuiging, dat deze dichters in hun werk zich zo weinig hebben uitgesproken over, misschien zo weinig leven uit de gedachten, die de vernieuwing van onze
groep hebben betekend, dat het voorshands niet mogelik is ze om deze réveilgedachte
te groeperen, zonder hun meer toe te dichten, dan hij in hen vermocht op te merken.
Heeroma heeft de beweging in „het derde reveil" geplaatst, om terugblikkend het werk
onzer dichters te overzien en ieders positie te bepalen. Hoe belangrijk dit is, kan ieder
uit zijn werk terstond konstateren. Nog belangrijker lijkt mij echter zijn woord voor d e
t o e k o m s t. Het derde reveil, dat is een leus om ons aan op te heffen. Het is niet altijd
even duidelik geweest, waar Opwaartsche Wegen precies heendreef (de oorzaken noemde
ik hiervoor), al heeft zich binnen het orgaan de ganse vernieuwing voltrokken. Nu door
Heeroma de feiten duidelik herkend zijn, komen we in een bewuste periode, en bewust
-wording
gaat gepaard met een groeiend verantwoordelikheidsgevoel.
Christelike kunst is kunst van Godsgetuigen formuleerde de Bruin- Heeroma op de laatste
konferentie. Daaruit spreekt een grote verantwoordelikheidszin. Daaruit spreekt niet,
zoals een enkele nog abusievelik veronderstelt, een voorkeur voor Bijbelse of re.ligieuse
poëzie. Wel maakt de geestelike persoon, die uit het geheel van iemands werk spreekt,
uit, of hij deel heeft aan het derde réveil of zijn verzen los van deze vernieuwing schrijft.
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Nog weer iets anders is, of hij Christelik dichter is, of tot een groep van Protestantse
jongeren mag gerekend worden.
Wel spreekt er uit een voorkeur voor een opvatting van 't dichterschap, waarbij de auteur
zich een geroepene voelt, die dus niet doelloos zijn talent heeft ontvangen. Het moet
trouwens voor een dichter heerlik zijn te gevoelen, dat men niet langs de weg hoeft te
staan. De leuze van het derde reveil verlost de dichter uit zijn eenzaamheid, het zegt tot
hem, dat hij in de wereld is geplaatst en een stem heeft ontvangen om te roepen in die
woestijn.
Is dit alles nu zo nieuw ? Hadden we niet van het begin der beweging Wilma onder ons ?
En mogen we niet zeggen, dat de voornaamste karaktertrek van haar werk Is, dat er een
geestelike kracht van uitgaat ? Werkte de redaktie van Opwaartsche Wegen al niet lang
aan deze vernieuwing mee ? Is niet Heeroma juist tot deze formulering gekomen, doordat
hij al jaren met de anderen in deze geest in 0 p w a a r t s c h e W e g e n heeft gearbeid ?
Trof hij deze bij zijn komst in Opwaartsche Wegen niet reeds aan ?
Inderdaad, het is dan ook niet de verdienste van Heeroma en zijn boek deze dingen te
hebben uitgevonden of te hebben veroorzaakt. De betekenis van Heeroma's werk is de
hele beweging, voorzover het dan de poëzie betreft, overtuigend als een levende kracht
te hebben beschreven. En dat is stimulerend voor de beweging zelf.
Gevaar voor overschatting Is daar niet bij. Heeroma vervalt niet gemakkelik in uitbundig
bij zijn goedkeurende knik over het feit, dat we op de goede weg zijn, heeft-hedn
hij met ernst op het toenemen van onze verantwoordelikheid gewezen. Het Is in een
cirkelredenering samen te vatten. Hoe groter het besef van verantwoordelikheid leeft in
de enkelingen, des te meer wordt dit tot een teken van de groep, en wordt deze ingeschakeld in het derde reveil ; dit deelnemen aan de grote bewegingen van onze tijd legt
ons steeds groter verantwoordelikheid op.
Heeroma's inleiding hoeft niet zonder kritiek geslikt te worden. Er zijn gedeelten in,
die ik zelf anders zeggen zou. Maar wij zijn hem dankbaar voor wat hij verricht heeft.
Hoe beter hij verstaan wordt, des te beter zal men begrijpen wat het Chr. dichterschap
zin geeft en dat de waarde van een blad als 0 p w a a r t s c h e W e g e n niet beperkt
blijft tot zijn naastliggend doel als literair forum.
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De veroordeelde, door Konstandinos Theotokis, Uitg. van Schuyt,
Velzen 1933.
Een door Drs. G. H. Blanken uit het Nieuw -Grieksch vertaalde roman. Het verhaal is
in 't kort als volgt : Jórjis Arathimos, landbouwer, heeft een knecht, Toerkojannos, een
vrouw, Margarita ; die vrouw heeft een minnaar, geheeten Petros. Jorjis en Toerkojannos
staan Petros in den weg, hij zint op een middel om zich van beiden te ontdoen. Tenslotte
krijgt hij de gelegenheid om den knecht bij zijn baas verdacht te maken. Er komt ruzie
van, baas en knecht worden handgemeen, maar geen van beiden laat er 't leven bij.
Petros vindt er wat op. Hij overvalt jorjis als deze terugkeert van de markt en vermoordt
hem met het wapen van Toerkojannos. Zoo vangt hij twee vliegen in een klap. Toer
wordt, daar het mes en zijn zonderling gedrag tegen hem getuigen, veroordeeld.-kojans
Hij zucht onschuldig levenslang in de gevangenis. Deze veroordeeling pijnigt hem aanvankelijk, maar naderhand komt hij tot het inzicht dat de Voorzienigheid hem hier beschikt
heeft om de andere gevangenen tot inkeer en berouw te brengen. Tenslotte komt Petros
ook in de cel terecht, hij bekent zijn daad. Met verloochening van zichzelf neemt Toer
echter de schuld op zich, hij zal toch niet weten waarheen te moeten gaan,-kojansu
en Margarita zal gelukkig kunnen leven met Petros.
Toerkojannos wordt ons voorgesteld als een man Gods, een heilige. Het beeld is niet
overtuigend. Dat komt hoofdzakelijk daardoor, dat de aanleidingen tot T's gedrag slechts
terloops worden meegedeeld, zoodat wij van zijn ontwikkeling in deze richting geen
getuige zijn. De teekening van de hoofdpersonen, voornamelijk van Toerkojannos had
vollediger kunnen zijn. Het verhaal is geconcentreerd op de liefdesverhouding Petros/
Margarita en op het moordgeval. Een merkbare verzwakking is de uitweiding over de
toedracht van den aanslag, nadat het plaatsgrijpen ervan reeds kort werd vermeld. Het
is aan te nemen, dat er een bizondere tragiek is gelegen in de aanlokkelijke schoonheid
van Margarita en de kuische toegenegenheid van Toerkojannos. Daar de oorsprongen
echter klaarblijkelijk in beider verleden liggen en juist dit verleden ons feitelijk onbekend
blijft, is de historie, zooals we ze hier beschreven vinden, wat schraal gebleven. Zoo
is o.a. de afkeer jegens iemand als Toerkojannos, die blijkbaar uit, in Griekenland inheemsche, opvattingen over moraal en religie voortkomt, niet voldoende duidelijk gemaakt.
De novelle van den Doolaard b.v. „de Herberg met het Hoefijzer ", waarin een dergelijk
motief verwerkt is, is veel treffender. Het beeld van persoon en landaard is in den Doolaard's
boek, ondanks de beknoptheid ook van zijn gegeven, compleet. d. B.

Vrouwentroeping, door Helen Zenna Smith. Uitg. van Schuyt, Velsen 1933.
De beide andere boeken van deze auteur „Gij vrouwen" en „Vrouwen in nood" heb
ik niet gelezen, maar ik verneem uit een korte inleiding tot dit nieuwe werk dat „Nell
Smith, de onheldhaftige heldin van „Gij vrouwen......" aan het eind van „Vrouwen in
nood" in een vliegtuig ontstijgt aan de ellende, van welke opvlucht ze dan bij het
begin van dit vervolgverhaal juist op aarde is teruggekeerd. Daar ik niet eerder met
Nell Smith kennis gemaakt had, interesseerden mij haar verdere lotgevallen niet over-
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matig. De ellende die zij na haar ontslag uit het ziekenhuis als bedelaarster in Londons
wijken doormaakt, gaven mij aanvankelijk den indruk van een heldhaftig experiment.
Maar al verder lezende begreep ik dat het in dit boek niet zoozeer gaat om de levensgang van een vrouw als wel om een goed ingekleed pleidooi voor een betere verzorging
van de vele dakloozen der groote stad.
Dit boek is een soort kruising van roman en brochure. Het verhaal illustreert op aangename wijze de uiteenzettingen over de ellende en het tekort aan verzorging der berooiden, maar deze uitwijdingen verslappen op haar beurt de handeling, het gebeuren
in deze levenshistorie. Neittemin, voor de tendens van dit boek is de vorm ervan beslist doeltreffend. Heele stukken uit dit werk danken hun spanning zooal niet aan de wisseling van het gebeuren, dan toch aan de pittigheid, de openheid, waarmee verschillende
behartigenswaardige opmerkingen over het gedrag der zoogenaamde weldenkende
menschen worden ten beste gegeven. Nell Smith en Dora, een vrouw „uit het leven ",
met wie de eerste later samen een tehuis voor dakloozen beheert, geven om strijd blijk,
dat ze de menschen van hun eigen soort behoorlijk door hebben.
Ondanks de narigheid die in „Vrouwenroeping" wordt beschreven, houdt de lectuur
van dit boek u in een prettige stemming, omdat de moed en de humor en enkele verwikkelingen waarvoor in onze dagen nogal belangstelling bestaat, er élan aan geven. En
er staat wel een en ander In waarover te denken valt. d. B.

Wij slaven van Suriname, door A. de Kom, Uitg. Mij. „Contact", A'dam.

Er zijn nog slaven, door George S. Schuyler, N.V. Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg.
Deze belde boeken hooren bijeen om het onderwerp dat zij behandelen. De titels
spreken voor zichzelf. De Kom heeft zijn verweer tegen de slavernij vervat In een overzicht van de historie van zijn land onder vreemde heerschappij. Schuyler schreef zijn aanklacht in den romanvorm. De inhoud van beide boeken berust op authentieke gegevens.
Beide geschriften binden den strijd aan tegen de uitbuiting der inlanders. De lectuur van
beide boeken verdient een onvoorwaardelijke aanbeveling. Wie nog prat mocht gaan
op beschaving en mocht meenen, dat met haar voortschrijden de onmenschelijkheid is
afgenomen, diens trotsch en goede dunk zullen onder de kennismaking met deze feiten
uit de koloniale geschiedenis een gevoeligen knak krijgen.
De tendens van deze pleidooien is gelukkig niet vertroebeld door een bruten of aanmatigenden toon. Vooral het relaas van de Kom is zakelijk, maar toch tegelijk doorgloeid van een hartstochtelijke liefde voor de lotsverbetering van zijn rasgenooten.
d. B.

Arbeiders gevraagd, door Bertus Meyer. Uitgeverij De Korenaar, Aalst.

Drukk. P. van Nieuwenhuyse, Wetteren.
Dit bundeltje tijdgedichten sluit zich aan bij de uitgaven van Links Richten. Hoewel er
van poëzie in deze verzen nauweliks sprake is, heeft Bertus Meyer in deze verzen wel
een zeer sterk doordringende stem. Het is de stem van de volksredenaar, wiens stem
na elke zin bijna een applaus vraagt en aan 't eind van zijn peroratie gekomen tot een
treffend slot weet te komen, waarbij het applaus aangroeit tot een ovatie. Deze verzen
voor een stampvolle zaal kommunisten en het sukses zal niet uitblijven. v. H.
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C. H. Spurgeon en zijn boodschap aan ons, door A. G. Barkey Wolf
J. H. Voorhoeve. Den Haag. 1934.
De firma Voorhoeve geeft een serie biografieën uit van mannen die bekend zijn geworden
door hun werk voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Aan Ds. Barkey Wolf was
een levendige beschrijving van Spurgeon's leven wel toevertrouwd. Door de bijtitel
„en zijn boodschap aan ons" blijkt dat deze uitgave hoe kan het trouwens anders -ingeschakeld is in de rij werken van evangeliserende strekking, die de firma Voorhoeve
reeds jaren lang in de handel brengt. Daarin is deze uitgave een van de zeer goede.
v. H.

De Opbouw, Democratisch Tijdschrift voor Nederland en Indië, 17e Jaargang, nummer 1.
Dit tijdschrift is al jaren uitnemend geredigeerd en verschillende artikelen in dit tijdschrift zijn van blijvend belang gebleken. De belangstelling van deze demokraten is zeer
ruim en zo komt het, dat er ook meermalen iets in te vinden is, dat voor lezers, die
belang stellen in taal en literatuur, van betekenis is, waarom wij aan het verzoek van
de uitgever kunnen voldoen er hier in onze rubriek even op te wijzen. Ik noem uit
dit nummer een artikel van Prof. Geyl over De Vlaamsche kwestie en een van van Leeuwen:
Literaire Beschouwingen. v. H.

jongens van de straat, door Anne de Vries. J. N. Voorhoeve, Den Haag. 1934.
Anne de Vries heeft zich een uitstekend en geestig schrijver van kinderleven getoond
in B a r t j el), een allergenoegelikste schets van een jongetje op zoek naar een nieuwe
vader en moeder. Zijn boekje J o n g e n s v a n d e s t r a a t is een pleidooi voor de
zorg voor het achterlike en verwaarloosde kind. Het is dus enigszins een reprise op
B o e f j e van Brusse, met dit verschil, dat dit verhaal van de Vries bedoeld is als lektuur
voor kinderen. Daardoor is Anne de Vries op velerlei wijze in zijn schrijven gebonden.
Zelfs gaat hij m.i. te ver door zijn verhaal verschillende malen te onderbreken voor een
toelichting, een uiteenzetting. Het staat daardoor wel wat achter bij B a r t j e, maar
maakt toch geen kwaad figuur bij wat aan kinderlectuur wordt aangeboden en de opgave :
V.
H.
om deze stof aan kinderen te vertellen, was ook wel erg zwaar.

Waar Jezus leefde, door Dr. Jos. Keu Iers, 3e druk. J. J. Romen & Zonen,
Roermond, Maaseik.
Dat van deze reisbeschrijving door Egypte, Palestina en Syrië tot het drukken van het
6e tot 8e duizendtal kon worden overgegaan, is te verklaren uit vele voortreffelijke
kwaliteiten : boeiende verhaaltrant, voortreffelike illustraties, een schat van op be
vattelike wijze te pas gebrachte archeologiese en theologiese kennis. Het boek is voor
Rooms- katholieke lezers geschreven ; ook anderen zullen het waarderen. v. H.
Bijbelsche Monographieën. Ezechiël, door Drs. A. van den Born. J. J.
Romen & Zonen. Roermond, Maaseik.
Enige tijd geleden kondigde ik met veel waardering J e r e m i a s en I s a i a s aan uit
deze serie. De studie van Drs. van den Born over Ezechiël bezit ongeveer gelijke kwaliteiten.
v. H.
) Uit de bundel Kleuters die langs ons gaan, bij ons niet besproken omdat de firma Bosch en
Keuning om onnaspeurlijke redenen bespreking van zijn uitgaven in O p w a a r t s c h e Wegen
niet nodig schijnt te achten !
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Het eeuwige vuur, door S. van der Velde. Met een inleiding van Henr.
Roland Holst -van der Schalk. N.V. De Arbeiderspers. 1933. Amsterdam.
Deze bloemlezing „is hoofdzakelik bestemd om belangstellende arbeiders dat gedeelte
onzer literatuur gemakkelik toegankelik te maken, waarop, voorlopig aitans, hun natuurlike interesse het sterkst gericht is". Dat „gedeelte" is dan de revolutionaire literatuur.
Het woord revolutionair, dat door de inleider wordt gebruikt, moet zeer ruim worden
geïnterpreteerd. Een werkelik revolutionaire mentaliteit wordt dan ook in vele van de
hier opgenomen gedichten niet gevonden.
De middeleeuwsche burgerlike poëzie, zelfs Van den levene ons Heeren, Hooft, Vondel,
Tollens, ter Haar, Guido Gezelle, hier in een bloemlezing van revolutionaire poëzie, ook
zelfs als voorlopers, aan te treffen, zal menigeen verwonderen.
We moeten dan ook ze meer beschouwen als een keuze uit werk van vroeger eeuwen,
waaruit enig sociaal sentiment spreekt, op zijn sterkst gezegd een gevoel van sociaal onbehagen. Het wordt zelfs hier en daar nog moeilik om ook dit criterium vast te houden.
Als de verzamelaar een paar martelaarsliederen opneemt, met de hoofdtoon van berusten
in de wil des Heren, ook waar men onschuldig lijdt, daar is elk revolutionair sentiment,
hoe men dit begrip ook afzwakt, zoek.
Wat moet de „belangstellende arbeider" met Hooft aan, als hij uit 't protest van Hooft
in zijn B a e t o tegen oorlogszuchtige vorsten met deze „anti-militairist" nader wil kennis
maken en de Baeto gaat lezen en daar moet leren, dat Hooft wil, dat men niet al te zeer
op zijn recht moet staan ? Maar misschien was Hooft hem reeds niet zo sympathiek, daar
hij reeds in de bewuste rei had kunnen lezen, dat de overheid het zwaard gegeven is „tot
dwang der muitige gemoederen ".
De betekenis van de bloemlezing ligt dan ook in het 2e gedeelte van Troelstra tot Garmt
Stuiveling. Ook daar staat nog een en ander, dat niet opgenomen had moeten worden,
omdat het zelfs in de verte niet typerend is voor de dichter door wie het werd geschreven,
tenminste als men het „revolutionair" wil interpreteren. Zo heeft b.v. indertijd van Looy,
die in de Boerenoorlog sterk gegrepen was door het onrecht, dat de Boeren moesten
lijden, een gedicht geschreven voor de Franse arbeiders, die staakten om de Boeren te
steunen, een gedicht, dat eindigt met L e v e d e S o c i a l e n, een uitroep, een gedicht,
dat zo gans niet op klassepolitiek berustte, maar op humanistiese overwegingen en gevoelens van stamverwantschap, dat het dan ook dwaas is van Looy op grond van dit vers
bij D e g r o o t e n te voegen, de groote voorgangers in het revolutionaire vers : Gorter
Henr. Roland Holst, Adama van Scheltema. Enfin C. Vosmaer staat daar ook bij. Bij de
jongeren komen dergelike annexaties niet meer voor.
De waarde van deze bloemlezing, die ik ondanks mijn kritiek, wel geslaagd acht door het
vele, dat er w e I in thuis hoort, wordt nog sterk verhoogd door een inleiding van Henriette Roland Holst, die voortreffelike karakteristieken geeft. Het is niet mogelik binnen
het bestek, dat ik voor deze recensie geboden acht, op deze inleiding in te gaan, daar dit
tuis hoort in een opstel over Sociale poëzie. Alleen wijs ik op de paralel die zij trekt
tussen Geuzenpoëzie en de jongste revolutionaire verzen. Beide niet -literair, beide uiten
hartstochteiik, rechtstreeks hun gevoelens over het gebeuren, waarin zij, lijdend of handelend, een rol spelen. Er is ook een fundamenteel verschil en Mevr. Roland Holst wijst daar
met nadruk op : de Geuzenliederen zijn verankerd in een religieus geloof, de moderne
geuzenliederen missen alle geloof, tenzij in „een heilig proletariaat" of „een heilig
Rusland ", die beide fantasie zijn. Mevr. Roland Holst gelooft dan ook niet in enige mogelikheld voor de jongste revolutionaire kunst om de oudere literatuur te evenaren of te overtreffen, tenzij ze weer geestelike waarden zal erkennen en zich daarin verankeren en
bovendien de afstand zal weten te herwinnen tegenover de stof, die geheel te loor gegaan Is.
v. H.

DE MAN

WILL. WEMERMAN

Zijn denken is van vreemd verlangen,
zooals hij soms geschreven zag,
in zoete, zondoorgloeide zangen,
van een weer jong geboren dag.
Hij voelt zijn handen groot en bevend
van ongebruikte mannenkracht,
als hij haar kleine handje zacht
beroert, dat dan, nog half weerstrevend,
toch rust vindt in zijn breede handen.
En hij, voorover buigend, kust
voorzichtig bei haar blanke handen
en in zijn denken schaduwt rust.

DE VROUW

WILL. WEMERMAN

Zij staat daar nu, en haar gedachten
zijn wijd en stil, en niet verward
als eerst ; zij wil het gouden wachten,
dat zegt te komen in haar hart.
Zij ziet hem en zij weet de dingen
zoo vol van zegging ; neen, zijn tong
behoeft het hooglied niet te zingen,
dat in zijn blik al juichend zong.
Nu heeft hij stil haar hand genomen
zij weet het warm en goed, te zijn
bij hem ; en op haar lippen komen
de woorden, die van liefde zijn.

NIEUWE SCHEPPING

WILL. WEMERMAN

Zij waren weer de eerste menschen,
en als een weelde-sprookje lag
de wereld voor hen beiden open;
het was een nieuwe scheppingsdag.
Een weelde was het, van verreining,
haast schuchter keken zij ernaar;
doch zagen zij in alle dingen
niet eerst, en duizendvoud, elkaar ?
Zij stonden voor een heel nieuw leven,
't was weer het eerste wereldjaar,
't zou alles anders, beter, wezen,
omdat zij hielden van elkaar......

DE BIKKEL*)

DIET KRAMER

Daar staat dan de Bikkel op de bovenste plank van de springtoren, aandachtig en kritisch genegen over een kleine wereld van wazig blauw en
wazig groen. Haar handen steunen op de gebogen knieën. Langs haar slapen
is het heel blonde haar naar voren gegleden. Verschoten blauw van een veel
gedragen badpak ; een witte riem om een smal lichaam ; een koele en
gebruinde huid, even glanzend op de gespannen ronding van schouder naar
arm. Het is geen elegante houding, maar zóó staat men gebogen over een
vlak landje van water en lucht, wanneer men achttien is en Bikkeltje heet.
Het regent niet meer. Daar waar de zon is, trekt een glans zich samen en
over het water weifelt een baan van teere kleuren. Aan haar linkerkant
ziet Bikkeltje de witte tentdaken boven het groen van de struiken. Het
groote, ronde dak van de meisjestent, de kleine huttent-daken van de jongens
en daartusschen de douchehokken. Recht vooruit is het meer. Twee zeilen
zijn er tegen de nog grauwe horizon, één helder wit en één donker als het
verzadigd rood van een oude vlag. Aan haar rechterkant steekt de vierkante,
wit-gekalkte dorpstoren zijn korte plompheid naar de lucht.
Bikkeltje luistert naar het rumoer beneden zich. Het klinkt genoegelijk
en vertrouwd. Roepende stemmen, gespat van water en het geknars van
de riemen in het roeibootje, waar een paar lui zot mee rondtollen.
Lange Juup plonst van het witte steigertje in het water. Frederik Goosens
laat zijn magere beenen heen en weer slingeren boven het geweldig gespat
dat haar onbeheerschte sprong maakt.Kijkt hij of Juup wel weer boven komt?
Lieve hemel nee, hij doet zijn oogen niet eens heelemaal open.
Bikkeltje's bovenlip krult smadelijk om. -Zit weer te suffen !
De vreemdeling, die straks in de beta-afdeeling van hun zesde klas zal zitten
en dit kamp meemaakt om zijn klasgenooten te leeren kennen, wandelt
met een argeloos gezicht achter Frederik om en bukt zich dan schielijk.
*) Fragment.
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Een greep ! Hij staat al weer overeind en wandelt onaangedaan verder.
Is er eigenlijk iets gebeurd ?
Frederik Is verdwenen.
Zijn verwilderd gezicht, met de sluik-hangende lok tusschen de oogen,
duikt al weer op uit het water. Proestend en snuivend protesteert hij tegen
het leege steigertje. Juup klemt zich aan het trappetje vast en haar luide
lach schalt over het water.
Nu gaan Bikkeltje's oogen naar de plek waar de twee leeraressen lui in
hun rieten stoelen leunen, sportief en jeugdig in hun badpakken.
-- Geschikte kampmoeders dit keer, denkt Bikkeltje, en met een waardeerende blik naar het blonde, blozende gezicht van de jongste...... de Does
is toch heusch knap. Vring is te stri j kplan kachtig. Ze moest liever haar
badcape omhouden, — de goeierd. En kijk onze kamppa nou weer eens een
chique badjas aan hebben. Hoe haalt hij de kleuren bij elkaar ! En hij maakt
toch heelemáál geen indruk op die goeie, brave Does. Veel te degelijk soort
man ! Als je nou eens naar Non de Bira wou kijken. Jee, dacht je dat die
een heel jaar voor haar plezier op jouw Homerus en Livius geblokt heeft ?
Bikkeltje komt overeind uit haar gebogen houding en kijkt wijsgeerig.
— Nee Non, deze mooie jongeling vampier je dit keer niet. Te bang voor
den baas en het baantje!
Achter haar stoeien jongens het steile trappetje op.
„Vooruit Bikkel, sta daar geen exhibitie te geven van je mooi ïgheid. Maak
je salto !"
— Exhibitie, denkt Bikkeltje verontwaardigd, dat is natuurlijk Scheitmans.
Lamme vent ! Exhibitie !
Ze doet een paar stappen terug en staat even heel stram rechtop, de armen
gestrekt langs het lichaam. De aanloop. De afzet. Als een speer gaat haar
tenger lichaam het water tegemoet. Meer, steigers, oever en tentdaken,
het cirkelt bliksemsnel onder haar door. Dan is ze diep in het water. Het
geeft een druk op de oogen, die staren in een geheimzinnig blauw-groen.
Boven haar gaat een zwemmend lichaam. Langzaam, als in een droom, bewegen armen en beenen.
- Aquarium...... aquarium......
En nu laat ze zich langzaam omhoog gaan en haar oogen zien eerst de groene
lijn van de weilandzoom boven het watervlak. Dan zien ze ook de lage wolken
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en daarboven de opklarende lucht, de reeds vervagende regenboog. Vooruit
gaat de Bikkel, zwemmend nu met lange, forsche slag. Achter haar rimpelt
het water waar ze haar crawl trok. De witte steigers laat ze achter zich
Het lawaai wordt steeds onduidelijker en gedempter. Zoo hoor je het rumoer
uit de straten, wanneer je buiten de stad aan een weilandzoom zit en neer kijkt
in troebel slootwater.
Een kleine zeilboot strijkt langszij en wendt achter haar de steven. Het
zeil klappert even op de wind. Bikkeltje draait zich op de rug en ligt roerloos.
Ze kijkt het verbleekende rose en violet aan, dat een gebroken poort vormt
boven haar hoofd.
„Mijn handen rusten op de uiterste kusten
Der aarde, als, in roerloos peinzen,
— Eén bonte gedachte — ik mijn liefde verwachte......
Die achter mij de zon zal doen deinzen ".
Woorden die ze eens hoonend las. Hoe komen ze zoo ongehinderd en „ge
terug in haar denken ? Ze moet om zichzelf wel even glimlachen.-won"
Haar woede, toen ze moest lezen van „zeeblauwe oogen waarin de deernis
kwijnt". En zooals ze de leeraar tot wanhoop had gebracht voor de meesmuilende klas, door haar waanzinnige dictie van Iris. Was het in de vierde
geweest ? Ze zou zich nu niet meer zoo kunnen aanstellen. Toch wel goed,
zooals je je toen écht verontwaardigd kon voelen om dergelijke dingen.
Zoo stil is het nu.
Het water rimpelt langs haar lichaam.
Langzaam beweegt ze één arm, zwenkt zich om. Nu kunnen haar oogen de
top van het bolgespannen zeiltje zien.
— Ik zeil ook als een boot, denkt de Bikkel.
In haar is het zeer stil.
— Mijn handen rusten op de uiterste kusten der aarde...... Dan, met een
cordate zwaai gooit ze zich om en herwint gestadig het tempo van haar stoere
crawl, want vanuit het zeilbootje heeft een arm joviaal gezwaaid en opnieuw
zwenkt de jol in haar richting.
Verwonderd ziet Bikkeltje dat ze nog maar een twintigtal meters van de
groene grasrand verwijderd is. Zwom ze zoo lang ? Zwom ze zoo snel ?
Gisteren heeft ze hiervoor een standje gehad. Het is waarachtig haar be-
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doeling niet geweest Doesje te peejen. Alhoewel...... Kindergedoe toch
zoo'n kamp, als je al achttien bent. Het volgend jaar zou je dit toch niet meer
kunnen. Het volgend jaar. Leiden ! Alleen op kamers ! Soms merkte je
ineens hoe erg je daarnaar snakte. Kom, ze zou terug gaan, een beetje vlug
maar.
De jol passeert haar nu rakelings.
Onder het zeil door lacht een rood-verbrand gezicht haar aanmoedigend toe.
„Is het water wat frisscher na de regen ?"
— Als ik vlug opschiet merkt ze wel niks, denkt de Bikkel. Zoo vervelend
zoo'n uitbrander. Alsof je opzettelijk rebelleert. Voel je je zoo slungelig.
„Kennen we elkaar niet van gisteren ? Bij den bakker, weet u wel ? We
kregen allebei een chocolaadje toe".
— Hè, wat een vervelende daas !
De Bikkel kijkt hautain over haar schouder, voor zoover je hautain kunt
kijken wanneer je je watertrappend boven houdt. Vier, vijf snelle slagen en
ze is al achter de jol om. Een schrille fluitstoot over het water. Bikkeltje
duikt onder, komt een paar meters verder weer boven, schudt het korte,
wit-glanzend haar weg van haar voorhoofd. En opnieuw de fluit.
„U wordt geroepen ", schreeuwt beleefd -plagerig de jolleman. „U bent te
ver van het goede pad gedwaald, is het niet ?"
Bikkeltje wenkbrauwfronst. Dat is toch ook om de smoor in te krijgen.
De Does met haar fluit. Het lijkt waarachtig wel een opvoedingsgesticht !
„Laat fluiten !" brult de jolleman, kranig omlaveerend. „Laat fluiten en
kom bij mij aan boord. Dwaal nog een beetje verder af ! Ik voer je de vrijheid
tegemoet I"
„Waai om ", antwoordt de Bikkel zeer ladylike. Hij schatert.
„Tot morgen bij den bakker !"
Wit van een zeil boven het blauwe water, een rood verbrand gezicht. Geklapper... .. . geklapper...... O, zoo'n zeil op den wind ! Zon en zomer en
bolle wind.
Een paar minuten later staat Bikkeltje voor de kleine, heftig vertoornde Does.
„Dit is gisteren ook al gebeurd. Waarom wil je met alle geweld het slechte
voorbeeld geven en de stemming bederven ?"
Bikkeltje trekt haar schouders op. Er is een rimpel tusschen haar hei blauwe,
tè harde oogen.
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„Er is zoo weinig ruimte tusschen de steigers. En u weet toch wat u aan
me hebt. Mij kan niets gebeuren ".
„Doe niet alsof je niet weet waarom het gáát. Als de een permissie krijgt,
vraagt de ander het ook. Een beetje verantwoordelijkheidsgevoel kunnen
jullie ouderen toch wel hebben ".
„U zou toch aan ons, aan de hoogste klassen, toestemming kunnen geven
om"......
„Als je je te oud voelt om te gehoorzamen, moet je niet meer mee gaan,
Inger Horstink. Je kènt de kampregels ".
Bikkeltje zwijgt en tuurt langs de leerares naar het water.
,,Nu moet ik jou, een volwassen mensch bijna, eerlijkheidshalve nog straf
geven ook. Denk je dat ik dat leuk vind. Aankleeden maar, terug naar het
kamp, strafcorvée".
Militairement draait de Bikkel zich om en marcheert af. Haar gezicht blijft
onder dit alles zeer onbewogen.
„Waarom ben je zoo streng ?" vraagt de oudere leerares, die behagelijk
achterover leunt in haar stoel en het stram wegwandelend Bikkeltje door
haar oogharen heen natuurt. „Zoo'n lastig nummer ?"
Ze is pas een paar jaar leerares aan het stadsgymnasium en heeft de lagere
klassen. Ze heeft weinig belang bij Bikkeltje's gedrag. Haar interesseert
de schaduw die over het jonge gezicht van de ander glijdt.
„Lastig ? Nee. Brutaal ? Nee ! Onhebbelijk ? Niet bepaald. Maar gesloten
als een middeleeuwsch kasteel en hard, ja werkelijk, hard als een bikkel.
Ik geef dat kind nu vijf jaar les en nóg ben ik haar geen centimeter nader
gekomen. Ik heb soms het gevoel dat zij mij de baas is, in plaats van ik haar.
En dat is niet prettig, wanneer je leerares bent...... en bijna dertig jaar.
Ze heeft een groote invloed op de klas. Altijd gehad ".
„En dat de dochter van collega Horstink, die heelemáál geen invloed heeft,
op geen enkele klas ".
Invloed niet, maar de eenige klas waar hij rustig doceert is altijd die klas
geweest, waarin zijn dochter zat ". „Wonderlijk. Dat groote, kille huis op
de buitensingel. Ik ben er ééns geweest. Ik voel toch iets van medelijden ".
Doesje lacht, kort en een beetje spijtig.
„Medelijden leert de Bikkel je snel af".
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Maar dan denkt ze aan Bikkeltjes klas, zooals die binnenkort voor haar zal
zijn. De weinige rijen, de geheven gezichten. Schrandere koppen, intelligente
oogen. Haar gezicht heldert op. Nuchter zijn ze en kritisch...... ja, maar
pienter. Dat zegt toch ook lets!
„Een merkwaardige klas, de zesde van de komende cursus. Ze kwamen met
een troepje van de lagere school, allemaal uit één klas, van één onderwijzer.
Ze hangen nog als een klit aan elkaar...... heel zes beta. Fransje Fulldag
en haar Bob van Beek. Juup het veulen, Non de Bira, die lastige jongen Scheltmans en...... laat eens kijken, o ja natuurlijk Frederik Goosens en Dirk
Vermeer. Spichtige kinderen met spillenbeenen. Toen heette Inger Horstink
al de Bikkel en toen had ze ook al dezelfde invloed. Ach en kijk nu eens om
je heen. Weg spillenbeenen en overslaande stemmen en inktvingers. Lange
broeken, pijpen, afgeschoren wenkbrauwen en verlovingsringen. Maar we
hebben in lang niet zoo'n pientere zesde gehad. Een knappe klas, vlot !
je zou bijna zeggen „en bloc" begaafd, maar akelig nuchter. Die nieuweling
de Pool, lijkt me erg uit de toon te vallen. Mij benieuwen of hij zich zal kunnen
handhaven. Ik ben überhaupt èrg benieuwd naar het verloop van de cursus
met deze beta.
Tja, dat Bikkeltje"......
En in haar badhokje laat Bikkeltje de blauw linnen jurk over haar koele
schouders glijden, haalt de riem strak aan om haar middel en slentert onverschillig het hek van het kleine, landelijke zwembad uit.
Geerten de Pool, de nieuweling, leunt tegen het witte bord bij de ingang.
„Ga jij nu al weg ?"
„Strafcorvée".
„Wat klinkt dat manhaftig. Wat heb je op je geweten ?"
„Buiten de lijntjes gezwommen ".
Ze lachen allebei. Met een snelle blik monstert Bikkeltje den langen jongen.
Zijn slordig-gerimpelde flanellen broek, die in harmonicalijn neerdaalt
op de uitgeloopen, linnen schoenen. Het grijze poloshirt dat openstaat
rond zijn smalle, gebruinde hals. Het is niet de eerste keer dat haar oogen
die snelle, onderzoekende blik in zijn richting werpen. Er is iets in dezen
jongen dat haar interesseert en tegelijk kriegelig maakt. Ze zou wel graag
hooghartig willen glimlachen om de uitdrukking van zijn oogen. Het zijn
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de sombere, wetende oogen van één, die vroeg eenzaam was en zich voor
zijn eenzaamheid niet schaamt. Dat irriteert de Bikkel. Maar als hij zijn gezicht
van haar afwendt, ziet ze de twee donkere lijnen, waarmee zijn haar tot
laag in de hals groeit en de smalle inham daartusschen. Grappig is dat, kinderlijk ook. Het doet haar bijna glimlachen.
— En hij is toch al zoo oud. Zeker de oudste van de klas. Negentien, twintig...
misschien wel ouder.
Hij stopt zijn veters nonchalant weg in zijn schoenen en loopt zonder vragen
met haar mee. Een cigarettenkoker knipt open.
„Wil je rooken ? Een Lucky Strike na het zwemmen kan ik je aanbevelen.
Of heb je er geen eventueele nieuwe strafcorvée voor over ? Rooken is
jullie immers verboden in het kamp ?"
„O, maar het is de moeite van een corveetje wel waard ".
Ze staan stil op den mullen zijweg. Het vlammetje is tusschen hun gezichten
in. Dan cirkelt rook blauw op boven het blonde en het donkere hoofd.
Zwijgend gaan ze verder en Bikkeltjes lach is verdwenen. Bikkeltje lacht
niet vaak. Meestal is tusschen de helle, tè blauwe oogen de kleine rimpel.
En Geerten de Pool gaat naast haar en denkt aan het komende schooljaar,
de laatste zware étappe van een moeilijke reis.
Wantrouwig staand tegenover het talent van zijn uitzonderlijk - begaafden,
jongsten zoon, heeft Geerten's vader eens onverbiddelijk de eisch gesteld
„Eerst het gymnasium...... dan de Academie of wat dan ook ".
En verbeten, eenzaam, maar met een groote vastberadenheid heeft de jongen
zich door de jaren heen tot in de hoogste gymnasiumklasse gewerkt, gehand icapt door ziekte en tegenslag, worstelend met een leerstof, die hem
voor het grootste gedeelte onverschillig liet. Tot dit jaar voor het eerst
de vader een concessie deed. Geerten kon thuis komen uit de hoofdstad en
zijn laatste schooljaar in het kleine stadje doorbrengen. Het gymnasium
daar stond als goed bekend. De kans op slagen voor het eindexamen was
hier allicht gunstiger. In het landelijke, goedig tjingelende stoomtrammetje
zou hij tweemaal per dag van het oude buitenhuis tot op het marktplein
boemelen.
Aan dat trammetje denkt Geerten de Pool nu en aan zijn lichte groote kamer
in het oude huis, aan de herfstdagen die goed zullen zijn en aan het leven
dat komen zal na dit ééne, stille, wel goedmoedige jaar.
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Hij steekt de handen diep in de zakken en fluit voor zich heen.
De veters kruipen weerbarstig omhoog uit zijn schoenen. Maar de wereld
is goed.
Een wereld van zon en zomer en bolle wind.
En thuis heeft hij in zijn kamer nog een stuk hout liggen, zoo'n mooi, zoo'n
lekker stuk hout, oud en verweerd. Daar gaat hij straks in kerven. Het hout
tusschen je vingers, het mes dat je zelf geslepen hebt, schèrp ! Weer een
doorwerken met die wilde drang in je, een dag, een nacht.
Soms denkt hij : zijn handen zijn voor het houtsnijden wel het meest geschikt.
Maar het andere is ook goed, klei, steen, later marmer. Eéns zal hij een stuk
maken uit marmer, heel wit, heel blank marmer. Een smalle, weerbare
meisjesfiguur. De huid, die even glanste, waar de schouder in arm overgaat.
De vaste lijn van rug en achterhoofd. Hard is dat, hard als staal. En hoe dat
lichaam als een speer het water tegemoet gaat!
Eens...... eens maakt hij dat. Later !
Hij is nog jong. Wat kan hij nog veel werken. Die kracht en die gloeiende
ijver in je body. Goed is dat ! De grond voelt stevig aan onder je voeten ;
een hou -vast. En de blauwe lucht boven je bloote kop. Dit is bevrijding.
De dagen worden weer goed!
Straks, thuis, zal hij werken.
Weet jij, vreemd, blond kind, dat naast me gaat met je besliste, afgemeten
stappen, jij met je smalle lippen, je harde oogen...... weet jij wat werken is
Natuurlijk weet je het niet. Doet er ook niet toe. 0, la-la...... Geerten
fluit naar de lucht, tevreden en verzaligd. En Bikkeltje blaast een dunne,
wijd uit - nevelende rookwolk weg van voor haar gezicht en zwijgt, nadenkend.

LAZARUS

MUUS JACOBSE

Toen hij weer thuis tussen de zusters zat,
Dacht hij : ik zit hier als een kind te prijken —
Want alle mensen kwamen naar hem kijken,
Of hij het heus wel was en hoe hij at.
En droef zochten zijn ogen God, als vroeger,
Tot in de laatste zon, toen God niet kwam,
Maar in zijn schaduw hem van achtren nam.
Was God geweken tussen nu en vroeger ? -Wie van de doden keert, wordt als een kind
Geboren : het gelaat der eeuwigheid
Is een vergeten droom bij het ontwaken.
Als een stem roept om hem wakker te maken,
Een hand tast, die de doeken openwindt,
Is hij verschrikt te leven, en hij schreit.

VLAAMSCHE KRONIEK

JAN H. EEKHOUT

PROZA.
De jonge letterkundige kunstenaars, zoowel in Vlaanderen als in Holland, dreigen in
het nieuw gestelde ideaal, dat der zakelijkheid, onherroepelijk vast te loopen. Vanzelfsprekend zit hier een prijzenswaardige bedoeling voor : men wil n.l. los uit de ,,literatuur", los van het mooie woord, de overgevoeligheid — door niets teveel en niets
te weinig te zeggen ; men wil, als ware kinderen dezer prille motorische eeuw :
directheid, zakelijkheid, zonder meer. 't Geen wellicht in kern werd gewenscht was
eigenlijk : soberheid, eenvoud. De zeer verklaarbare reactie evenwel op de zoogenaamde
schoone letteren der voorafgaande generaties, dreef tot een hachelijke, en daarom bereids
in zichzelf veroordeelde, anti-podische, houding. Men had het oeuvre der ouderen nu
eenmaal „sentimenteel ", „laf", bevonden, en sentimentaliteit, lafheid, schuwde men als
een triestige ziekte. Dientengevolge werd daar pal tegenover het zonderling extreem
zakelijkheidsideaal, anders gezegd : het nuchter intellect, geplaatst.
Nooit als op den dag van vandaag was de kunst i ntel lectueeler georiënteerd. Het menschelijk gevoel, het hart, werd zoo goed als doodverklaard, met als gevolg voor het
kunstwerk : verkilling, verstarring, eveneens : de dood.
Lode Zielens in zijn roman „Moeder, waarom leven wij ?" (N.V. Uitg. Mij Elsevier,
A'dam) blijkt vrijwel de eenige jongere, die het ideaal der „zakelijkheid" zuiver heeft
weten te stellen en creatief tot uiting te brengen in den bovengenoemden zin van :
soberheid, eenvoud. Hij erkende de superioriteit van het hart boven het intellect,
zonder het intellect te verwaarloozen. Intellect werd hier simpel controlemiddel over
de ontroering, zijn voortdurende waakzaamheid belette een overslaan naar de gevreesde
„sentimentaliteit".
In zeker opzicht beleven wij met Zielens' boek een her-opbloei van het (Zolaistisch)
naturalisme. Doch dan van een gelouterd naturalisme, vrucht van het kortstondig expressionisme, dat ons ontrukt heeft aan den verstikkenden greep der natuur en de idee
triomfeeren deed, — een gelouterd naturalisme, waarin de menschelijke ziel de zeldzame,
want oogenschijnlijk buiten -God-omme, zege behaalt op de, bepalende, omstandigheden.
Niet langer proclameert dit naturalisme dus de natuur als onafwendbaar noodlot over
de levens van ding, dier en mensch — het verdiepte zich. Het verdiepte zich zonder
zijn objectiviteit prijs te geven. Het werd, in eerste en laatste instantie, reiner, volkomener en daarom --- natuurlijker.
Zielens bezit een subliem levensgeloof, hetwelk zich op aangrijpende wijze manifesteert
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in de vrouwelijke hoofdpersoon van zijn boek. Allerminst beoog ik te beweren, dat hij
zijn heldin Netje tot draagster maakt van zijn gedachten en idealen, tot een soort
tendenzfiguur. Zij werd, integendeel, uit het hart van het leven door hem opgeroepen.
Zij is een individu volstrekt buiten de persoonlijkheid van haar maker om.
Toch kan het een kwaadwillige mogelijk zijn Zielens' roman als een tendenzwerk te
doodverven daar op een paar plaatsen, in enkele regels, doorbreekt iets als een vooropgezette, socialistische, strekking — doch slechts : een kwaadwillige ! De ernstige opmerker
zal ras bespeuren, dat deze regels waarlijk geboren werden uit de psyché van het boek
zelf. Van eenige opzettelijkheid kan totaal geen sprake zijn.
De auteur voert zijn lezers naar de havenstad Antwerpen. Voor hoeveel Vlaamsche
schrijvers al niet is de sinjorensteê een onuitputtelijke bron van inspiratie gebleken !
Maar zij allen toch beeldden uitsluitend het bonte, het pittoreske, leven van het
schipperskwartier met zijn tallooze kroegen en plezierhuizen, of brachten ons in contact met de meer gemoedelijke Antwerpsche burgerij.
Ook in Zielens' boek vernemen wij bij vlagen den arbeidsdreun rondom de vermaarde
dokken en het gestamp van dansende voeten begeleid door harmonicagedrein uit ergens
een kroeg. Maar de levens van zijn personagiën wikkelen zich toch hoofdzakelijk af in
een der gore achterbuurten gelijk alle wereldsteden deze kennen, zonlooze, alle leven
genaloos worgende achterbuurten, alstware van de overige stad volslagen geïsoleerd.
Lode Zielens biedt ons met zijn roman een boek zwart van ellende en dat bijna totwanhoop-toe verontrust. Ik schrijf : bijna. Want wat ons thans verzichtbaard wordt is :
dat leven, waarachtig leven ook hier, in deze hel, nog, en mild lichtend zelfs, bestaanbaar is.
Hetgeen wij leven heeten ligt besloten tusschen geboorte en dood. Zielens plaatst ons
voor het gansche leven van zijn heldin Netje. Aldus vangt hij aan : „Moeder ontvangt
en baart haar. Geen diepe, ontzaglike vreugde, geen diepe ontzaglike pijn ; geen in
schreien opklarende vreugde. In de ijle, duistere nachtstilte van een huurkazerne verwekt, vreugdeloos gedragen en met een beetje pijn geboren. Vader, die wat arbeid
heeft, stapt 's ochtend naar de dokken. Als hij 's middags keert heeft hij een vierde
kind, een derde dochter : Jeannette, — Netje." In dit vijftal simpele, welhaast noteerende
volzinnen valt de donkere, onafwendbare klokslag van Netje's „noodlot". Wij weten
wat wij hebben te wachten, en huiveren. Hier werd een kind, een meisje, geboren onder
den doem van de sexueele oerdrift. Als een dier verwekte haar de vader, als een dier
wierp haar de moeder. Niets meer. Geen moment tracht de schrijver deze gebeurtenis
te schouwen in den gloed eener illusoire schoonheid, gelijk een Querido dit wel zou
hebben gepoogd, en volbracht hebben. Fel beseft hij : hier Is geen schoonheid, hier is
enkel harde werkelijkheid. Toch is zijn waarneming minder objectief dan men op het
eerste gezicht meenen zou. Want onmiddellijk daarop merken wij thans scherp op het
verschil tusschen dezen naturalist en zijn waarschijnlijken leermeester Emile Zola. Dit
verschil is gelegen in den zegtoon. Zola's zegtoon is immer, althans uitwendig, breed
neutraal, absoluut episch ; hij blijft zijn aandoening van begin tot einde meester en
bereikt juist daardoor zijn grootheid. In Zielens' woord schrijnt iets, wringt de nauw
bedwongen ontroering, trilt pijn, en dat woord bijt zich in ons vast. De menschelijke
(en artistieke) grootheid van een Zola overzien wij na de lezing van zijn werk. De
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onmiskenbare menschelijke grootheid van een Zielens ervaren wij gedurig onder het
lezen van zijn werk, bij eiken volzin (en zijn „artisticiteit" verdwijnt volkomen daarachter). Op Zola is toepasselijk Kloos' trotsche uitspraak : De mènsch moet dóódgaan
eer de kunstenaar lééft. Toegepast op den Vlaming dient ze zich te wijzigen in : De mènsch
moet lèven eer de kunstenaar lééft. Zielens bedrijft naturalisme met een inslag van zijn
diep menschelijk gevoel. En hij is er ons des te liever om.
Het is niet doenlijk in het bestek van deze kroniek den inhoud van dit boek weer te
geven. Alleen nog dit : Deze roman vereischt van u uw moed omdat hij onverhuld
uitbeeldt aan het sublieme leven van de vrouw Netje die felle, wrange gebeurlijkheden,
waarvoor wij veelal al te zeer zijn genegen de oogen te sluiten.
Voor, en terecht, eveneens een der talentrijkste jonge prosateurs in Vlaanderen geldt
Gerard Walschap. Na de romantrits Adelaïde-Eric-Carla laat hij thans volgen den roman
„Trouwen" (Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam), die als kunstwerk de vorige romans
belangrijk overtreft in hechtheid en gaafheid. Walschap hanteert ditmaal eenzelfde motief
als de Noor Hamsun In „Hoe het groeide" : een man ploetert zich, hier met den hem
overheerschenden bijstand zijner vrouw, van-onderen-af-aan omhoog tot bezitter eener
eigenhandsch opgebouwde, geduchte hovenierdery. Het zou ook een onderwerp voor
Stijn Streuvels kunnen zijn geweest en ongetwijfeld zou deze Hamsun's meesterwerk
dichter benaderd hebben dan Walschap, zoo niet gelijk gekomen. Walschap's boek ontbeert m.i. datgene wat Hamsun's (en Streuvels') werk zoozeer pleegt te kenmerken : het
atmosferisch -epische, het wezenlijk breed-elementaire. Walschap's boerengestalten
hebben geen achtergrond (aarde, luchten), ze zijn nergens één met de eeuwig barende
Natuur, ze zijn bizondere leventjes heel opzichzelf, en niets anders worden wij gewaar
dan deze leventjes. De auteur is uitsluitend een scherpzinnig ontleder der abnormale
roerselen van de menschelijke ziel ; naar oorzaak zoekt hij noch verband ; hij constateert
enkel. En vandaar feitelijk zijn niet-gedragen, zijn korte volzinnen, die bijna steeds, doch
geniale, notities zijn. Hij doet mij momenteel welhaast aan als een experimentator in
literaire psycho- pathologie. Het is of hij het goede, kloeke, schuwt. En daarin schuilt
een gevaar —, het gevaar, dat elk nog komend boek van hem den indruk wekken zal
te wezen, in kern een, misschien niet on-pathologische, lof der afwijkingen.
Ik weet wel, er is nog Walschap's toon, zijn ironie (vooral in „Trouwen "), maar zij
verveelt mij daar zij bijna nooit aflaat in haar vervanging van de waarl i j ke ernst ; zij ontneemt mij allengs, door haar eenzijdigheid, mijn geloof in haar ; zij krijgt iets van een
manier.
De opmerking welke ik hier maak inzake het pathologisch aspect van Walschap's oeuvre,
is wat „Trouwen" betreft eigenlijk ten deele ongerecht ; zij wil echter alleen een waarschuwing tot den schrijver beduiden, voorzoover een criticus zulks is toegestaan. De
pathologie in „Trouwen" heeft n.l. een tegenkant : tegenover de pathologische personagie
Rik staat hier de naar ziel en bloed ruig gezonde, rauw gezonde figuur van diens vrouw.
Walschap bereikte hier een kostbare en noodwendige contrastwerking en juist daardoor
is het boek „Trouwen" geworden tot een sterke, sympathieke roman en beteekent het
een niet geringe stijging, en overwinning, van Walschap's opmerkelijk kunstenaarschap.
Walschap beseffe dit helder.
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De dikwijls knappe dramaturg Willem Putman, dien men krachtens zijn leeftijd niet zoozeer
tot de „jongeren" rekenen mag, waagde zich aan een roman naar het exempel van,
vooral, Walschap, en Roelants. Hij schreef in ik-vorm den roman van een schilder en
bezorgde zijn boek den titel van „Vader en ik" (Nijgh & Van Ditmar N.Y., Rotterdam).
Naar het voorbeeld van een Walschap bespiedde hij zijn sujetten vanuit den pathologischen hoek en wapende zich daarbij tevens met de, onmisbare, dosis cynisme. Cynisme,
ironie......: het is alsof daarzonder men op den dag van vandaag als romancier niet
doen kan. Cynisme, ironie......: zij werden voor de modern, naar de mode, georiënteerde
critiek een waardemeter ten opzichte van het letterkundig kunstwerk —, werden zoo
ongeveer geproclameerd tot een eeuwigheidswaarde. Zakelijkheid en cynisme (en ironie)
schijnen elkaar niet uit te sluiten, maar, integendeel, en begrijpelijk, nauw met elkander
verbonden te zijn. De jonge auteurs weten dit alles. En wie onder hen niet cyniek of
ironiek is aangelegd, handelt maar „alsof" teneinde zich de mogelijkheid te scheppen
eenmaal den arrivé-staat te bereiken.
Nu twijfel ik niet aan de echtheid van Willem Putman's wrangheid, zijn boek verraadt
naakt zijn geestelijke gesteldheid, een gesteldheid geboren uit den heischen tijd van
het heden en die ook hem, als een ieder, aanrandde. Doch het schijnt mij toe, dat hij
zich deze aanranding eerst recht en fel bewust werd naar aanleiding van, inzonder,
Waischap's pijnlijk proza.
Ontegenzeggelijk schiep Willem Putman met „Vader en ik" een boek dat den lezer
spannend vasthoudt. Doch het mist de hevige strakheid van „Trouwen ", het rammelt
hier en daar in zijn structuur. De psychologie is niet immer verantwoord en de taal soms
onzuiver (geen goed Nederlandsch). Ook treffen wij enkele Timmermansiaansche uitbeeldingen aan, waarvan Putman het monopolie aan Timmermans moet laten. Als proza
echter is het over het geheel bloelender dan Walschap's proza. Ik zie dezen roman
als een niet te onderschatten belofte en meen eruit te kunnen concludeeren dat Putman's volgend boek stukken beter zal zijn.
Willem Eischot heeft zijn op den roman „Lijmen" verworven, en ten volle verdiend,
succes uitgebuit en schreef thans den roman „Kaas" (P. N. van Kampen & Zoon N.Y.,
A'dam).
„Kaas" is ongetwijfeld geen mislukking geworden, maar toch herinnert het te heftig aan
zijn voorganger.
Evenals „Lijmen" is het een genaloos boek. De kantoorklerk Frans Laarmans zet een
kaasonderneming op, welke tragisch lachwekkend mislukt, spijts de zwaar uit het Niet
opgeworstelde filiaalnaam : General Antwerp Feeding Products Association, anders gezegd : Gafpa, en spijts den raad van den gewieksten meneer Boorman uit „Lijmen ",
die hier ook even optreedt.
„Kaas" is een diep en bitter boek, zijn auteur een diep en bitter man. Een bitter man,
maar een mateloos knap en oorspronkelijk schrijver, die zijn sarcasmen steeds in den
eenig mogelijken vorm lanceert. Zijn Laarmans blijft ons bij. Er zijn meer Laarmansen
op het aardrond dan wij vermoeden. Wij allen hebben wellicht iets van Laarmans in
ons, zooals wij allen soms op zijn tijd, weze het dan onbewust, den Don Quichot en
den Charlie Chaplin spelen, — Laarmans ---de falende, de tragi-comisch ontredderde......
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In „Kobeke" (N.Y. Wereldbibliotheek, A'dam) verhaalt Ernest Claes de lotgevallen van
een Kempensche dagloonersjongen, zijn geboorte, zijn groei, zijn liefde voor Nelleke,
zijn gang naar het mysterieus lokkend klooster van Zeveslote, zijn vlucht daaruit, zijn
pelgrimstocht door de ontgoochelende wereld en zijn terugkeer. eveneens een vlucht,
naar de geboortehut op den heiderand.
Claes heeft met „Kobeke" een zijner beste boeken geschreven. Hij openbaart ons treffend,
hoe de menschen van de heidestreek innerlijk worden gevormd door dien luttel milden
grond : ze zijn simpel als de heidebloemen, ruig als de verspreide houtgewassen. Sober
en suggestief is zijn verteltrant. Zijn humor is eerlijk, pittig, on- willekeurig, en hij loert
niet aldoor, gelijk de hem geestelijk dicht verwanten Timmermans het dikwijls te doen
pleegt tot schade voor zijn arbeid, op geestige zetten. Hij ontroert wezenlijk. Wonderlijk
puur heeft hij het kloosterleven weergegeven. Een enkele bladzijde schrijf ik af. Kobeke
ervaart voor het eerst de kloosterlijke vroegmis :
„Nu waren de Paters volop hun metten aan 't zingen. De stemmen van de novicen klonken
jeugdig en vol, de oudsten, die 't pertang van buiten moesten kennen, hadden moeite
om met hun versleten mond die haastigaards bij te houden. Naast een stuk of vier, die
nog niet klaar zagen, stond er een kaars op den rand van 't gestoelte. Als die van den
linkerkant het end van hun verske met een schoonen kronkel nog aan het afdraaien waren,
sprongen die van den rechterkant al boven op de leste woorden van de anderen, om
toch maar geen moment te laten verloren gaan. 't Was of ze deden om 't rapste. Kobeke
zijn kop werd er aardig van, hij kon met geen mogelijkheid zijn morgengebed lezen. Hij
loerde naar Vader Abt of die van tijd geen teeken zou doen aan die jonge mannen
vooraan, dat ze niet zoo onpasjentig mochten zijn. Maar Vader Abt gaf katoen juist
lijk de anderen. Soms vielen ze allemaal ineens stil, als om asem te halen, en bleven
in diepe stilte staan met hun kop over hun psalmboek gebogen. Dan bofte de stilte in
de schemerklare kapel neer gelijk een ongeluk, en ge hoorde hier en daar een van
de oude Paters een snuifke nemen. Dan hoorde Kobeke ook iederen keer buiten een
koppel musschen sjierpen, en ge zaagt beter dat het lichter werd in 't koor en dat de
kaarsevlammekens verflauwden. Koning David stond in het hooge raam met zijn harp
en zijn purperen mantel al gereed om de zon te ontvangen. En dan ineens schoten ze
weer in gang, rechts tegen links, zoo rap achtereen dat ge der uwen vinger niet kondt
tusschen steken. Het was allemaal zoo heilig dat Kobeke gelijk honing over zijn hart
voelde drijven. Hij had willen meezingen, met zijn oogen omhoog. Vader Abt zat nu
in den glans van koning David zijn purperen mantel."
Van Felix Timmermans volgden kort op elkander een tweetal publicaties : de novelle
„Bij de Krabbekoker" en de bundel vertellingen „Pijp en Toebak" (P. N. van Kampen
& Zoon, A'dam).
De Krab heet de man, die in de wankele huizing „De Krabbekoker" woont, en hij is
schoenmaker. Hij woont er niet alleen, de Krab, artist Victor, een schilder, hokt bij
hem. Later wordt de Krabbekoker een soort toevluchtsoord voor onbehuisden ; voor
het manneke Cicero die in een boekje lezen kan over dien geweldigen romein en dat
boekje altijd bij zich draagt, voor meneer Armand, den verloopen zoon van een rijken
kanthandelaar en voor Brigitje, wier vader, de gierige kapitalist Simon de Vries, haar
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buitenshuis heeft gejaagd. Er wordt een kindje geboren in de Krabbekoker en een aanvankelijk lastig op te lossen liefdesgeschiedenis.
Het is een aardige novelle, maar niet meer. Men leest ze in een verloren uurtje en
is het gelezene vlak daarna alweer vergeten. We krijgen zoetjes-aan genoeg van Timmermans' poesjenel-typen, waarmee Vlaanderen volgens hem alstware gevuld is. We
vragen ons af: is Timmermans dan blind voor den wezenlijken binnenkant van zijn
menschen
Ook de bundel „Pijp en Toebak" vormt, met uitzondering van een paar verhalen, geen
bijster zware verrijking voor de Vlaamsche letteren. Maar om die uitzondering, de twee
dierenvertelsels „De Uil" en „Het zegevierend haasje ", is dit boek mij schier even lief
geworden als nog een paar andere werken van Timmermans. Deze twee dierenvertelsels
zijn werkelijk meesterstukjes van verhaalkunst en ik hoop dat de auteur dergelijke prachtige
dingetjes nog meer schrijven zal. Zijn geestigheid is hier wààrlijk geestig. Hoe subliem
grappig beeldt hij zijn dieren uit ! : „de kikvorsch, die kletskop is tot aan zijn hielen"
de vleermuis, die „vouwde haar parasolleke en hing met heuren wijsvinger aan den tak
van den knotwilg" ; het haasje dat bekennen moet hoe zijn achterpooten „lang zijn geworden van schrik......"
POËZIE
Aan wezenlijke kunstwaarde legt de poëtische productie der Vlaamsche jongeren het
gemeenlijk af tegen het gepraesteerde proza. Slechts zelden stijgt het huidige gedicht
boven de middelmaat uit, doch juist het boven - de middelmaat uit gestegene blijft in
ons de hoop waak houden op eenmaal een rijkeren oogst — een verwachting welke nog
immer niet werd vervuld......
Edgar Lemaire-Dens debuteert met „Rahy's gebeden en gezangen" (P. N. v. Kampen en
Zoon N.V., A'dam) en hij bezorgde zijn bescheiden bundeltje den naieven ondertitel van
„Eerste woordsymphonie". Rahy is blijkens deze verzen een den dichter door het leven
geleidende overaardsche gestalte, en tevens diens inspirator. Ik ben geen occultist en
laat Rahy dus voor wat hij is en bepaal mij dus uitsluitend tot de gedichten van Lemaire
en den dichter zelf.
Ik constateer dan dadelijk, dat de ideëel -zakelijk georiënteerde critiek een vernietigend
oordeel zal vellen over dit werk. Want deze dichter is een droomer, en droomers en
droomen worden door haar niet geduld. Wat mij echter betreft, ik geloof nog immer
in den droomer en den droom en hoop dit geloof nimmer te verliezen.
De droom van Lemaire is een toekomstdroom. Lemaire, hij is geen visionair, bemijmert
in zijn verzen de blijde mogelijkheid eener betere menschheid, meent tenslotte zich
de zekerheid te hebben verworven, dat eenmaal de zwarte aarde worden zal een wit
paradijs uit oorzaak der liefde van mensch tot mensch......
Lemaire belijdt communisme noch socialisme, daartoe is hij niet heftig genoeg. Hij is
alleen een stil peinzer, een wereldschuw man, die zich inspint in zijn liefelijke mijmerij.
Uiteraard Is zijn poëzie dan ook heel broos, niet In het minst, en eindelijk al te weinig,
„ventig". Hij die het leven zoozeer zingt lief te hebben heeft zich verborgen voor dit
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leven zooals het zich thans in demonische luidheid openbaart, binnen de teedere sfeer
dezer gedichten, welke werd en is, ongetwijfeld, zijn levenssfeer.
Hij is een eenzame, maar ik weiger het te aanvaarden, dat hij fel, gefolterd, lijden zou
onder zijn eenzaamheid. Toch is hij niet laf, hij is enkel uiterst verschuchterd. Om vrij
te ademen moest hij zich verschuilen binnen het innig domein van zijn droom.
De kansen tot een groot dichterschap staan bij dezen poëet niet sterk. Zijn poëzie zal
zeer waarschijnlijk altijd blijven wat zij thans is : sympathiek. Niet meer, doch ook niet
minder. Sympathiek om haar zachten toon van onmiskenbare echtheid, sympathiek vooral
om de bizondere, de zuivere, eenigszins vrouwelijke persoonlijkheid, die men er achter
weet.
ik citeer het gedicht:

En dat de doodslag op een dier bedreven
eens zal worden aangevoeld
als doodslag op een mensch begaan,
dit vult mij met een zacht verteederen,
dit stemt mij mild,
dit doet mij veel begrijpen, veel vergeven,
dit doet mij treden met lichten tred
als in een witte wolk
van fijne bloemengeuren,
als in een zondoorschenen woud
vol met gesuis, gemurmel, en gefluit van vogels,
dit doet mij gaan
als aan de zij van mijn geliefde,
dit wekt in mij een juichgezang
dat met het hoog opjubelen van een symphonic alleen
in eenklank is.
Het talent van den Tijdstroom -jongere Jan Vercammen groeit en verdiept zich gedurig.
Zijn talent bleef daartoe vrij, omdat hij zich buiten elke literaire strooming wist te
houden, geen tribuut wenschte te betalen aan de tyrannische mode, omdat hij, onder
een waarachtigen scheppingsdrang, zichzèlve uitspreekt.
De reeks prozagedichten, welke hij ons biedt in den bundel „Credo" (N.Y. Tijl Uitgeverij, Deurne-Antw.) zijn stuk voor stuk puur geslaagd. Nergens belijdt hij het kleurig
schijnend en melodieus klinkend adjectief en wààr hij het hanteert was het onvermijdelijk
en noodwendig.
Met „Credo", het is het mystisch, en menigmaal hymnisch, Credo van zijn levens -, zijn
liefde -, en Godsgeloof, veroverde Jan Vercammen zich een plaats aan de spits van zijn groep.
Ik kan U niet beter nader brengen tot dezen dichter dan door U zijn stem te doen hooren :
De veldvuren zijn niet gedoofd geworden en zij verkennen de koele nacht
aan alle kanten.
De bomen doorbranden donker het getijde en wierook Is over de weiden.
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In deze herfst wonen de sproken in het dennenbos op de delling,
En de maan is tussen de te vroeg ontblaarde takken van de linde aan het
raam in het oog van de wondervogel.
Door de schuld van de herfst ziet de prins de torentinnen van het slot,
en morgen wekt zijn kus de slapende schone.
Dan zijt gij nevens mij en het boek is dicht in uwe handen.
Om uw stem was stilte als dauw om een druiventros.
Nu gaan de geluiden op allerwege en stoeien om dat geloof dat broos is
als uw gebeden.
En licht als de rilling over uw hals als gij de sterren telt.
Zijn wij dwazen, laat het zijn om dit geloof, dat bergen oproepen zal in het
gelid.

MEISJE IN 'T VOORJAAR WILLEM DE MÉRODE

De kastanje lijkt een tulpenboom
Met negerbruine en geliggroene bloemen.
Reeds zie ik een grootsch visioen opdoemen
Een gloeiend groen in een witte lichtstroom.
De schaduw strijkt nog over den grond,
Een leeg sleepnet, maar mijn verlangen
Is in zwart lommer te zijn gevangen
En moede te wezen en gewond.
Er is een voorgevoelen van aanstaande
Smarten ; de schaduw valt straks zwaar.
De bladeren zijn handen, opengaande,
En snel streefende langs mijn haar.

FINIS

WILLEM DE MÉRODE

Wij weten niet wat komen zal.
't Hart kent alleen wat is geweest
De vrede van een stillen geest,
Vervreemding, duister, overal.
Maar smart en onrecht zijn voorbij.
Wij keerden weer tot liefdes wijk.
Als kind'ren van Gods koninkrijk
Zijn wij herboren, sterk en vrij.
God boog de rechte lijn ; 't begin
Raakt aan het eind, de cirkel sluit.
De hemel heeft zijn zaalge buit.
En — harts verlies blijkt harts gewin.

JACQUELINE E. VAN DER WAALS

J. HAANTJES

Met de dichteres Jacqueline van der Waals is het een eigenaardig geval. Haar gedichten
werden voor het grootste deel geschreven in de jaren om 1910, In een tijd dus die
rijk was aan poëzie. En onder die poëzie is er veel dat aesthetics sterker Is dan de gedichten die Jacqueline van der Waals publiseerde. Toch is deze aesthetics sterkere poëzie
vrijwel vergeten, terwijl de gedichten van Jacqueline van der Waals steeds meer gekend
en gewaardeerd worden.
Het is hier niet de gelegenheid om de oorzaken na te gaan voor deze toenemende
waardering. Wel moeten we er hier op wijzen, dat deze waardering niet de gehele
schrijfster geldt. De roman die Jacqueline van der Waals schreef, Noortje Velt, is vrijwel
geheel vergeten ; haar studies over Ibsen en Kierkegaard, hoe oorspronkelik ook van
opzet en gedachte, worden maar weinig meer gelezen. En ook haar poëzie wordt maar
zeer ten dele gekend. Wat we van Jacqueline van der Waals kennen, zijn enkele losse
verzen, natuurtafereeltjes als Het geitenweitje en Winterstilte, religieuze verzen als
De herdersfluit en Annunciatie.
Ongetwijfeld hebben we met deze gedichten geen slechte keus gedaan uit de poëzie
van deze dichteres ; toch is het te betreuren wanneer onze kennis tot deze enkele verzen
beperkt blijft. Want uit deze enkele verzen kunnen we nooit de gehele persoonlikheid
van deze dichteres leren kennen, en het is vooral haar persoonlikheid die waard Is om
gekend te worden !
Nu zijn de gedichten niet de beste bron waaruit we Jacqueline van der Waals kunnen
leren kennen. Het is waar -- ze heeft het zelf uitgesproken -- ook haar poëzie is zelfbelijdenis :
Ik kan niet anders dan mijzelf belijden ;
Wanneer ik spreek, spreek ik mijzelve uit.
Maar onmiddellik op deze regels laat ze dan volgen :
Dan zoek ik soms zoo heimlijk mijn verblijden
En smart te zingen, dat de oningewijden
Niets hooren dan een liefelijk geluid......
Jacqueline van der Waals verbergt zich in haar poëzie ! In dit opzicht is zij eens geestes
met Boutens die „zich versteekt in een schoone onvindbaarheid", en met Geerten
Gossaert, die de dichter tekent als iemand die
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met een wijl uit woorden saamgeweven,
En rond zich als een waas van weemoed uitgespreid,
Verbergt, voor het gemeen, de waarheid van zijn leven,
Het smartelijk gelaat van eige' ellendigheid.
En dan mag het wel eens een enkele maal voorkomen dat, al tracht de dichteres „zich
al spelend te versteken in vreemd gewaad ", toch „in lach, in taal in teeken zich verraadt, wat zij heimlijk had verheeld "......, wat zich verraadt, moet nu eenmaal geraden
worden, en raden blijft altijd een hachelik werk......
Maar we hebben nog andere bronnen waaruit we de persoonlikheid van de dichteres
gemakkeliker en dus veiliger kunnen Ieren kennen.
In de eerste plaats noem ik hier, bij wijze van inleiding, een artikeltje van Mevrouw PrinsBok, een jeugdvriendin, in het laatste Geschenk. Dit artikeltje was oorspronkelik langer,
maar werd door de redactie van Geschenk sterk bekort, een handelwijze die vooral hierom
te betreuren valt, omdat het geschrapte gedeelte o.m. een aardige schildering inhield van
het milieu waarin de dichteres opgroeide.
Daarnaast is er dan het proza van de schrijfster zelf. Ik noemde reeds haar roman Noortje
Velt, haar studies over Ibsen en Kierkegaard. Daarnaast vermeld ik een tweetal sprookjes,
een kort verhaal, Als allen u verlaten..., en een artikel met Aesthetische overdenkingen,
die alle in het tijdschrift Onze Eeuw werden afgedrukt. Tenslotte nog een preek onder
het opschrift Zijn of doen, verschenen in de bundel Overdenkingen van het jaar 1913.
Ook in dit proza openbaart Jacqueline van der Waals zich slechts zelden geheel ; ze blijft
ook hier zoveel mogelik haar incognito volhouden. We hebben dit trouwens reeds vermoed, toen we vernamen, dat een gedeelte van dit proza de vorm had aangenomen van
-- sprookjes. Maar toch openbaart Jacqueline van der Waals zich in dit proza soms veel
onmiddelliker dan in haar poëzie.
En nu kies ik uit dit proza maar weer dat gedeelte waarin ze zich nog het duidelikst
toont het verhaal, Als allen u verlaten......
Reinoud Seghers is de zoon van een bekend zakenman. Hij is een tijdlang op het kantoor
van zijn vader werkzaam geweest, en in die tijd is er een hevig verzet in hem gegroeid
tegen de praktijken dezer wereld.
„Hij had het gelezen in de wereldgeschiedenis, hij had het gevonden in zijn eigen hart,
dat er waarlijk niets nuttigs of nodigs tot stand wordt gebracht, geen staat gesticht of
geen koninkrijk veroverd, geen handelshuis opgericht of in stand gehouden, geen mening
gepropageerd, dan met de middelen die leiden tot het doel, dan met aardse, d.i. met
onzuivere middelen."
Zijn verzet tegen deze wereldse praktijken brengt hem tot Jezus. Hij aanvaardt Jezus
-- „al was het alleen maar om de machten dezer wereld te weerspreken" — en gaat,
tegen de wens van zijn ouders, theologie studeren.
Aan het einde van zijn studie gekomen, is zijn verzet nog gegroeid. Het richt zich nu
In de eerste plaats tegen het Christendom, dat „een macht van deze wereld is geworden,
waarvoor politiek gedreven en geknoeid wordt als voor iedere andere aardse zaak ".
„Ja, het was alsof de volgelingen van Jezus het in de grond der zaak toch eigenlik wel
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een beetje betreurden, dat hun Meester indertijd, toen de Satan Hem in de woestijn
verzoeken kwam met zijn koninklik aanbod, Hem de macht en de heerlikheid over alle
koninkrijken der aarde te geven, dit aanbod met een even koninklike weigering had beantwoord, zodat ze nu stukje voor stukje met nauw merkbare hoofd- en kniebuigingen
voor de overste dezer wereld -- soms ook met meer openlike huldigingen, men bereikt
nu eenmaal niets met zuiver zedelike middelen ! --- het verloren terrein moesten trachten
te herwinnen, dat hun God in een onbewaakt ogenblik aan de schoonheid van het gebaar
had opgeofferd ".
Als Reinoud dit verzet tegen de verwereldliking van het Christendom openlik uitspreekt,
ziet hij zich gewikkeld in een polemiek, die in zijn eigen leven een krisis betekent.
Want met deze polemiek komt hij te staan voor de noodzaak, niet enkel om kritiek te
leveren op de meningen en gedragingen van anderen, maar ook om te zeggen hoe een
Christen dan wèl moet spreken en handelen ; hij mag niet enkel meer negatief blijven,
maar moet ook positief te werk gaan.
En wanneer hij dit probeert, bemerkt hij hoe zwak, hoe gering zijn positief bezit toch
eigenlik is. Zijn Christendom was in hoofdzaak reactie op wat hij om zich heen waarnam ;
het is zo weinig -- geloof. Het is eigenlik weinig meer dan ongeloof. En hoe kan iemand
nu positief werk verrichten met weinig -meer dan ongeloof ?
Reinoud staakt de polemiek. En hij kiest voor zijn proefschrift geen onderwerp uit de
tijd van de romantiek, zoals hij eerst van plan was, maar een onderwerp op het gebied
van de godsdienstgeschiedenis der oude Voor-Aziatiese volken.
Het slot van dit verhaal is te merkwaardig om het slechts in een paar woorden weer te
geven. Ik haal dit dus in zijn geheel aan.
Reinoud staat op een avond voor het venster.
„En spelenderwijs, omdat het nu toch te donker was om iets te doen, begon hij zich
met half ironiese, half smartelike belangstelling rekenschap te vragen van zijn stemming,
en onwillekeurig begon hij zich te verontschuldigen en voor de Enige die het recht
had hem ter verantwoording te roepen, de weg te verdedigen die hij gegaan was en de
levenshouding die hij had aangenomen. Maar Jezus gaf hem geen gelijk.
„Waarom ?" vroeg Hij, „Hebt gij indertijd de waarheid verzwegen die God u te spreken
had gegeven ?"
„De waarheid ?" vroeg Reinoud bitter, „een waarheid, die de taak onmogelik heeft
gemaakt, waartoe Ik meende door God geroepen te zijn ".
„Ja", antwoordde Jezus, „de enige waarheid. Al het andere immers was leugen voor
u in die dagen ?"
„De waarheid die G o d mij te spreken gaf ?" herhaalde Reinoud weifelend.
„Is niet alle waarheid uit God ?"
Reinoud antwoordde niet. Jezus kon toch zelf wel begrijpen dat hij niet anders had
kunnen, niet anders had mogen handelen in die dagen van twijfel en ongeloof...... dat
niemand door de belijdenis van anderer zwakheid kon worden gesticht.
„Waarom ?" wekte hem Jezus uit zijn gepeins.
„Omdat ik u liefhad ", begon Reinoud hartstochtelik. „Omdat Gij mij geroepen hadt, te
strijden voor Uw zaak. Zolang ik gevoelde dat ik U dienen kon met mijn woorden, heb
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ik gesproken, maar het ogenblik kwam dat hetgeen ik te zeggen had, Uw zaak geen
nut, eerder schade zou hebben gedaan......"
Bij de laatste woorden was zijn stem minder vast geworden ; hij gevoelde dat Jezus
glimlachte.
Even aarzelde hij. „Het was zulk een gevaarlike waarheid ", voegde hij er verontschuldigend aan toe.
„Gevaarlik ?" vroeg Jezus. „Waarvoor ?"
„Voor U en Uw zaak", had Reinoud willen zeggen, maar hij gevoelde nu toch ook zelf
de diepe dwaasheid van hetgeen hij had willen beweren.
„Voor mij ?" vroeg Jezus met een glimlach. „Ben ik dan zo zwak of waren uw woorden
zo machtig ?"
„Neen ", fluisterde Reinoud smekend, „maar ik had U lief".
„En omdat gij mij liefhadt, wildet gij mij niet laten vallen ? Gij dacht wel dat ik stond
of viel met uw geloof in mij ?"
Reinoud glimlachte droevig. „Indien ik geloofd had......", begon hij.
„Gij zoudt ook hebben durven getuigen van uw ongeloof ?"
..J a" .
„En nu ?" vroeg Jezus.
Maar Reinoud zweeg.
„En nu ?"
„Gij kunt......" begon Reinoud aarzelend met een flauwe schemering van hoop, „Gij
kunt misschien geen martelaar gebruiken voor Uw zaak ?"
„Men sterft niet voor een zaak waarin men niet gelooft ".
„Niet ?" vroeg Reinoud. „Waarom niet ? Het zou de ironiese bekroning zijn van een
ironies leven ".
Maar Jezus bleef wachten.
Reinoud staarde naar buiten in de duisternis en antwoordde niet.
„Weet gij niet ?" vroeg Jezus ernstig, „dat men niets kan bezitten, tenzij dat men het
opgeeft ?"
„Ik ben bereid ", antwoordde Reinoud hoffelik, „alles op te geven voor U".
„AI les ?"
Koppig bleef Reinoud naar buiten staren.
„Alles ?" herhaalde Jezus met zachte drang. „Welnu ".
„Goed ", sprak Reinoud bedroefd, „het zij zo. Wat wilt Gij tans dat ik zeggen zal en
doen ?"
Maar Jezus glimlachte.
„Gij kunt", gaf Hij in bedenking, „promoveren en privaat-docent worden en godsdienstgeschiedenis doceren en archaeologie".
Dat heeft Reinoud Seghers toen dan ook maar gedaan. Een profeet is hij nooit geworden,
zelfs geen dichter, maar hij werd hoogleraar aan de universiteit en doceerde met streng
wetenschappelike waarheidsliefde en nauwgezetheid godsdienstgeschiedenis en archaeologie, en als vermogend en ook wetenschappelik hoogstaand man bekleedde hij een zeer
geziene en zeer invloedrijke positie in de maatschappij.
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En zijn vader en zijn moeder waren trots op hun zoon ".
Reinouds leven is naar het uiterlik een succes ; in werkelikheid is het een grote mislukking. En waarom ? Omdat hij faalt bij de zwaarste eis die hem gesteld wordt, de eis
der zelfovergave.
Volgens Jacqueline van der Waals komt de mens in zijn leven te staan voor twee schijnbaar
tegengestelde eisen, die der zelfovergave en der zelfhandhaving.
De zelfhandhaving gelukt Reinoud maar al te goed. Hij weet zichzelf niet een onderdeel
van het grote leven, maar een reactie op dit leven. Maar de zelfovergave gelukt hem
niet. Want zelfovergave betekent ; zichzelf prijs geven, geheel, met zijn geloof niet
alleen, maar ook met zijn ongeloof. Men kan zijn geloof belijden en zichzelf blijven ; men
kan zijn ongeloof belijden, maar dat mag toch alleen in geloof, in het vertrouwen, in
de hoop dat God ons ongeloof te hulp komen wil.
En dat — kan Reinoud niet. Hij behoudt een reserve. Vandaar dat zijn leven versteent
hoe voorspoedig ook naar buiten, is het naar binnen onvruchtbaar, dood.
Zelfhandhaving en zelfovergave ; dat zijn ook de twee eisen die Jacqueline van der Waals
zich in haar leven gesteld zag.
In de eerste plaats kwam het er bij haar op aan dat ze — zichzelf wist te zijn.
In een lezing over Peer Gynt heeft deze schrijfster er eens op gewezen hoe gebrekkig
de Duitse vertaling van dit beroemde toneelstuk van Ibsen wel is. Ibsen gebruikt zelf
in zijn stuk twee uitdrukkingen : zichzelf zijn en zichzelf genoeg zijn. De Duitse vertaling
houdt zich niet nauwkeurig aan deze onderscheiding ; ze gebruikt de uitdrukking zichzelf
zijn, op plaatsen waar zichzelf genoeg zijn is bedoeld en omgekeerd. En dat, terwijl in
deze onderscheiding toch de kern wordt geraakt van de in dit stuk uitgebeelde levenswaarheid.
Het is de fout van Peer Gynt, dat hij zichzelf genoeg is. Peer Gynt leeft alleen maar
voor zichzelf. En dat terwijl hij als levenstaak moest zien : niet zichzelf genoeg, maar
zichzelf te zijn. Want, en met dit woord van Kierkegaard eindigt deze lezing : „een
zelf te zijn, een zelf te hebben is de grote gave, een mens geschonken ".
We noemden hier Ibsen en Kierkegaard ; zij zijn de twee grote individualisten uit de
vorige eeuw. En zij zijn het geweest aan wie Jacqueline van der Waals zich het meest
verwant voelde.
Ook Jacqueline van der Waals was sterk individualisties van aanleg. Het viel haar waarlik
niet zwaar om zichzelf te zijn.
Ik kan niet anders dan mijzelf verkonden,
Ik vind mijzelve altijd en overal ;
In elk mysterie, dat ik wil doorgronden, --Ook in mijn God -- heb ik mijzelf gevonden,
Wie, die mij van mijzelf verlossen zal ?......
k kan niet anders dan mijzelf verkonden.
Ik vind mijzelve steeds en overal.
Maar — en nu haal ik nog eens iets aan uit de reeds genoemde lezing over Peer Gynt
— dan wijst Jacqueline van der Waals er toch ook op dat als Peer Gynt aan de
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knopengieter vraagt wat dit is : zichzelf te zijn, de knopengieter antwoordt : zichzelf te
zijn is zichzelf te doden.
Dat klinkt paradoxaal ; Jacqueline van der Waals heett, met Ibsen en Kierkegaard, een
voorliefde voor paradoxen. Niet paradoxaal kunnen we het zo formuleren : naast de
eis van de zelfhandhaving staat dan toch ook de eis van de zeifverlochening.
En zo gemakkelik als het Jacqueline van der Waals valt om zichzelf te zijn, zo moeilik
valt het haar .om zichzelf te doden, om voor God niets te zijn. Ik geloof dat we niet te
boud spreken wanneer we zeggen dat heel haar leven op zijn diepste momenten, niets
anders is geweest dan voorpostengevecht, dan schermutselingen waarbij het eigenlike
gevecht ontweken bleef.
Deze schermutselingen zetten zich voort tot in de taal, in een voortdurende afwisseling
van woorden als aanwezigheid en afwezigheid, geloof en ongeloof, van ernst en spel vooral.
Ik geef een paar voorbeelden.
Aanwezigheid en afwezigheid
Wanneer ik uit het duister opwaarts zag
En tot U riep, zoo zijt Gij niet gekomen,
Maar met Uw bijzijn vulde ik mijn droomen
En met Uw afzijn vulde ik mijn dag......
Geloof en ongeloof:
Vraagt God den grond, waarop ik roeme ?
„Heer, op mijn ongeloof ".
Spel en ernst :
Ik buig het hoofd en spreek: „Hoe kan dit zijn,
Dat, wat ik eens als spel begonnen ben,
Tot ernst geworden, mij gevangen houdt ?......
Maar niet alle poëzie van Jacqueline van der Waals is schermutseling. Er staan in haar
bundels ook verzen — als De Herdersfluit, en Die mijns harten vrede zijt, en Najaarslaan
— die eerder getuigen van rust dan van onrust, van overgave dan van verzet.
Maar wanneer we deze verzen eens nauwkeurig doorlezen, bemerken we dat het meer
verlangen naar rust is dat er in doorklinkt, dan dat deze rust er zelf als persoonlik bezit
reeds in is verwerkt, dat het meer een verlangen naar overgave is dat er zijn vertolking
in vindt, dan dat deze overgave er zich reeds in heeft voltrokken.
De drie gedichten die ik zo even noemde, zijn alle drie geschreven in de aanvoegende
wijs of de toekomende tijd.
De herdersfluit :

Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heeren hand en hield mij stil.
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid
Gods adem door mij henen blies,
Hoe groote winst bij kleen verlies!
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Die mijns harten vrede zijt:
Laat mij willen en niet willen,
Wat gij wilt en niet en wilt,
Blijde gaande door het stille
Leven in Uw vree verstild.
Najaarslaan :
Ik sprak : Als bij mijn aankomst wijd
Die poorten openstaan,
In welk een gouden heerlijkheid
dal ik dan binnengaan.

De hier genoemde verzen behoren tot de zuiverste die Jacqueline van der Waals ooit
geschreven heeft. Het verlangen dat er aan ten grondslag ligt, moet dus wel zeer krachtig
zijn geweest. Zal het leven van Jacqueline van der Waals nog eenmaal zijn volle bekroning ontvangen, dan moet dit geschieden in de bevrediging van dit verlangen.
En de verzen wijzen zelf reeds uit hoe en wanneer dit verlangen zijn bevrediging vinden
kan. Twee van deze drie gedichten zijn gedichten over de dood.
Die mijns harten vrede zijt :
Laat mij in Uw vreugd geborgen
Rusten gaan in d' eeuwigheid.

En Najaarslaan :
Waar gouden de portalen zijn,
Hoe zullen daar de zalen zijn !

In deze verzen is de dood nog een toekomst waar wel naar verlangd kan worden, maar
die daarom nog niet als werkelikheid behoeft te worden ondergaan. Toen heeft God
eensklaps deze dood vlakbij gebracht. En nu was de dood niet meer een toekomst,
schoon omdat ze de rust en overgave beloofde waar het hart ondanks zichzelf naar
hunkerde ; nu konden deze rust en deze overgave niet enkel meer begeerd worden, maar
moesten ze ook veroverd worden ; ze moesten veroverd zijn voordat het vonnis -want nu was de dood een vonnis -- voltrokken was.
Het gehele leven kwam hiermee te staan onder hoogspanning. Het was niet zo dat de
ene kant verslapte en dat daardoor de andere kant meer kans kreeg om zich te ontwikkelen. Jacqueline van der Waals heeft altijd de natuur liefgehad driekwart van
haar verzen zijn natuurtafereeltjes -- maar nadat de engel des doods haar had bezocht,
geurden de dennebossen en de rozen nog eens zo zoet !
En onder deze hoogspanning verricht Jacqueline van der Waals dan de daad, die de
bekroning van haar leven is geweest ; ze geeft zich over, met haar spel en haar ernst,
haar bezit en gemis, haar geloof en ongeloof. Nu is er niets anders meer dan rust en
vrede ; zelfs geen klacht is er nog over het leed dat haar te dragen wordt gegeven.
Het laatste gedicht uit het laatste bundeltje dat van Jacqueline van der Waals werd
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uitgegeven — haar Laatste verzen — verhaalt van een gesprek tussen de zieke en een
van haar vriendinnen.
Onlangs, en ons lichte schertswoord spreidde
Vreugdeglans om 't leed waarvan ik sprak,
Was het plots of diep in u iets schreide
En de gaafheid uwer stemming brak.
Dan vraagt de bezoekster :

Hebt gij dan voor mij slechts scherts en lachjes,
Niet de weelde van een klacht of traan ?
En verwonderd antwoordt de zieke :

Immers ook voor God niet.
De bezoekster begrijpt het niet. Ze ziet deze houding aan voor trots of onverschilligheid :
Wilt gij ook voor Hem uw droefheid dragen,
Trots en eenzaam,

zo vraagt ze verwijtend. Maar dan antwoordt Jacqueline van der Waals met een wedervraag:
Ligt geen aanklacht, lief, in alle klagen ?
Toen Jacqueline van der Waals gestorven was, heeft Herman Middendorp een vers ge
nagedachtenis. In dit vers zegt hij:
-schrevnt
Benijdbaar wie zoo vreeseloos
als zij, van 't eene leven treedt
in 't andere, dat niemand weet.
En dan bidt hij :
Moog Ik
eens worden zooals gij bereid,
te komen als de stroeve tijd
mijn laatste dagen tot zich neemt.

Wij bidden de dichter dit van harte na. Maar toch is met deze indruk van doodsbereidhe i d het laatste woord over Jacqueline van der Waals niet gesproken. Haar dood was
niet alleen een tevreden zich tot ruste neervleien, onder de overweging
Wat nood zoo hier beneden
Mijn handen 't werk niet deden ?
Jacqueline van der Waals ging niet heen voordat ze de roeping van haar leven had vervuld.
Van aanleg sterk op zichzelf gericht, levend In een tijd waarin het gevaar om in het zelf
op te gaan, groter was dan misschien ooit tevoren, wist ze zich tenslotte aan God te verliezen. En door zich aan God te verliezen, werd ze in God behouden.
Inderdaad, de paradox is slechts schijnbaar : zichzelf zijn is zichzelf doden. En zichzelf
doden is gered worden. Wie zijn leven verliezen wil, die zal het behouden. in God
zijn zelfhandhaving en zelfverlochening één.

BOEKBESPREKING

Badseizoen, door M. Mok, Uitg.: Rozenbeek-Venemans, Uitgeversbedrijf
N.V., Hilversum.
Reeds uiterlijk is dit boekje door zijn fleurige, open omslagteekening aantrekkelijk. In
tegenstelling met de door de titel gewekte verwachting geeft de schrijver ons geen
verhaal over het mondaine strandleven, maar hij tracht ons een kijk te geven op de
bestaansstrijd der neringdoenden in een kleine, hollandsche badplaats.
Frans Doornbos, het type van een gesloten mensch met een hevig verlangen naar
zelfbeschikking, zegt plotseling het kantoorleven vaarwel en zet in een boulevardkiosk
een sigarenzaak op. Een seizoen lang vecht deze jongeman met de wisselvalligheden van
weer en klandizie. Tenslotte raakt hij, de zwaartillende bespiegelaar, heelemaal in zijn
mistroostigheid verstrikt en vindt hij de dood in het koele water.
Een heel andere figuur is de vrachtrijder Revel, een vrome jongen, die met een ziek
lichaam te kampen heeft, maar een groot vertrouwen stelt in Gods weg met hem. Hij
is de simpele, die tenslotte uit de lichte eenzaamheid van zijn kleine kamer zijn
Koninkrijk binnengaat.
Verder zijn daar de blijmoedige onderwijzer, die voor herstel van gezondheid buiten
vertoeft ; de aan lager wal geraakte, Duitsche Baron Siebenstein met zijn communistische
neigingen ; het kamermeisje Kathe met haar strijd tegen de laffe aantijgingen van haar
directeur ; het echtpaar Schipper, ze hebben een moeilijke tijd, nu de zaak niet floreert
en de vrouw alsmaar aan de sukkel blijft.
Op al deze levens laat de auteur even een verrassend licht vallen.
Deze, naar de Uitgevers opmerken, eerste poging in de Nederlandsche letteren tot het
uitbeelden van de vinnigen bestaansstrijd tijdens het badseizoen, lijkt mij voldoende
geslaagd om recht te hebben op veler belangstelling. d. B.

Het spellingsvraagstuk en de uitgever. Nederlandsche Uitgeversbond,
Bureau Heerengracht 124, Amsterdam. 1934.
Deze op ruime schaal gratis verspreide brochure heeft tot doel de publieke opinie
(en de minister) er van te overtuigen, dat de uitgevers 5 jaar lang gelegenheid moeten
hebben om hun oude voorraad leeg te verkopen, eer er een nieuwe spelling wordt ingevoerd, daar anders de schade te groot zou zijn.
Er is al zoveel dwaas gebabbeld over de spelling, dat het goed doet, dat de Uitgeversbond zich tot haar eigen terrein, bij de spellingverandering zo nauw betrokken, beperkt.
Zij gaat er dus niet toe over, de spellingsvoorstellen zelf te bestrijden, maar bespreekt
de zakelike zijde er van.
De uitgever Is te zeer partij om dit niet zo te doen, dat de bezwaren tegen spellingverandering wat sterk worden gekleurd, terwijl er nagelaten wordt de praktiese voordelen en bezwaren van het „vijfjarenplan" voldoende onder de ogen te zien.
Ik geloof niet erg in de wenselikheid en uitvoerbaarheid van de korrektie der school-
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boekjes door kinderen, maar de foto van een gekorrigeerd blad in deze brochure, waarbij
elke inktstreep beslist aan de achterzijde ook een vlek nalaat, waarbij zelfs niet de mogelikheid is opengelaten om bij zulk slecht papier dan maar potlood te gebruiken, laat te
zeer de opzet zien.
Over de onmogelikheid om bij vijf jaar respijt het zo te regelen, dat de distributie van
boeken goed blijft, terwijl toch geen boeken overblijven, hoef ik niet te schrijven, de
uitgever Tersteeg heeft duidelik de dwaasheid er van aangetoond.
Ondertussen blijven de ekonomiese bezwaren tegen de huidige invoering van een spellingwijziging de enige, die reëel zijn en de moeite van 't overwegen waard. Heeft het echter
zin om iets wat zo broodnodig is uit te stellen, in de hoop, dat over enige jaren de
moeilikheden van de uitgever iets minder groot zullen zijn ? v. H.

Kerk en Maatschappij in verleden en heden, door Dr. J. C. Rullmann
en Dr. J. A. Nederbragt, Maatschappij Afl. 1 en 2. Kerk Af]. 2 en 3.
Bij het verschijnen van Kerk, 1e afl., heb ik over deze beknopte Chr. encyclopedie
een en ander meegedeeld. Deze aankondiging geschiedt slechts om te wijzen op de regelmatige voortzetting. Dr. J. A. Nederbragt toont zich in de afdeling Maatschappij inderdaad bij uitstek deskundig. v. H.

Liefde en Trouw. Gedenkboekje ter herinnering aan onze KoninginMoeder, door W. G. van de Hulst. D. A. Daamen's Uitgevers-Mij. N.Y.,
's Gravenhage. (z.j.).
Meer dan een korte aankondiging heeft dit boekje, dat voor ik dit aan mijn lezers kan
brengen, reeds 't grootste deel van z'n lezerskring bereikt zal hebben, niet nodig. Ondertussen wil ik gaarne vermelden, dat van de Hulst ook „gelegenheidswerk" met liefde
verricht. En aangezien het hier een „gelegenheid" gold, die van de Hulst met ons volk
diep heeft getroffen, is deze herdenking een voortreffelik boekje geworden, dat vele
kinderen iets zal doen begrijpen van de grote betekenis, die de koningin-moeder voor ons
volk heeft gehad. v. H.

De Zwaardgeesten, door G. C. Hoogewerff. D. A. Daamen's UitgeversMij. N.Y., 's Gravenhage (z.j.).
De heer Hoogewerff geeft in dit boek een historiese roman over de Wederdopers in
Munster. De historiese roman is een genre, dat nu al meer dan een eeuw met grote
ijver wordt beoefend en daarom is er veel materiaal om een nieuwe historiese roman
aan te toetsen. De roman van de heer Hoogewerff staat halfweg tussen de oude en de
moderne historiese roman, zijn stijl, die van een nauwgezette zorg blijk geeft, heeft
weinig karakter, zijn karaktertekening en intrigue is niet onwaarschijnlik, maar weinig
diepgaand of boeiend ; kortom, het is de met getrouwheid volbrachte taak van een middelmatig talent. Zonder er enige literaire betekenis aan toe te kennen, in die zin, dat dit
boek een eigen plaats toekomst, verwachtingen wekt, of om een andere reden opmerkelik
is, mogen we toch konstateren, dat dit boek als lektuur voor het publiek van Daamen's
bibliotheek een behoorlik boek is. Als het niet in deze bibliotheek was opgenomen, en
zo op de vrije markt kwam, geloof ik niet, dat het een groot debiet zou hebben. Want
ondanks het goede, dat het boek ontegenzeggelik bezit, mist het kwaliteiten, die het
de een bij de ander doet aanbevelen, of waarover een recensent zich verheugen kan.
v. H.

OSMAANSCHE STROFEN

JAN H. EEKHOUT

I.
O hoor mijn hart, aanhoor den nachtegaal,
Naakt in de heilige smart der naakte taal.
De hoogste liefde baart de hoogste smart.
O hoor den nachtegaal, aanhoor mijn hart
I.
Ik wist niet dat Ge U zoo hebt geopenbaard
Geheimnis dat zichzelve licht verklaart.
Vol onrust poogde ik Uw spoor te vi naden.
Ik wist niet dat Gij-zelf de wereld waart.
III.
Van uw geboorte en dood spreken de sterren konde ?
Toch zal geen magiër ooit het Godsgeheim doorgronden.
't Mysterie Gods wordt slechts van God doorkend,
En steeds zijn magiërs nog leugenaars bevonden.
IV.
Be m i j m e re n moet ik de liefste altoos,
En steeds droom ik haar hart den knop der roos,
Van buiten sober, bijna onaanzienlijk,
Van binnen blad op blad en broos op broos.
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V.
Nog wenscht dit bloed een laatste oponthoud.
Helaas, de reis erkent geen oponthoud.
Des grooten Drijvers stem heeft 't

al verdreven

Voort ! voort ! een droom is ieder oponthoud.
VI.
God kneedde

Adams stof met liefdes dauw

En zag de zorgen die dit brengen zou ;
Toen wondde Hem der liefde heilige smart,
Een droppel bloed vloot, en dat was het hart.
VII.
Het hart is een gehei m n isri j ke schat,
Begeer daarom alleen, Vriend, dezen schat.
't Hart is een vuur, een Godsvlam, rein en rood,
't Hart is het licht dat duisternissen doodt.
VIII.
Ach, Vriend, aanmerk de duizentallen dwazen,
Verdiept in spel, verdiept in dronken dazen ;
Hun baren wijn en dobbelspel slechts zorgen;
Dood zijn zij eiken nacht, vuil eiken morgen.
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lX.
Mijn ziel zou met de liefste zich vermengen,
Waar' niet des lichaams sluier tusschen haar en mij.
De wijze, wien noch tijd noch ruimte ooit beëngen,
Slaat bp zijn woontent in de woestenij.
X.
Hier rust Rewani, eens der verzen vorst,
Hij dronk den kelk des doods in dronken dorst,
Toen sprak God 't heilig eindrijm van zijn leven,
Zwijmelend zonk de ziel aan Mahmoeds borst.
XI.
Wenscht gij der rozen ziel en reinheidsi j k :
Licht, geur en dauw, — wenscht gij u hemels Rijk
Bekleed uw naaktheid met een doornen mantel,
Een goed man Gods, een eremiet gelijk.
XI I.
De aarde is een karavaanserail,
Waar niemand, niemand blijft,
En ieder aan den donkeren wand
0 mijn Gebieder !, schrijft.

(Epitaaf)
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LOF DER EENZAAMHEID
(Naar Niasi)
Gewaag met woorden niet van de Eenzaamheid.
Want Stilte is de Ziel der Eenzaamheid.
Laat u omgeven zijn van deze ziel.
Een vuur is zij, groot, grondeloos, en wit.
Gij zult in God zijn, want God is een Vuur.
Gij zult in u zijn, want gij zijt een Vuur.
Dit is 't Geheimnis van de Eenzaamheid
Dat zij in wezen is : gemeenzaamheid
Van God met u, van u met God. Door haar
Schouwt gij u-zelve eer gij de aarde ontsterft.
Door haar leert gij den Weg voorbij den dood.
Door haar leert weten gij hoe zon en maan
En sterren zijn omringd door haren gloed,
En leert gij hoe zij niets dan Liefde is.
Gewaag met woorden niet van de Eenzaamheid.
Vergeef Niasi die 't desondanks deed.
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OP DE GRENS
(Naar Ssalih-Tschelebi)
Leven en lust heeft uit voor mij. Nu verder.
Wereld strek mij de hand niet toe. Nu verder.
ik ben der dagen zat, ik ben zeer moe.
De knaap der ziel in mij wenscht spoedig verder.
Vervuld wordt hem de droom van 't Ander land.
Hoe zou hij zich der aarde kommeren verder ?
Dra wordt mijn ziel ik, reis Ik hemelwaarts.
't Rumoer der steden laat ik anderen verder.
Een droom verging, een eeuwige droom werd Waarheid.
Ssalih, aanmerk dien droom, aanmerk God. Verder.
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'T GETIJDE DER ROZEN
(Osmaansch)
Toen gisternacht, Heer, Ik Uw Wezen vond,
Bloeide 't in mij als vuur van duizend rozen.
Ik trad naar buiten in de maanlichtsneeuw :
De wereld brandde van millioenen rozen.
Ik dacht aan U, mijn mond stamelde : Ik.
Ik dacht aan U en mij, ik dacht slechts : rozen.
k brak in schreien uit om zooveel weelde,
't Kristal der tranen ving de vlam der rozen.
Thans weet ik, Heer, dat Gij de Liefde zijt,
Heer, Gij en ik zijn Liefde en Liefde is : rozen.

MENSCHEN IN MALAISE')

P. KORTHUIJS

DE KRIBBELDAMS ONTVANGEN MAIL. KUNNEN WIJ STEUNEN?
NATUURLIJK ! MAAR DE ARABIER IS DE DUPE. NIEUWE SPORT.
De voorgalerij achter de neergelaten krees ligt rustig in het getemperde
licht van den fellen middag, dat gezeefd door die blauw gevoerde matten
aan den zijkant binnenstroomt. Daar staat de zon te branden boven den weg,
waaraan het hoekhuis grenst. Maar ook aan den voorkant sluiten de krees
den ingang tot op den grond toe af, tusschen de zuilen, die nog herinneren
aan de ruime galerijen der oude Indische huizen.
Recht tegenover de breede treden van den ingang sluiten de twee deuren
in den witten muur de eetkamer af ; de derde zijde, aan den linkerkant,
waarin ook twee deuren zijn, de verbinding met de zitkamer, is ook dicht.
Als in afwachting staan de rottanstoelen om de tafel in het midden onder
de breedgekapte lamp.
Een mat windje sluipt nu en dan door de spleten tusschen de krees, morrelt
even aan de planten op de zij balustrade en rolt zich dan loom langs de franje
van de staande schemerlamp in den hoek ter ruste.
Op het kozijn links van den ingang, tusschen twee pilaren, ligt de mail,
brieven, tijdschriften, reclamedrukwerken, voor ieder die zijn hand achter
de zonnematten uitstrekt, te grijp. Langzaam en voorzichtig heeft de toekang
pos het stapeltje er neergelegd en langzaam is hij op zijn bloote voeten weer
teruggewandeld over het grind van het tuinpad naar het heete asfalt van
den weg, den zwaren last van de Nederlandsche mail over zijn smalle
schouders, den bruinen zonnehoed met breeden rand ver over den kleurigen
hoofddoek. Soms, op een beschaduwden wegberm, gaat hij even zitten, de
bundels post naast hem op den grond, en als er toevallig een ijsverkooper
kree - zonnemat. toekang pos - postbode.
1

) Fragment.
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langs komt, met den pikoelan over zijn schouders aan den eenen kant
een verzameling flesschen en glazen en aan den anderen kant het stalletje
met de ijsschaaf en de verdere ingrediënten, bestelt hij een glaasje setroop
voor twee centen, waarvan hij onbezorgd geniet, als had hij heel den verderen dag aan zichzelf.
Het stapeltje in de voorgalerij op den hoek ligt lang onaangeroerd. Het
huis slaapt in de daverende hitte van den tropenmiddag, zelfs het windje
heft zich niet meer op.
Eerst over vieren, kort nadat een katjong de krant naast de mail heeft neergelegd, kraakt het grind weer en komt I bi n, de huisjongen, op zijn fiets over
de grove kalikiezels langs het zijpad naar achter. Hij zet zijn spêda in de
goedang naast de gebouwen voor de bedienden, verwisselt zijn lange sarong
voor een oud broekje, trekt zijn witte toetoepjasje uit, zoodat hij het
bovenlijf alleen bedekt heeft door het witte sporthemdje met korte mouwen,
dat hij eens van een vorigen towan heeft geërfd, en begint met de sapoe
den tuin bij te vegen, paden en gras, van de blaren, die eiken dag, zonder
wisseling, uit de boomen loslaten. Eerst heeft hij in de keuken het theewater opgezet, en de deuren van de eetkamer naar de voorgalerij van binnen
uit ontsloten.
Terwijl zijn slappe bezem over gras en steenen ritst, met de blaren en takjes
ook stof opwarrelend, openen zich de deuren van de zitkamer en komt
de jonge huisvrouw in blauwe pyama de voorgalerij in. De slaapkamer, waar
zij het middagdutje heeft gedaan, komt met een deur uit in de zitkamer,
en voor de koelte laat zij die open staan, zoodat de weinige wind die er
is, door de jaloezieluiken van den voorkant en die van den zijkant der slaapkamer vrij spel heeft.
Haar eerste blik is voor het stapeltje mail. Vijf brieven, telt zij tevreden,
en zij laat zich gemakkelijk neer in een stoel om te lezen.
Nauwelijks echter heeft zij den eersten brief opengescheurd, een vierkante
witte enveloppe, de bekende, die haar schoonouders elke week sturen,
of geroep uit de kinderslaapkamer, grenzend aan de hare, doet haar de
juist opengevouwen vellen onder het bundeltje kranten schuiven, opdat de
pikoelan - draagstok. setroop, stroop - vruchtendrank. katjong - (loop)jongen. kali - rivier. speda - fiets.
toetoep - van voren gesloten wit pak met opstaande kraag. sarong - lange doek, als rok gedragen. sapoe.
bezem.
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levendiger geworden wind ze niet doet verwaaien, en naar haar kroost
gaan. Ama, de kokkie, die ook voor de kinderen en het schoonhouden van
de slaapkamers zorgt, is reeds door de andere deur, die in de eetkamer
uitkomt, binnen gekomen en heeft driejarige Lottie het warme, nat gezweete slaappakje uitgetrokken, zoodat zij i n haar bloote rose velletje
staat.
Nu komt het feest van den dag, zij mag het kleurige badmanteltje aan,
dat zij op haar tweede jaar van Tante Nel heeft gekregen, en zich dan zelf
gaan baden. De slaperigheid is nu geheel uit haar schitterende donkere
oogjes geweken.
„Ama, kassi saboen !" zegt ze, en als ze haar moeder ontdekt : „Dag mamsje,
ik gaat mandieren !"
„Dag schat, lekker geslapen ? Maar je moet niet zeggen : mandieren, maar
mandiën ! Hier is je handdoek. Ama, bawa nonni ke kammer mandi ".
„Lotti kan zelf !"
„Nee, laat Ama maar even meegaan, om je badjasje op te hangen, anders
valt die in het water".
Als een klein vrouwtje stapt Lottie weg, de handdoek over den arm, het
stukje eigen zeep in de hand, naar de badkamer in het rijtje bijgebouwen,
tusschen keuken en toilet.
Gerda heeft zich intusschen over het kleinere bedje van haar zoontje gebogen, die al ongeduldig trappelt en aan de witte ijzeren spijltjes van zijn
ledikantje staat te rukken.
Zijn dikke lijfje hobbelt een negerdansje van pleizier als zijn moeder hem
oppakt en hem prijst, omdat hij nog zoo mooi droog is.
„Dickie wordt een groote jongen. Kom maar gauw !"
„Bal, bal," roept hij als hij, zittend op het witte gevalletje zijn groote bal
ontdekt.
„Ja, dadelijk, hoor, eerst wasschen en pakje aan !"
Ama heeft intusschen het witte badje klaar gezet en gevuld. Dickie kan zijn
ongeduld niet langer bedwingen en springt op, zoodat zijn ronde zitplaats
bijna omduikelt en zijn moeder hem berispt over zijn wildheid.
Even huivert hij van het frissche water, maar gauw is hij gewend en kraait
hij het uit van pret, plassend met zijn mollige handjes, dat de druppels tegen
kokki - keukenmeid. mandiën - baden. bawa - brengen. nonni - meisje. ke - naar. kammer - kamer.
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de witgelakte babytafel en de witgekalkte muur met de vele kinderplaatjes
spatten.
Maar Gerda herinnert zich de wachtende mail en haalt hem, veel te vroeg
naar zijn zin, weer het water uit, om hem, al knuffelend, op de babytafel
af te drogen, te poederen tegen de roode hond, en te kleeden in zijn middagpakje.
Lottie is teruggekomen en wordt onder druk geklets van Maleische en
Hollandsche woordjes door elkaar, door Ama verder afgedroogd en gekleed.
„Soesoe soeda klaar ?" vraagt Gerda.
Ama schuift weg om de twee zilveren bekertjes te halen met de melk.
Dan nog een laatste inspectie en de anderhalfjarige Dickie wordt in den
wagen gebracht, om met de kokkie te gaan wandelen. Wanneer Lottie moe
is, kan zij er ook bij, maar dat gebeurt den laatsten tijd niet meer, zij loopt
nu liever naast Ama.
Als Gerda de kinderen op het voorerf vaarwel heeft gewuifd, staat zij even
in twijfel ; eerst baden, of eerst de mail lezen. Zij heeft het wel warm en verlangt naar het mandiën, maar toch heeft de nieuwsgierigheid de overhand.
Ze roept Ibin om de thee te brengen en zet zich weer bij tafel. Ibin zet het
theegerei op de rottan- theetafel klaar en haalt de twee krees voor den
ingang op. Die aan den zijkant, waar de zon staat, blijven nog neer. Toch
is er overvloedig, feestelijk licht in de voorgalerij.
De brief van haar schoonouders, de familie Kribbeldam, is altijd het eerst
aan de beurt. Want die vertegenwoordigt voor haar het ouderlijk huis.
Haar eigen ouders leven niet meer. Haar moeder stierf reeds toen zij pas
vier jaar telde, zij herinnert zich alleen van haar, hoe lief en zacht zij altijd
was en 's avonds met haar speelde. Haar vaders dood kwam plotseling :
een aanrijding door een auto, terwijl hijzelf te fiets zat. De geweldige schrik,
toen zij, nauwelijks zestien, het ongeluk hoorde, doet haar nu nog huiveren,
wanneer zij eraan terugdenkt. Frans heeft haar ouders nooit gekend en zij
gevoelt het steeds als een gemis, alsof hij haar daardoor niet volkomen
kent en kan liefhebben.
Na de vijf jaar in het gezin van haar ongelukkig getrouwden oudsten broer
in Rotterdam doorgebracht, terwijl zij zelf op een assurantiekantoor als
typiste werkte, werd het gezin Kribbeldam voor haar als een tweede tehuis
soesoe - melk. soeda - reeds, afgeloopen.
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en gedurende de vier jaar, dat zij zelf in Batavia woont, zijn de brieven van
haar eigenlijke thuis nog steeds die van vader en moeder Kribbeldam. Eenvoudige menschen, uit een kring, die haar aanvankelijk wat vreemd was ;
hij machinebankwerker bij Wilton, zijn vrouw vroeger dienstbode geweest
bij een deftige oude juffrouw op de Nieuwhaven. Maar hartelijk hadden zij
haar opgenomen als het ouderlooze meisje van Frans, hun trots, die het
immers op zijn tabakskantoor al zoo ver gebracht had en aan wien zij het
te danken hadden, dat zij iets beter hadden kunnen gaan wonen, een radiotoestel aanschaffen, en 's zomers zelfs een weekje naar buiten, in pension
konden gaan.
Gerda heeft de velletjes weer onder het stapeltje Nieuwe Rotterdammers,
mail-editie, te voorschijn gehaald en leest het regelmatige schrift van haar
schoonmoeder, juffrouw Kribbeldam. Alles goed gelukkig, maar jammer,
dat het mooie weer nu al, zoo vroeg in September, voorbij was. Ja, 'ns kijken,
het is nu al haast weer October. Je verloor hier in Indië het besef van de
maanden en jaargetijden, waarmee je in de koude rekende, want hier was
alles zoo gelijk, behalve dan dat het in den Oost- moesson zelden regende
en in den West- moesson soms een dag achter elkaar ; of dagen achtereen
een morgen -, middag- of avondbui, echter afgewisseld door zulken stralend en
zonneschijn, dat je niet kon gelooven, dat dit nu de natte moesson was.
Maar wat schreef moeder daar ?
,....... er zijn den laatsten tijd velen ontslagen bij Wilton, maar Kribbeldam
is tot nog toe aan het werk gebleven. Maar gister merkte ik aan hem, dat
er iets was. Zoo opgewekt als hij anders is, zoo neergeslagen was hij toen.
Ik heb hem maar stil laten betijen, want dat is het beste, en dan hoor ik
toch wel, wat ik weten wil. 's Avonds na het eten toen wij samen waren,
kwam het hooge woord er uit. Piet was naar de catechisatie en Bertha met
Paalberg op stap om naar meubelen te kijken, want ze wilden nu niet zoo
lang meer wachten. Kees was ook weg, naar een vergadering van de voetbalclub. Dat kost hem veel geld, die club, maar als moeder zijnde mag je daar
tegenwoordig ook al niks meer van zeggen. Eerst zat Va nog wat in de krant
te lezen, maar toen kwam het er uit. Ze hadden hem 's middags gezegd,
dat ze hem ook niet langer in dienst konden houden. Er kwamen zoo weinig
orders, en nou met die deflaatsie van het pond in Engeland, gingen veel
bestellingen naar die akelige Engelschen. Nog een week of twee kon hij
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blijven, maar dan was het afgeloopen. Jullie begrijpt, hoe ik schrok. Hebbie
daarvoor nou je altijd zoo uitgesloofd voor je baas, zei ik, dat-ie je nu op
de keien zet. Ja, zegt hij, de baas kan er ook al niks an doen, wanneer er
geen werk is. De prokerasiehouwer had hem precies verteld, hoe of de
boel in elkaar zat. Van de bond krijgt hij de eerste drie maanden nog een
uitkeering van het halve salaris, maar meer kenne ze ook al niet doen. Van
de febriek zelf krijgt hij geloof ik nog een week loon. Jullie begrijpt, dat
hij erg in de put zat en zich veel zorgen maakte. Ik heb hem wat opgemonterd en gezegd, dat jullie het toch zoo goed had in Indië, dus dat hij zich niet
bezorgd hoefde te maken. Piet brengt toch ook nog wat in, al is het niet
zoo veel, wat hij op dat ketoor verdient, en Kees heeft voor zoo'n jonge
vent toch ook al een aardig weekloon als besteller, en als Bertha nu gauw
met Paal berg gaat trouwen is er weer een mondje minder, al brengt ze
ook wel wat in. Maar je Vader was niet gemakkelijk op te fleuren, hij zou
liever zelf weer aan den slag en het wordt juist hoe langer hoe slechter in
de metaalindustrie. Maar we hebben nog nooit tekort gehad. God heeft
ons altijd weer uitgeholpen al kwam het water wel eens aan de lippen.
Onze Hemelsche Vader zal ook nu voor ons zorgen. Kees zit te wachten,
om de brief nog even naar de bus op het hoekje te brengen, vóór wij naar
bed gaan. Ik eindig daarom maar gauw met de hartelijke groeten voor jullie
vieren. Kus de lieve kinderen van hun Oma. Jullie je liefh. Moeder".
Er is nog een brief van Vader, in eenigszins golvend, klein schrift, die ook
vol staat van het groote feit, dat hij op zestigjarigen leeftijd werkloos wordt,
terwijl het ouderdomspensioen van den bond, dat ook al niet hoog zou zijn,
nog minstens vijf jaar op zich zal laten wachten. Toch spreekt ook aan het
slot daarvan Godsvertrouwen, in bekende, stereotype uitdrukkingen, maar
waarvan Gerda weet, hoe eerlijk gemeend ze zijn. Ook Bertha heeft geschreven. Haar beroerde het feit van Vaders naderende werkloosheid slechts
even, vol als ze was van haar naderend huwelijk, nog vóór Kerstmis, met
Herman Paalberg, die zulk een goede betrekking heeft als opzichter aan
de gasfabriek van de gemeente.
In Gerda's blanke voorhoofdje trekken rimpels van nadenken. De andere
brieven blijven gesloten, terwijl zij die van thuis weer opvouwt en in het
couvert stopt.
Buiten schraapt de sapoe over de kiezels. Baboes met kinderen in wagens
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of aan de hand wandelen langs. Leege taxies vragen toeterend om een
vrachtje. Er komt meer vertier op den weg. Huisjongens maken grapjes
met langskomende baboes. Grootere kinderen komen buiten spelen of
ravotten in de tuinen. Een zware vrachtauto met een aanhangwagen vol
koelies, bestoft en bezweet, van de huizen in aanbouw, enkele straten verder,
dendert met zwaar geweld voorbij.
Kan het ? Natuurlijk, het moet ! besluit ze haar nadenken. Zij kijkt op
de houten klok in de zitkamer op de lambrizeeringlijst. Al kwart voor vijf,
schrikt ze en ze wil altijd graag klaar zijn als Frans uit kantoor thuiskomt.
Nog maar juist zit ze in haar middagjapon weer voor, als de auto stopt met
de lui van kantoor, en Frans het erf opkomt.
„Je bent vroeg !" juicht ze, als hij haar kust.
„Ja, er kwam weinig met de mail en Meijers moest nog naar Buitenzorg,
dus toen konden wij ook wat eerder weg ".
,,Ik wou, dat hij altijd zoo vroeg weg moest !"
„En er altijd zoo weinig mail kwam ?" vraagt hij. „Maar dan zouden we
onze afdeeling wel kunnen sluiten, en wat dan ?"
„Dan gaan wij weer naar Holland en vind-je daar wel weer wat. Zoo'n
knappe man als jij !"
Hij lacht om haar geestdrift.
„Zeker in dezen tijd, nu het in Holland ook al zoo slecht is !" Zij zegt nog
niets over den brief van thuis. Eerst moet hij zich maar even verkleeden.
Hij komt altijd zoo warm van kantoor terug.
Hij is al in de slaapkamer. Op zijn schrijftafel in de zitkamer heeft hij zijn
tasch neergezet, en nu gooit hij snel zijn warme goed uit. Hij verlangt ernaar,
de mail te lezen, die hij op het tafeltje heeft zien liggen. Maar de wensch
naar een bad is sterker, en met groote passen loopt hij naar de mand i kamer.
Het geurt er nog naar de zeep van zijn Flos. Heeft ze zoo lang geslapen,
dat ze zich nu pas heeft gebaad ? Toch een goede gewoonte, dat 's middags
rusten in den Oost. Het gouvernement heeft het toch maar vaderlijk voor
de ambtenaren uitgezocht. Twee uur klaar, mandiën, eten, slapen en dan
om half vijf al met de krant op het platje of in de voorgalerij. Den particulieren is dat niet gegund. Die hebben 's middags de taaiste uren op kantoor,
dat je haast in slaap valt over je werk, behalve dan op de drukke dagen,
dat de mail wegmoet, dan houdt de activiteit van het werk je wel wakker.
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„Nog nieuws van thuis ?" vraagt hij, wanneer hij in een frissche pyama
een kwartier later bij Gerda komt zitten.
„Ja, groot nieuws !" zegt zij en zij probeert opgewekt te praten. Maar een
blik van hem bewijst dat het haar niet gelukt.
„Toch niet iets ernstigs ?"
„Lees zelf maar. Hier, eerst de brief van Moe."
Zijn wenkbrauwen fronsen zich, terwijl hij verder in den brief komt. Onbewust roert hij zijn thee om.
Gerda kan haar gedachten niet bij de andere brieven houden, waaraan zij
begonnen is, en ziet hem telkens aan. Zijn oogen vliegen de regels langs.
„Dat is teelijk !" is het eenige wat hem ontsnapt, als hij den brief van Moe
uit heeft en dien van Va neemt. Weer leest hij met die rimpels in zijn jonge
voorhoofd.
Na den brief van Bertha, die maar vluchtig zijn aandacht heeft......, echt
zijn zus, zich van de boel niets aantrekken, als zij het maar goed heeft, geheel
vervuld van haar eigen belangetjes en natuur van dien voortreffel i j ken
Paalberg...... kijkt hij op, pal in de vragende oogen van zijn Flos.
„Natuurlijk, het moet !" zegt hij, en zij ademt op.
„Precies wat ik dacht !"
„Toch schijnt het, dat ze daar thuis een idee van ons hebben, alsof wij hier
als prinsen leven !" schertst hij.
„Doen wij dat dan niet ?" Haar bruine oogen kijken hem stralend aan.
„Met jou leef je zelfs in een achterbuurt nog vorstelijk !" roemt hij.
„Dat zullen wij dan nu moeten probeeren !"
„Wou-je dan verhuizen ?"
„Maar natuurlijk, Frans, op de huur heb je het het eerst verdiend !"
„We kunnen toch beginnen, met hier huurvermindering te vragen. Er
staan zooveel huizen leeg, die Arabier zal er zeker weer wat afdoen !"
„Maar meer dan een tientje in de maand toch niet ! En wat maakt dat nu uit !"
Hij zwijgt en berekent, hoeveel ze zullen moeten sturen, elke maand.
„Den eersten tijd hebben ze toch nog half loon van den Bond, en dan kunnen
wij wel verder zien ".
„Ja, maar eer wij verhuisd zijn, duurt het ook nog een maand. Het is volgende
week de laatste en als wij niet vóór dien tijd opzeggen, zitten wij weer voor
een maand vast".
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Frans geeft nog niet toe. Hij slurpt zijn thee en overweegt andere mogelijkheden.
„Wij hebben toch nog een paarhonderd gulden op de bank, die wij eerst
kunnen aanspreken !"
„En als die op zijn ? Denk jij dan, dat Va weer zoo gauw iets anders heeft ?......
Op zijn leeftijd ?"
„Nu ja, dan kunnen wij altijd nog verhuizen. Zóó duur wonen wij hier toch
niet ?"
„Wij kunnen toch altijd nog heel wat goedkooper terecht. En dat geld op
de bank wil ik liever sparen ".
„Maar in wat voor buurt kom je dan terecht. Midden in de kampong of
ergens in een buurt van kleine Indo's, dat je links en rechts dat kromme
taaltje hoort, waaraan je zoo'n hekel hebt...... en dan de kinderen !"......
„En zoo straks zei je, dat je met mij zelfs in een achterbuurt nog vorstelijk
leeft !" De bruine kijkers schitteren oolijk.
„Nou ja, ik dacht meer aan een achterbuurt in Holland !"
„Nou, ik geloof, dat ik dan nog liever in een achterbuurt hier zit. Hier heb
je tenminste zon en hemel en ruimte, al woon je nog zoo klein !"
„Maar ik kan toch salarisverhooging vragen, of er wat bij verdienen !"
„Ze zullen je aan zien komen, in dezen tijd ! En je werkt al hard genoeg
op kantoor, je hoeft er heusch niets meer bij te hebben ".
„Jij wint het natuurlijk weer", onderwerpt hij zich. „Wij kunnen morgen
eens kijken, hè Flosje, of wi j iets goeds vi nden. Dan bepiekeren wi j intusschen,
of er niet een andere oplossing is. Die twee jaartjes vóór ons verlof blijf
ik maar liever hier wonen. En het kan toch best zijn, dat Vader volgende
maand weer iets heeft, dan zou onze verhuizing voor niets zijn ".
„Dan sparen wij het geld voor ons verlof. Dan heb je zooveel noodig, dat
hoor je van iedereen !"
„Jij bent onverbeterlijk, Ger ! Als het aan jou lag, verhuisden wij morgen
al !" Hij lacht om haar geestdrift. Als zijn Flos iets in haar donkere kopje
haalde, werd ze dadelijk één en al vlam en het mooie was, dat het vlammetje
den volgenden dag niet uit ging, maar nog veel feller brandde. Wat ze zich
voornam, deed ze ook, dat hield ze vast. Als ze dien karaktertrek niet had
gehad, zou hij ze zeker nooit getrouwd hebben. Zij had hem vastgehouden,
tegen al zijn twijfel in en hoe gelukkig waren ze niet samen, vooral door
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háár zon n igheid en levensmoed. Flos, bloem, dat was ze, zóó had hij ze
genoemd, met zijn beetje Latijnsche kennis, van een vriend op het gymnasium
opgedaan, terwijl hij de hoogere burgerschool bezocht.
Dáárom verwacht Moeder wellicht ook zoo onuitgesproken zijn steun,
als een soort vergelding voor kosten, die Vader en zij, trots het feit dat
Vader maar een werkman was, aan zijn opleiding hebben besteed.
Hij ziet de andere brieven door, van een collega van het tabakskantoor in
Rotterdam, die zijn derde kind verwacht en klaagt over de malaise in den
handel ; van de levensverzekeringmaatschappij, dat zijn remise voor de
verzekering van f 5000 in goede orde is ontvangen en men kwitantie voor
de premiebetaling bijsluit ; van een vriendin van Gerda, die schrijft over
de feesten op Koninginnedag, toen ze met een aardigen jongen had kennisgemaakt ; van Gerda's broer uit Rotterdam, die zijn naderende scheiding
aankondigt, omdat zijn vrouw en hij dat toch tenslotte maar beter
vinden......
Ze wisselen enkele opmerkingen over de mail, bekijken de drukwerkjes
en tijdschriften even. Dan grijpt hij de krant.
„Zullen wij straks nog even naar een huis gaan kijken ?" komt Flos hem uit
zijn lectuur opschrikken, nadat zij vluchtig de advertenties heeft doorgezien
en een enkel berichtje gelezen.
„Wij zouden toch morgen gaan !" geeft hij eenigszins ongemakkelijk terug.
„Ja, maar ik bedenk daar, dat wij morgen in den na-avond ook al uit moeten
naar het concert van den Kunstkring, en dan wordt het wel wat druk. Overmorgen is het al de 28ste, dan hebben wij nog maar twee dagen ".
„Je hebt natuurlijk weer gelijk. Ik zal mij gaan kleeden !" doet hij wat siachtofferig, „nemen wij de peuters mee ? Wij gaan dan met een taxi".
,,Ik had gedacht, op de fiets. Taxi kost weer geld, vooral als je even rond
moet rijden ".
„Je bent werkelijk sportief in je bezuiniging !"
„Dat is juist het leuke. Wij maken er een sport van. En wij beginnen nu
dadelijk. Je zult eens zien, hoe hard je mee gaat doen !"
„En de kinders dan ?"
,Lottie nemen wij mee, die kan bij mij in het mandje achterop, en voor
Dickie kan Ama wel zorgen. Zóó lang duurt het immers niet! Wij zitten
hier vrij dicht bij Menteng Poeloe en daar heb je heel geschikte huizen.
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Zoo veel menschen trekken tegenwoordig naar die buurt, om goedkooper
te wonen ".
„Dan zullen er wel niet veel leeg staan !" lacht hij. „Maar kom, ik ga mij
kleeden. 0, daar zijn de peuters".
Op zijn sandalen strompelt hij over het ongemakkelijke grind op Lottie af,
die hem al tegemoet holt, nu zij, van den weg af, de wagen mag loslaten.
Hij heft ze met een zwaai omhoog en knuffelt ze, dat ze kraait en vol achter
in haar keeltje lacht. Dan komt Dickie aan de beurt, die al rechtop in den
wagen staat met zijn dikke armpjes uitgestrekt. Hij is warm van de zon
en de zweetdruppeltjes staan op zijn bovenlip als een watersnorretje.
„Wij gaan verhuizen, wie gaat ermee !" zingt Frans.
„Huize mee ", jubelt Dickie. Lottie is naar moeder gehold en vertelt wederwaardigheden van den weg.
De kokkie rijdt den leegen wagen, die nu vervaarlijk in de riemen schommelt,
over het ongelijke grind, naar achter.
„Ibin, bawa spéda doewa kemoeka !" beveelt Gerda, als hij de krees aan
den zijkant ophaalt.
Frans komt even later in Schillerhemd, waarvan de mouwen zijn benedenarmen bloot laten, en schoone witte broek, terug bij zijn vrouw. Dickie
is intusschen weer aan de zorgen van Ama toevertrouwd, die hem, op zijn
geschreeuw van „Dickie pappa toe" met zoete woordjes kalmeert : „Pappie
nanti datang. Pappie pigi sedikit, lekas kombali. Dickie main sama Ama ".
doewa - twee. kemoeka - naar voren. nanti - straks. datang - komen. pigi - weggaan. sedikit - weinig. lekas vlug. kombali - terug. main - spelen. sama - met.

GIJ ZIJT

T. LAMMERS

Gij zijt — ik ben, omdat Gij zijt,
omdat Uw stem mijn wording schiep,
toen 'k nog bij mijne moeder sliep
en Gij mijn gangen hebt bereid.
Ik ben een beetje afhanklijkheid,
een hart, dat om zijn redding riep,
als 't zich in eigen leed verliep,
verdwaalde in verganklijkheid.
Gij zijt en Gij zult zijn, en ik...
een kleine vlam van 't oogenblik,
een pluisje warriend op Uw wind,
een klein en krachtloos menschenkind......
Gij, die van 't leven 't Leven zijt,
behoudt mijn hart voor d' eeuwigheid

EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK
OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN
T. LAMMERS

1.
Tusschen U en ons de donkere stroom van onze zonden,

maar Gij hebt de oevers goddelijk verbonden.
Over Uw hechte pijlers : genade en recht

hebt Gij Uw vaste brug gelegd.
Waarom daal ik immer,
nu en later,

een verrader,
tot dit gluipend zwarte water......
I.
Zooals Gij tot ons heerlijk Uw brugboog spant
over zonde's zwarte water en doods donker land

laat mij naar mijn broeder een brug slaan
en zegenend tot hem teruggaan,
want zijn kwaad is mijn kwaad
en één dronk van Uw bloed

doet mij hem minnen
voorgoed !

AHASVERUS

AB. VISSER

Het was dit, dat zijn maag're hand
Schuchter betastte dichte poort,
Of bevend streek langs blinde wand,
En dat zijn klacht nooit werd verhoord.
Het was, dat, waar de struiken staan
Verdord langs het scherpstenig pad,
Hij treiterend de dood zag gaan,
En vrucht'loos om verlossing bad.
Het was ook, dat de mensen hem
Ontweken om de starre haat,
Die heeste in zijn rauwe stem,
En sprak uit zijn puingrauw gelaat.
't Was bitter, dat hij immer meer
Verafschuwd door de wereld toog......
Maar duldelozer rees steeds weer
De moede Man-met-'t kruis omhoog.

HET JAAR IN ZUID- AFRIKA
1933, 1934

J. HAANTJES

Enkele jaren geleden werd er aan de Universiteit te Pretoria een leerstoel gesticht voor
de Nederlandse kultuurgeschiedenis ; met het stichten van deze leerstoel deed men eigenlik
maar half werk. Minstens even noodzakelik als een leerstoel voor het Nederlands in ZuidAfrika was een leerstoel voor het Afrikaans in Nederland l).
Spoediger dan algemeen werd verwacht, werd ook deze twede leerstoel gesticht. Dr
G. Besselaar, vroeger hoogleraar te Pietermaritzburg, om gezondheidsredenen naar zijn
moederland teruggekeerd, werd bereid gevonden een biezonder professoraat op zich te
nemen in de Afrikaanse taal- en letterkunde aan de Stedelike Universiteit te Amsterdam.
Het werk van prof. Besselaar is voor een deel propaganda en informatie ; toch zal op
de duur niet daarin het zwaartepunt moeten liggen. Eerder in het wetenschappelik
onderzoek.
Er lopen verschillende draden van het Afrikaanse heden naar een Nederlands verleden,
en dit Nederlandse verleden is, met het oog op het Afrikaanse heden, nog nooit voldoende onderzocht. Dat was ook niet wel mogelik. Want deze onderzoekingen moesten
plaats hebben bij de bron, d.w.z. in Nederland zelf, en de meeste onderzoekers zaten
in Zuid -Afrika. Wel trokken er ieder jaar een paar Zuid -Afrikaanse studenten naar Nederland om aan een Nederlandse Universiteit hun studie te voltooien, maar deze studenten
bij het Afrikaanse heden
waren toch vooral geïnteresseerd
en dat is heel begrijpelik
meer dan bij het Nederlandse verleden. En dat ook op het gebied van het Afrikaanse
heden nog nuttig werk te verrichten valt, bewijzen de boeken van van den Heever over
Totius 2), van Nienaber over Honderd jaar Hollands in Natal 3).
Toch is het verblijdend dat in de laatste jaren steeds beslister een andere koers wordt
ingeslagen ; en vooral de dissertatie van Mej. Elis. Conradie, H o I I a n d s e s k r y w e r s
I n S u i d- A f r i k a 4), geeft zeer duidelik aan, welke die nieuwe koers is. Ik citeer
uit de inleiding tot haar boek : „Sonder om nodeloos polemies op te tree, wil ek ernstig
die vraag aan ons geleerde wêreld stel of die tyd nie aangebreek het om ons tentpenne
veel wyer uit te slaan nie, sodat dit ons hele Dietse letterveld sal omvat en nie langer die
Hollandse geskrifte wat in Suid-Afrika ontstaan is en deur Suid-Afrikaanse aangeleenthede
geïnspireer is, uit te sluit nie ?" Met deze vraag, die een stelling is, wordt een onderdeel
van de oude Nederlandse kultuur bij de Afrikaanse kultuur ingelijfd. Dit wil echter niet
zeggen dat dit onderdeel ophoudt, Nederlandse kultuur te zijn. Het is Afrikaans en Nederlands, en omdat het ook Nederlands is, mag het niet anders beschouwd en bestudeerd
worden dan in samenhang met de gehele Nederlandse kultuur uit diezelfde tijd.
Het is vooral in verband met deze nieuwe beschouwingswijze dat de leerstoel voor het
Afrikaans aan de Amsterdamse Universiteit van veel betekenis kan worden b).
Er is over deze leerstoel verder nogal wat te doen geweest, vooral achter de schermen.
Velen waren van oordeel dat er aan de instelling van dit professoraat meer overleg
vooraf had dienen te gaan ; was het niet beter geweest indien men eerst organisaties
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als de Nederlands Zuid - Afrikaanse Vereniging en vooral ook de Universiteiten in Zuid Afrika had geraadpleegd 6) ? En zou dan niet gebleken zijn dat Utrecht minstens evenzeer
in aanmerking kwam voor dit professoraat als Amsterdam ?
Ik ga op deze kwesties hier niet in. De leerstoel voor het Afrikaans is er, en dat is het
voornaamste ! Prof. Besselaar zij in zijn nieuwe werkkring veel voorspoed toegewenst.
Hoezeer een centrum voor de Afrikaanse taal- en letterkunde, ook in ons land, gewenst
is, blijkt wel uit de houding die, nu een jaar geleden ongeveer, het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde tegenover het moderne Afrikaans meende te mogen
aannemen.
Het ging daarbij niet zozeer over het Afrikaans als wel over het Fries. Dr. J. B. Schepers
kwam met het voorstel om in het vervolg ook Friese schrijvers in aanmerking te laten
komen voor de door de Maatschappij toe te kennen van der Hoogtprijs. Het bestuur
der Maatschappij adviseerde tegen. De letterkundige kommissie, op wier advies de bekroning geschiedde, zou nooit over Fries letterkundig werk kunnen oordelen. Wel over
Afrikaans letterkundig werk; bij dit laatste betrof de moeilikheid alleen enkele „eigenaardige
uitdrukkingen ", die gemakkelik door een terzake kundige zouden kunnen worden verklaard.
Men vraagt zich af of de heren, die het bestuur der Maatschappij vormen, wel ooit
modern Afrikaans onder ogen hebben gehad ! Was dit wel het geval, dan zouden ze
toch wel weten dat met de sterke defleksie, met de afwijkingen in de syntaks, met de
invloed van het Engels, het Afrikaans is uitgegroeid tot een eigen taal, die vooral In
aestheties opzicht geheel andere mogelikheden bezit dan het Nederlands.
In Die liefde van C a t u 11 u s, de laatste bundel van Haarhoff 7), vertelt de
dichter hoe Catullus, in zijn liefde teleurgesteld, de wijk neemt van Rome naar de provincie. Hij zegt dan :

Verandring van die treur-toneel
Begeer Catullus en by gaan
Na Asië en soek 'n baan
Op Memmius se personeel.
Op iemand met een zuiver Nederlands taalgevoel zal de derde regel van deze strofe niet
anders dan storend kunnen werken ; de uitdrukking „'n baan soek" is te alledaags voor
een gedicht in klassieke geest. Een Afrikaner is geneigd anders te oordelen. Het Afrikaanse
woord „baan" heeft een Engels equivalent, „job". Dit woord „job" wordt meer algemeen
gebruikt dan het Dietse woord „baan ". En het Engels geldt, bij velen bewust, bij anderen
onbewust, nog steeds als de taal met meer beschaving ; het Engelse woord „job" heeft
zodoende op het Afrikaanse woord „baan" een veredelende invloed uitgeoefend. Daarom
past de uitdrukking „'n baan soek" in een Afrikaans gedicht nog wel, terwijl deze zelfde
uitdrukking in menig Nederlands gedicht niet zou passen.
Wat ik hier beproefde, was de ontleding van een zeer eenvoudig verschil in uitdrukkingsmogelikheid tussen het Nederlands en het Afrikaans. Ingewikkelder, want moeiliker definieerbaar, maar veel belangriker worden deze verschillen bij de afwijkingen in vervoeging,
verbuiging, zinsbouw, aksent.
Haarhoff heeft, in zijn inleiding op T r I a C o r d a 8), over het verschil in uitdrukkings-
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mogelikheid tussen het Nederlands en het Afrikaans een paar aardige opmerkingen gemaakt. Hij vestigt er o.m. de aandacht op dat de Afrikaner uitspreekt : w a a r n a t o e,
terwijl de Nederlander zegt : w a a r ...... n a a r t o e. In zijn volle omvang is dit vraagstuk, voorzover ik weet, echter nog nooit onderzocht en toch zou het ten volle nadere
bestudering verdienen.
Dat deze nadere bestudering nog niet heeft plaats gehad, kan niet als verontschuldiging
gelden voor de misvatting van het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Dit bestuur had, op grond van persoonlike kennisname van Afrikaans letterkundig
werk, moeten weten dat het verschil tussen het Afrikaans en het Nederlands veel te groot
is, om te worden overbrugd door het verklaren van enkele afwijkende uitdrukkingen,
Voordat ik nu ga schrijven over de letterkundige voortbrengselen van de laatste twee
jaar, wil ik eerst nog enkele woorden wijden aan een gebeurtenis die voor de Afrikaanse
kultuur van het allergrootste belang kan worden : in de loop van het vorige jaar zag de
eerste Afrikaanse bijbelvertaling het licht.
De geschiedenis van deze vertaling is zo oud als de Afrikaanse taalbeweging. In 1875
plaatste Arnold Pannevis in de Z u i d - A f r i k a a n een ingezonden, waarin hij een bijbel-vertaling
vertaling
in het Afrikaans bepleitte als het middel om de gekleurde
bel
rassen in aanraking
te brengen met het Evangelie. De aksie van Pannevis had tot gevolg dat een achttal mannen
te Paarl een samenkomst belegden ; op deze samenkomst werd besloten tot de oprichting
van een Genootschap van regte Afri kaners.
Al heel spoedig verdrong de propaganda voor de taal de propaganda voor het Evangelie.
Toch kwam de Afrikaanse bijbelvertaling nog ter sprake op twee synodes, die van Kaapland
en die van Transvaal. Zonder sukses evenwel. Op de Kaapse synode was Ds. S. J. du Toit
de woordvoerder ; reeds het feit dat hij zijn voorstel toelichtte, niet in het Nederlands,
maar in de Taal, zoals het Afrikaans toen nog heette, lokte heftig protest uit. En op de
Transvaalse Synode kwam het plan zelfs niet eens in diskussie.
Prof. Barnouw, hoogleraar in het Nederlands aan de Columbia-Universiteit, heeft onlangs
een reis gemaakt door Zuid-Afrika ; in het verslag van deze reis 9) schrijft hij ook over
de bijbelvertaling. Hij spreekt er zijn voldoening over uit dat in deze vroegste tijd het
plan van een bijbelvertaling in het Afrikaans zonder meer terzijde geschoven werd ; het
Afrikaans van toen was voor zulk een verheven doel nog niet geschikt. „Het proza van de
zeventiende-eeuwse vertaling bezat een waardigheid en een verhevenheid die de schrijf
als-je-spreekt-alledaagsheid van d i P a t r i o t even ver te boven ging als kerk --mar
orgelmuziek de dreun van een straatorgel buiten de kerkdeur overtreft. De synode wilde
het kerkorgel niet inruilen voor het straatorgel ".
Het oordeel van Barnouw is dat van een taalgeleerde, en zelfs als zodanig valt er nog wel
wat op af te dingen. We vergeten maar al te grif dat er aan onze statenvertaling verschillende andere bijbelvertalingen voorafgingen. En is verder de stelling dat men geen
bijbelvertaling mag beproeven voordat de taal een zekere mate van veredeling bezit, niet
wat al te gemakkelik omkeerbaar ? Is het niet evenzeer mogelik juist de bijbelvertaling
te zien als het werk waardoor de taalveredeling --- opzichzelf geen biezonder gelukkig
woord — nog wel het sterkst wordt bevorderd ?
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Pannevis was, toen hij met zijn plan tot een bijbelvertaling kwam, niet in de eerste plaats
taalgeleerde ; hij wilde zendeling zijn. Bij hem ging het niet om het stichten van een
kultuurmonument maar om evangelisatie.
En de houding van Pannevis zou, als het goed was geweest, ook de houding van de kerk
hebben moeten zijn ! Deze kerk was geroepen, niet om de beschaving te dienen, maar
om het evangelie te verkondigen, ook aan de kleurlingen, en daarbij mocht ze het zo belangrike middel van een bijbelvertaling in het Afrikaans niet verwaarlozen. Zeer waarschijnlik zou deze vertaling gebrekkiger geweest zijn dan de vertaling die nu tot stand
kwam ; misschien zou deze vertaling met vijftig jaar reeds verouderd zijn geweest, maar
dit mocht voor de kerk nog geen reden zijn, deze vertaling naar de toekomst te ver
dit te doen, verzaakte ze haar plicht. De kerk heeft tot taak de haar ge--schuiven.Dor
openbaarde waarheid door te geven in de enige vorm die op een bepaalde tijd en onder
bepaalde mensen bruikbaar is. Adriani heeft eens voor altijd aangetoond dat het mogelik is
om deze geopenbaarde waarheid door te geven, zelfs aan primitieve rassen. Zou,
wat hij voor het Bare'e deed, ook niet mogelik geweest zijn voor het Afrikaans uit het
laatst van de vorige eeuw
In N e e r 1 a n d i a van September 1933 heeft Besselaar een artikel geplaatst over de
nieuwe bijbelvertaling ; voor verdere biezonderheden over de wijze waarop deze bijbelvertaling tot stand kwam, zou ik naar dit artikel willen verwijzen. Alleen vermeld ik nog
even dat van de vijf leden der kommissie die met de vertaling belast was, vier een tijdlang
aan een Nederlandse universiteit gestudeerd hebben, terwijl een hoogleraar aan een
Nederlandse universiteit (prof. van Gelderen) als adviseur optrad.
In de tijd tussen deze kroniek en de vorige is Zuid-Afrika twee goede dichtbundels rijker
geworden. De eerste, van F. J. Haarhoff, heet D i e I i e f d e v a n C a t u I I u s 10),
de twede, van W. E. G. Louw, heet D i e r y k e d w a a s 11).
Haarhoff geeft in een inleiding zelf aan hoe zijn bundel is opgebouwd. „Die geskiedenis
van Catullus, die spontaanste van die Romeinse digters, is die geskiedenis van 'n jongeling
uit 'n plattelandse dorp wat verdwaal het in die hartstogtelike lewe van die grootstad ".
Zoo begint deze inleiding. En met deze eerste zin is tevens het motief van de gehele
bundel blootgelegd. „Die orde waarin Catullus sy gedigte geskrywe het, bly nog 'n onopgeloste geheim ". Haarhoff geeft een rekonstruksie, gebaseerd op „sielkunde en verbeelding". Hij vertaalt de oorspronkelike verzen van Catullus en voegt deze met door hem
zelf geschreven verzen aaneen tot de cyclus van een mensenleven.
In hoeverre zijn rekonstruksie zuiver is, blijft een zaak van nauwgezette studie en zuiver
aanvoelen van klassieke poëzie. Maar daarmee is deze bundel nog niet als alleen maar
klassiek gekarakteriseerd. Integendeel, het motief waardoor deze bundel gedragen wordt
-- de trek van het platteland naar de grote stad en, na de krisis, weer terug van de grote
stad naar het platteland — is niet alleen klassiek, maar ook zuiver Afrikaans.
Haarhoff's dichtbundel is even nationaal als Totius' gedicht R a c h e 1, als van Bruggens
novelle Die burgemeester van Slaplaagte. Het is waar, Die liefde
v a n C a t u I 1 u s tekent een ander sociaal milieu. Maar in dit andere sociale milieu
speelt zich dezelfde geschiedenis af. Niet zo tragies misschien ; bij eenvoudige mensen
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als Rachel en Lewina is een ondergang wat bij Catullus ontgocheling blijft. Maar de levensgang is toch eender. D i e l i e f d e v a n C a t u I I u s is Afrikaanse geschiedenis, in
klassieke vormen verhuld.
D i e r y k e d w a a s van Louw is een verrassing. Deze bundel bevat enkele verzen
die èn wat aestheties èn wat geestelik gehalte betreft, volledig zouden passen in, laten
we zeggen, de laatste jaargang van Opwaartsche Wegen.
De titel van deze bundel is op zichzelf beschouwd, niet gemakkelik te verstaan, maar vindt
zijn verklaring in een gedicht dat in de bundel werd opgenomen en eenvoudig weg D i e
dwaas heet.
Het begint aldus:
Ryk was ek aan liefde soos 'n swerwer —
Maar na een tweetal strofen komt de ontgocheling, en hoewel nog geheel bevangen door
het gevoel van teleurstelling, vermoedt de dichter nu toch een andere rijkdom, de „rykdom agter skaduwee en stof".
'n Vale nagwi n d, laag van leë d roefn is,
Deurwaai die stiltes van my binnehof,
Waar, soos 'n dwaas, ek nog nie kan verstaan
Die rykdom agter skaduwee en stof.
In een van de eerste gedichten uit deze bundel wordt het proses dat Louw doorloopt en dat zich in een gedicht als D i e d w a a s nog slechts gedeeltelik voltrokken heeft stap voor stap beleden. Dit gedicht heet A a n d i e h e r k e n t e n i s en heeft tot
motto een woord uit Openbaringen : En de vrucht der begeerlikheid uwer ziel is van u
weggegaan.
Verlore in die yl bedrog van blanke bloeisel en van blom,
zo begint de eerste strofe. De dichter vermeit zich in een droom die niet duren kan, en
het ontwaken uit deze droom is even smartelik naarmate de droom zelf lieflik was.
Noodlottig in my was die wete dat ek, gans verlore,
Soos 'n vreemdeling langs donker, dooie ruite loop.
'k Wis 'k was onherroepelik geskape
In die skakelgang van gedagte, daad, berou wat kwel
Daeliks in klein bedrog en klein misdryf
Het die hoë, tere bloeisel van my mond verstrak, my oog verstyf.
Dit moet wel leiden tot een krisis :
Gebroke eind'lik tot die lewe se onherroepelikheid,
Gebroke tot die daelikse smaad waardeur die mens
In angs vernaak tot strak en star verlorenheid,
Gebroke tot die afstand doen van daardie laaiend' wens
Tot skoonheid achter die bedrog van wind en lig,
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bidt de dichter weer om :

Die eenvoud en versek'ring wat myne was as kind.
Maar met dit verlangen naar zijn jeugd heeft hij ook de noodzakelikheid erkend van „'n
keeruur" (noodsaaklik soos die dood !), en zo eindigt hij dan met het voorbeeld
te volgen van de verloren zoon :
Laat nederig my in stilte, soos 'n verlore seun,
Opstaan en na my Vader gaan, en saggies vra,
As ek in trane teen Sy breë boesem leun,
Dat my vergewe word die skande wat ek dra.
Maar dan, met de verzoening die zo verkregen wordt, ontvangt de dichter toch weer
terug de schoonheid waar hij eens afstand van deed. Het is nu schoonheid geworden in

heerlikheid!
Dat my verseker word Sy eindelose liefdesdrang
Sal my onfeilbaar lei deur worsteling en stryd,
Om ook te sien, soos ongebroke ketting hang,
Oor afgrond onder afgrond van die ewigheid
Van ster tot ster, God's grondelose heerlikheid.

De verzen in D i e r y k e d w a a s zijn chronologies gerangschikt ; de bundel is verdeeld in de rubrieken Verse n a J u n i e 193 2, Verse na D e s e m b e r 1931,
Verse uit 1931, Verse uit 1930 en vroeër. Als we deze bundel nu
in één maal van achteren naar voren doorlezen, vinden we er, zonder veel moeite, het
proses dat in het gedicht A a n d i e h e r k e n t e n i s werd beleden, tot in biezonderheden In terug. Hoezeer de verzen een afspiegeling zijn van dit proses, kan ik aantonen
aan één bepaald motief dat, zoals we reeds zagen, in het zieleleven van deze dichter een
voorname plaats inneemt, het verloren-zoon - motief 12). Reeds in de verzen uit 1931 duikt
dit motief op ; ook dan is er reeds het besef dat „die Iewe ons eers breek (om skoner op
te bou)". Maar de krisis wordt dan nog niet in haar volle betekenis aanvaard ; ze wordt
dan alleen nog maar erkend ! In G e b r o k e o f f e r heet het nog :
Ek moet jou liefhé met ganse hart en stel,
Want nou nie langer kan ek
Allenig weg -- en seëvier......
En daarom :
Jou bring ek die gebroke offer van my hart
Iemand die leeft uit deze gemoedsgesteldheid, kan een vers over de verloren zoon beginnen, maar hij kan het niet voltooien. En dit doet de dichter dan ook in S o n n e t I :

Ek sal opstaan, en na my vader gaan
Opstaan uit my vodde en my vuil ;
Opstaan, en onder die volle maan,
Wat geel streep oor die vleiland, gaan en huil
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Aan sy breë skouer, en hom saggies vra
Om alles te vergeet, en te vergewe
Die jongkrag van my hoon wat by moest dra,
Dat ek weer, soos 'n kindjie klein, die lewe
Vol van songeur voel, die vreug van werk,
In die wingerd waar pers die sware korrels hang,
Dat ek weer voel my hande jonk en sterk,
Die voorjaarskoelte saggies teen my wang
Voorwaar, onmiddellik na my vader sal
En moet ek gaan, en aan sy voete val......
De twee laatste regels van dit gedicht zijn, ondanks al hun nadrukkelikheid, door en door
onecht. Het verwondert ons dan ook niet dat S o n n e t II, het vers dat op het hier aangehaalde volgt en dat volgens de betiteling er onmiddellik bij aansluit, in de geschiedenis
van de verloren zoon een stap achteruit betekent, en in het geestelik proses dat met deze
geschiedenis wordt verbeeld, een afdwalen op zijpaden.
Sou die eentonigheid my stilte breek,
My trotse hart, wat niet wou kla, dwing,
Om te skreeu, te tart, dwing om myself te wreek
Op die hemelstilte met sij sterreflonkering ?......
Ek wat so trots wou sit, so heilig-stil
Hier in my koele binnehof wou woon,
Moet ek die majesteit van eie wil
Ontken, die sterkte van my siel verloën ?
Tog het die lewe, onverbiddelik wreed,
My stilte met sy vale as bestrooi,
My as bedelaar, na die straat geja
Om by die mense wat daar swoeg en sweet
Van soggends dou-voor-dag tot skemerrooi.
Om daar by hul my steun en troos te vra......
Het duurt tot na Junie 1932 voordat Louw een werkelik verloren-zoon-gedicht kan schrijven.
Dan is de krisis niet alleen gekend, gepeild, maar ook aanvaard en daarmee in beginsel
overwonnen.
VERLORE SEUN.
My hele droevig lewe is vergaan
In gryse móremis en winterwind
'n Eenling, eensaam met my eie skande,
Noem die mense my verlore kind.
Om my klink die spot van haat en hoon
Wat nie verstaan die oorwinning van my skande;
Onder my vuil en vodde weet ek brand
Die verbloede heiligheid van Christushande.
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Daarom draai ek in stilte van die mense weg.
En traag onder die donker daeraad
Stap ek teen die ylte van die reën
Met trane, na Hom wat nooit my sal versmaad.

In zijn reeds eerder genoemd boek 13) merkt Barnouw op dat de Zuid - Afrikaanse letterkunde
zich streng houdt binnen de grenzen van het eigen Zuid - Afrikaanse leven. En inderdaad
lijkt het wel of de Zuid - Afrikaanse schrijvers onmiddellik een deel van hun vormvermogen
verliezen zodra ze zich wagen buiten de hun van nature eigen sfeer.
Barnouw illustreert zijn opmerking met enkele biezonderheden omtrent het werk van
de gebroeders Hobson 14), schrijvers van verhalen omtrent dieren en Bantoes. Deze twee
broers, die samenwerken als in Frankrijk indertijd Erckmann en Chatrian, spreken van
huis uit Engels. Voor hun verhalen konden ze deze taal echter niet gebruiken. Bij die verhalen past alleen de taal van het „veld", d.w.z. het Afrikaans, een taal die ze kenden door
hun omgang buitenshuis met vrienden en bediendes.
Het werk van de Hobsons is dus wel van een tipies Afrikaanse geest ; ditzelfde geldt ook
voor het werk van David Coetsee en Dirk Mostert. David Coetsee is een beginneling ;
als hij in zijn eerste roman, A r m o e d e e n h a r t k w a a l 15), zich aan beschrijvingen
waagt, geeft hij niet meer dan zeer afgesleten beeldspraak : „Daar in die Ooste loer 'n
skrefie van die son -oog so skuins oor die aarde, naderhand die helfte en eindelik is die
oog groot oop, maar toe moes jy die wêreld sien juig en lag oor die terugkoms van ou
Een - oog ". Maar laat hij nu eens een gesprek gaan weergeven en onmiddellik is al dat
onechte weg ; in de plaats van traditionele beschrijving komt dan een zeer natuurlike
dialoog. Een arme blanke klaagt tegenover de ouderling dat het hem, paria van aanleg,
in alles tegenloopt : „Nou giet dit op die prerekante, dit stort op die ouderlings, dit motreent op die dejakens, dit lek net op die gemeentelid, en by my is dit kurkdroog ".
Coetsee beschrijft mensen, Dirk Mostert beschrijft tipes. Z'n voornaamste tipe is Oom
Bart 16), een oude boer die door de hulp van vrienden en goede raad, uit een toestand
van verval tot een zekere mate van welstand en onafhankelikheid weet te geraken. En als
zoodanig moge hij vele anderen tot voorbeeld strekken ! Dirk Mostert stelt zich zelf aan
zijn lezers voor als schoolmeester ; dat is zijn beroep en dat blijft hij ook als hij zijn schetsen
schrijft. Hij wil niet alleen beschrijven, maar ook beschouwen ; hij wil niet vermaken
alleen, maar ook onderrichten, opvoeden. Zijn opvoedkunst richt zich op z'n tipe, maar
over z'n tipe heen tot de lezers.
Indertijd heb ik van Bruggen, Sangiro en Langenhoven de drie toppen genoemd die het
berglandschap van het Afrikaanse proza beheersen 17). Dat is nu een jaar of vijf geleden ;
sindsdien is er nog weinig veranderd. Coetsee, de Hobsons en Mostert vertonen achtereenvolgens dezelfde trekken als hun illustere voorgangers ; Coetsee is als van Bruggen
realist, de Hobsons zijn als Sangiro voornamelik schrijvers van dierenverhalen, Mostert
is als Langenhoven in de eerste plaats didacticus.
Het is met enige schroom dat ik het drietal dat ik nu bespreek, met het drietal waarover
ik vroeger schreef, op één lijn stel. Want in vergelijking met Van Bruggen, Sangiro en
Langenhoven zijn Coetsee, de Hobsons en Mostert slechts schrijvers van de twede rang.
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Zijn van Bruggen, Sangiro en Langenhoven bergtoppen, dan zijn Coetsee, de Hobsons
en Mostert slechts „koppies ".
Ik zeg dit zo uitdrukkelik omdat de Afrikaanse letterkundige kritici, juist omdat het terrein
van hun werkzaamheid zo beperkt en vooral zo besloten is, maar al te zeer geneigd zijn
bij de beoordeling van de letterkundige voortbrengselen de ware verhoudingen uit
het oog te verliezen. Een aardig voorbeeld daarvan vond ik in D i e I e k t u u r g i d s,
het huisorgaan van de firma de Bussy, bijgevoegd bij D i e n u w e b r a n d w a g van
September 1933. J. J. le Roux schrijft in dit orgaan over het dierenverhaal in de Afrikaanse letterkunde 18). Hij vergelijkt dan Sangiro met de Hobsons. Daarbij vinden we
dan geen spoor van het besef dat het hier twee grootheden geldt van zeer ongelijksoortige
betekenis. De vergelijking betreft uitsluitend het karakter van de twee schrijvers. En
om dit karakter te tiperen, gebruikt le Roux twee, wel zeer gewichtige woorden ; hij
noemt de Hobsons Apollonies, Sangiro Dionysies. Als ik me niet vergis, zijn deze termen
indertijd in de Nederlandse letterkunde ingevoerd door Prinsen ; reeds bij de tapering
van Nederlandse literatuurprodukten deden ze wat erg grootscheeps aan. Hoeveel te
meer geldt dit dan niet, nu ze worden toegepast op de Hobsons — nu ja, verdienstelike,
maar ook niet meer dan verdienstelike schrijvers van zeer eenvoudige dierenverhalen ?
Het wordt tijd dat we ons een halve slag omwenden en nog even aandacht schenken aan
een paar boeken die, hetzij door motief of schrijfwijze, anders willen dan de traditionele
Afrikaanse letterkunde tot nu toe wilde. Ik denk hier allereerst aan de boeken van Resina
Neser, aan haar bundel novellen M a a t s 19), maar vooral aan haar roman K i n d e r s
v a n I s m a ë I 20). Deze verhalen behandelen vraagstukken die zeer zeker Afrikaanse
vraagstukken zijn ; K i n d e r s v a n I s m a ë I is een felle aanklacht tegen de maat
positie der zogenaamde kleurlingen, de mensen met gemengd bloed. Een-schapelik
zuiver nationaal gegeven dus, maar het lijkt wel of het vormvermogen der Afrikaanse taal
nog niet sterk genoeg is, om aan dit gegeven, met z'n religieuze, ethiese en sociale achtergrond gestalte te geven. Hetzelfde vraagstuk vindt men ook in Amerika, en geheel afgezien van de bekwaamheid der schrijfster, wil het ons voorkomen dat dit gegeven eerder
in Amerika zijn klassieke vorm zal vinden dan in Zuid-Afrika.
Het andere boek dat in dit verband onze aandacht vraagt, is een bundel schetsen van
Kamp, onder de titel M a t t e o e n L e o n a r d o s'). Ook hier vinden we de neiging
om onderwerpen te kiezen die buiten de traditionele Afrikaanse sfeer liggen, en hier
doet deze neiging, omdat ze beter beheerst wordt, ons veel simpatieker aan. Maar ook
in de taal die Kamp bezigt, is er een tendens op te merken naar het uitzonderlike, en hoe
bescheiden ook hier deze tendens zich uit in vergelijking b.v. met dezelfde tendens in
het moderne Nederlandse proza, toch wordt daarmee niet zelden aan het organisme
der taal geweld aangedaan. Dat is ook geen wonder. Het Afrikaans is nu eenmaal traditioneel in zijn beeldspraak en daarmee veel abstracter van uitdrukking dan het Nederlands.
Tenslotte wil ik hier nog wijzen op een boek dat naar de opzet van deze kroniek beoordeeld, biezondere verdienste bezit ; ik bedoel D a w i d B o o y s e n 25 van Van Melle.
De schrijver van deze roman is Hollander van geboorte ; bij Neerbosch verscheen van hem
een bundel schetsen Het stadje op het groene eiland. Zijn Afrikaanse
roman is veel beter dan zijn Hollandse novellen. En waarom dat ?
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Ondanks alles wat de Afrikaners hier zelf tegen inbrengen, blijft het Afrikaanse leven op
ons, geboren Nederlanders, de indruk maken van haast kinderlik eenvoudig. Dit jaar
verscheen er in Zuid-Afrika een jongensboek over een rugby- elftal dat te Londen een match
spelen gaat. De mensen die in deze match meespelen, zijn allen volwassen ; een van hen
is zelfs lector aan een universiteit. Maar de grappen die deze mensen uithalen, de
avonturen die zij beleven, maken op ons de indruk van jongensgrappen en jongensavonturen. Dat is niet omdat het boek waarin van deze mensen verhaald wordt, een
jongensboek is. Neen, dat heeft een andere reden. De doorsnee -Afrikaner voelt het leven
nu eenmaal aan als veel eenvoudiger, veel minder ingewikkeld, dan de doorsnee - Europeaan.
Het Europese leven is meer gespleten ; dus is het voor de Europeaan veel moeiliker
de levenssintese te vinden.
In dit opzicht heeft de Afrikaanse letterkunde dus een voorsprong op de Europese. In
de Afrikaanse letterkunde kan de sintese — waar op het ogenblik allerwege naar verlangd en gevraagd wordt — gemakkeliker bereikt en uitgebeeld worden, zij het dan
misschien ook op wat lager niveau, dan in de Europese litteratuur.
Van deze levenssintese geeft het boek van van Melle over Dawid Booysen vele voorbeelden.
Het is waar, heel dikwijls gelukt het hem ook niet, een samengesteld levensgevoel als
een eenheid weer te geven, en dan blijft hij ook meteen ver beneden het ideaal. Maar
niet zelden gelukt het hem toch ook weer wel ; het leven van Booysen is een mooi
leven omdat het een rijp en beheerst leven is.
In de schrijfwijze door D a w i d B o o y s e n vertegenwoordigd, bezit het Afrikaanse
proza nog wel een van zijn beste mogelikheden.
Evenals vorige malen vermeld ik in een korte bespreking nog enkele Afrikaanse
uitgaven waarvoor in de kroniek zelf geen plaats kon worden ingeruimd.

In een vorige kroniek besprak ik een toneelstuk van de vroeg gestorven schrijver
E. A. Sch lengeman n, Die d r i e van der Waits. De firma de Bussy gaf van deze
zelfde schrijver nog een ander toneelstuk uit I n d i e g e w o e I, dat echter verre achterstaat bij het eerst uitgegeven stuk. In I n d i e g e w o e I is de intrige veel meer psychologies van opzet, het gevolg is dat de toevalligheden in dit spel gebreken worden, terwijl
ze bij D i e d r i e v a n d e r W a I t s juist de verwikkeling dienden. Dezelfde uitgeversfirma voegde twee deeltjes toe aan de eveneens reeds eerder aangekondigde serie
M o d e r n e k o r t v e r h a I e; J. F. Marais verzamelde en vertaalde novellen van Franse
schrijvers (de Balzac, Mérimée, Gautier, Viltier de I' Isle-Adam, Daudet, de Maupassant,
Coppée, Duhamel), prof. dr. B. Gemser novellen en fragmenten uit de Nieuw-Hebreeuwse
letterkunde. Vooral het laatste boekje is interessant, daar het ons een aardige kijk geeft
op een overigens vrijwel geheel onbekende litteratuur ; het zou zeer zeker aanbeveling
verdienen indien de verzamelaar, die van geboorte Nederlander is, een soortgelijke
bundel verzorgde voor een Nederlands publiek. Plaatsgebrek verhindert me, uitvoeriger
over dit boekje te schrijven ; belangstellenden verwijs ik naar een artikel in een boekennummer van De Nederlander, (21 November 1933).
De hiergenoemde boeken zijn alle uitgaven van de firma de Bussy ; daarnaast wachten
nog enkele uitgaven van Die Nasionale Pers op een korte aankondiging. Deze uitgevers-
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firma legde zich in de laatste tijd o.a. ook toe op lektuur voor jonge mensen. Van I. D.
du Plessis verscheen bij haar een serie van drie jongensboeken, D i e s p r i n g b o k,
Die silwervaring, Die rugby- kroon, die de overwinning van een rugbyelftal, respectievelik in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Engeland tot onderwerp hebben.
M. E. C. gaf in J o ng D a e een kostschoolverhaal voor meisjes, simpatiek van sfeer, maar
wat onbeholpen van uitdrukking. Onder de titel K i n d e r s v a n S u i d-A f r i k a gaf
C. R. Swart een reeks eenvoudige vertellingen over kinderen die een (uiteraard zeer
bescheiden) rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Zuid-Afrika. D i e d o k t o r
van Isabel Cameron is de vertaling van een in het Engels geschreven boekje over een
beminnelik Schots predikant.
J. de V. Heese gaf een B u r g e r k u n d e uit, hoofdzakelik ten dienste van het middelbaar
onderwijs in Zuid-Afrika. In Die voortrekkers e n hul kerk gaf A. Dreyer,
de archivaris van de Kaapse kerk, een duidelik overzicht van de ontwikkeling der
Zuid -Afrikaanse kerk in de eerste helft van de vorige eeuw. Reeds vroeger publiseerde
de schrijver van dit boekje de bronnen, waarop dit overzicht berust, in een werk D i e
Kaapse kerk en die Trek.
1). Zie verder : Het jaar in Zuid - Afrika 1931, Opwaartsche Wegen X, 90-96.
2). Reeds besproken in : Nalezing 1931 en 1932, Opwaartsche Wegen XI, 166-171.
3). G. S. Nienaber, Honderd jaar Hollands in Natal, J. H. de Bussy, Pretoria 1933.
4). Dr. Elisabeth Conradie, Hollandse skrywers in Suid- Afrika, deel I, 1652-1875.
J. H. de Bussy, Pretoria, H. A. U. M. v. h. J. Dusseau en Co., Kaapstad 1934.
&). In deze richting wijst reeds de inaugurele rede van prof. Besselaar : Afrikaanse taal- en letterkunde
universitair studievak te Amsterdam, N.V. Swets en Zeitlinger, Amsterdam 1933.
6). Op de algemene vergadering van de Nederlands Zuid - Afrikaanse Vereniging oefende de voorzitter,
Prof. Pont, dan ook kritiek ; zie het verslag in het maandblad Zuid -Afrika, junie 1933.
l). T. J. Haarhoff, Die liefde van Catullus, Nasionale Pers Beperk, Bloemfontein en Kaapstad 1933.
8 ). T. J. Haarhoff, Tria Corda, J. H. de Bussy, Pretoria en Amsterdam. Deze bundel reeds besproken in
Het jaar in Zuid - Afrika 1931, Opwaartsche Wegen X, 90-96. Aanvullende opmerkingen bij de inleiding
tot deze bundel in het Bulletien van de Suid- Afrikaanse Akademie vir Taal, Letteren en Kuns, Oktober 1932.
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15), David J. Coetsee, Armoede en hartkwaal, Nasionale Pers Beperk, Bloemfontein, Kaapstad en Stellenbosch 1933.
16).Dirk Mostert, Petaljes van oom Bart, Nasionale Pers Beperk, Bloemfontein, Kaapstad en Pretoria 1934.
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18). J. J. Ie Roux, Die dierverhaal in Afrikaans, Die lektuurgids, November 1933. Over de gebroeders
Hobson leze men verder bij M. S. B. Kritzinger, Oor skrywers en boeke. J. L. van Schaik Beperk, Pretoria
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19),Resina Neser, Maats. Nasionale Pers Beperk, Bloemfontein en Kaapstad 1933.
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CHRISTENDOM EN NATIONALISME

VAN HAM

De boodschap van het Christendom, die uitgaat naar alle volken en talen, aan allen
hetzelfde Evangelie brengt en aldus geen tegenstelling van volken en rassen erkent, schijnt
op het eerste gezicht zo bij uitstek bovennationaal, dat het niet moeilijk lijkt om de
verhouding van Christendom en Nationalisme te bepalen.
Aan de andere kant zijn bloed en bodem zozeer onmiddellijke gaven Gods, is ras, vaderland,
ouderpaar een zozeer onontkoombaar bezit, zozeer scheppingsordonnantie, dat een
theoloog uit de vorige eeuw het onmogelijk achtte, dat de plichten, die uit onze bloedgemeenschap voortvloeien en het vaderland van ons vraagt, in strijd zouden kunnen komen
met de eisen, die het Christen -zijn ons stelt. Van een konflikt tussen Christen en Nationalist,
van een keus tussen Christus en vaderland is dus geen sprake, want beide vloeien voort
uit Gods wil.
Zonder iets af te doen aan de ene oorsprong en de ideële samenstemming van Nationalisme
en Christendom, de moeilijkheden van een duidelijk konflikt tussen beide bestaan praktisch
en zijn in onze tijd zelfs aktueel.
Dat komt gedeeltelijk, omdat naast het begrip V a d e r l a n d zich de ideeën s t a a t
en r e g e r i n g stellen, begrippen, die telkens over elkaar heengrijpen en, doordat
ze niet gelijkwaardig zijn, er toe meewerken om het zuiver stellen van het begrip nationalisme
moeilijk te maken, terwijl ook van het begrip C h r i s t e n uit de zaak niet één -voudig is
dit geldt zowel dogmatisch als ethisch, zodat zowel principieel als praktisch de kwestie
ook van deze zijde wordt bemoeilijkt.
Maar tenslotte is het niet de gecompliceerdheid van de kwestie, die ons van de oplossing
verwijderd houdt.
De moeilijkheid is, dat bij stug doorredeneren over dergelijke vragen, men, van welke
kant men ook begint, aan het eind voor een onoverkomelijke tegenstelling komt, twee
beginsels, die men beide als juist erkent, maar met elkaar niet kan verzoenen. Het negeren
van een van beide halveert de waarheid. Zo sluit b.v. een konsekwente aanvaarding van
de Bergrede in het staatkundig leven onherroepelijk anarchie in, geen enkele Christelijke
gemeenschap heeft deze aangedurfd of aangekund ; dat we niettemin door de Bergrede
geoordeeld worden, is duidelijk. We kunnen niet voor een bepaalde maatschappelijke
orde kiezen èn de Bergrede als leidraad aanvaarden. We redden ons meestal enigszins
uit deze moeilijkheden door een vernuftige exegese, die de ergste onrust wegbant.
Het is de verdienste van Jarl Hemmer *) dit uiterste konflikt in een bepaald konkreet
*) Janl Hemmer, een Fins literator, die reeds in de Fins-Zweedse literatuur bekendheid had verworven,
vóór in 1931 zijn in de interskandinavische romanprijsvraag bekroond werk G e h e n n a hem buiten de
grenzen van zijn land en buiten Skandinavië bekend maakte. Deze roman, die ik in Duitsche vertaing
las (de oorspronkelijke titel luidt anders), gaf mij aanleiding om over Christendom en Nationalisme
te schrijven.
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gegeven niet uit de weg te zijn gegaan, toen hij dit aktuele vraagstuk in een roman
gestalte deed aannemen.
De inhoud van deze roman is in het kort deze. Er zijn twee vrienden, beiden theoloog.
De een, Hastig, is korrekt, wereldwijs, in alle opzichten een integer man. Ernstig, ijverig,
vroom, taktvol, kortom, een mens als weinigen, hij wordt dan ook geacht en bemind,
en verwerft zich veel invloed. Het is Hemmer gelukt er toch geen saaie deugdheld van te
maken, het blijft een normaal levend mens, met zijn zorgen en zijn strijd.
De andere, de hoofdpersoon, Strang, minder bedachtzaam, een woesteling soms, die
zelfs met de gevangenis kennis maakt, botst aan alle kanten en bij alle gelegenheden
tegen het gewone burgerlijke leven, en hoewel zeker geen oppervlakkig mens, wint het
de lichtzinnigheid bij hem toch vaak van de ernst. Het is slechts aan de taktvolle bescherming van zijn vriend te danken, dat hij niet heel en al verongelukt.
Het boek bestaat uit drie gedeelten : het eerste vertelt in dagboekvorm de inleiding
de studiejaren van beiden, daarna de voorspoed van Hastig en de nedergang van Strang,
tot deze in de gevangenis terechtkomt. Als hij zijn tijd gezeten heeft, neemt Hastig hem
onder een andere naam (Bro) bij zich als hulpprediker. Dit gebeurt begin 1917. De
jaren 1917 en '18 zijn voor Finland belangrijke jaren. Finland, dat een ogenblik van de
revolutie in Rusland bevrijding verwachtte na een eeuw van onderdrukking onder het
tsaristisch regiem, ondervond maar al te spoedig van de regen in de drup te zijn geraakt.
De anti- Russische gezindheid van het volk wordt nu versterkt door vrees en afschuw
voor het bolsjewisme. Er ontstaat vooral op het platteland een nieuwe nationalistiese
geest, die de boeren naar de wapenen doet grijpen. In de steden kiest men grotendeels
voor de het communisme. De witten hebben al spoedig successen te boeken ; ten slotte
komen ook nog de Duitsers helpen : Helsingfors wordt door de witte troepen In
bezit genomen ; Finland is vrij.
Het tweede gedeelte is kort. Het vertelt van de glorievolle intocht van het witte leger
in Helsingfors, de onmatige vreugde en bewondering van Strang, als hij de mannen ziet,
die Finland een vrij land hebben gemaakt en van het nog grotere gevaar der kommunistische
terreur verlost hebben.
Hastig's vreugde was gering ; hem benauwde het te weten, dat degenen die verslagen
waren, ook Finnen waren, dat ze bij massa waren gevallen. „Duivels zijn het", zei Strang
(Bro). Hastig gaat vrijwillig als zielzorger naar het grote gevangenenkamp te Sveaborg.
Strang volgt hem kort daarna.
In het derde of laatste deel ligt de kern van het verhaal. Hastig en Bro hebben tot taak
de gevangenen bij te staan in hun laatste ogenblikken, als de doodstraf aan hen voltrokken
zal worden. Zij moeten de ellende van de gevangenen, die door de grote voedselschaarste -het zijn de jaren 1917 en 1918 — en gebrekkige verzorging veel te lijden hebben, dagelijks
aanzien, zonder hen te kunnen helpen en vooral, ze ondervinden, dat het evangelie
hier geen troost brengen kan. Niet alleen, dat deze mensen reeds vroeger er van afkerig
waren en de ellende hen nu nog heeft verbitterd, maar de boodschap komt uit de mond van
mannen die aan de zijde van de overwinnaars staan, en is alleen daarom reeds geoordeeld :
ze sluiten je op, veroordelen je ter dood en komen dan om je te honen nog een boodschap van liefde prevelen. De gevangenen mogen de militairen die hen bewaken, het
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peloton, dat hen neerschieten zal, nog liever dan die huichelaars, die dit alles goedkeuren
met de bijbel in de hand.
En nu komt de grote strijd : is alles een grote vergissing ? Moest men niet overwinnen ?
Moet men niet straffen ? Is hun plaats als zielzorger hier niet belachelijk ? Is het niet een
grote vergissing van hen, die het evangelie moeten brengen, dat zij In het staatkundige
partij gekozen hebben ?
Hastig had er al Iets van gevoeld, toen hij nog In Helsingfors was. Bro wilde toen naar het
witte leger, om samen met de vrienden met wie hij op de schoolbanken gezeten had, te
vechten voor het heil van zijn land. Hastig had hem tegengehouden : een geestelijke
moet niet vechten, niet wonden, hij moet wonden helen. Hastig, die reeds door de
wereldoorlog zeer was aangegrepen, is door de burgeroorlog nog meer gewond. Hastig
kwam nooit onvoorbereid voor de moeilijkheden en was daarom altijd sterk. Maar dit
keer is het hem te veel. Zijn taak gaat boven zijn kracht en hij vraagt ontheffing. Deze
wordt geweigerd. Wie zich vrijwillig in deze dienst begeeft, moet zijn tijd uitdienen.
Ten slotte maakt hij van een gelegenheid gebruik om te vluchten.
Met Bro (Strang) gaat het heel anders. Hij was door de wereldoorlog weinig geraakt, verward als hij was in zijn persoonlijke moeilijkheden. Wel had hij de revolutie en het nationaal
reveil sterk meegemaakt, zo als een gezond mens op het ogenblik, dat er gekozen moet
worden, een strijd meemaakt. Het liefst had hij meegevochten, slechts Hastig wist dat
te verhinderen, de moord op zijn broer had zijn haat tegen de roden versterkt, en de
overwinning van de witten was dan ook door niemand oprechter toegejuicht.
Nu wordt hij in Sveaborg ineens tegenover heel andere feiten geplaatst. Strang stond altijd
onverwacht tegenover de moeilijkheden, daarom was hij vaak zo zwak. Toch is door alle
vallen heen zijn levensernst en zijn levenskracht toegenomen. En nu hij gevoelt, dat
het gaat om alles of niets, nu ontwikkelen zich in hem de krachten van een geloofsheld.
Hij blijft, hij begint met wat voor Hastig niet moeilijk was, zijn kritiek op deze mensen
tot zwijgen te brengen. Zolang hij zich nog met wrok herinnert, dat ze zijn broer vermoord
hebben, is Hastig beter zielzorger dan hij. Er blijven ten slotte slechts mensen aan de andere
zij van de muur, die langzaam verhongeren, die dagelijks minder krijgen dan hun lichaam behoeft ; ze zijn zondig, gelijk hij en hij heeft meer dan zij. Dat brengt hem tenslotte in vertwijfeling gelijk het Hastig tot wanhoop bracht ; hij is onmachtig als Hastig, geen van de gevangenen komt hij iets nader. Alleen met het kleine meisje, dat enig huiswerk voor de beide
geestelike verricht en hen besteelt om haar vader enige etenswaar te kunnen toewerpen,
is Bro één stapje verder gekomen dan Hastig. Maar voor het ganse gevangenenkamp kan hij
verder niets doen en van enige mogelijkheid om ook maar één een stap nader te brengen
tot het evangelie is helemaal geen sprake. Dan brengt hij het grote offer ; hij weet de
dokter er toe te. bewegen, dat hij via het ziekenhuis als gevangene in het gevangenkamp
wordt binnengesmokkeld. Hij Is nu onder de gevangenen als één van hen, hij lijdt als zij,
wordt ziek als zij en wordt ten slotte ter dood veroordeeld als de ergste raddraaiers
onder hen en met zijn dood eindigt het boek. Maar voor hij stierf is hij velen tot troost
geweest : „kleine jezus" noemden hem zijn medegevangenen. Het was niet veel misschien,
wat hij kon doen, want zelfs nu waren er maar weinigen, voor wie zijn woord een echte
wending in hun leven betekende. Toch leerden ze weer aan menselijke goedheid en godde-
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lijke ontferming geloven. Zij die alles misten : losgescheurd van verwanten, van alles
wat het leven goed maakt, die zelfs niet voldoende ontvingen om hun lichaam te onderhouden, vonden een weinig troost in een aarzelend geloof aan een God, Die Zich over
zondaars erbarmt. Dit weinige was misschien toch meer dan wat hij in ordelijk herderlijk
werk had kunnen bereiken, als hij zich gelijk Hastig, aan deze taak voor de gevangenen
had onttrokken.
Het navertellen van de inhoud van een boek heeft over het algemeen mijn waardering
niet, een slap aftreksel dringt in de plaats van het verhaal. Ik meende ditmaal er niet
buiten te kunnen, maar voel toch duidelijk het onbevredigende. Niet omdat ik vele details
van het verhaal weglaten moest, of omdat ik niets gezegd heb van de buitengewoon merkwaardige dokter uit het 3de gedeelte, maar vooral omdat het dwingend noodzakelijke
van een antwoord op deze wijze slechts gekonstateerd, niet doorleefd worden kan ; aan
het eind van G e he n n a komt er een ogenblik, dat we zelf gaan vragen, of het Evangelie
voor zo'n grote nood nog wel een woord heeft. Deze beklemming, die met de oplossing
het wezenselement van deze roman vormt, kan in geen enkel résumé voelbaar worden
gemaakt, daar ze het resultaat is van een groot geheel van samenwerkende factoren en
karakters.
Hiermee raak ik ook aan de zwakke zijde van dit boek. Want de oplossing, die we aanvaarden als een prachtig en waarachtig Christelijk antwoord op de noden van een beangstigde menseziel, heeft door het gekompliceerde en het uitzonderlijke van het geval
geval niet het karakter van een antwoord op al de vragen, die toch eigenlijk wel door
dit boek aan de orde zijn gesteld.
De oplossing van „Bro" en de bijnaam, die de schrijver hem door zijn medegevangenen
laat geven, wijst er op, dat de auteur Bro's daad zo goed en zo bij uitstek Christelijk
vindt, omdat „Jezus in hetzelfde geval ook zo gedaan zou hebben ". Het herinnerde mij
aan het boek van Sheldon I n h i s s t e p s, dat omstreeks 1900 in de Christelijke wereld
zoveel pennen in beweging bracht. Of ook aan sommige werken van Anker Larsen. Alsof
de imitatio Christi in een imitatie bestond.
Daarom Is G e h e n n a tenslotte toch meer een stichtelijk dan een verhelderend boek. En
zonder kwaad van de stichtelijkheid te spreken, mogen we toch wel konstateren, dat velen
midden onder de „stichting" gemakkelijk inslapen. Stichtelijkheid richt zich niet tot onze
geest, maar tot ons gemoed. Het gevoelselement overweegt dan ook sterk in het slot van
Gehenna. Zelfs de „harde" dokter blijkt dan een gevoelig mens te zijn. Maar als we terugkomen tot de beginvragen van dit opstel, dan moeten we erkennen, dat Jarl Hemmer heel ver
de vragen heeft doorgedacht, dat hij getracht heeft de kwestie zo eerlijk mogelijk te stellen,
door Strang een goed patriot te maken, goed antirood, doordat hij met de rode terreur
In de dood van zijn broer persoonlijk getroffen wordt, en hem dan te stellen voor de
vraag wat een Christen nu met de belagers van het vaderland, en van de maatschappelijke
orde, met de plunderende en moordende bende aanmoet. Neen, eigenlijk passeert hij
deze brutale vraag en zet er voor in de plaats : wat hij met ze aan moet, als ze in
een concentratiekamp zitten en wachten op hun straf, wat hij met ze aan moet, als ze
niet meer gevaarlijk zijn. En dan wordt het geval nog iets afgezwakt : wat hij met ze
aan moet, als ze honger lijden, als de overwinnaar van de overwonnene het volle pond
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eist en op de ellende niet let. En nog zwakker wordt dit gemaakt, doordat blijkt, dat
zijn broer, die hij in zijn nationalistische opwinding als martelaar had gezien, een vrouwen
een, die het leven niet waard was. De kommunisten in het kamp worden-jagerws,
haast onschuldige slachtoffers vergeleken bij die deugniet van een broer. Het karakter
van Bro en de betekenis van zijn daad wordt er niet minder mooi door, alleen verliest
deze wat hij door zijn persoonlijkheid aan diepte wint, aan algemeen geldigheid.
Zo blijven we ondanks de konkreetheid, de zuiverheid en het grote talent van de schrijver
aan het eind toch voor dezelfde onoplosbare moeilijkheid : wij kunnen en mogen niet
allen als Bro zijn en doen, zijn oplossing immers betekent voor de maatschappij anarchie
toch blijft zijn offer ook ons oordelen.
De weg van Bro is te volgen door hem, die geen andere verantwoordelijkheid hoeft te
erkennen dan voor zichzelf en voor degenen over wie zijn ontferming mag gaan.
Wie regeren moet, kan de weg van Bro niet volgen. Wie het goed recht van de geordende maatschappij erkent, mag dat evenmin. Toch kan elk ogenblik ook tot ons de
roeping komen, om in de onmaatschappelijke meer onze naaste te zien dan in alle instanties der geordende maatschappij. Maar dit is de uitzondering, het blzondere geval.
Ik weet niet, hoe de oplossing, die volle bevrediging schenken moet, zou moeten luiden
bij principiëler tegenstelling. Het gaat b.v. niet aan de kommandant en alle officieren
van het gevangenkamp zich te laten voegen als medegevangenen tussen de gevangen kom
om ze te trachten te overtuigen van het goed recht van een Christelijke overheid,-muniste
die kommunistische woelingen tegengaat.
Ondertussen bedoel ik met deze kritiek geenszins op de waarde van het boek van janl
Hemmer af te dingen. Het is de kritiek van een Christen op de onbarmhartigheid van
de overwinnaar. Het Is de stem van ons geweten, die protesteert tegen harteloosheid.
Het is mee een Christelijk oordeel over de maatschappelijke zelfhandhaving, die ondanks
zijn noodzakelijkheid vol, ons oordelende eigengerechtigheid zit.
Het boek is uitstekend geschreven. Vooral het derde deel : de gesprekken met de dokter,
de strijd van de belde vrienden tegen hun te zware taak.
Het boek heeft als motto een woord van Luther : „Gott hebt nicht viel Reine zum Himmel
empor, die meisten werden aus dem Schlamm hinaufgezogen".
Dit is een woord, dat, gelijk dit hele boek, vol liefde zich richt tot de verworpenen, en
tevens een oordeel spreekt over de vele reinen, die door hun zelfgenoegzaamheid buiten
de genade treden.
Laat dan naast de waarschuwing, dat niemand uit dit boek een praevalentie van de
„Schlamm" boven de „reinheid" mag lezen, het laatste woord een oordeel zijn over onze
zelfgenoegzaamheid.
,
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In blijde gebondenheid, door Dom Willibrord Verkade. Herinneringen
van een schilder-monnik. Vertaald door Domna Edith M. Leeuwenberg O.S.B.
Teulings' Uitgevers-Mij, 's Hertogenbosch. 1934.
Dit boek is het tweede deel van Verkade's bekerings geschiedenis. Het eerste deel
(Van Ongebondenheid en Heilige banden) vertelt van zijn jeugd, zijn schildersleven
en overgang tot de kerk. Dit tweede vertelt van zijn monnik worden en zijn ontwikkeling
als kunstenaar. Een grote blijmoedigheid is de hoofdtrek van deze levensgeschiedenis.
Verkade lochent niet de vele offers die hij moet brengen, de vele onaangenaamheden
die de gekozen weg heeft gebracht, maar toch o v erweegt de blijdschap der gebondenheid.
Zonder afwisseling is zijn leven zeker niet geweest. In opdracht of met toestemming
van het moederklooster van Beuron heeft hij overal gezworven om de kerk te dienen
met zijn kunst. Uitvoerig beschrijft hij het ontstaan van zijn hoofdwerk : de versiering
van de Karmelietekerk te Wenen -Döbling. v. H.

Geïllustreerde Reisgids voor Polen, door dr. Mieczyslaw Orlowicz. Uitgegeven door de „Alliance Polonaise" a la mémoire d'Adam Mickiewicz.
Rotterdam. 1934.
Wie door de reisverhalen en verzen van Jan de Groot belangstelling voor Polen heeft
gekregen, kan in deze Reisgids de middelen en wegen zoeken om hem op zijn Poolse
reis
te
volgen.
v. H.

Groninger Bijdragen voor Taal en Letterkunde. Vergelijkend -syntactische
Studie van den Renout en het Volksboek der Heemskinderen, door
Dr. L. A. H. Al beri ng. Bij J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia. 1934.
Deze Groninger dissertatie is een aanvulling op Prof. Overdiep's uitgave van het Volksboek der Vier Heemskinderen, het eerste werk uit deze serie. Het is bewerkt naar de
methode van Prof. Overdiep's syntactische studies. Het is dus het werk van een leerling,
die zich geheel in belangstelling en methode van stofbewerkig naar zijn meester heeft
gevoegd. Het werk is met ijver en voorzover iemand die in het materiaal niet geheel
tuis is, beoordelen kan, met accuratesse volbracht. v. H.

Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel, door Dr. B. H. Erné.
J. B. Wolters, Groningen, Den Haag, Batavia. 1934.
In De filosoof van 't Sash u is vinden we in de kermisgang van de Sasmeester
een beschrijving van het Groot Helletheater, anders gezeid In de ketel. Hier vinden we
een rest van een van de oudste vormen van het Middeleeuwse geestelik spel : een
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duivelcomedie, waar (paralel met de Middeleeuwse dodedansen) opgesomd wordt wie
tot Lucifers rijk behoort.
Dr. Erné heeft twee handschriften uit de verzameling manuscripten van de Haarlemse
rederijkerskamer onder de zinspreuk T r o u m o e t b I ij c k e n uitgegeven (van een
inleiding en aantekeningen voorzien), waarin tot een sinnespel bewerkt een oud duivel toneel voorkomt. Het duiveltoneel was oorspronkelik een onderdeel van de Middeleeuwse Paasspelen, een onderdeel dat steeds meer plaats vroeg en zich zelfstandig
ontwikkelde.
Aan de met zorg uitgegeven tekst is een woordenlijst toegevoegd als aanvulling op
onze kennis van de 16e eeuwse taal. In de inleiding wordt, behalve aan de plaats van
het werk in het geestelik spel, ook aan taal, herkomst en het rijm aandacht geschonken.
v. H.

Valsche edelsteenen. Roman uit het hedendaagsch Rusland na 16 jaar
Sowjetregiem, door A. I. Woinowa. Vertaling door Pieter van der Valk.
Uitg. Schuyt, Velsen.
Een grote verwondering over dit rijk van organisatie en desorganisatie bevangt ons bij
het lezen van dit boek. Na 16 jaar sovjetregiem ! Men verwondert zich, dat bij zoveel
energie en knap organisatievermogen het ganse gebouw nog zo wankel is, tegelijk verwondert men zich er over hoe niet alle groot bouwend werk volslagen mislukt, doordat het
steunen moet op de Intellektueel, die geminacht en gewantrouwd, nooit een goed
dienaar kan zijn. Het boek van Woinowa geeft van de valse positie van deze onmisbare,
maar gewantrouwde tussenklasse een duidelik beeld. Het is bovendien zo werkelikheidsgetrouw, geeft daarbij aan de kom m u n ist Krapin, voorzitter van de bedrijfsraad, de goede
rol en de slechte aan de deskundige adviseur, Victor Pawlowitch, dat het boek in Rusland
eerst sukses beleefde, tot begrepen werd, dat deze werkelikheid toch een scherpe
kritiek op de kommunistische maatschappij inhield en het boek verboden werd.
Door Lilli, die secretaresse van Krapin wordt, krijgt Victor nauwer kontakt met Krapin
en alzo zijn kansen om zich vooruit te werken. Hij is bekwaam en sluw, offert zonder
enige wroeging anderen aan zijn eigen voordeel op, hij is een echte intrigant. Het spel
wordt steeds ingewikkelder en vlak voor het grote sukses volgt door de dood van
Lull de ontmaskering. Voor de spanning van het verhaal heeft de schrijver voortreffelijk
gezorgd door de figuur van de kunstschilder Mon, die op een van de laatste bladzijden
de man van Lull blijkt te zijn
Maar de grote betekenis van het boek ligt in de knapheid waarmee we, door het leven
aan één trustbedrijf mee te maken, zijn reorganisatie en zijn fiasco, het wankele van de
ekonomiese opbouw van Rusland doorzien. Het gevaarlike van het boek lag voor de
Russiche regeering in het wantrouwen dat er door gewekt wordt in het lonende
van al de offers die worden gebracht. Het is duidelik waarom ook van de grootste
werken het sukses dubieus moet blijven. Degenen die hart voor de zaak hebben, missen
de kennis, degenen die de kennis hebben, mogen niet beslissen, zijn gedwongen alles
zo voor te stellen als voor eigen positie het best is. Het feit, dat men met technische
rapporten en met statistieken tegenover een onbevoegde alles kan aantonen, wat men
op een gegeven ogenblik wenst, maakt dat de invloed der intellektuelen vaak in een
richting wordt aangewend, die de leiders intuïtief als verkeerd voelen, maar die ze moeten
Inslaan, omdat ze het ook onverantwoord achten om teg p de gegevens der deskundigen
in te gaan. De dwaasheid, dat volkomen onbevoegden op een rapport van een deskundige
een onderneming, die verlies oplevert, met staatsgeld tot een nog veel grotere ombouwen,
tot na verloop van tijd dit nog veel grotere mislukking blijkt, Is met striemende spot ge-
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hoond, maar tegelijk binnen de perken der waarschijnlikheid gehouden. Een opwekkend
boek is het niet, ik las er dan ook enkele afwijzende recensies van, dat komt, omdat de
hoofdpersoon een antipatiek mens is. Wie behoefte heeft aan bewondering voor een
held en aan enige vertedering, moet dit boek niet lezen. Maar boeiend is het buitenmate
en een scherpe aanval op het sowjetregiem door aan een voorbeeld de fouten van het
systeem te laten zien. Een belangwekkend boek !
v.
H.

„Bakvisch-Af", door Stins van Idserda. Lochem, N.V. Uitg. Mij. De Tijdstroom 1934.
De verhalen, bestemd voor oudere meisjes, welke vooral de laatste jaren van de pers
komen, kunnen maar matig bekoren. Afgezien van hun psychologische waarde of onwaarde,
hun taal en stijl is de fabel erin in den regel zoo onbenullig en de verwerking van het
gegeven zóó onbeduidend, dat het alleszins verklaarbaar is, dat zeventien -achttien -jarigen
liever naar Rothberg, Elzer, Birkner, Pedler, Wadsley, Sandys of Merrell grijpen, in wier
boeken dan tenminste nog eens wat gebeurt dat hun belangstelling geboeid kan houden
tot de bladzijde, waarop „ze elkaar krijgen ".
De jonge auteur van „Bakvisch -af" (tot voor kort assistente in de bibliotheek van De
Bijenkorf te Rotterdam) heeft jonge meisjes, eenige jaren jonger dan zijzelf, ook inderdaad
herhaaldelijk naar bedoeld genre Duitsche of Engelsche „boeken voor de vrouw" z i e n
grijpen. Ze kon met haar meevoelen en deelde geheel de bezwaren tegen Kluitman's,
Van Goor's, Valkhoff's en Van Holkema's oudere-meisjesboeken. Het is te begrijpen,
dat de wensch bij haar ontstond, zelf een boek te schrijven, waarvan de inhoud meer zou
beteekenen dan weinig of niets.
Aan die wensch kwamen de eigen ervaringen, opgedaan gedurende wandel- en fietstochten
in Nederland en daarbuiten, tegemoet. Stins van Idserda (de schrijfstersnaam is een
pseudoniem) heeft meer dan eens haar vacanties doorgebracht, trekkende van de eene
Jeugdherberg naar de andere. Veel heeft ze op zulke tochten genoten, veel ook geleerd,
vooral door en bij de vrije omgang van jongelui, een vrijheid en een kameraadschappelijkheid,
welke vele jongens en meisjes jammer genoeg nog niet kennen.
Nog in geen boek voor deze jongelui zijn de genoegens van een trekkerstocht beschreven. Ziehier een mogelijkheid om een boek voor oudere meisjes te schrijven, waarvan het motief niet cliché-matig is ; een boek tegelijk, dat de lezeressen ervan verhaalt
van ervaringen, die ze zelf ook kunnen opdoen.
Het boek dat het resultaat is van den gecombineerden wensch, een lectuurgenre te vernieuwen en tegelijk van eigen, prettige ervaringen te vertellen, is op een merkwaardige
wijze ontstaan. De schrijfster schreef het...... aan de toonbank, telkens een paar regels,
als er geen klanten waren. We mogen dat hier en passant wel verklappen.
En nu het boek zelf. Het is het verhaal van een voettocht van vijf meisjes door Nederland,
van de eene Jeugdherberg naar de andere. Wat de treksters beleefden zal ik hier niet
in den breede na vertellen. Het is heel wat en het spreekt vanzelf, dat het relaas van
de prettige tocht het interessantst is voor andere trekkers en treksters. Zij die de genoegens verbonden aan zulk een tocht nog niet uit eigen ervaring kennen, zullen in dit
boek een aansporing ontvangen, het ook eens te probeeren en zij krijgen menige goede
wenk en verstandige raadgeving van de schrijfster mede.
Het boek is met veel enthousiasme geschreven. Hier en daar wat al te enthousiast, wat
t e vlug en onbezorgd. Als stijlproduct kan het zeker beter en als compositie bepaald
ook hechter. Ook wordt er veel gepraat in het verhaal, zij het dan ook vlot en onderhoudend. Maar men moet bedenken, dat „Bakvisch -af" het eerste boek van de schrijfster is.
De illustraties van J. Stegeman vallen bij nader inzien niet mee. Vooral personen en hun
gezichten komen er zeer middelmatig af.

288

BOEKBESPREKING

•

We hopen, dat Stins van Idserda een volgend boek zorgvuldiger schrijven zal en met haar
kritiek niet zuinig zal wezen. Ook, dat zij na dit eerste werk de zoo goed aangevangen
poging om nieuw bloed in het genre te brengen, niet zal opgeven.
P. H. M.

Het Straatlied (nieuwe bundel) door D. Wouters en Dr. J. Moormann,
Uitg. Mij. „Holland", Amsterdam 1934.
Aangemoedigd door de uitstekende ontvangst, die de eerste verzameling Straatliederen
te beurt viel, hebben de samenstellers niet geaarzeld reeds een jaar na datum een nieuwe
bundel te doen verschijnen. Men kan er zich slechts over verblijden, dat deze verzamelaars,
die blijkbaar over een zeer uitgebreide collectie volkspoëzie beschikken, aan hun wensch,
om veel van dit met vergetelheid bedreigde bezit voor ons en het nageslacht te bewaren, gevolg hebben kunnen geven.
Aan deze uitgave is, wat het uiterlijk betreft, minstens evenveel zorg besteed als aan
de eerste bundel. Zelfs heeft de Uitgeverij zich beijverd om hier en daar de liederen
met de oorspronkelijke, bijbehoorende prentjes te verluchten.
Dat de Heeren Wouters & Moormann geen moeite ontzien hebben om het bewijs te
leveren, dat het volk tot op den huidigen dag doorgaat met zijn gevoelens in dicht te
uiten, blijkt uit het opnemen van verzen uit recente tijden van oorlog, crisis, werkloosheid. Zelfs liederen, gemaakt naar aanleiding van het overlijden van de Koningin Moeder, vonden een plaats in deze vervolgbundel.
Een kleine tweehonderd gedichten, allerhande : van de liefde, de historie, de oorlog,
de maatschappij, godsdienstige, geestige en sentimenteele ; een nieuwe bron van vermaak, maar ook van studie. Een bonte weerspiegeling van het leven, zooals wij het bijna
niet of al te oppervlakkig kennen. d. B.

Map van Ree, door Ada Tymes-Jonkman, Uitg. N.V. W. D. Meinema,
Delft.
Map van Ree is een Mulo-leerlinge in Amsterdam. Dit boek bevat haar lotgevallen
tijdens het laatste schooljaar. Maps gedrag op school en in huis, haar omgang met de
vriendinnen en met haar huisgenooten, vader, moeder, broer, zus en de keukenmeid,
worden in het verhaal wel aannemelijk gemaakt en ik krijg de indruk, dat de schrijfster
haar figuren behoorlijk geobserveerd heeft.
Doordat Map zelf nogal een beweeglijk en wispelturig schepseltje is, is dit boek ook wel
eens druk, soms zelfs een beetje „holderdebolder -van-'t-een -in-'t ander" geworden.
Maar ik vermoed, dat jongelui van Maps leeftijd en zij die deze levensperiode nog niet
zoo heel lang achter de rug hebben, zichzelf en sommige medescholieren nu en dan in
de figuren zullen herkennen. Of ze er van zullen genieten zal hoofdzakelijk afhangen
van hun waardeering, die ze nog hebben voor deze leuke, maar in vele opzichten toch
ook wel 's wat al te dolle bakvischjaren.
Overigens : een goed meisjesboek, er wordt niet in gepreekt. Voor zoover de ernst
er in te pas komt, is ze misschien niet altijd even gelukkig te berde gebracht, d.w.z.
soms niet heelemaal harmonisch aansluitend aan de toon van de vertelling. En ook
betreur Ik het, dat Map in 't slot zoo'n ouderwets aandoende bevlieging krijgt van ver
te willen worden. Dit verlangen is op zichzelf uitstekend, maar het is lang--plegstr
zamerhand een wat „afgezaagde" oplossing geworden, lijkt me. De schrijfster, die
overigens toch wel modernere allures vertoont, had hier heusch ook nog even uit de
„traditioneele" band mogen springen. d. B.

WERKLOOZENCURSUS

C. VERMEER

Wij zitten weer als vroeger in de klas,
Als zoete kindren maken we onze sommen.
De pen, waarom zich onze vingers krommen,
Schuift langzaam langs 't papier met zacht gekras.
Wij reeknen uit hoe rijk of A wel was
Nadat hij had verloren en gewonnen.
En schrijven in het grootboek stil bezonnen
De rekeningen Kapitaal en Kas.
Wij zitten, groote kindren, in de bank
En maken sommen over 't harde leven
Dat ons met hoonlach en met spot verried.
Soms denken we ons weer jong, weer rein en rank,
Hoe blij wij ons aan 't leven wilden geven
En in ons schreit een kind zijn groot verdriet.

DE OUSE DIJK

C. VERMEER

De dijk ligt donker In de nacht,
En slingert zich door vage landen.
In 't hemelviolette branden
De witte sterren mild en zacht.
De dijk is als een sombre wacht,
Een zwarte wal om af te weren
Wat niet meer dreigt, niet meer kan deren
Een sombre reus, een dommelende kracht.
Soms als de winden langs zijn kaai
En vlak gesnoeide bermen vlagen,
Zucht er een steunend, murmlend klagen
Uit biezen in een troebel waal.
Nu, in de zwijgend zwarte nacht,
Is hij een nutloos, duister wezen,
Dat in de nood zal zijn herrezen:
Een oude keizer die in sluimer wacht.

UITGANG

ANNIE H. STORT

Voor T. L.
Dierbaar was haar het oude, vertrouwde boschpad, over- bekend van jaren
her, in zomer en winter, bij regen en zonneschijn. Heuvelend op en af voerde
het weggetje den menschen in verkorten afstand naar het gesticht.
Vanaf het tochtig stationnetje, te midden der vele, haastige voetgangers,
meest allen gestichtsbezoekers en allen beladen met pakjes, manden,
valiesjes, repte zij zich voort, links -af, voorbij wat lage huisjes, het postkantoor, stil en stemmig, tot het oploopend boschpad, waar het hoog en
koel was. Alles wat dit weggetje aan menschen op en af voerde, leidde naar
éénzelfde doel, het gesticht, en zoo gingen zij, een ieder vervuld van eigen
gedachten, in wonderlijke saamhorigheid.
Zij bezocht een oude tante en deze, in het oog der wereld trieste uitgangen,
waren voor hààr kleine feesten. Juist het niet gelden dezer vreugdelooze
bezoeken gaf haar een dankbaar gevoel van vrijheid, een blij en bewust
zich rekenschap geven van te behooren bij deze armen en kranken van
geest, te mogen deelen in hun onuitsprekelijke verlatenheid. Want het
wonder, dat alleen zij, die de uiterste mogelijkheden der smart hebben
bereikt, vervuld kunnen zijn van de hoogste en lichtste opgetogenheid,
was hetgeen haar door hen was geopenbaard en hield niet dit reeds in zich
een rechtvaardiging en volstrekte bestaanswaarde dezer ongelukkigen
Zoo had zij in zich zelve de oplossing gevonden voor het waarom dat in
vroeger dagen angstig bij haar omging, een beklemming zonder uitweg was.
En zoo verbeeldde zij zich nu dit weggetje als een voorhof, leidende naar
het heiligdom, in welks midden de groote Oneindige Zich ook in hèn openbaarde. Verzekerd was haar kleine hart, waarin het geloof besloten lag als
een teeder en diep geheim.
Breed en streng wachtte de ingang van het gesticht ; door het monumentale hek boog de witte inrij tot voor de hooge glazen voordeur. Het oude
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kerkje, verborgen onder zwaar geboomte vroeg in het voorbijgaan nauwel ijks de aandacht van den bezoeker, nog minder de in steen gegriffelde
woorden boven de boogvormige poort: „Komt herwaarts tot Mij, allen
die vermoeid en beladen zijt, en Ik zal u rust geven ".
Smalle, lange bloemvakken, aan weerskanten van den weg, beplant met
roode geraniums, fel en frisch van kleur, liepen vrool i j k op tot het massief
vierkante gebouw met de evenwijdige zij -flanken. Vertrouwd was haar het
komen en uitzwermen der bezoekers, rechts, door het weidsche park naar
de derde-klas-gebouwen. Vertrouwd waren haar de werkende patiënten
hier en daar, in blauwe kielen met kruiwagen en gereedschap, afgetobd
en uitgeziekt, nog loom en verdwaasd in hun bewegingen. Vertrouwd ook,
als een oude vriend, was haar de geweldige eik links, in den triesten voortuin der eerste-klas-dames-afdeeling ; hoog en vriendelijk reikten de takken
tot aan de vensters van het vertrek, zoovele jaren bewoond door haar arme
tante Agaatje. Een hechten steun ging uit van den boom, een dragend begrijpen, een verzekerdheid, van een sterk en onbuigzaam wezen. Want
oneindig zwaarmoedig was het uitzicht der hooge vensters in dien voortuin
en op late na-middagen van een bijna schrijnende troosteloosheid. Schrale
figuren wandelden of zaten, starend voor zich uit in die sfeer van verlatenheid. En toch het wonder, de schoonheid der eeuwigheid te weten achter
al dit gehavende, achter al deze verloren levens in een vergeten en vergeefsche wereld......
Door de hooge glazen voordeur trad zij in een breeden, wit- marmeren
gang, waar het bedrijvig af en aan liep van verplegend personeel, bezoekers,
patiënten. En zij wist, wanneer halverwege de hemel -hooge deuren zich
voor haar ontsloten, deze gang het einde was van al wat vrij en wijd en
levend placht te zijn.
Zij wachtte in een der zijwaartsch uitgebouwde wachtgelegenheden met
witgekalkte muren, waar hoog boven twee doode ramen in neer zagen.
Een oleographie van slechten smaak sierde den wand, voorstellende een
gevelden woudreus van geweldigen omvang, op den voorgrond wat
figuurtjes, ros en rauw de lucht omheen. Vanuit een smalle omlijsting spraken
de Genestets dierbare verzen bemoedigende woorden van troost:
„De morgen lacht, de koeltjes zweven,
De hemel straalt van liefde en licht, "......
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En in den argeloos wachtenden mensch voltrok zich een vreemd proces.
Geen rekenschap valt te geven tegenover den schroom van dit huiverig
aanvoelen. Als doorweven van draden, geheimzinnig dringend door muren
en verdiepingen, tast het en boort het in de belaagde ziel. Degenen, waarover het leven is heengegaan, verkrijgen de macht en de kracht om zich te
heffen boven dood en verschrikking, angsten en ontzetting. En ach, hoe
weinigen nog ontvangen de genade, waardoor alleen die wijdere regionen
te benaderen zijn.
„Uwe glasvensteren zal Ik kristallijnen maken ". Het troostvolle wonder
van dezen prachtigen tekst is het muurvaste geloof, de onomstootelijke
verzekerdheid, de eeuwige schoonheid te weten achter al wat onherstelbaar is, achter al wat arm en verongelukt is, bekommerd en verwaarloosd,
in de genade van den bevrijden geest.
Nog in gedachten verdiept, bemerkte zij eerst nu een jonge verpleegster,
die beleefd verzocht haar te willen volgen; vriendelijk en zorgeloos geleidde zij de bezoekster tot voor de hemelhooge deuren. Door middel
van een grooten sleutel werd het slot behoedzaam geopend, terstond zorgvuldig gesloten. Met schuwen blik overzag de binnentredende mensch weer
een gang, zich verliezend in een eindeloos verschiet ; licht, zonnig en hoog,
hoog als in den Dom van Keulen. Langs de muren banken en gemakkelijke
stoelen, bloemen in vazen op lage tafeltjes, palmen in kuipen, clivia's en
aspedistra's, een on hei m l i j ke omgeving van vormelijke gezelligheid. En daar
tusschen zaten vreemde wezens, onverschillig voor zich uitstarend of als
gevangen dieren nieuwsgierig volgend den verlegen zich reppenden bezoeker. Heel de zwaarmoedige gestemdheid van hen die leven onder den
ban van een bedolven bestaan sprak uit de wezenloos brandende oogen,
de achtelooze kleedij.
De zuster bracht haar, al pratend voorbij drie wijd -open deuren ; zij wees
haar een nieuw ameublement in een der conversatiekamers, en beiden, geinteresseerd, prezen de keurige bewerking.
Een vrouw speelde piano, toonloos, zonder ziel, een vage melodie, hangend
in crapauds luisterden patiënten, zonder besef ; rusteloos zochten de oogen,
rusteloos tastten de handen. Door al de jaren heen dat zij dit gesticht bezocht, overviel haar een dwingend gevoel te moeten dalen, dalen naar
onpeilbare afgronden, verliezend alles, alles aan menschel i j ke eigenwaan,
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Ijdelheid, trots, om te vinden het aller-zuiverste aan goedheid en medelijden en barmhartigheid. Een schat, zoo kostelijk en puur als alleen gevonden wordt in verzamelplaatsen als deze, waar geen uitweg meer is,
waar geen toekomst meer doet leven. En wat was het ? Een gebaar, een blik
vol schuw begrip, vol eindeloos mededoogen, naakt, om de weerlooze
ellende zelf, waarvan zij allen de diepte peilden. Het was in dit oord, dat
zij den Bijbel had leeren verstaan : „En het verachte heeft God uitverkoren
en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is te niet zoude maken ".
In een diepen leunstoel gedoken wachtte Tante Agaatje. Het overmatig
zware lichaam hing moeizaam voorover en in het luisterend opgeheven
hoofd staarden de blinde oogen. Hunkerend met heel haar ziel zag ze uit
naar de voor haar schaarsche bezoek-uurtjes ; kinderlijk verlangde het
oude hart naar genegenheid, naar het eigen. En naar de zakjes snoep en
naar het fijne stukje zeep, en naar al het verleidelijks dat werd opgediept
uit Anneke's onuitputtelijke tasch. Om dit kind harer overleden zuster
lichtte een schijnsel van blijde herdenking, terugvoerend naar het oude
huis, waarvoor de linden bloeiden en waar de zoele wind de geuren overwoei van vruchtbaar land vèr over den Rijn. Onuitsprekelijk zoet lagen
die dagen, ach, zoo eindeloos lang geleden in dankbare herinnering, dagen
van kostel i j ken vrede en eigen, warme huiselijkheid. Wanneer des winters
de blinden gesloten waren en het theewater eentonig zong in de stoof,
of zij zaten des zomers aan het geopende venster en zagen over de Betuwe
de volle maan rijzen boven het wazige land...... Verward was haar brein,
versleten haar verlangen en als een verdichting lag alles nog dieper terug.
Vaag, door een zwaren mist heen, scheen de kleine maan, hoog en ver als
van beslagen zilver. Vlijtig spelden haar vingers woorden en cijfers, een,
twee, drie, vier en schril zong de oude stem een vergeten wijs.
„Tante Agaatje !", door een kier van de deur lachte Anneke's stem. Een
glans overvloog het misvormde gelaat en door de verstomptheid van dit
doelloos bestaan brak nog een rest van menschel i j k geluk. Warm van onbestemd verlangen zochten de blindgeslagen oogen en het was, als trad
zij in de open klaarte van den dag. Donker en zwaarmoedig overheerschte
nog de atmosfeer het naargeestig vertrek dat door een gegrendelde deur
toegang gaf tot den tuin, doch zij vluchtten beiden weg in zonnige verten
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van blijde herinneringen. En onuitputtelijk weer scheen Anneke's tasch ;
hoe eenvoudig de overbrugging was der ongeldige zielen, beiden ongeldig,
een ieder in eigen kring, onbemind als zoovelen en vergeten.
Het was het opzeggen van kleine Fransche versjes in lange, bedreigde
nachten, het was het zingen van lang vergeten liedjes, veel hulpeloos gedoe,
afwerend de waanzinnige angsten van het eeuwig dreigende, dreigende.
En verwonderlijk, tusschen de verwarring van haar arme brein trof altijd
weer de fijne hoffelijkheid in wijze van spreken, in uitdrukking en gebaar,
de gratie van een oud geslacht. In den laten na-middag werd haar stem
zacht en verstrooid, vaag en traag de beweging der handen. Haar geest
vermocht niet langer vast te houden de milde genieting dier luttele uurtjes,
zoo tot het uiterste begeerd in lange dagen, maanden van verlatenheid.
Het oude hoofd neeg voorover, Tante Agaatje sliep.
Stil ruimde Anneke haar boeltje bij-een en zacht, op haar teenen, verliet
zij het vertrek. Deerlijk en onverbiddelijk scheen haar het leven en alleen
de erkenning in een bovenmenschelijke wereld-orde vermocht het instinctief verzet om te werken in berustende overgave en algeheel begrijpen.
„De jammeren van het leven treffen niet het menschelijk wezen zelf, doch
slechts zijn aardschen staat, waaruit het zich eenmaal zal bevrijden ".
20 Januari 1934.

STERREN

JO KALMIJN-SPIERENBURG

Het wordt geen nacht, het wordt niet duister,
hoewel wij slapen willen en de oogen sluiten.
De sterrentuinen bloeien buiten
voor 't venster met te grooten luister.
Wij wilden wel tot onze kindsheid keeren,
toen wij lang talmden op de bloote voeten
om opgetogen een voor een te groeten
de duizend lampjes van het huis des Heeren,
toen wij 't verminkt gebedje konden
zoet staamlen aan Gods eigen ooren.
Wij hebben die gemeenzaamheid verloren
en bidden moeilijk met verbeten monden.
Maar als de nacht zoo klaar is en doorschenen,
dan wordt het stug verweer diep in ons zwakker,
dan wordt het kind weer in ons wakker
en kunnen wij om zooveel licht wel weenen.

NOACH

MUUS JACOBSE

Toen Noachs hoog zwart schip de grond weer raakte,
Kroop hij verbijsterd in het morgenlicht :
Zijn mond greep en hij kneep zijn ogen dicht,

En 't was of hij uit lange slaap ontwaakte.
En rillend rekte hij zich als een paard en
Hinnikte, dansend in de zonneschijn,
En hij was dronken van Gods jonge wijn,
En strekte zich naakt op de nieuwe aarde.
Jafet en Sem zagen het wel en zwegen,
Maar Cham, brave burger, kon er niet tegen,
En Cham dacht : Wat een rare vent ! en lachte.
Daarom zal Cham vervloekt zijn, al de dagen.
Hij zal zijn teken op zijn voorhoofd dragen,
En alle dichters zullen hem verachten !

WAAROM NIET')

H. DE BRUIN

Nog altijd ligt het dikke boek van Helman tussen het stapeltje „ter recensie ".
Een hele kluif is het geweest om dat boek behoorlijk te slikken. Eerlijk
gezegd heb ik het niet goed naar binnen kunnen krijgen. Het weegt zwaar
op de hand en het ligt nog zwaarder op de literaire maag. Ik weet eigenlijk
niet goed wat voor smaak er aan zit. Het bevat ingrediënten die even zoet
aanproeven, er zijn ook bestanddelen in, die bitter op de tong smaken en
zelfs van die stukjes die je in de keel blijven steken.
Nadat Helman het gerecht had opgediend, heeft hij met zijn uitgever over
het recept geredetwist. Laatstgenoemde scheen namelijk enige bezwaren
te hebben tegen de bereiding. Enerzijds was er naar zijn oordeel met verouderd materiaal gewerkt, dat lust het publiek niet meer ; bovendien meende
hij, dat het hier en daar wat al te gepeperd was, dat mocht de mensen eens
opbreken.
Maar de „bereider" heeft zijn „Uitvluchten" bij de hand gehad. Hij heeft
net zo lang in de materie gewroet, dat de hele boel tenslotte weer zowat
in pastei lag. Helman noemt dat in zijn kokstaal : destructie. Maar goed
zegt hij tenslotte — als je dan precies weten wil, hoe ik aan het recept kom:
ik zal je een verhaaltje vertellen, een echt avontuur van mezelf, waarbij
me alles geopenbaard werd.
Zonder beeldspraak, we vinden in het lijvige deel tesamen : de roman, in
drie delen, het onderhoud met den uitgever en het verhaal van Helmans
avontuur. Die belevenis bestaat in een onverwachtse ontmoeting met een
jonge vrouw, genaamd Rien van Egmont.
Wat mij betreft, voor die laatste vertelling kunnen ze van mij het hele
boek verder cadeau krijgen. Dit stuk proza is gaaf, van een dromerig doorzichtige verbeeldingssfeer. Het ontluiken van de volkomen herkenning
van elkander is als het opengaan van bloemen in de ochtendzon.
*) Roman van Albert Heiman — Nijgh & v. Ditmar N.V., Rotterdam 1933.
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Ik geloof zeker wel, dat deze ontmoeting de eerste bewegingen In den
kunstenaar Helman hebben gewekt die aan de geboorte van het kunstwerk
voorafgaan. Maar het is hem niet gelukt de rijpende vrucht voor infectie
te behoeden. Het kind is gezwollen ter wereld gekomen.
Heiman is tijdens zijn droom telkens halfwakker geworden, en heeft met
een stroom van zinnen antwoord gegeven op de rommelende geluiden van
de dag, op allerlei wat naar hem toeleek naastebij verband hield met liefde,
gemeenschap, godsdienst, waanzin. U kunt ook lezen : liefdesgemeenschap,
godsdienstwaanzin.
In zijn gesprek met den uitgever vindt Helman voor al zijn wijdlopige
redeneer -escapades de „uitvlucht" : dat het nodig was, enkele wachtwoorden
door te geven, een kleine dosis waarheid in een groot vat fictie. Ik heb
elders ook al bespeurd, dat er tegenwoordig schrijvers op uit zijn, om in
hun werk bepaalde tendenzen te leggen, die, naar ze veronderstellen, voor
hun speciale geestverwanten aanstonds begrijpelijk zijn. Hebben we hier
dan misschien te doen met een niet rechtstreekse, maar vermomde
propaganda ?
De fictie is als volgt : Deel I. L a r v e n. Drie kinderen van Hollandse afkomst
zijn na een scheepsramp terechtgekomen op een onbewoond eiland. Ze
leven er als primitieve mensen met de onhebbelijkheden van kinderen
zonder leiding. Op een goede dag komt er een verongelukte Spanjaard,
Manuel Garcia, aan land gevlot. Die brave kerel, echt middelmatig product
van de huidige beschaving, heeft danig meelij met het verwaarloosde drietal.
Maar het lukt hem niet, ze in het rechte spoor te krijgen. Het loopt op
ruzie uit. De kleine Jan bekomt tijdens de vlucht door Manuel's toedoen
ernstig letsel. Teleurgesteld verlaat Manuel tenslotte het eiland, zwemmende
in de richting van een voorbijvarend schip. Als hij aan boord gehesen wordt,
raakt hij bewusteloos. Het beeld van de kinderen vervaagt nadien in zijn
bewustzijn.
Deel 1I, P o p p e n : Manuel wordt door het noodlot vervolgd. Hij is gehuwd
als er na verloop van tijd een zoontje geboren wordt, blijkt, dat het kind
invalide is, een stumper, net als de kleine Jan. Het schuldbesef begint in
Manuel te groeien. In zijn hulpeloosheid tracht hij een rijken Lord, Curdington, te bewegen tot een tocht naar het eiland, om de kinderen te redden.
Het jacht van Curd i ngton steekt in zee een komt later inderdaad met de
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drie „wilden" in Spanje terug. Manuel staat vol spanning op de kade. Rien
en Karel zijn hem al niet meer vijandig gezind. Maar Jan heeft het nog
niet op hem voorzien. Die ziet kans om er stiekum tussenuit te komen.
Curdington zorgt voor de opvoeding van Rientje en Karel, waarbij hij
moeite doet, het „natuurlijke" in hen zoveel mogelijk ongerept te laten.
Karel wordt onderhand een echte „kapitalist ", Rientje daarentegen heeft
de zaak door, ze laat zich niet vangen. Ook niet met de vrome praatjes
van haar ouden vader, die ze een keer in Holland opzoekt. Als een vrije,
vooroordeel loze vrouw zogenaamd gaat ze tenslotte naar Spanje terug,
om zich te wijden aan haar sociale roeping. Die daarin bestaat, dat ze enkele
uitverkoren revolutionairen, die in 't geheim allerlei uitbroeden en voorbereiden, met veel vrouwelijke sympathie omringt, als een echte „kameraad ".
In Deel III : U i t v I u c h t, komt Jan weer op de proppen. Hij is in Rusland
terecht gekomen, spreekt daar af en toe voor de radio. Hij spreekt Hollands
met een tikje vreemd accent ; daar tuiten in dat kleine landje sommigen
oren van : dat is taal. Later komt Jan Sobieski in eigen persoon in Nederland
en ziet hoe'n ontzettend benepen boel het daar is, vooral ook een heel
erg stomme boel, van een onbenulligheid, vergelijkbaar met het uitzicht
van een koe. In dat wei- en waterland is geen eer te behalen. Hij gaat als
geheim Sowjetagent naar Spanje, daar is meer aan de hand. En hij is er
bruikbaar ook : morele bezwaren kent hij niet, hij is gehard tegen de
liefde, boordevol opstandigheid. Alles stelt hij in de waagschaal voor de
„zaak ", zelfs zijn leven. Hij pleegt een politieke moord en moet vluchten.
Alle reddingspogingen van Rien, zijn zuster, en van Manuel, zijn berouw
beschermer, die zijn schuld goed wil maken, falen. Jan wordt om--vole
gebracht.
En nu de w a a r h e i d. Helman geeft tegenover zijn uitgever te kennen, dat hij
moeite gedaan heeft ervoor te zorgen, dat de mensen bij het lezen van zijn
boek niet stikken in de waarheden. De uitgever laat dat even over zijn kant
gaan, maar hij wil dan toch per se weten, naar 't schijnt, of Helman niet
bedoeld heeft, pleitbezorger te zijn voor die waarheid, die sommigen „communisme" noemen. Welnu, de auteur op zijn beurt, vat daar niet aanstonds
vlam op. Wat ik gewild heb, zegt hij tenslotte, is : alles wat ik bezat, alles
wat door traditie en zo tot mijn geestelijke inventaris behoorde, finaal
uitverkopen : likwideren.
---
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Nu, me dunkt, het lijkt er op. We hebben inderdaad de hele santekraam
voor 't huis gehad. Kijken wat er bij is. Helman meent zelf, enkele waardevolle dingen tussen een ontzaggelijke hoop rommel. Als het niet mudvol
sttat op de stoep, komt het publiek immers toch niet kijken.
Best. Laat iemand finale opruiming houden, maar als hij zelf bah van die
mottige en vermolmde boel is, waarom dan het hele marktplein nog met
die muffe lucht verpesten ? In het vuur er mee !
Hel man vindt dat natuurlijk dom. Hij geeft het zelf toe. Zolang er nog mensen
zijn, die er op bieden...... ik moet ook bestaan.
Welnu — laten we een kleine lichtzijde van de zaak voorwenden : de uit
dingen staan er vaak nog behoorlijk bij. Er zitten zelfs gave delen-gestald
aan, je kunt ze jammer genoeg op zichzelf niet goed ergens voor gebruiken.
Er zijn nog spiegels tussen die in het bezit van den eigenaar nog helder
zijcc gebleven. Het „weer" spikkelt er nog niet in. Maar ze zitten in een
kat, die uit het lood dreigt te zakken.
De boedel bevat stukken, die de ontstemde bezitter indertijd blijkbaar,
on:ritisch, ergens heeft opgedaan ; die niet helemaal bij elkaar passen.
Intussen vlast hij er misschien op, dat er kijkers zijn, die door zo'n bont
stel bekoord worden. Er zijn altijd fantasten, die denken, dat in rare,
oude stoelen schatten verborgen zijn. Dat zullen ze op hun gemak eens
uitpluizen.
Maar een ander peinst : wel, wel, wat heeft die man langzamerhand een
geld uitgegeven voor pompeuze bullen...... en dat voor iemand, die overigens
toch wel smaak toont te hebben.
EntIn...... we zullen 's opletten, wat hij zich na de grote l i kwidatie voor
nieuws, mogelijk waardevols, aanschaft. Wie weet, koopt hij de Waarheid,
en verkoopt ze niet. Hij mag haar voor aller ogen te pronk zetten.

BIJ MARSMANS NIEUWSTE VERZENBUNDEL
„PORTA NIGRA" *)J. M. PH. UITMAN
„HET VITALISME IS NOG NIET UITGEWOED"
Roekeloos en onvoorwaardelijk
Hebben wij ons overgegeven
Met zinnen onverzadelijk
Aan het heerschzuchtig leven.
A. den Doolaard.

Bij de bespreking van een nieuw boek zal het telkenmale nodig zijn om de figuur van
de schrijver in zijn geheel binnen onze gedachtenkring te voorschijn te roepen. Het
behoort tot een van de kapitale fouten van vele kritici dat zij een boek van een bepaald
auteur bespreken los van zijn vroegere werk. Door op deze wijze een bespreking te
leiden doet men èn de schrijver als kunstenaar èn de schrijver als histories in de tijd
af te meten wezen onrecht. — En zelfs bij een kritiese beschouwing van een nieuwe
bundel van de dichter H. Marsman — hij heeft reputatie en zou dus als een erkend,
geëerd en gelezen auteur kunnen worden beschouwd — zullen wij aan een summier
overzicht van zijn vroegere werk eerlijkheidshalve niet kunnen voorbijgaan.
Marsman, van aanzien „d i c h t e r" : met een imponerende, hoogoverkuifde schedel
van onder welks abnormale steilte diepverborgen twee, somtijds grijzig-vale, staalblauwe
ogen met een schijnbaar altijd afwezige blik de wereld schouwen ; paradoksaal en onwennig
voor degenen die deze dichter-mens als een hooghartig, zelfgenoegzaam en on-maatschappelijk wezen moeten zien. — Van aanzien is hij echter in zijn paradoksale vaak moeilijk
grijpbare natuur ook „k r i t i k u s" : een vastberaden mond, met scherpe gelaatstrekken,
met een te grote kop, die altijd wat voorovergebogen lijkt, kort in zijn handelwijze, de
man van het ogenblikkelijke en rake oordeel, met een aangeboren intuïtie voor de
diepverborgen oorsprong der dingen. En dwars door het dichterlijk aanzien van deze
kritikus heen zien we een derde kant van zijn persoonlijkheid en wel de „d e n k e r"
Marsman : starend in blauwe verten, moedig zoekend naar de bron der gedachte, vragend
en her-vragend naar het „waarom ", doch dit laatste niet om te systematiseren zoals
de filosofen dit eeuwenlang hebben gedaan en nog doen, maar om de vorm van het
enkelvoudig „kleine" getransformeerd te kunnen zien naar het „grote" in het kosmosgeheel.
Zo hebben wij Marsman bij voortduring drieledig te zien in zijn verschijning van
d i c h t e r-k r i t i k u s-d e n k e r. En met dit drieledig karakter voor ogen willen we
voor een juiste waarde-schatting van deze verschijning in onze moderne litteratuur een
résumé geven van de door hem gepubliceerde, voornaamste geschriften in boek-vorm,
*) Uitgave De Gemeenschap, Utrecht.
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om dààr, waar het nodig zal blijken, ook stil te staan bij zijn losstaande publicaties uit
de dagbladen- en tijdschriftenpers.
Verzenbundels van hem zijn verschenen : In 1923 „Verzen" ; in 1925 „Penthesileia" ;
In 1927 „Paradise Regained" ; in 1930 „Witte Vrouwen" ; in 1932 „Voorpost" (niet In
de handel) en in 1934 „Porta Nigra". Kritieken en essays werden gebundeld : in 1926
„De Anatomische les" ; in 1928 „De Lamp van Diogenes" en In 1931 „Kort Geding ".
Novellen en één roman zagen het licht : In 1927 „De Vliegende Hollander" ; in 1929
„De Vijf Vingers" en in 1933 de roman „De Dood van Angèle Degroux".
De opsomming van deze boeken verschaft ons bij voorbaat enig overzicht van Marsman's
oeuvre, dat in 10 jaren tijds tot 12 boeken blijkt te zijn gestegen. Dit aantal vast te stellen
is voor een juist begrip van deze litterator van fundamenteel belang, omdat we in hem
de leider der na-oorlogse letterkundigen - generatie hebben te zien. Marsman is de
centrale figuur geweest in de jaren 1920-1930 waar rondomheen de moderne „jongeren"
zich schaarden, hem talent en gezag toekennend, genoeg om hem zonder stemming,
hoofdelijk en allen voor één tot „aanvoerder" te maken van een vooral in de aanvang
zéér hartstochtelijk dichter - geslacht. Naast hem stond weliswaar de gestalte van de ontijdig
gestorven dichter -kritikus uit Vlaanderen, Paul van Ostayen, eveneens een man van
grote allure, schijnbaar óók vóórbestemd tot een leidende rol in onze Groot- Nederlandse
letterkunde, doch deze door velen vandaag aan de dag nog niet begrepen strijdbare
Vlaming, met zijn uitzonderlijk begaafd talent, bleek bij zijn leven geen uitweg te kunnen
vinden uit de tragiek van de omstandigheden waarin hij te leven had. En zo werd Paul
van Ostayen door het noodlot achtervolgd, evenals die derde rijk - begaafde „jongere,
de rooms- katholiek Gerard Bruning, waarvan Marsman in 1926 bij zijn dood geschreven
heeft „hij de dapperste van ons allen ". Van Ostayen en Bruning, zij werden beide vóór
hun tijd weggerukt in het heetst van de strijd die opvlamde temidden van een springlevend na -oorlogs letterkundigen -geslacht. En Marsman was het als de enig-overgeblevene
van 3 tot grote daden geroepen jonge mannen, op wie de taak rusten bleef om te
volharden in de zware strijd voor een vernieuwing van onze Nederlandse literatuur.
En hij heeft zich, aangewakkerd door een machteloos gevoel van verzet, dat over hem
kwam bij de vroegtijdige dood van zijn twee verwante „kameraden ", hartstochtelijk
van deze taak gekweten. Dit te constateren kan ons niet moeilijk vallen wanneer wij
bekend zijn met de felle verbetenheid die er spreekt uit zijn kritieken en opstellen.
Wij willen hem zelf voor een ogenblik aan het woord laten door enige fragmenten te
citeren uit zijn getuigend en vermanend artikel „De sprong in het duister ". Hierin houdt
hij gelijk een advokaat, die hart heeft voor zijn cliënt, een hartstochtelijk pleidooi vóór
een vernieuwing van onze dichtkunst na 1910, dus na een Boutens, na Leopold, van Eyck,
Keuls, Jacob Israël de Haan en na Werumëus Buning, Nijhoff en Bloem. Wij citeren :
„De zwervers, de felle ontdekkers zitten thuis, bij den haard, verkleumd en ontgoocheld
een zwaar vermoeid duister hangt voor hun oogen ; hun blik verdoft en hun lachen is
dood. Er toomt een lauwe lamlendigheid door onze aadren, er heerscht — och waarom
niet ? — algemeene tevredenheid. Maar er is geen spanning, geen kracht en geen durf.
Men glimlacht ; men resigneert..........
De dichtkunst is eeuwig en onveranderlijk, maar haar verschijningsvormen wisselen, met
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den tijd ; en er kentert iets (er kentert ook iets terug, Ik weet het), en mogelijk is het,
de dichtkunst een nieuwe gedaante te geven ; een nieuwe substantie, en een nieuw aspect ;
en ze moet een nieuw aanzijn krijgen ; ze kréég dat in aanleg. En nu versaagt ge, nu
aarzelt ge man voor man ; nu valt ge terug ; nu laat ge de aangevangen (her)-schepping
slordig, onafgewerkt liggen, nu aarzelt ge, en resigneert.
Daarmee schaadt ge, per slot, maar zéér tijdelijk de dichtkunst : zij kan wachten ; ze
heeft vaker gewacht. Maar gij schaadt en smaadt u zelf en het leven. Gij verwijt uw
slapheid den tijd, en ik geef het u toe : de tijd is doodlijk vermoeid en vermoeiend ; maar
ten andere : gij-zélf zijt de tijd. En wat zegt ge : het laat zich niet dwingen ; het laat
zich wél dwingen ; het laat zich in waarheid alléén dwingen, afdwingen, verov'ren. Nu
versaagt ge, en de twee, drie, die het waagden vooruit te gaan, verkommeren op hun
voorpost.
Besef, dat wij, de jongeren van heden anders moeten leven en werken dan die van gistren.
Hoe die vernieuwing zich collectief vóór zal doen, en waarheen zich historisch richten,
is natuurlijk onzeker ; en natuurlijk voor ons, die beginnen en doorzetten moeten zonder
eenig belang ; — een sprong in het duister ? Waarom niet? Alles, maar dan ook alles,
Is beter dan zuchten en kwijnen in schemer en half-dood ; liever onkruid dan klimplant.
Vooruit !"
Na lezing van deze woorden van Marsman zelf gevoelen we daarin meer dan enkel
kritiek-beoefening ; achter deze uitingen woelt een warm hart, dat „getuigt" vóór een
zaak die het voor de volle honderd procent in bezit heeft. Marsman staat hier eenzaam
en alleen op de bres gelijk een Lodewijk van Deyssel om klankbodem te vinden voor zijn
idealen bij degenen die hem omringen en deels ook bestrijden. Hier ligt de diepe betekenis van zijn groot strijderschap en van zijn kille tragiek tevens ! Hij vecht in verbetenheid, hij mokert en tart, hij daagt uit — doch hij wéét zichzelf in dit heroïsme
tegelijkertijd de verdoolde, de Don Quichotte, die tegen windmolens vecht, wiens
vuisten-ballen een humoreske betekenen kan ! Maar zelfs in deze tragiek van dit dichterleven blijft hij groots, want hij staat tenvolle achter hetgeen wat hij te zeggen heeft.
We hebben hierin zijn uitzonderlijkheid te erkennen, want van welke strijder vóór een
strijdbare overtuiging kan men zeggen dat hij eerlijk te staan weet, verankerd in de
vezelen van die overtuiging ! Van slechts zéér weinigen, en van de massa zéker niet !
Vandaar dat de Marsman -gestalte in onze letterkunde sterk staat door de „werkelijkheid"
waarop hij gebouwd is. Let wel, ook al zal deze „werkelijkheid" voor menigeen grenzen
aan een „fictie" ! Doch zelfs met deze fictie voor ogen, kunnen we het niet ontkennen
dat we in Marsman iemand ontmoeten, die het niet alleen waard is om met ernst en
diepere belangstelling te worden bestudeerd uithoofde van een majesteitelijke ,,geweldigheld" die bloot gevolg is van zijn kunstenaarschap, maar die ook onze hartgrondige aandacht opeisen mag door zijn eerlijkheidszin, uiting van waarachtige menselijkheid.
ik hoor niettegenstaande dit laatste telkenmale de onrechtvaardige aanklacht uiten tegen
de figuur van deze dichter-kritikus-denker, dat hij met zijn literaire arbeid geenszins
recht hebben zou op een plaats in onze maatschappelijke samenleving, die bewonderd
mag worden. En daarbij wordt deze aanklacht dan gemotiveerd door te zeggen, dat de
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denkbeelden van deze indivldualistiese mens (wie is dat niet ? !) niet geworteld zijn in
de bodem van een sociale gemeenschap. Nader verklaard wordt hier dus bedoeld te zeggen
dat Marsman eigenlijk gespeend zou zijn van alle eigenschappen nodig om staande te
blijven als „mens tegenover mensen ", als product van een maatschappij tegenover die
maatschappij. De Marsman -figuur zou dus maatschappelijk beoordeeld gelijk te stellen
zijn aan de figuur van de Tachtiger van Deyssel, die anti- sociaal gericht als hij was, een
niet onbelangrijk deel van onze menselijkheid liet opgaan in louter aesthetica van het
„woord ", in hoogmoedig, programmaties individualisme en in goddeloze „Gottlichkeit"
der extase. Het lijkt mij goed deze onrechtvaardige aanklacht, die meer en meer voor
een groot deel van ons volk de Marsman -figuur dreigt te vernietigen en te verdraaien,
eens en vooral uit de weg te ruimen. En wel niet in de eerste plaats om Marsman als
„Marsman" te vrijwaren — dit zal hij zelf beter kunnen dan ik — doch om een werkelijk
belangrijk stuk kuituur-historie in de beweging van onze na -oorlogse letterkunde levendig
te doen blijven voortbestaan voor onze tijd. Want de aanklacht die geuit wordt tegen
de Marsman - gestalte houdt tevens eenzelfde aanklacht in tegen een deel van een gehele
generatie van letterkundigen, zijn tijdgenoten.
Alvorens nu in te gaan op een rechtvaardiging van Marsman en de zijnen, zal het goed
zijn te zoeken naar de oorzaak waardoor de aanklacht tegen hen in het leven geroepen
kon worden. En ik geloof, dat we niet in gissingen en vóóronderstellingen blijven haken,
wanneer we deze aanklacht zullen verklaren vanuit een onbegrepenheid die er heerst bij het
grote publiek ten opzichte van de moderne schrijfkunst. Deze onbegrepenheid toch ligt wel
zeer voor de hand. Van nature is de mens een impressionisties gericht wezen. D.w.z. hij is
vatbaar voor de indrukken die van buiten tot hem komen en die zich weerspiegelen in zijn
ziel, zijn innerlijke gestalte. Deze impressionistiese gerichtheid in de globale massa-mens
is een volkomen n a t u u r I ij k verschijnsel en zal door zijn zin voor passiviteit niet
spoedig kunnen veranderen. Vandaar dat het verklaarbaar is dat deze voor indrukken
ontvankelijke mens in eerste instantie (zo niet altijd) schouderophalend zal moeten blijven
staan tegenover een mens, die een tegenovergestelde gestalte kan aannemen, gevoelig
als hij is door het expressionisme. De expressionist, dat is de mens die zichzelf activeert
door een overbrenging van eigen visie op de buiten hem gelegen wijde wereld. Hij is
de tegenvoeter van de impressionist, macro-kosmopolities en dààrin visioenair. Uit zijn
gerichtheid op de werelden-dragende kosmos is bij hem de drang ontstaan naar „Vernieuwing" en wordt hij de schepper van een nieuwe vormenwereid, welke diametraal
gesteld is tegenover de innerlijke vorm van kleinheid bij de impressionist. Het is begrijpelijk dat impressionisme en expressionisme elkaar moeilijk verdragen kunnen en
dat hun wereldbeelden voor elkaar dikwels even moeilijk te verstaan zijn. Terwijl het
impressionisme zoekt naar de handhaving van het passieve beeld van de mens, tracht het
expressionisme een nieuw mensenbeeld voor ons op te roepen. De droomgestalte van
de impressionist staat hier op gespannen voet met de veelbewogen daadkrachtige figuur
van de expressionist, en zij blijven vreemden voor elkaar. Hieruit nu valt de onbegrepen
er bij het grote impressionisties gerichte publiek heerst. t.o.z. van de expres -heid,
kunstenaarsvisie af te leiden. En daardoor wordt een uiting van eerlijke kritiek-sionte
ook aanvaardbaar. Doch het wordt anders, wanneer deze kritiek, die gevolg is van het
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autonoom karakter van de impressionistiese wereldvisie, zich niet gewonnen wil geven
voor hetzelfde recht waarmede het expressionisme zich tenvolle staande mag houden
en verdedigen. Impressionisme en expressionisme zijn beide uitingen van menselijkheid
en hebben beide éénzelfde recht van bestaan, ook al komen zij voort uit verschillende
geaardheden bij de mens !
De aanklacht nu welke uiting vindt bij de impressionistiese mens tegenover het werk
van Marsman is ten enenmale onrechtvaardig zolang zij geen bewustheid geniet van een
gelijkwaardigheid met het expressionisme, waaruit een zeer groot deel van Marsman's
werk is ontstaan. Eerst wanneer de impressionist zich er fundamenteel van overtuigd
heeft dat er in het expressionisme kernwaarden van waarachtigheid voorkomen, zal hij
mogen overgaan tot kritiek- uitoefening. Zonder dit voorafgaande onderzoek mist hij
elk recht tot het uitspreken van een bevoegd oordeel over het expressionistiese kunstwerk, laat staan dat hij er zich met een vernietigende, naar mufheid riekende „Satz" van
zou kunnen afmaken.
Wij willen echter zoeken naar de waarachtige waarden, die er zijn in het expressionistiese kunstwerk en dit doen, naar aanleiding van Marsman's nieuwste verzenbundel
„Ports Nigra".

• •
Het valt moeilijk om uit de bundel „Porta Nigra" een opgang of een daling waar te
nemen van Marsman's dichterschap voorzover wij er een historiese ontwikkelingsgang
in zouden willen aanmerken t.o.z. van de reeds in 1927 gebundelde verzen uit „Paradise
Regained". In de colofoon van Porta Nigra lezen we wel de data 1926-1933, doch, naar
ik meen, is het merendeel van deze verzen tot verwoording gekomen in de tijd waarin
ook „Paradise Regained" ontstaan is. We willen dus van een historiese vergelijking
afzien, doch bij onze bespreking niettemin bij voortduring al het vroegere werk van
Marsman voor ogen houden.
Bij lezing van „Porta Nigra", dat uit vier deelen bestaat — Breeroo, opgedragen aan
Menno ter Braak ; Terugtocht, opgedragen aan E. du Perron ; Hemelsblauw, en Porta
Nigra, het laatste dat werd opgedragen aan Jan Engelman zien we echter terstond
een treffende gelijkenis met al Marsman's eerder gepubliceerde verzen, mn. met de verzen
uit „Paradise Regained". Het is de horizontale sfeer der gedachten, die typerend te noemen
zou zijn voor een groot deel der vitalisties-expressionistiese kunst, waarin de kosmos
wordt bezongen, wild en heroies, in doodsangst en in een gevoel voor versplintering.
Enerzijds zien we in deze kunst de electriese aangeladenheid door een vonkenspattende
dynamiese kracht, die zich uitslaat dwars door elk klassiek metrum der oude verskunst
heen, terwijl anderzijds de virtuose spanning tot uiting komt in een beklemdheid tussen
de polen van Eros en Dood. Eensdeels is deze kunst leven-aanbiddend, geweldig, hecties
verbeeld en driftig voortbewogen in een Nietzscheiaans tarten van de dood om anders deels een weeklagend graflied te zijn van een die zichzelf soms te-veel is, ronddolend als
hij trekken moet over de steilte der aarde als een eenzame die gevoelt de strijd tegen
angst en zwakheid te zullen gaan verliezen. Hier ligt de tragiek van Marsman's innerlijk
dichterschap, die met een tweetal citaten uit zijn eigen werk overduidelijk bevestiging
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vindt: „vecht dan desnoods heroisch-onredelijk tegen een einde, maar confereert
niet......" en naar wat hij schrijft in het derde en laatste „vers voor een doode" : „ik kan
geen afstand doen, noch van mijzelven — noch van mijn wrevel en opstandigheid ". Schrijnend komt hier de breuk in Marsman's innerlijke gesteldheid tot uiting. Hij verlangt een
heldhaftig strijder vóór het ,,leven" te zijn, doch gevoelt dat hij één maal dood zal
gaan en daarin afstand zal moeten doen van zichzelf, van alles wat hem aankleeft aan
aardse vreugde en leed, ja ook van zijn leed, dat in wezen immers ook „I e v e n s sappen"
met zich omdraagt I En dan moet hij eerst zijn overspannen doodsverachting uiten In
een lied
Aan de Dood
Dood
neem mij mee
ik heb hier afgedaan
ik wil op de rotsen tepletter slaan
en versplinteren in open zee
mij mee,
dood.
om terstond daarna even driftig en angstig voor zichzelf tegenover de achtergrond van
het misterie achter ons leven, zijn „Vrees" uit te storten :
k vraag mij af
hoe lang het nog duren zal
dat ik als een bal
heen en weer word geslingerd
en van vreezen verval
tot steeds dieper vreesachtigheid
en hoe kort is de tijd......
hoe kort is de tijd
dat ik als een bevende voorjaarswingerd
tegen den muur van het leven hang ?
En dan vervolgt hij dit Vrees-vers met zich-zelf de vraag te stellen „waarvoor ben Ik
bang" .2 Het antwoord luidt „dat hij bang is om de weg niet meer te vinden naar het
hart van het leven." En al zal dit begrip „leven" van Marsman nu vitalisme betekenen,
waarin levensverrukking en levenskracht van de mens, van het I e v e n z e l f het
hoogste zij, terwijl het voor ons de betekenis draagt van „vergeving-genade-verlossing,"
vertikaal gericht, toch horen we hier de snerpende schreeuw opklinken uit een benauwd
hart, dat zich, zij het onbewust, bergen wil en vóórbereiden voor de wereld der onsterfelijkheid, die zelfs een vitalisties hart belaagt. En we zien hiermee de waarheid
van eeuwengedachte bevestigd in de woorden van de felle Jezuïtenbestrijder uit PortRoyal, Blaise Pascal : „De onsterfelijkheid der ziel is iets, dat zoo belangrijk voor ons
is, dat ons zoo diep raakt, dat men alle gevoel verloren moet hebben om in onverschilligheid erover te verkeren, hoe het daarmede staat". En zo ook moet de dichter
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Marsman deze ergernisverwekking van een wereld, die verborgen blijft, telkenmale ervaren, dwars dóór zijn vitalisme heen. Doch hij blijft er zich tegen verzetten, hij haat die
symptomen van zwakheid en angst binnen in zijn hart, hij wil niet mee doen met dat
„oudewijven- gejank' van de massa, want hij heeft daarvoor teveel gelezen van „Der
Wille zur Macht" van Nietzsche en van diens „Also sprach Zarathustra". De heilsleer van
Nietzsche heeft hem aangevreten en voert hem naar de uitzondering van het sterke
individu, op de berg, waarvanaf hij in scherts en aristocratie (?) van de geest kan neerzien
op het donker der aarde, op de nietige mensjes die gelijk slakken hun gang kruipen
door het stof. In een scherp gericht belijdt hij een volgeling van Nietzsche te willen zijn
In het vers:
Lex Barbarorum
Geef mij een mes.
ik wil deze zieke plek
uit mijn lichaam wegsnijden.
ik heb mij langzaam recht overeind gezet
ik heb gehoord, dat ik heb gezegd
in een huiveren, donker beven :
ik erken maar één wet:
Iéven.

allen, die wegkwijnen aan een verdriet,
verraden het, en dat wil ik niet.
In dit vers stormt de hardheid van een barbaarse wet op ons aan en raakt deze aan de
bornput van ons „zijn ", doch we moeten er terzelfdertijd de overspannenheid in opmerken van een dichter-ziel, die tijdelijk een zo echt mogelijk „navolger" van die
grootste onder de hersen- atleten op aarde wil zijn : Friedrich Nietzsche. En zo hebben
we eigenlik alle verzen van Marsman te zien, die een Nietzsche -geest met zich omdragen.
Het Nietzscheiaanse erin lijkt dikwels te programmaties te zijn, teveel voortgekomen
uit de wens toch vóór alles een übermensch te kunnen zijn. Dit is zeker zijn hoogmoed,
zelfs ook, wanneer die zin voor het heersende geweld van Nietzsche verweven ligt met
zijn vlees en bloed, vanaf zijn geboorte. De hoogmoed van zichzelf te willen verheffen
boven het zwakke uit, die blijft, temeer bitter is het dan voor hem om zijn strijd op
„leven" en „dood" in dit aardse vlak te moeten zien uitvechten, zuiver horizontaal.
Want het vitalisme is uit de aarde aards en ziet de dood hierdoor enkel als een bedreiger van het „leven ", zonder meer. Het is de kramp van een mens die de wereld
antropocentries schouwt, die zichzelf zoekt in het leven, in de tijd, die hij-zelf is. De vitalist
bekommert zich niet om de verwrongen denkbeelden waarmee Pascal te worstelen heeft
gehad, hij blijft niet stilstaan voor deze Pascaliaanse gedachte : „een zwakke windzucht,
een druppel watér kan de mens vernietigen ". Neen, want in deze woorden staat zwakheid
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te lezen door een buigzame gestalte die er In verbeeld kan worden, In deze woorden
wordt de levensdrang van de mens naar uitbundigheid en zijn roekeloos willen opgaan
in de zeeën -bergende kosmos, in de weg gestaan.
In de verzen met een Nietzscheiaanse inslag is Marsman echter niet volkomen de vitalist,
die hij van nature zou kunnen zijn. In zijn naar Nietzsche riekende verzen wordt hij programmaties en zoekt hij zijn natuurlijke lust naar „leven" te doen opgaan in een „wil
naar de m a c h t", waarvan Nietzsche in zulke hemelbestormende Sátze gewaagt in zijn
boek „Der Wille zur Macht". In het geciteerde vers Lex Barbarorum hebben wij dit reeds
kunnen opmerken door de overspannenheid daaruit, die niet natuurlijk aandoet, integendeel, die de natuurlijke Marsman verraadt te zijn een massa-mens als millioenen massamensen, bezig als zij moeten zijn in hun diepste innerlijk met de strijd om een metafysies wereldbeeld. In Marsman's kennelijk op zijn grote bewondering voor Nietzsche
ingestelde verzen schijnt een overwegend verstandelijk element vorm te vinden, met
het gevolg dat er in zijn nieuwe bundel „Porta Nigra" versregels staan, die noch
aestheties, noch vormelijk „aus einem Guss" gegoten zijn. Voor degenen die bekend
zijn met het werk van Nietzsche zullen die regels hun natuurlijke dwaasheid missen, die
zovele andere verzen van Marsman bekoorlijk maakt. In een vergelijking tussen „Porta
Nigra" en „Paradise Regained" op grond van een Nietzsche-geest, zouden we kunnen
concluderen, dat de laatstgenoemde bundel naar zijn wezen dichterlijker en daardoor
ook schoner en aangrijpender is dan de eerste, omdat in „Paradise Regained" het programmatiese ontbreekt. De vitalist heeft zich kunnen uitstorten in die verzen, volkomen
vrij van invloeden, even natuurlijk als de Niagara-waterval zijn stromende waters de
vrije loop laat in een donker voortrommelend woest en meeslepend rythme. In
„Paradise Regained" heeft de ontroering van een dichterhart een klankbodem gevonden
in diepste realiteit. Stoutmoedige verbeeldingen worden vastgegrepen en meegesleept
op de wilde cadans van een technies-geperfectioneerd rythme. Deze verzen zijn soms
droomverwachtingen, die drijven op de chaotiese stroom van het bruisende bloed, om
straks weer hijgingen te zijn naar tuimelende ruimten en over- horizontale regionen. De
bronst van een oerinstinct viert hier hoogtij in een vaak magistrale zang, die deze verzen
maakt tot documenten uit onze Nederlandse litteratuur. Groots en overweldigend staan
hier klare — o, paradoksale waarheid ! — hersen-absurditeiten verwoord als de som van
eeuwen-gedachten : fel, verblindend wit, fonteinend in zilveren flonkers van zon
waterkransen. „Paradise Regained" is één lied, één hartstochtelijke-dórgoten
Nomaden-zang, één wilde krijgsdans! „Eeuwen wentelden hun volheid samen ", zo is
het misschien in alle verzen uit deze prachtige bundel, die in de periode van na de
oorlog zijn gelijke nog vinden moet, binnen onze grenzen. Er vonkt genialiteit in, een
vuur van een geest die gezegend en daarin tegelijkertijd ook bezwaard is met de dichterlijke oer-verbeeldingskracht.
In vergelijking tot „Paradise Regained" — wij zeiden het reeds — is „Ports Nigra" zeker
een vermindering, een teruggang. Doch, ook in deze nieuwe bundel ontwaren we de
dichter die zijn versinstrument op meesterlijke wijze beheerst. Ook hier valt ons de
verbeeldende zienerskracht op, de creatief-aangeboren zin voor renovatie, de roep van
het bloed, op welks rode waaiers de dichter zijn gedachten drijven laat, overgeleverd
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aan een even roodgekleurd verlangen naar „leven ". M e t de breuk, met zijn tragiek,
dat dit verlangen telkenmale wordt stukgestoten op de harde kern van een onuitroeibaar doodspessimisme.
Evenals we in „Paradise Regained" een Invloed hebben kunnen waarnemen van de zijde
van de jonge Duitse expressionisten als Georg Heym, Georg Trakl (vooral deze), René
Schickele, Franz Werfel e.a. moeten wij deze invloed constateren t.o.z. van „Porta
Nigra". Ook hier ontmoeten we expressionistiese verzen en eveneens zuiver impressionistiese gedachten-reeksen. Ook gevoelen we hierin weer iets van zijn begrijpelijke
voorliefde voor het werk van een drietal Franse scribenten : de zwerversgestalte van
Blaise Cendrars, die van de aarde-verzwelger Joseph Delteil en die van de driftige
absolutist Henri de Montherlant. Het zijn drie kunstenaars van het „vitalisme pure",
vandaar dat Marsman zich daarin aan hun verwant gevoelt, bezwangerd als ook zij zijn
door druivengeur, en door de magie van het avondlijk firmament, boordevol overstroomd van de zinnen -slepende kracht van Dionysos.
Ook weer hier in deze nieuwe bundel staan vele moeilijk-begrijpbare versregels. Doch
wij hebben bij lezing hiervan voor ogen te houden dat de dichter Marsman meestal
verstrengeld is met de denker, en dat hij daarin in zekere zin profeties genoemd zou
kunnen worden. En óók dat de 20e eeuwse expressionist niet meer die lange omschrijvingen
dulden kan van de 19e eeuwse naturalist, al gevoelt de Marsman-expressionist zich ook
geen kind van de eigentijdse Neue Sachlichkeit. Dikwels zien we een vers van Marsman
bestaan uit enkel „woorden ", woorden die geladen zijn met electriciteit, en aan de buitenkant waarvan we tevergeefs zullen zoeken naar de diepere betekenis. We moeten
deze „woorden" leren verstaan vanuit hun macro-kosmopolities karakter, en dan ook
wel als uitroeptekens, even donker en dóór-zichtelijk als inhoud-rijk. Ter illustratie
van het zuivere „woord "-gedicht van Marsman willen we een vers citeren uit het
weekblad ,,De Nieuwe Kroniek" van 22 Maart 1923, welk blad reeds sedert jaren niet
meer bestaat.
Freiburg i.B.
Huizen
hurken
roode kring
korvenring
toren
tuimel
flikkering
morgen
wimpel
zijden zon.
Dit vers had misschien het relaas van een getroubleerde kunnen zijn, van een wiens
zinnen tijdelijk verbijsterd zijn. Doch het ligt dichter bij de waarheid, wanneer we
zeggen dat de dichter dit woord -stamelende vers geschreven heeft in een half of heel-
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hallucinaire toestand, die het vers moeilijk reconstrueerbaar maakt voor de buitenstaander. Elk „woord" hier houdt een reeks van gedachten in, is in wezen eigenlijk
een gecomprimeerde gedachten -gang, een zéér verkorte versregel dus. De „woorden"
schijnen louter stamelingen te zijn, ofschoon zij naar hun verdicht wezen compacte gedachten-massa's vormen, waarin de dichter zijn gevoel, zijn visie, zijn ganse levenstragiek
(misschien) heeft uitgezegd. En daarom, we kunnen deze „woorden" nimmer zien als
symbolen, zoals vele dat zo gaarne zouden doen, doch zij vormen aardse r e a I i t e i t,
en kunnen daarin alleen begrepen worden vanuit een vèr- beeldende, op heelal en ruimte
gerichte blik.
Bij nadere lezing van de verzen uit „Ponta Nigra" maken zij niet de indruk op ons
dat zij geschreven zouden zijn met het gevoel van zelfbevrijding, zoals Goethe dit heeft
gehad toen hij de geschiedenis van zijn gal- bittere levenstragiek uitbloeden liet in zijn
boek : „Leiden des jungen Werthers". Daarvoor blijven de verzen van Marsman misschien
te dikwels zonder oplossing, zonder uitzicht, troosteloos in zelfverwardheid. De dichter
schijnt te moeten worstelen bij de verwoording van zijn gedachte, waardoor, naar het
ons voorkomt, zijn verzen eerst uiterst moeizaam en traag ter wereld komen. Deze
worsteling die aan het Marsman-vers vóórafgaat vormt eigenlijk een contradictie met de
vrije vorm waarin dit vers tot staan is gekomen. De worsteling zou immers verklaarbaarder verschijnsel zijn geweest voor de kunst van een dichter uit de oudheid, die zijn
gedachten te wringen had in het keurslijf van het klassieke metrum en rijm. Dat het
vrije vers van Marsman, ongebonden als het naar zijn aard is, te kampen heeft met een
wilde strijd der geboorte, dat doet ons zien dat we hier met een waarachtig dichter te
doen hebben, voor wie het dichten „spanning" betekent, een „wat m o e t e n uitzeggen", en niet een louter asthetiese genoegdoening. De spanning is wellicht het element
dat Marsman's gedichten doet varen tussen horizont en evenaar, tussen planeten en
wereldbol, tussen wilde schrik en uitbundige vreugde.
Wat ons vooral opviel in de bundel „Witte Vrouwen ", nl. de lugubere sfeer der doodsgedachte, reden waarom de dichter Bloem deze bundel, naar ik meen, eens heeft genoemd „een boek van de dood ", dat gevoelen we opnieuw, en dan verhevigd terug In
„Porta Nigra". We horen hier de doordringende schreeuw van een gewond hart, de
storm van het bloed dat kookt en ziedt van drift bij het gevoel van weeklagen over het
eigen lot. We horen het graflied somber wegdreunen over de toegesloten graven van
eens „vitale" mensenlevens, en we ontmoeten het verzet tegen eigen lot, tegen de
klimming der jaren, die naar de ouderdom voert. (De Grijsaard en de Jongeling). Ook
bemerken we hier Marsman's strijd, zoals we die reeds eerder hebben aangeduid gezien
in zijn pleidooi vóór een vernieuwing van onze letterkunde „De sprong in het duister ".
Zonder Weerklank

Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt;
Ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt ;
verzwelg mij, smeek Ik — maar zij drinken niet,
wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet.
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Marsman kan het niet verdragen dat zijn gedichten, kritieken en diepe gedachten geen
gehoor vinden en enthousiasme bij zijn volk. En dit is, zoals we al eens opwierpen ook volkomen onrechtvaardig, temeer onrechtvaardig wanneer een beschuldiging vanuit het
publiek tot hem gericht, „dat hij niet opgaat in zijn volk, zijn vaderland, zijn aan de
Noordzee gelegen laagland" gelogenstraft wordt door zijn uiting van vaderlandsgevoelen :
Holland
De hemel grootsch en grauw.
daaronder het geweldig laagland met de plassen
boomen en molens, kerktorens en kassen,
verkaveld door de sloten, zilvergrauw.
dit Is mijn land, mijn volk;
dit is de ruimte, waarin ik wil klinken.
laat mij één avond in de plassen blinken,
daarna mag ik verdampen als een wolk.
Dit prachtige vers verdient algemeen gekend te worden, het is de zang van een grote
Nederlandse geest, het is het portret van een land, dat groot is. Maar ook is dit vers
de noodkreet van een, die smeekt om toch éénmaal „weerklank" te mogen vinden bij
zijn volk, bij zijn sociale medemens ! Hier wil de individualist, die Marsman is, en die
wij allen zijn, verpulveren om één te kunnen worden met de massa, slechts voor één
ogenblik, want zeggen zijn geslagenheid en wantrouwen hem, tegen de farizeiese wereld
die buiten hem staat, „langer zal het wel niet mogelijk zijn ". Want daar is zijn verbittering voor verlorenheid, voor teleurstelling, die hij uiten moet in schijnbare hoogmoed :
Verbittering
De namen van wie eens mijn vrienden waren
werden tot asch tusschen mijn tanden, en Ik spuw ze uit,
eenzaam schijnt men te moeten zijn In deze doode landen,
het leven dooft in kaars na late kaarsvlam uit.
Hier teren we Marsman van een andere kant kennen, die waarin hij zijn diepste gehechtheid uitspreekt voor de „horde", zijn gevoel van eenzaamheid dat hem uitdrijft naar de
gemeenschap. En hij doet dat in verborgenheid, verbitterd, fanatiek, In voor zichzelf
ook te groot klinkende woorden. Hij voelt zelf zeker ook de overspannenheid in de
gedachte dat hij „zijn vrienden uitspuwt tussen zijn tanden ". En dan horen we hem
roepen „grootsch en meesleepend wil ik leven ", om deze roep te voelen versmoren
In een verwilderde angst voor het einde :
Regen
De regen valt in den nacht
In het dal, tusschen donkere bergen;
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uw haar en uw handen zijn zacht,
maar waar, waar moet ik mij bergen
in dien laatsten verwilderden nacht
als de hitte de overmacht
zal verkrijgen op al het zijnde
en de dood in de vlammen ons wacht,
nu kan ik nog wel bij u schuilen
maar hoe zal het zijn in dien nacht
als de winden als wolven huilen
en de eeuwige vierschaar ons wacht.
o God ! sta ons bij In het einde •-wij zelven zijn zonder kracht.

Dit Is een vers van grauwe, verblindende schrik, een angstlied waaruit een S.O.S. naar
omhoog schiet om redding voor een veilige overtocht. De woorden van dit vers breken
door het vitalisme heen en dragen zijn gedachten verder dan de plaats tot waar rationeel
denken mogelijk is ; het is het tegendeel van een „gebed ", het is een felle brand die
uitgeslagen is in het hart van een dichter, het is agressiviteit en lijdelijkheid tezamen. We
willen over de inhoud van „Regen" niet gaan redekavelen noch filosoferen, we willen
er enkel een vraagteken achter zetten, om daarmede een mogelijkheid te kennen te geven
van de lichtende vertikaal die ook in dit geplaagde dichterhart een verlossend schijnsel
kan werpen. Die mogelijkheid, die ons aller m og e I ij k h e i d is ! Niet meer en niet minder!
—, bepaald als ons lot a priori reeds is, „jenseits vom Gute and Bose", om met Nietzsche
te spreken. En naar aanleiding hiervan willen we het slotgedeelte aanhalen van het laatste
vers uit „Porta Nigra", dat getiteld is „Afscheid" :
de nacht is groot
en sterk de stem
die tusschen slaap
en morgen rood
roept uit het

nieuw Jeruzalem.
We zullen ons na het neerschrijven hiervan onthouden van analyse, doch we willen er,
zij het met terzijde -schuiving van elke vitalistiese inslag, mee instemmen, in de zekerheid
dat het nieuwe Jeruzalem éénmaal komen gaat om de nacht die nu groot is weg
te vagen.
Tenslotte vragen nog twee grote gedichten van „Porta Nigra" onze bizondere aandacht. Het zijn de twee lange verzen Breeroo en Don Juan. In Breeroo wordt ons op
volstrekt histories -klare wijze het drieste leven getekend van deze zeventiende -eeuwse
dichter, die „zijn leven (misschien) miest versleten heeft in kroegen en tavarens". We
zien hier de sensuele zinnelijkheid van deze dichternatuur ( „rusteloos, uitgehongerd,
onverzadigd "), zijn strijd om zijn onbeantwoorde liefde voor Magdalena Stockmans ( „dag
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en nacht en nu al hoeveel maanden -- zweeft hem dat vervloekte en geliefde beeld voor
— van de vrouw die hij nooit hebben zal ") zijn naief geloof in de wonderen der schepping („en boven alles het almachtig licht der eerste scheppingsdag "), en zijn wilde angst
voor de dood („en als hij, haast bezwijmend, het zwarte gif-tusschen zijn tanden proefde.. ")
Het leven van dit hartstochtelijk dichter-leven staat hier krachtig verwoord in donkere
volzinnen, op een wijze die Marsman's dichterschap tot monopolie schijnt te hebben,
groots, meeslepend, adembenemend. Ditzelfde kunnen we zeggen van het gedicht Don
Juan, waarin de tragiek wordt uitgezegd van een die tegen eigen, misschien nog zuivere
wil in, telkens opnieuw gedreven wordt door een leven der driften, zinneloos stortend
langs de steilte van het eigen leven, in een ademrovende val door de ruimte.
Doch we willen eindigen. „Ports Nigra" kan beschouwd worden als een evenement in
onze dagen van latent kunstenaarschap. Een gebeuren, dat onze aandacht tenvolle vraagt
om daarin bewonderd te worden, want hier is een dichter aan het woord, die nog altijd
als de grootste „dichter” gezien kan worden van een na-oorlogs letterkundigen -geslacht.
We zien momenteel geen dichtergeest naast Marsman staan, die hem evenaren kan, of
we moeten een geslacht teruggrijpen, naar 1910 en ons dan de figuur van A. Roland
Holst in de herinnering oproepen. Het is misschien zelfs mogelijk dat de gestalte van
deze subtiele mens hier en daar in zijn werk groter dichterschap verraadt door een
metafysiese sfeer der verbeelding, dan de verskunst van H. Marsman. We willen ons
echter tans onthouden van een vergelijking van deze twee grootste onder de tegenwoordige dichters, om er als laatste op te wijzen, dat de geest waaruit tot op heden het
dichtwerk van Marsman werd geboren, naar onze mening ten dode is opgeschreven
door de wereld van aardse krampen, waarin dit dichterschap aan het ronddolen is.
Renovatie van Marsmans' dichterschap kunnen wij voor het ogenblik alleen verwachten
van een vertikale kruislijn die zijn horizontale levensvisie doormidden breken zal. En
mogelijk zijn de symptomen hiervoor reeds aanwezig......

BOEKBESPREKING

Het leven van Arsenjew, door Iwan Boenin. Amsterdam, Van Holkema
en Warendorff N.V. 1934.
De boeken, die tegenwoordig uit Rusland komen, zijn hyperbelast met al de problemen,
waarvoor de revolutie ouden en jongen stelt en die met grote resoluutheid wel niet
opgelost, maar dan toch onder de ogen worden gezien, tot er de een of andere beslissing
in wordt genomen. Ze missen alle sentimentaliteit, ook diepere bepeinzing van het leven.
Grote vitaliteit en een zakelike, vaak zeer versnelde stijl zijn vaste kenmerken.
En nu krijgen we (door de Nobelprijs) de vertalingen van Boenin's werken in handen, en
lezen H e t I e v e n v a n A r s e n j e w. We zijn terug in het oude Rusland van vóór
de Sowjet, bij de Arsenjews uit een oud, verarmd adellik geslacht. We komen onder
de bekoring van het Russiese landleven en vinden terug die eigenaardige, droevige vertedering, die stille, soms wrange droefgeestigheid, die een vermoeide levenswijsheid
bevat. Naast de trots op het oude geslacht, treffen we de belangstelling voor de politieke
clubjes aan. Deze clubjes worden getekend met de afkeer van de aristocraat, die de
zucht naar verandering wel begrijpt, die ook wel bereid is welwillend en vriendelik te
zijn voor de boeren en bedienden, maar niet begrijpen kan en wil, waarom hij zich zou
opofferen „voor een eeuwig dronken bankwerker, of voor een boer, die geen paard bezit",
voor een massa, waarvan hij in werkelikheid niets afweet.
Het verhaal van Arsenjews leven is een geschiedenis zonder grote gebeurtenissen, maar
het is een rijk boek door zijn fijne details en zijn voorname geest. Een boek van onze
tijd is het niet meer. Het is een boek van weemoed om wat onherstelbaar voorbij is en
over een leven, dat geen toekomst heeft, waarin slechts de herinnering een waardevol
bezit is.
v.
H.

Legenden van Holland's kust door Carel Voorhoeve. Den Haag.
„Boek en Periodiek ".
Wij recenseerden nog steeds niet dit fijne bundeltje korte legendarische vertellingen,
welke toch zeker de aandacht wel waard zijn. De schrijver toont zich In deze simpele
vertelsels een begaafd schrijver, die met soberheid en eenvoud van taal arbeidt. De
simpelheid dezer schrijfwijze Is met haar klare duidelijkheid haar beste deugd en als wij
dit ook eenvoudig uitgegeven werkje ter lezing aanbevelen aan hen die nog rustig van
proza genieten kunnen, doen wij dat terwijl we de hoop uitspreken, dat de auteur zijn
zuiver Hollandsch talent in volgende publicaties nog zal ontwikkelen tot grooter volkomenheid.
P. H. M.
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Russen, door Jan H. Eekhout. Uitg. Mij. „De Tijdstroom ", Lochem.
„Nimmer verried zich de ziel van een volk liefelijker In haar argelooze naaktheid dan In
de door mevrouw Ssofja Fedorschtenko (1916--1917) in het veldlazaret stenografisch
opgeteekende brokstukken uit gesprekken en uitspraken gehouden en gedaan door de
eenvoudige kinderen, de soldaten, van dit Volk, dat het Russische is." Aldus Jan Eekhout
in zijn begeleidend woord bij de bloemlezing, die hij uit deze soldatengedachten in Hollandse vertaling samenstelde. Ook oorlogsliteratuur, maar van een heel apart soort,
„deze roode papavers, bloeiend tusschen de draadversperringen opwaarts ten hemel ".
In de oorlogsbrieven van gevallen Duitse studenten, door Witkopp verzameld, kwamen
ook wel dergelijke eigenaardig-hooggestemde lyrise brokstukken voor. Maar dan geef ik
toch aan deze eenvoudige Russen verre de voorkeur boven die intellektuele Duitsers, die
hun humaniteitsgedachten nooit helemaal los konden maken van de nationale waanvoorstellingen, waarin ze waren opgevoed. „Russen" is een document van zuivere menselikheid.
K. H.

Die van hun Leven vertelden, door Aart van der
Ditmar N.V. Rotterdam, 1934.

Leeuw. Nijgh en Van

Een posthuum werkje van Aart van der Leeuw. Een serie artikeltjes over allerlei figuren,
die op de een of andere manier over hun eigen leven verteld hebben, in dagboek, autobiografie of anderzins. De keuze van de personen is nogal willekeurig, de wijze van behandeling nogal journalistiek. Het boekje verraadt weliswaar een grote belezenheid en
er spreekt een grote liefde voor de voorbijgegane mens en zijn kultuur uit, maar het
verdiept onze kijk op Van der Leeuw nauweliks. Natuurlik lees je een posthuum werk
van een bewonderd schrijver met piëteit, maar ik denk niet dat er veel bewonderaars van
Van der Leeuw zullen zijn, die het als een gemis zouden beschouwen, wanneer dit boekje
nooit gedrukt was. En als historise suggestie én als literatuur zijn deze stukjes te kort
van adem om bizonden geslaagd te kunnen heten. K. H.

Wie eens uit het schaftje eet...... door Hans Fallade, vert van Nico
Rost. N.Y. S e ry i re, den Haag.
De herinnering aan „Kleiner Mann was nun" is nog niet verbleekt, hoe zou ze ook......
daar is een nieuw boek van Fallada. Feitelijk is het al weer oud, ik ben zelfs geneigd te
geloven, . dat het ouder is dan „Kleiner Mann". In elk geval is het een verschil als van
dag en nacht : het eerste, ondanks alles, vol licht, het andere duister. Nee, het is waar :
Willi Kufalt, deze andere kleine man, heeft geen Engeltje (La**mmchen), die hem behoedt. Hij is na zijn ontslag uit de gevangenis overgeleverd aan de wrede goedertierenheid van de brave mensen, waaronder zelfs zeer vrome. Die doen hem in de eerste
plaats natuurlijk de das om, die staren zich blind op de zonde en hebben geen oog voor
de genade. Tenminste zo stelt Fallada het voor. Maar achter Willi Kufalt zag Fallada
nu ook eenmaal als een grote grijphand de gevangenis staan, en onder dat noodlot is
het verloop van Willi's leven gegeven. „Wie eens uit het schaftje eet...... ", het is een
thema zonder variant.
Vandaar dat dit boek zo eentonig is, In tegenstelling met „Kleiner Mann", waar de
donkere tinten doven tussen de prachtig gestreken lichte toetsen.
Dit nieuwe werk van Fallada bevat een verhaal van de griezelig-donkere zijde van het
leven, die doolhof met slinkse, miezerige stegen. Natuurlijk huist ook daar nog wel de
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humor, als een luguber gewas in de schaduw van het dreigend noodlot. Maar die humor
is wrang, ze vreet onze heiligste gevoelens aan.
Fallada met zijn uitgebreide levenservaring heeft een boek geschreven, dat oriënteert.
Het geeft een verrassende kijk op het leven in de gevangenis en op de moeiten van
het dieven- en gabber -volk, dat in elk geval probeert, zolang mogelijk uit de handen
van de justitie te blijven. Ik geloof beslist wel, dat Fallada zijn kleine Willi zo genegen
is, dat hij hem liever uit de cel had gehouden, maar hoe in vredesnaam. Dat is een vraag,
waar de reclassering ook op peinst ; maar dat instituut schijnt -- mogen we Fallada's
beweringen geloven — bij-oogmerken te hebben.
Enfin...... het boek heet geen tendenz te bezitten. Willi's leven geschiedt als een natuurgebeuren : de oorzaak is gegeven, het gevolg is vanzelfsprekend. Aan de werkelijkheid
van deze levensgang behoeft geen twijfel te bestaan, maar aan de on moogl i j kheid van een
„daad ", die het kwade noodlot krachteloos maakt, wel. Natuurlijk had het boek bij
deze laatstveronderstelde oplossing een tendenz gekregen, ene, die de „natuur" vreemd
is, maar i nwonend in de „genade ". Echter...... dat is nu eenmaal een andere kant van
de zaak. Men moet er oog voor hebben, of, liever gezegd, er van weten mee te spreken.
d. B.

Antje, door J. P. Zoomers-Vermeer. Van Holkema en Warendorf's Uitgeversmaatschappij, Amsterdam. 1933.
Mevrouw Zoomers-Vermeer wil in haar boeken zeer beslist de indruk wekken van onbekrompenheid. In haar laatste roman, Antje, bepleit ze o.a. het geven van zakgeld aan kinderen, gepast kermisvermaak, een tegemoetkomende houding tegenover misdadigers.
Dat lijkt alles heel mooi ; in werkelikheid is deze ruime levensopvatting bij haar evenzeer
vorm als een strengere levenshouding dit niet zelden bij vele orthodoxe Christenen Is.
De onbekrompenheid van mevrouw Zoomers-Vermeer is geen onbekrompenheid, maar
een wat anders georiënteerde beperktheid. Deze beperktheid is zo groot, dat het mevrouw
Zoomers-Vermeer niet gelukt tot het diepste leven van de door haar getekende personen door te dringen. De mensen die ze ons beschrijft, zijn oppervlakkige mensen, niet
omdat ze als zodanig bedoeld zijn, maar omdat de schrijfster, vanuit haar beperkte levensinzicht, nu eenmaal niet anders dan oppervlakkige mensen tekenen kan. Bovendien zijn
de boeken van Mevrouw Zoomers-Vermeer geschreven in een stijl die uitstekend zou
passen in een briefwisseling tussen een keukenmeid en haar vrijer, maar die voor een
roman toch minder geschikt is.
J.
H.

Heiliging, religieuse gedachten en aphorismen bewerkt naar „Zwischen
Hammer and Ambos" van (Pfarrer) W. J. Oehler, door P. van Renssen.
Uitg. G. F. Cal len bach, N i j kerk.
Ik heb iets tegen op verzamelingen van losse gedachten en citaten. De bedoeling van
zulke losse zinnetjes is dan om de lezer aan het werk te zetten, om als uitgangspunt te
dienen voor zijn meditaties. Nu lukt dat bij mij meestal erg slecht. Ik kan wel mediteren
over een zin die mij in een boek treft, zoodat ik het hele boek erdoor vergeet en misschien
een gedicht ga schrijven. Maar zulke zinnen treffen mij alleen in verband met het hele
verhaal. Dat geeft er volheid aan. Met bijbelteksten gaat het ook zo. Zinnen, die mij
uitdrukkelik als „gedachten" worden opgediend, doen mij gewoonlik schraal aan. Hun
enige trefkracht ligt in hun pregnante vorm, daar zij achtergrond missen, en die pregnante
vorm zoekt dan in de regel steun bij een min of meer geestige, maar in ieder geval intel-
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lektuele, woordspeling. B.v. in dit boekje : „Bij het offer is niet het bloed de hoofdzaak,
maar bij het bloed het offer". Een geestige inval, diepzinnig voor mijn part, maar schraal.
De zucht om het pakkend te zeggen voert de schrijver soms ook tot schrille, sensationele
gedachtenassociaties als : „Boven den ingang van den Hemel staat met groote letters :
„Alleen voor bankroetiers !" Een reklamechef van een bioskoop zou er tevreden over
zijn. Soms wordt het voor mijn gevoel bepaald smakeloos : „Golgotha is de meest aan grijpende liefdesverklaring van God aan ons". Da Costa had indertijd ook dergelijke
vondsten. Die moet eens gezegd hebben, als ik mij wel herinner : „Jezus' bloed is de beste
zeep : we kunnen er al onze zonden mee afwassen ". Nu, zo grof wordt het hier niet, maar
het genre is verwant. Een enkele maal heeft de schrijver mij ook wel getroffen b.v. hiermee:
„Uit de teleurstellingen, die ons gebed ons schenkt, kunnen wij opmaken, hoever we er
nog van verwijderd zijn alleen te willen, wat God wil ". Over het geheel ben ik dus niet
bizonder entoesiast, maar ik neem graag aan, dat ik niet de meest geschikte persoon ben
om zulke „gedachten" naar waarde te schatten. K. H.

Politiek zonder partij, door Menno ter Braak, N i jgh & v. Ditmar
N.V. '34.
Ik ken iemand die voor de levensverschijnselen, om het zo eens te noemen, één formule
heeft : dat het bij alles maar gaat om „de cente". Over ideële dingen is met zo iemand
moeilijk te praten. Het draait er bij hem toch altijd weer op uit, dat er bij de lui, die
er 't nauwst bij betrokken zijn, toch wel achter zal zitten : wat verdien ik er aan. Het
mooiste is natuurlijk, dat hij in sommige gevallen wel eens gelijk krijgt. Bij zo'n gelegenheid voelt hij zich vanzelfsprekend „weer helemaal de ouwe". Dat betekent, dat
zijn critische houding over 't algemeen hoofdzakelijk voortspruit uit een minderwaardigheidsgevoel. Hemzelf is, tot eigen materieel voordeel, nimmer iets goed gelukt. Ieder
lijdt op z'n tijd aan „eenzijdigheden", puur uit naijver. Het gaat niet aan, zelfingenomen
het oordeel te vellen over zulke karakters. Als ze geen weerstand kunnen bieden aan die
duistere neiging, zijn zulke menschen meestentijds ontevreden en daarmee dood ongelukkig. Alleen maar -- sommigen komen dat ongeluksgevoel te boven, door zich terdege
met hun eentonige redenatie te pantseren, en zichzelf te behagen met hun flink, schijnbaar
open-strijdvaardig postuur.
Ik zei, ik ken zo-iemand. Nee, het is Menno ter Braak niet, die ken ik zo niet van nabij.
Echter — ik moest, toen ik zijn boek las, herhaaldelijk denken aan die kennis. Hij is wel
bij lange na niet zo knap als Ter Braak, het haalt er niet bij, maar die kennis en de
auteur van „politicus zonder partij" zijn, schijnt me toe, verwante...... laat ik zeggen :
zielen. Hun formule, noem het hun „sleutel" op het mysterie, dat leven heet, is
warempel van 't zelfde formaat en maaksel. Menno Ter Braak hanteert de loper ,,eigenbelang" ; als hij het kastje opendoet, zie je, dat alles maar „flauwe kul" is.
Enfin -- ik wil het voor dergelijk slag mensen een keer opnemen. Ze hebben --- heel
algemeen gesproken, zéker -- één trek, die ze bijwijlen sympatiek maakt : hun geestigheld ; het vermakelijke, dat ze na misslag op misslag, ineens waarlijk een keer of wat
achter elkaar raak tegen de wieken van de mallemolen slaan, zodat het ding werkelijk
eventjes wiebelt. Prachtig. En zijn de polemische vechtersbaas en de toeschouwers het
dan eens, dat „de manier" toch misschien wel deugt ? Stel je voor. Dan kon mallejan
met zijn meppen immers wel ophouden ? Want dan had hij zijn „partij" immers voor
elkaar ? Daarom zegt hij altijd na de eerste ronde : ach kom...... neemaar...... nou moet
je 's opletten, ik begin van voren af, maar dan nog weer anders. Als je dacht, dat je me
had, dan dacht je verkeerd. (Niet denken -- zeggen ze bij ons — er wordt voor je gedacht). Of om het met de woorden van Ter Braak te zeggen : „Onze politiek herkennen
zij niet, want zij menen ons overal te vangen, waar wij juist zijn afgereisd ".
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U hoort het : ik krijg hem niet te grazen. In geen van de Vi rondes, genaamd : Een
schrijver na zijn dertigste jaar, Geschiedenis eener intelligentie, Nietzsche contra Freud,
Een Zonde tegen den Heiligen Geest, Politicus zonder partij, Epiloog.
Het is er mee als met Camera : wie hem knock-out slaat is onbetaalbaar, of een ezel.
Zolang hij nog in trek is, moet de zaak immers voortgang hebben. „'t Gaat toch maar
om......" Intussen komt er, hopen we, na „de campagne" en na de „kampioensroes" nog
een tijd, om de weerbaarheid van de soepele leden — verondersteld dat ze niet onderwijl murw gesport zijn — op maatschappelijker doeleinden te richten. d. B.

Dogmatische brieven, door Prof. Dr. G. van der Leeuw. H. J. Paris,
Amsterdam. 1933.
In een voorrede schrijft van der Leeuw dat hij deze „Dogmatische brieven ", die tezamen
de geloofsbelijdenis behandelen, geschreven heeft voor de moderne mens, gelovig of ongelovig, kerks of onkerks, maar in ieder geval niet gewend aan of zelfs schuw voor de taal
der kerk, zoals die in de Christelike dogmatiek tot ons komt. Ik moet erkennen dat ik
één van deze moderne mensen ben, die jaren lang bewust deel heb gehad aan het gemeenteleven, zonder me nochtans al te zeer over de Christelike dogmatiek te bekommeren. Dat ik me daar zo weinig om bekommerde, is zeer begrijpelik, afgeschrikt als ik
was door het misbruik dat een vorige generatie niet zelden van de dogmatiek maakte.
Voor deze vorige generatie was de dogmatiek te boek gesteld door Gravemeijer -- al te
zeer „een versterkte plaats waar de leervastheid zich terug kan trekken, beschermd achter
dikke muren" ; voor van der Leeuw daarentegen is ze „de levende sprake der kerk ; het
lied dat uit het hart tot het hart zingt ; het is het getuigenis van de dingen die God doet
aan arme mensen ; het is de lof van God".
Met deze dogmatiek zoekt van der Leeuw zeer bewust aansluiting bij het verleden. Hij
wil de overlevering dienstbaar maken aan ons modern geestelik bezit. Dat vraagt, in de
eerste plaats het vermogen om volledig te beschikken over wat het moderne leven aan
wetenschappelik apparaat beschikt, in de twede plaats het vermogen om diep door te
dringen in wat het verleden aan geloofsbezit ons naliet. Waarlijk geen geringe eisen !
Waar dit boek zich onmiddellik richt tot de moderne mens, is de briefvorm wel de bij
uitstek geschikte. Aan deze brieven gaat een inleiding over „Belijden" vooraf ; tussen de
brieven zijn liederen opgenomen die, uit verschillende tijden stammend, tezamen het
antwoord vormen waarmee de kerk van alle eeuwen ons zoeken en vinden begroet.
Deze „Dogmatische brieven" wensen we in veler handen ! J. H.

Kruissonnetten, door Willem de Mérode. Met houtsneden van Roeland
Koning. Uitg. G. F. Callenbach, Nijkerk, 1934.
Onze lezers kennen deze Kruissonnetten uit de vorige jaargang van ons tijdschrift. Roeland
Koning sneed bij eik van de verzen een illustratie in hout en Callenbach maakte er een
fraai nummer in zijn bibliofiele serie Nobel-verzen van. De uitgever kan tevreden zijn
over zichzelf! De verzen zijn overigens niet De Mérode's beste en kenmerken zich
noch door bizonder grote intensiteit, noch door nieuwheid van visie. Ik kan trouwens
zijn lijdensverzen in het algemeen niet zo bizonder waarderen : zij meten voor mijn
gevoel het lichamelik lijden van Christus te veel uit, terwijl het geestelik lijden toch
oneindig dieper is. Er is zwaarder lichamelik lijden denkbaar dan een spijkeren een doornekroon veroorzaken kunnen, dat weet ieder die een modern oorlogsboek gelezen heeft.
Weliswaar is De Mérode in deze Kruissonnetten nogal matig, maar hij begint toch met
deze suggestieve bloedigheid :
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Zijn handen scheuren aan het kruis.
De spijkers knersen in het gruis
Der beenderen, en de doorn steekt wreeder.
Dit is meer sensationeel dan indrukwekkend.
De houtsneden kunnen mij niet alle evenzeer bekoren. De krucifix bij het zesde sonnet
vind ik nogal traditioneel. Waarom heeft Christus triumphator zo'n hinderlik welverK.
H.
verzorgde baard ?

Christus of Boeddha, door T. W. Morrow. D. A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N.V., 's Gravenhage. 1933.
Dit boek laat bij ons een onbevredigd gevoel na. Wij beseffen aan de ene kant dat we hier
een stof hebben --- de eerste zendingspoging in Birma — die zich leent voor een prachtige
roman, we beseffen aan de andere kant dat de schrijver er niet in geslaagd is deze roman
te scheppen. Overal waar het boek ons boeit, en dat doet het toch op verschillende
plaatsen, boeit het ons niet door zijn beschrijving, maar ondanks zijn beschrijving.
Dit boek is geschreven in de stijl van de negentiende eeuwse historiese roman. Nergens
reikt het hoger dan b.v. Mevr. Bosboom-Toussaint in haar tijd reiken wilde. Daarom doet
het aan als ouderwets.
Iemand die de zending liefheeft, geniet misschien nog wel van dit verhaal, ondanks het
ouderwetse karakter. Maar we vragen ons met angst af : hoe moet iemand er wel op
reageren die tegenover de zending onverschillig of zelfs vijandig staat. Zal hij door dit boek
niet in zijn onverschilligheid of vijandelikheid gesterkt worden ?
We zien met verlangen uit naar een goede zendingsroman. We geloven dat het mogelik
is dat zulk een roman er eens komt. Maar dan zal het toch een roman moeten zijn die
geheel is van onze eigen tijd, niet een roman die een eeuw te laat komt. Zulk een roman
doet noch de literatuur noch de zending veel goeds. J. H.

Willem Kloos, zijn Binnengedachten, door Max Kijzer. Andries Blitz,
Amsterdam, 1934.
Ik had mij ernstig voorgenomen — de hele redaktie van O.W. kan het getuigen —
om naar aanleiding van dit boek iets vriendeliks te zeggen. Ik had ni. nog iets goed
te maken tegenover Kloos. Als negentienjarig jongeling ben ik mijn kritise karrière begonnen met een tamelik scherp afwijzend artikel over Kloos, die toen 70 jaar werd. Toen
hebben de mensen tegen me gezegd : „Nou, nou, je had de ouwe man toch wel wat
zachter kunnen behandelen ". En ze hadden gelijk. Nu is Kloos 75 jaar geworden en er
is een boek over hem verschenen. Een pracht gelegenheid dus om de tachtiger op een
ietwat heuser manier te felisiteren, dacht ik. Maar lieve help, er zijn grenzen. Wie waardering voor Kloos wil wekken, begaat toch wel een onvergefelike stommiteit door juist
een boek te schrijven over Kloos' dichtwerk van de laatste jaren, zijn Binnengedachten,
waar hij op z'n allerberoerdst is. Het spijt me erg voor Kloos, maar ik kan over dit boek
geen goed woord zeggen. Het is pompeus gezwets, het is idioot, het is belachelik. De
heer Max Kijzer wil ons de Binnengedachten als gedachtepoëzie doen waarderen en trekt
een parallel met Adwaita. Je moet maar durven. Men kan er alleen maar om lachen :
de schitterende sonnetten van Adwaita naast de voortstrompelende, kindse Binnengedachten ! Wat heeft de heer Kijzer toch voor met zulk geschrijf ? Men moet aannemen,
dat hij het meent, maar dan is hij toch wel volstrekt geoordeeld als literair kritikus, om
niet te zeggen als denkend mens. K. H.

VOORJAAR BIJ RANSDORP

G. KAMPHUIS

Boven den einder van dit wijde grasland
zijn lucht en wolken maatloos uitgebreid.
een parelmoerig lichte helderheid
spiegelt verdiept in slooten en in plassen.
en midden in het groen van Hollands weiden —
een toren, als een steenklomp opgericht.
wat gras en mos in d'oksels van zijn zijden,
en boven aan zijn flank, omlaag gezwicht,
groent ergens op het roode puin een struik.
o hooge bloei, die met een groetend wuiven
het leven zegent dezer lage huizen
en alles wat rondom opnieuw ontluikt.
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Wij loopen 't pad tusschen de groene weiden
hand in hand, drinken 't prille lentelicht.
in oogen spiegelt zich een vergezicht
en opgetogenheid en stil verblijden.
Heer, gij zijt goed over dit land en ons,
uw kind'ren, die door 't koele gras gaan dwalen.
een glimlach en een dieper ademhalen
maken lichter dan licht en ruimte ons.
o wonder ! nieuw en onverwoestbaar leven —
wi j gelooven weer, God, wat g'ons openbaart,
en proeven, hoe g'in 't bloeien uwer aard'
een geur van eeuwigheid hebt willen geven.

VERS

BAS RIJDES

Wie vindt er een lied, wie vindt er een wijs
Zoo simpel als zijn verwachten ?
Eens was op de aarde het paradijs
Tusschen twee sterstille nachten.
Wie vindt er een wijs, wie vindt er een lied
Voor zijn allereenvoudigst verlangen ?
Een meisje, dat lacht, kan zoo zuiver niet
In woorden worden gevangen.
Wie vindt er een lied, wie vindt er een wijs
Voor het liefste waarop wij hopen ?
Het is een lied dat wij zingen op reis:
Wij zingen den hemel open.
Wie vindt er een lied, wie vindt er een wijs
Zoo simpel als zijn verwachten ?
Eens kende de aarde het paradijs
Tusschen twee sterstille nachten.

WINTERDAGROEL. HOUWINK

Zij stond voor het venster. Het sneeuwen hield aan. Langzaam dekte het
wit de velden. Haar gedachten trokken naar den dood. Maar het was of
tegelijkertijd in haar lichaam een verzet rees. Met een plotselinge, onwillekeurige beweging nam zij zichzelve terug uit het al blanker wordend licht
en schreed den kamer-schemer in.
Daar lag haar werk : het laatste misschien. Haar hand verschoof de vellen.
Doch zij vond de rust niet, zich neer te zetten. Te luisteren scheen zij naar
de van geluiden ganschelijk leêg gevloeide wereld. Droefenis omwolkte
een oogenblik haar voorhoofd. Toen vielen de smartelijke groeven van
den twijfel bloot in haar gelaat.
Tevergeefs zochten haar lippen een gebed, tevergeefs trachtten haar vingers
elkaar te omsluiten. Zij kon niet heen reiken over den afgrond, die zich
in haar wezen geopend had, nu de dood haar eensklaps zoo dicht en als
het ware zichtbaar genaderd was. Gedroomd had zij van een late vrede,
die haar hullen zou in een mantel van rust, van weinige verstilde woorden,
die zij nog schrijven zou voor hen die haar lief hadden en wier brieven
bij het verschijnen van ieder nieuw boek in haar handen kwamen. En nu
wilde God dit van haar ? Dit afschuwelijk verhaal, dat haar niet los liet,
des nachts niet en overdag niet, dat haar achtervolgde waar zij ging, tot
in den droom.
Was het waarlijk God's wil, dat zij het schreef ? Was dit het laatste wat
zij te zeggen had, wat zij zeggen mocht, aan de menschen, die hunkerden
naar licht en zekerheid ? Moest zij het aan God overlaten te spreken uit
deze ellende en vertwijfeling ? Had zij niet altijd een weg kunnen vinden
naar God's barmhartigheid ? Had Hij haar niet altijd geleid naar een gedachte, die ook haar donkerste verbeeldingen reeds op het oogenblik,
dat zij met schrijven aanving, zette in den vollen licht-glans van Zijn genade ?
Was zij zoo arm nu geworden ? Of was dit toch een teeken, dat zij zwijgen
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moest ? Was dit God's laatste beproeving aan haar : dat zij dit werk willig onvoltooid zou laten ; juist dit laatste ; opdat zij, even gehoorzaam als zij eens
de pen ter hand genomen had, haar ook weer neder leggen zou. Naar Zijn
wil?
Maar opnieuw bezweek haar tastend denken onder den onvermoeiden
druk van den twijfel. Besluiteloos stond zij nog een oogenblik in de kamer.
Haar blik scheen zich vast te zuigen aan de verstrooide papieren op haar
schrijftafel. Maar zij hielden haar niet. Het was haar of alle dingen haar loslieten dezen dag. Verstooten voelde zij zich gaan door de smalle deur naar
het donkere trapportaal. De krakende treden ging zij in een nevel van
gedachten af.
Het sneeuw-licht -- buiten -- was om haar, eer zij het zich bewust werd.
Het overweldigde haar. Haar oogen moest zij sluiten. Haar handen maakten
een voorwaartsche tastende beweging als van een blinde.
Tot zij ontwaakte. Toen repten door het rulle wit haar voeten zich en
droegen haar langs de flauwe lijnen van een bedolven karrespoor naar het
dorp. Zij deed haar boodschappen met stille, strakke gebaren, alsof zij
buiten haar om geschiedden. Er was verwondering in de blikken van hen,
die haar tegen kwamen om haar zwijgend -loomen groet.
Bij het inrij-hek van de Anna-hoeve --- op den terugweg -- stond Eefje van
boer Bartels op haar te wachten.
— Berend heeft naar u gevraagd, zei het meisje.
--- Is hij weer niet goed ?
Ze knikte en ging haar voor op het smalle pad, dat door de sneeuw getrokken was. De lucht schoof dicht. Er begonnen weer enkele vlokken te
vallen. De zon doofde in zware, grauwe wolken.
Berend, de moordenaar, zooals in het dorp zijn bijnaam luidde, omdat
hij in zijn jonge jaren bij een dronkemansruzie op de kermis een knecht
van zijn vader dood gestoken had, lag op een paar bossen stroo in den stal.
Blijkbaar had hij geen kracht meer gehad om het steile laddertje op te
klimmen naar het afgeschoten gedeelte van den stalzolder, waar zijn bed
stond en zijn koffer. Hij lag er klein en ineengeschrompeld als een pak
oude kleêren, dat men gereed heeft gelegd voor den voddenman.
Een oogenblik bleef Eefje naast haar in de stalruimte staan. Met een vreemd
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gevoel van schaamte, alsof zij iets te verbergen had, boog zij het hoofd
en wachtte tot zij met den zieke alleen gelaten zou zijn. Zij dacht aan het
duister, mislukt leven, dat deze man haar had toevertrouwd ; aan zijn
haat en opstandigheid tegen God, die smeulde in elk zijner woorden en
waaraan hij haar zonder het te weten medeplichtig had gemaakt. Want
op zijn bittere aanklachten had zij gezwegen en niets anders gekund dan
een biddend „God helpe hem" prevelen, dat alleen zij zelve verstond. Geen
woord van God's liefde, geen troostend Christus-getuigenis was over haar
lippen gekomen, maar wel had zij toen in groote ontroering hem de belofte
gedaan, dat zij zijn leven vastleggen zou met haar pen, dat zij het zoo klaar
en krachtig een ieder voor oogen zou stellen, dat ook het donkerste erin
door allen zou kunnen worden begrepen. Haar gebed aan den avond van
dien dag was dankbaarheid om de rust, die zij hierdoor aan dezen mensch
had mogen brengen.
De dagen daarna was er echter niets dan onrust in haar geweest om het
onmogelijke van de taak, die zij zich roekeloos op de schouders had gelegd.
En hoe meer hij haar in den loop van dien tijd van zijn leven vertelde, des
te sterker was in haar het besef gegroeid, dat haar krachten verre te kort
zouden schieten voor dit werk. Snel vermeerderden zich haar aanteekeningen,
doch zij kwam er niet toe ze te schiften. Telkens als zij Berend bezocht,
voelde zij zich vaster gesponnen In het net zijner herinneringen.
Achter zich hoorde zij de staldeur dicht gaan. in het schaarsche licht zochten
haar oogen het gelaat van den ouden man. Het was grauw en vervallen,
den dood nabij. De adem ging stootend. Zij zag, dat zij hier geen hulp meer
te bieden had. Doch zij wilde blijven tot het einde.
Voorzichtig ontsloot zij de deur weder en waarschuwde den boer. Eefje
fietste naar den dokter. Daarop keerde zij terug bij den stervende. Bartels
volgde haar, bleef even besluiteloos aan den houten dorpel staan, liep toen
norsch door naar het melkhuis. De dood liet niet lang meer op zich wachten.
Eer de dokter kwam, vloeide reeds het laatste leven uit het lichaam weg.
Zij drukte de oogen toe en legde de verweerde handen over elkander.
Naast hem bleef zij zitten. Als een moeder bij haar slapend kind, sneed
het even door haar heen. En tranen, die zij niet kende, welden in haar op.
Dan voelde zij het geheim van zijn leven zwaar neerzinken in haar schoot.
Alsof zij uit den dood een nieuw leven ontvangen had. Zij, de eenige, die
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wist ; die zijn donkere woorden gehoord had en In zich gesloten. En die
nu er mee verder leven moest de korte spanne tijds, welke haar zelve
misschien nog zou worden gegund.
Hard drukte de last van deze gedachten op haar reeds gebogen schouders
en overschaduwde de kleine, moede vlam van heur hart. De dokter trad
binnen. Zij vernam het amper. Weinige doellooze woorden spraken zij
met elkander. Eefje stond achter haar, de boezelaar aan de oogen. De boer
en de boerin wachtten in de deur -opening. Toen rees zij op, stram en moeilijk:
een oude vrouw. En ging zorgelijk groetend heen naar haar woning door
het stille, blank- besneeuwde land.
De weg leidde haar voeten. Zij verzonk in gepeinzen, die niet einden
wilden. Voorbij gleed haar jeugd aan de zijne ; tevergeefs had zij in haar
meisjesjaren toegang gezocht tot zijn daad, wanhopig gevoelend, dat hiermee
het zekere doelwit van haar liefde haar ontgleed. Nu zij oud geworden was,
kon zij dit alles begrijpen, dacht zij bitter. Nu zij oud geworden was en
het te laat was .....
Zij zag over de witte akkers de grijze avond - schemering dalen. En zij verstond het als iets, dat een boodschap inhield voor haar.
Zij vergat, dat zij het was, die hier ging. Zij was de avond zelf, die zich
nederlegde over de aarde. Niets meer was zij, dat menschen -naam verdiende.
Zij wankelde en zou gevallen zijn, als niet het licht van een voorbijgaanden
fietser haar tot bezinning had gebracht. Versuft bleef zij staan en streek zich
de klamme haren van het voorhoofd. Langzaam keerde haar geest tot de
werkelijkheid weer.
Thuis gekomen, maakte zij met bevende handen licht. Het sneeuwen herbegon. In een duistere dwarreling gleden de vlokken langs het venster.
Zij sloot de gordijnen. Na den maaltijd zette zij zich plichtsgetrouw aan
haar schrijftafel, maar woorden bleven uit. Zij verloor zich in gedachten
aan het verleden, die geen plaats zouden kunnen vinden in haar werk. Het
papier bleef wit en leeg.
Een glanzenden droom had zij dien nacht, waarin het was, of dood en leven
moeiteloos in elkander overvloeiden. Berend was met haar, en zijn oogen
zeiden haar, dat hij haar leven kende tot op de laatste seconde, die haar
toegemeten was. Zij gevoelde, dat het goed was zoo en dat zij niets voor
hem had te verbergen. Samen liepen ze — of zweefden ze ? -- door een hoog-
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overschaduwde laan. Haar hand raakte de zijne. Was dit ooit zoo geweest
Welde langs ondergrondsche wegen het verleden haar droom binnen
had zij later gedacht --, of was dit waarlijk de voorbode van een toekomstig
gebeuren in een wereld, waarvan zij slechts een uiterst vaag vermoeden had ?
Allengs was het droom beeld vervaagd en toen zij dien morgen in de grauwe
winter-schemering ontwaakte, was het enkel de naakte, hooge populieren rij aan het einde van haar gezichtsveld, die haar den droom met een schok
weder te binnen bracht, terwijl zij doende was de half-gesloten gordijnen
werktuigelijk verder vaneen te schuiven.
Na-mijmerend over hetgeen zij geschouwd had, kwam er een diepe rust
over haar. De angst voor het tekortschieten in haar taak was geweken.
Zij had het gevoel, of zij in haar droom voor de laatste maal tusschen haar
werk en haar liefde had gekozen en dat zij het dit maal voor het eerst
zonder eenige smart, alsof het vanzelf sprak, had gedaan. Zij wist : nu kon
zij het werk laten. Het zou haar niet langer met zijn dwingende eischen
achtervolgen.
Den ganschen dag vergezelde haar deze rust. En toen na het vallen van de
duisternis het gouden lamplicht op haar blanke, nog nauwelijks gerimpelde
handen scheen, kon zij roerloos in den stillen lichtkring zitten in volkomen
bereidheid tot het einde.
Zij herdacht degenen die vóór haar waren heengegaan en zij bevond, dat
het er zeer velen waren en dat zij met slechts enkelen achter gebleven was,
als op een eiland in den snel vlietenden tijd. Aan wat van haar eigen werk
terug zou mogen blijven, waagde zij het thans niet te denken. Het was of
alles wat met haar werk te zamen hing, uit haar bewustzijn was wegge
Een arm mensch was zij, eenzaam en oud, en toch niet zoo heel-wischt.
ongelukkig, want God stond achter haar en sterkte haar krommen rug.
Het zou nog wel gaan deze dagen, deze korte, grijze dagen. Wenkte in
de verte niet een licht ?
Een huiverende ontroering beving haar: Kerstmis. Hoevele malen had zij
dit feest gevierd ? Overal was zij een welkome gast geweest, doch nimmer
had zij het nog alleen met zich zelve gevierd. Zou zij den moed hebben het
dit maal met zichzelve alleen te vieren ? Zij zag den boom voor zich, zooals
zij hem zoo dikwijls gezien had, met de trillende lichtjes, de fonkelende
sterren en kettingen, en zij hoorde de oude, vertrouwde muziek. Zou zij
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dit alles dit jaar moeten missen ? Zou zij alleen hier zitten in deze kamer na
kerktijd : onder deze lamp, in deze van alle geluiden ontiedigde stilte ?
Zij glimlachte :...... alleen !...... En het was haar of zij reeds den wiekslag
van een Engel om zich heen hoorde ruischen.
Dan zag zij de dingen in de kamer aan. Het ijle tikken van de vergulde
Fransche pendule kwam uit de stilte tot haar.
De tijd...... peinsde zij. En op hetzelfde oogen bl i k wist zij, dat er dezen
avond — sedert hoe lang ? — geen tijd om haar was geweest. Zij dacht aan
haar meisjesjaren, toen zij uren lang voor het kleine venster van haar slaapkamertje had zitten te droomen, niets ziende dan af en toe een bloesem blad,
dat langzaam neerdwarrelde voorbij haar raam. Zoo was het ook nu geweest. De tijd had haar verlaten. Seconden en minuten waren in het Niets
uiteengevallen. En zij had zich verloren in een ruimte, die peilloos diep en
zonder grenzen was.
Gedurende het schrijven had zij dit wel eens gekend, deze tijdeloosheid,
zoodat zij bij het eindigen van den scheppingsroes niet geweten had, of het
morgen was of middag of avond ; maar nooit meer sinds haar jeugd was haar
dit zóó overvallen zonder eenige aanleiding midden in haar bewustzijn,
gelijk zoo straks.
Zij vouwde haar handen, zooals zij gewoon was te doen aan het einde van
eiken dag. Toen legde zij zich te slapen. Eerbiedig droeg het smalle bed
zijn brooze last.
Toen Berend begraven werd, ging zij achter de baar. Na haar kwamen de
boer, de boerin en Eefje, in hun Zondagsche kleeren. Niemand sprak aan
het graf. Met gebogen hoofd stonden ze er om heen. De kist zakte knarsend
naar omlaag.
Zij vroegen haar mee te gaan naar de boerderij. Even moest zij een lichten
schroom overwinnen bij die vraag. Dan knikte ze toestemmend. Zwijgend
liepen zij naast elkander voort over den grindweg. De boerin deed de luiken
open. Traag vloeide het kleurlooze licht naar binnen. Eefje droeg koffie aan
en brood. De boer bad het Onze Vader.
Onder den maaltijd spraken zij met enkele tastende woorden over den
doode, maar vonden elkander niet. Niet even zwaar wogen de herinneringen
in ieders hart, dacht zij ; en zij zag naar Eefje, die met wijde, starende oogen
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voor zich uit zat te kijken, terwijl de moeder voor de tweede maal het
brood tegen de breede borst zette. Was ook zij niet zoo'n teer, droomerig
meiske geweest, vol vage vrouwelijke verwachtingen ? De klare oogen
keerden zich in aan - schemerend bewustzijn naar de hare. Wilden zij iets
vragen ? Een diepte lag achter hen, die zij niet peilen kon.
De boer dankte en stak het vuur in zijn korte steenen pijp. Een oogenblik
zaten zij nog te zamen. Toen nam hij zijn pet, groette mompelend en ging
heen. De vrouwen bleven aan zich zelven overgelaten achter. Eefje hielp
de boerin afruimen.
Zij was opgestaan en naar het raam geloopen. Grauw en troosteloos was
het buiten. Ze zag er plotseling tegen op om weg te gaan. Weer voelde
zij den looden druk op haar schouders, die haar de laatste maanden ondanks
haar taai verzet al meer en meer tot een oude gebogen vrouw had gemaakt. Zij zag zich gaan: alleen, zonder doel, door de kille grijze regen
Als een dier zou zij aanzwerven op haar woning, als een dier zich-nevl.
strekken op haar leger, moe en huiverend van kou. En niemand zou er zijn
om haar te koesteren met een teeder woord of een zacht streelende hand.
Dieper en dieper boorde zich haar denken in haar eenzaamheid vast.
Zij bemerkte niet, dat de boerin het naai- en stopwerk uit de kast gekregen
had en dat Eefje een stoel naast de hare bij de tafel had geschoven. Toen
zij omzag, was er geen reden meer om te gaan. Zij bleef tot ver in den
avond. En voelde zich gelukkig in het bijzijn der beide anderen. De boerin
bracht haar naar de deur. Zij scheidden, alsof zij elkaars verwanten waren.
Op haar kamer vond zij een brief van haar uitgever, die haar vroeg om een
nieuwen roman en de drukproeven van een Kerstverhaal, dat zij voor een
meisjestijdschrift had geschreven. Het was de geschiedenis van een jonge
werkende vrouw, die gewoon was de Kerstdagen bij haar pleegvader door
te brengen en die na zijn dood nu voor het eerst met het Kerstfeest alleen
zou moeten zijn. Het schrijven er van, dat had zij duidelijk gevoeld, was
een spelen met eigen verlangens en voorgevoelens geweest. Terwijl zij
het herlas, trof haar dit weer bijzonder sterk. En het maakte haar eensklaps
bang voor de komende dagen. Schrijven is zoo gemakkelijk, dacht zij, maar
leven naar het geschrevene, zoo bitter, bitter moeilijk! Zij verzonk in
gepeinzen. De pen gleed uit haar handen en maakte een blauwe inktvlek
op de copie. Kan ik dat ? mijmerde zij : Wat ik van dit jonge meisje vraag
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en door haar van alle jonge meisjes, die dit lezen zullen en die in ongeveer
dezelfde omstandigheden verkeeren als de heldin van mijn verhaal ? En
als ik het kan, oude vrouw, moeten dan zooveel jongeren met een zooveel
onrustiger hart het ook kunnen ? Een groote donkere leegte gaapte in
haar denken. Was haar ethisch idealisme, waarom men haar en haar boeken
zoo dikwijls geprezen had, niet in den grond der zaak zelfzucht en levensangst geweest ?
De vraag schrijnt. Dan schuift zij met een onbeheerscht gebaar de proeven
terzijde en zet zich aan het schrijven : „De wind schudde de laatste blaren
van de boomen en daar staan zij, naakt en huiverend, in het kille winterlicht. Zij strekken hun takken naar den hemel, waaruit de hagel neersuizelt.
Er is voor hen geen beschutting. Verlaten staan zij langs de grauw bevroren
dijken in het open veld"...... De pen stokt. Het beeld is plotseling levenswerkelijkheid geworden voor het innerlijk gezicht. De oude hand legt zich.
Maar de oogen turen in de verte met een somberen gloed. Zoo gaat het
door in dezen droefsten nacht van haar leven, waarin zij afrekenen moet
met zooveel wat haar dierbaar was en waaraan zij gehecht was geraakt.
Ook van haar bestaan vallen de laatste bladeren......
Het is of de slaap steeds verder van haar wijkt. Scherper en scherper zien
haar diep-beschaduwde oogen in een leeg, bewegeloos heelal. „God",
murmelen haar lippen, „God erbarm U" ...... Zoozeer is zij vervuld van
wat zich in haar binnenste voltrekt, dat het niet tot haar doordringt, hoe
de hagel als een satanisch antwoord op haar bede een fellen roffel tegen de
ruiten slaat.
Zij grijpt naar haar Bijbeltje en slaat het op. Het valt open bij een paar verflenste bloemblaadjes. Door het plantensap zijn er enkele bruine plekken
in het papier gekomen. Onderaan op de rechterbladzijde staat de tekst,
die zij medekreeg bij haar belijdenis. Zij leest : „Doch gij menschenkind,
hoor hetgeen dat Ik tot u spreek, wees gij niet wederspannig gelijk dat
wederspannige huis, open uwen mond en eet wat Ik u geve"......
Dan kan zij het niet langer verkroppen. Zij werpt zich voorover op haar
schrijftafel en schreit. Toomeloos breken de tranen uit haar oogen. Hoogmoed, weemoed, angst, het wordt alles weggespoeld door deze heete,
overvloedige tranen, die niet te stelpen zijn. Het is of zij ze nu eerst verstaat, de woorden, die zij als jong meisje zoo grif in haar moedig en hunkerend

300

WINTERDAG

•

hart gesloten had. Toen had bij hun licht het heele leven haar een opdracht
geleken : „hoor hetgeen dat ik tot u spreek ". Nu scheen het haar louter
genade geworden : „open uwen mond en eet wat Ik u geve ". En zij moest
denken aan de kleine donzen vogeltjes, die in het voorjaar met wijdgesperde
bekjes op voedsel zaten te wachten onder de bloeiende goudenregenstruiken.

Toen Kerstmis kwam moest zij het bed houden. Klam lagen haar magere
handen op het gladde, koele laken. Uit een duizeling, die haar plotseling
op een ochtend onder het aankleeden overvallen had, was zij met een
zonderling licht gevoel in haar hoofd ontwaakt. De kostjuffrouw, die op
het gerucht, dat haar val gemaakt had, was komen toeloopen, had de dokter
geroepen. Eiken morgen kwam nu een verpleegster om haar te helpen.
Ze behoefde niet veel meer te denken deze dagen. Aan de ouderwetsche
lamp, die vroeger nog voor petroleum moest hebben gediend, hing een
Kerstklokje van rood vloei. En er stonden twee glimmende vaasjes met
hulst op den schoorsteenmantel. Op Kerstavond kwamen er brieven en
een paar pakjes, maar ze was te moe om ze te openen.
Den volgenden dag bleef de zuster. Met een breiwerkje zat zij bij de tafel
aan het raam. Het was een rijzige, blonde vrouw, niet geneigd tot veel
woorden. Zij wist, waarvoor zij gekomen was. Zoo vaak had zij gewacht :
op een nieuw leven, op den dood. Nu wachtte zij weer op den dood......
Maar haar naalden vertraagden niet.
De ander lag maar stil naar haar te zien. Ingetogen nam zij de laatste druppelen
van den wijn des levens tot zich. Hoe lang geleden was het al, dat haar lippen
dor geworden waren ! Langzaam naderde de dood nu, sch rede voor sch rede,
het trouwe, vervallen hart. Nog eenmaal doordrong haar wurgend de angst
om het einde.
Maar Christus hield reeds den mantel Zijner heerlijkheid voor haar uitgebreid.

MÖTTLINGEN EN HET PROBLEEM VAN DE
CHRISTELIJKE KUNST WILMA

Die in Móttlingen geweest is en over dit onderwerp nadenkt, zal misschien even glimlachen over de combinatie : Mottiingen en het probleem van de Christelijke kunst.
Mottlingen en kunst zijn twee woorden, die in tegengestelde richting schijnen te wijzen.
Ik behoef maar aan de groote eetzaal van de Reddingsark te denken ! Daar hangen, behoudens enkele gunstige uitzonderingen, slechte reproducties van allerprimitiefste
christelijke voorstellingen, waarmede wij allang hebben afgerekend. Daar hangt b.v. de
bekende plaat van „de breede en de smalle weg ", de plaat van den duivel, die met een
jongen man schaak speelt ; de inzet is zijn leven...... ik moet u eerlijk bekennen, dat
ik nooit dien kant uitkeek.
Dat is één ding!
Maar er wordt in Mottlingen ook gezongen, den lieven langen dag : „Siegeslieder", die
voor een deel vertalingen zijn van de oude Moody- en Sankeyliederen, die wij, in onze
jeugd vol geestdrift bij een huisorgel zongen ! „Kloppend, kloppend ", en „Rots der
eeuwen -- en Mannen, broeders, ziet het teeken". Ik herinner me, dat er wel eens een
heden avond doorgezongen werd, en dat was de heerlijkste avond van de week.
De cultuur heeft zich gedrongen tusschen den mensch en het eenvoudige gezang. Het
was niet mooi genoeg, niet kunstvol genoeg. Ja, er werd zelfs een mooie phrase bijgehaald : Hoe kon men God, voor wien toch het beste niet goed genoeg was, eeren met zulk
gebrekkig gezang !
Wij zijn dat zingen nu „te boven ".
Kom eens aan bij de jonge menschen van dezen tijd met de Sankey liederen als vulling
van den avond ! Ik wil u wel eerlijk bekennen : ik kon ze ook niet meer aan ; ze waren
goed voor heilslegerbijeenkomsten, maar niet voor ons !
Een enkele maal kwam er, sedert we in Beekbergen woonden, een heimwee in mijn
hart naar die oude dingen, een gevoel dus, dat we iets van groote w a a r d e hadden
verloren.
Op winteravonden verscheen er namelijk af en toe een boer bij ons, één van vier ongetrouwde broers. Hij had een deemoedig, oud rimpelgezicht en sprak niet veel.
Als hij binnen was, ontlaadde hij eerst zijn zakken van de appels, die hij voor ons had
meegebracht, dan zette hij zich bij den haard met de pet op het hoofd. We praatten
wat over het buitenleven, over zijn jachthonden, over de vogels, hij was een groote
vogelvriend.
Als het tegen achten liep, zeiden we : „Nu moet u toch ook nog voor 't orgel !"
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Zijn gezicht begon te glanzen, de pet kwam van het hoofd, hij zette zich voor 't orgel
en speelde, uit 't hoofd met zijn onbeholpen, stompgewerkte vingers op de smalle toetsen,
zoo goed en zoo kwaad als 't ging.
Hij begon elk lied zonder waarschuwing en rekende er op, dat wij ook al die liederen
kenden : „Waarheen pelgrims" en „grijp toch de kansen !"......
Wij zongen van harte mee en 't was stichtelijk in den rechten zin van 't woord. Als de
klok negen sloeg, werd 't voor hem tijd om naar huis te gaan.
„Wat nu nog tot slot ?"
Dan glansde het heele gezicht open.
„Ruwe stormen mogen woeden......" dat tot slot !"
En God heeft hem dan ook in 't hemelsche licht gebracht. Hij is heengegaan. Er was
niemand, die zijn plaats kwam innemen en zoo is ook bij ons dit eenvoudig, gemeenschappelijke zingen weer tot zwijgen gebracht.
In Mottlingen vonden we dit gezang terug. In de eetzaal, gedurende het ontbijt werd
gezongen door menschen, die aan de eerste tafels hadden gegeten en binnen bleven,
terwijl de tweede partij van 150 at. In de kerkzaal werd gezongen door de wachtende
gemeente, voordat de broeders binnenkwamen.
Gedurende de Sprechstunde werd gezongen, door degenen, die buiten de spreekkamer
hun beurt afwachtten. Ook dit was mij de eerste dagen te machtig. Totdat ik gegrepen
werd door de heerlijkheid van de alles-overwinnende Evangeliewoorden en meezong
naast oude vrouwtjes met gebarsten stemmen en schelle, ongecultiveerde meisjesstemmen
Natuurlijk waren er ook andere stemmen, maar het wonderlijke is, dat men die goede
stemmen niet acht en alleen het andere hoort, zoolang men zich nog schaamt voor deze
aller-eenvoudigste uiting van liefde en geloof.
En als men daarginds eenmaal aan 't zingen is geraakt, bemerkt men al heel spoedig,
dat er onder deze Siegeslieder zeer schoone zijn, die zoo direct uit het hart zijn gegrepen
en tot het hart spreken en dat er melodieën bij gevonden zijn, die blijven doorzingen,
dat men niet anders dan dankbaar kan zijn, voor wat hier gegeven is.
Maar nog iets ! Er wordt in Möttlingen natuurlijk ook gepreekt. Er zijn eiken dag twee
korte Andachten, die door de eenvoudige broeders zonder voorbereiding worden gehouden. Ze hebben geen tijd om zich voor te bereiden en moeten spreken over wat
God hun dien dag geeft ! Er is een broeder houthakker, een broeder boer...... ja —
het gaat den een gemakkelijker af dan den ander, maar het schoone, goed gekozen woord
Is meestal ver te zoeken : deze broeders hebben in den letterlijken zin niets anders
te brengen dan Jezus Christus en dien gekruist !
„Möttlingen en de kunst ! Neen, Mottlingen en het probleem van de Christelijke kunst."
Ik kan het woord „probleem" gerust weglaten, het strijdt met den geest van Mottlingen.
Mottlingen met de enkele prediking van het alleen-willen-weten van Jezus Christus en
dien gekruist, heeft geen problemen, allerminst een probleem dat de Christelijke kunst
zou raken.
Dus Mottlingen staat buiten de kunst, dus -- buiten een belangrijk stuk van het cultuurleven, ook buiten de Christelijke letterkunde ! Want we weten toch allen de beteekenis
van „het woord !"
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Elke gedachte heeft maar één vorm, waarin ze onder woorden kan worden gebracht;
al het andere is er naast, Is verzwakking van het beeld, is onwaarheid !
En nu bekommert men zich daar niet in 't minst om in Mcittlingen. De zinnen loopen niet
eens altijd goed af, de beelden zijn niet altijd zuiver gekozen ! Ze vervallen wel eens in
herhalingen. Men kan van deze eenvoudige broeders ook niet anders verwachten!
Geen wonder dat ze van geen problemen weten, als al deze dingen hen niet raken !
De zaak is : dat men in Mottlingen niets weet of liever niets weten wil van het dualisme,
waarin wij verstrikt zijn geraakt.
In Mottlingen wordt Jezus Christus voor honderd percent au serieux genomen.
Als Hij zegt : Zoek eerst het Rijk Gods en de gerechtigheid, die het eischt, en al het
andere zal u toebedeeld worden, dan gehoorzamen die broeders onvoorwaardelijk.
Wij zijn gewend Jezus niet au-serieux te nemen, maar ja -- het Is In het leven onmogelijk geworden. Je moet mee met den stroom, anders wordt je onder den voet
geloopen. Ja, je bent al onder den voet geloopen, eer je nog recht bent begonnen. Je
krijgt nu niet eens meer gelegenheid om te beginnen !
Het koninkrijk Gods en de gerechtigheid, die het eischt is bij-zaak geworden op eik
terrein van het leven, ook op het terrein van de kunst.
In Mc ttlingen neemt men Jezus Christus au-sérieux, het is hoofd-zaak : En men kan alleen
arbeider in dat Koninkrijk zijn, als men in-Christus is, dat spreekt van zelf.
Er is daarginds maar één ding van belang, n.l. dat men leert niet meer van vreemde
wateren te drinken om verzadiging te vinden voor zijn leven, dat men niet meer op
een vreemden wijnstok wil ingeplant zijn, dat men niet meer door een vreemde deur
meent te kunnen binnen gaan.
Er is maar een koninkrijk, en dat is het koninkrijk der hemelen ; er is maar één koningschap dat stand houdt, en dat is het koningschap van Christus. Daaraan zal alles onderworpen zijn, ook de kunst.
Onderworpen aan het koninkrijk Gods, en aan de gerechtigheid, die het eischt, zal een
kunstenaar natuurlijk volgens bepaalde wetten zijn arbeid doen ; de kunst stelt andere
eischen dan de wetenschap, dat spreekt vanzelf, en ik kan ook hierop niet genoeg den
nadruk leggen : alle slapheid, alle verwaandheid, alle opgelegde vroomheid is uit den Booze,
maar voor degenen, die Christus als Koning erkennen, is de eisch dringend, eerst Zijn
Rijk te zoeken en de gerechtigheid, die het eischt. Voor wie dit met hartstocht zoekt,
bestaat er immers geen probleem van de Christelijke kunst meer. Hij zal vanzelf offeren
wat geofferd moet worden.
Dat duidt de kunst niet !
Ja, dat duldt de kunst juist wel ! Want de kunst Is van God
Wat in strijd is met de wet van het koninkrijk, moet ten slotte de kunst schaden, al
schijnt het tegenovergestelde ook waar !
Eerst als we persoonlijk iets weten van dit koninkrijk en zijn gerechtigheid, zullen we
den weg vinden, de richting vinden naar absolute schoonheid, schoonheid in het licht van
heiligheid ; met minder mag de kunst niet tevreden zijn, de Christelijke kunst allerminst !
Maar onze Christelijke kunst Is al zoo arm ! wordt er voortdurend geklaagd, wat
presteeren wij tegenover de anderen ?
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Ja -- dat is zoo ! Maar hebben we het ooit voor honderd percent g e w a a g d met dit
woord van Christus : Zoek eerst het Rijk Gods en de gerechtigheid, die het eischt I
Hebben we voor honderd percent geloofd, dat al het andere, dus ook, dat wat de
kunstenaar zoekt (voor zoover hij n.l. waarachtig de genade van het kunstenaarschap
bezit) hem ook zal worden toebedeeld ? Ik meen, dat we niet tot een eigen kunstuiting
kunnen komen, zoolang we het niet met dit woord durven wagen.
Misschien moeten we weer terug naar een heel eenvoudig, maar zuiver begin. Misschien
zullen we veel moeten afleggen, maar zeker zuilen we vinden.
Mottlingen is grond - leggend.
jezus Christus is de grond. En als men dien grond heeft gevonden zeggen de broeders :
„Ga nu maar het leven weer in, naar de plaats waarop gij staat en wees gehoorzaam.
De broeders daar weten, dat men anders onverbiddelijk uitkomt bij het twee heeren
dienen. Men kan nu eenmaal in het leven geen twee heeren dienen, al meenen velen
dat ook. Men begint met ieder gelijke maat van liefde en toewijding te geven en eindigt
met den een aan te hangen en den ander te verachten.
Die men veracht is dan altijd de Eene, die van ons vraagt ons leven te verliezen om
Zijnentwil, opdat Hij ons leven zou worden. Want het gaat in tegen vieesch en bloed,
onze hoogmoed wil er niet aan ! Terwijl die andere juist onze hoogmoed streelt, ons
succes belooft, belooft, dat wij meegeteld zullen worden in de wereld, die ons zoover
vooruit schijnt te zijn. En we vinden het in den grond allen zoo heerlijk om succes te
hebben in het leven en meegeteld te worden.
Zoo eindigt het „twee-heeren- willen-dienen ", toch met één-heer dienen, maar dan is
het niet de Heer van het Koninkrijk, dat geen einde neemt.
Daarom moeten de broeders in Mottlingen meestal beginnen met alles omver te stooten,
alles van onwaarde te achten, zoolang we niet in- Christus zijn, d.w.z. zoolang we niet
radicaal om -gekeerd zijn.
En nu kom ik vanzelf tot mijn eigen werk van dezen winter.
Enkelen uwer hebben misschien gelezen, wat ik schreef naar aanleiding van de
Mottlinger conferentie in Amerongen. Den vorigen winter, en in den zomer, die
daaraan voorafging, had ik alle aanteekeningen gemaakt voor het boek, dat ik dezen
winter schreef, straks zal ik daar meer van zeggen. Het bedoelde een Paaschboek te
worden, maar ik wist, dat ik dit boek nooit zou kunnen uitwerken, zoolang een zware
schaduw, die over mijn leven lag, niet weggedreven was.
Ik moet nu wel even teruggrijpen naar het begin van mijn arbeid als schrijfster. Het Is
merkwaardig, dat het werk, dat Ik in Mottlingen terugontving, feitelijk ook in Mottlingen
Is begonnen.
De meesten uwer weten wel hoe zwaar mijn leven van vroeger is geweest en hoe de
bevrijding kwam na mijn drie en dertigste jaar op het geloofsgebed van den overleden
Ds. Gerretsen uit Den Haag. Gerretsen was een Blumhardtman. Hij kwam d;ep onder
den indruk van wat er destijds in Möttlingen en later in Boll geschiedde. Vooral de
strijd om Gottliebin Dittus was voor hem van de grootste beteekenis.
Hij heeft mij 't eerst met deze dingen in aanraking gebracht. Hij aanvaardde, wat ook
Blumhardts kracht was : het geloof, dat de verrezen Heer nog dezelfde is van vroeger
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en dat Hij de macht van den Booze heeft tenietgedaan, zoodat de overwinning mogelijk
is ook in de meest hopelooze gevallen.

„Das Kreuz, dran Du gehangen,
Sturzt siegreich Satans Macht."
,,Dasz Jesus siegt bleibt ewig ausgemacht,

Sein wird die ganze Welt."
staat op de graven van de beide Blumhardts.
Paschen is de prediking van het ledige graf. De Heer is waarlijk opgestaan ! op deze
arme wereld wordt de overwinning door Christus aan het kruis behaald zicht- en tastbaar,
het ledige graf is het bewijs. We mogen dus niet meer aanvaarden, dat er één ziel gebonden blijft, dat er één ziel in schaduwen ondergaat. En dit geloof behaalde in mijn
leven de overwinning.
U kunt zich wel voorstellen, wat dit, na al die jaren van de diepste ellende, voor mij te
beteekenen heeft gehad. Maar ook wat het voor mij geweest is, toen de man, die het
schaduwland voor niemand aanvaardde, zelf in het schaduwland terecht kwam en heenging
met den onderstroom van zijn leven zeker en gewis gebed in de liefde van Christus, maar
we hadden zoo graag de volle glans van het Paaschevangelie over hem gezien vóór hij
van ons heenging.
Ik bleef wel staan, ik was genezen en ik trachtte nog een tijdlang vast te houden aan
het Paasch- Evangelie zooals hij het mij had laten zien, maar het wonder, ook dat men
zelf heeft ondergaan, verliest ten slotte zijn kracht, er was te veel leed en ellende in
mijn omgeving ; met mijn verstand bleef ik vasthouden aan het feit van het ledige
graf als consekwentie van het kruisoffer, ik bleef gelooven met mijn verstand, dat
Paschen alleen werkelijk feest der overwinning kon zijn als onze Bijbel waarheid sprak,
maar ik had er niets meer aan, mijn hart kon het niet meer grijpen. U zult dan ook
opgemerkt hebben, dat ik in mijn werk nooit over Paschen schreef, Paschen moest op
den achtergrond blijven. Toch liet Paschen mij niet los.
Ik had bij het ouder worden één groot verlangen, nog eenmaal een boek over Paschen
te mogen schrijven. Maar ja ! dan moest het Paschen zijn in mijn leven, dan kan ik
met niet minder tevreden zijn, dan met het ledige graf, met een Heer, die n o g onder
ons rondwandelt en van wien nog dezelfde krachten uitgaan! De
schaduw van den twijfel moest weg.
Anderhalf jaar geleden werd het verlangen zoo sterk, dat ik mij weer begon te verdiepen
in de dingen, die mij vroeger zoo groote vreugde hadden bereid.
Daar gebeurde nog meer ! Daar begonnen menschen rondom mij op te staan, die ik
herkende. 't Waren gedeeltelijk reflexen van mijzelf, dat zag ik wel, maar ze hadden
toch een zoo geheel nieuwe gedaante, dat ik ze maar moest aanzien en mij verwonderen.
Ik had ze nooit ontmoet en toch herkende ik ze, zooals een moeder haar nooit -geziene
kindje herkend, als het zich van haar losgemaakt heeft naar het leven.
Ik begon korte aanteekeningen over hen te maken, schreef dingen van vroegere blijdschap
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op, om er mijn hart aan te sterken, maar grijpen kon ik de waarheid van Paschen met
mijn hart niet meer.
Ik teekende woorden aan van Gerretsen : „De Heer is waarlijk opgestaan ! Deze toon
van blijde verbazing mag nooit ontbreken in de prediking van het Paasch- Evangelie. Het
echte geloof heeft altijd een element van verbazing in zich." en......
„De lichamelijke opstanding van Christus is niet een historisch feit, dat met eik jaar
verder van ons af komt te staan. Het ligt vast in de persoon van de Verrezene. Hij
is weer in onze levenssfeer teruggekeerd," en......
„Een program ligt er in het woord opstanding. Van uit de waarheid der opstanding kan
geheel de Christelijke leer nieuw worden opgebouwd !"
Wonderlijk, dat ik telkens voelde : Mijn hart weet daar zeer zeker ook nog iets van,
en dat ik toch niet de kracht vond er uit te leven. Ik schreef ook :
„Heeft men van Christelijke zijde den moed om het wonder van het ledige graf niet
alleen in het middelpunt van zijn leven, maar ook in het middelpunt van zijn denken
te stellen ?
Men kan in de opstanding van Christus geiooven, doch, zoodra het denken aanvangt,
haar haastig ter zijde stellen. Doch dit is ongeoorloofd.
In de lichamelijke verrijzenis van Christus gelooven, wil ook zeggen : dit wondervoile
feit voor het denken aanvaarden. We moeten door-denken wat wij belijden."
Daar zat het ! Mijn hart sprong telkens op van vreugde, als ik mij weer in deze dingen
verdiepte, maar zoodra het denken begon, raakte ik verward. Het was precies andersom
als ik had gedacht, het verstand zat het hart in den weg.
In Mottlingen vond ik Paschen weer, het geloof in den Verrezene, precies zooais het in
mijn eigen leven zijn kracht had getoond. In de Rettungsarche, dit huis van blijdschap,
heb ik meermalen 't gevoel gehad alsof ik in 't heilige land was, waar Jezus rondwandelde en genas, die kwalijk gesteld waren. ik kon mijn Paaschboek gaan schrijven.
De eerste figuur, die opsprong was gekke-Hannes.
Wonderlijk genoeg, dat hij de eerste was, die tot leven kwam, een krom en verdraaid
manneke in een hut op de hei, de schrik van de kinderen, die hem uitscholden, als
ze op veilig terrein waren, precies als kleine, keffende hondjes doen.
Iedereen wist van hem, dat hij paarden zegende en het dorpsgeloof stelde hem in verbinding met den Booze. De „kinderen hadden een deun op gekke Hannes gemaakt :
„Gekke Hannes,
Luiwam mes,
Paardendief,
Niemand heeft je lief !"
Want hij was gevaarlijk voor paarden. Niemand zou dat openlijk uit durven spreken, want
niemand wil graag voor bijgeloovig aangezien worden, maar een feit was het dat het
paard van Disselhof de sleeper op een morgen dood in den stal was gevonden. De
voerman was gekke-Hannes den vorigen avond op den zandweg tegengekomen. Hij
had duidelijk gehoord dat gekke Hannes, toen hij bij den kop van 't paard was, gezegd
had : „God zegen je."
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Den volgenden morgen was 't beest dood. Zeker, 't paard was wat dempig en de weg
slecht, de wagen zwaargeladen, maar 't beest was sterk en gewillig, Disselhof had
't niet onnoodig aangejaagd, en 't beest lag den volgenden dag dan toch maar dood in
den stal ! En de dorpsmenschen vonden 't heimelijk niet in den haak, dat de Dominé
zich niet met de zaak bemoeid had ; want 't was meer als recht-toe met gekke-Hannes
in zijn krot op de hei met zijn mageren hond en zijn kat zonder staart. Men zag hem
ook nooit werken ; hoe hij aan de kost kwam, wist niemand, maar daar bekommerde zich
ook niemand om.
De tweede figuur die opsprong, was de Dominé van de dorpsgemeente. In die gemeente
is het niet slechter gesteld als in andere gemeenten. Maar hij heeft in zich de hartstocht
van het zoeken en de spanning van het te-kort. Hij staat in deze spanning vlak bij de
genade van het Paaschwonder, maar is er zich niet van bewust. Eigenlijk wordt hij
tegengehouden door zijn vrouw, ook zonder dat hij 't weet ; want zij, met haar felle
critiek op de menschen, ziet hem zoo ver boven het gros uitrijzen, dat zij voor hem
telkens even de spanning breekt van het te-kort, dat hij toch telkens weer hevig gevoelt;
maar hij komt er niet uit !
En toch is zij het, die hem tot het absolute besef van niets-waardigheid brengt en daarmee
tot de heerlijkheid van Paschen door een wonderlijken droom, dien ze heeft gehad en dien
ze hem 's morgens aan 't ontbijt vertelt, niet vermoedend, wat de uitwerking zou zijn.
Ze droomt dan, cat ze zich in een kerk bevindt.
De Avondmaalstafel staat gedekt. De Dominé daalt van den kansel, de gemeente kijkt
zingend toe bij zijn bedachtzaam breken van de repen brood op de zilveren schaal en
het vullen van de bekers. Als hij gereed is, wacht hij met over elkander gekruiste handen,
tot het orgel zwijgt.
„Komt nu, want alle dingen zijn gereed."
Daar naderen de mannen en vrouwen en scharen zich om den disch. De oogen van den
Dominé gaan de tafel rond...... als niemand meer opstaat, vouwt hij de handen en bidt.
Na het Amen valt er een wonderlijke stilte over de menschen. De Dominé verroert
zich niet. Hij heeft zoo diep gebeden, eigenlijk heeft hij nog nooit zoo gebeden.
Een Ander heeft in hem de woorden gesproken en hij moet nog luisteren naar den
naklank daarvan, om ze voorgoed in zijn hart te kunnen bewaren.
De heele gemeente luistert ; die aan tafel zitten met gebogen hoofd, de anderen met de
oogen in gespannen verwachting op den predikant.
Er is heilige tegenwoordigheid, dat voelt ieder.
Eindelijk heft een vrouw, die aan het uiterste einde van de tafel zit, het hoofd op.
„Dominé," zegt ze, ... en niemand schijnt het vreemd te vinden, dat de stilte op deze
wijze wordt verbroken, „maar, als het geloof een boom is, waarvan de stam naar den
hemel reikt, dan kan het toch gebeuren, dat de takken zoo zwaar naar de aarde neigen,
dat ze dreigen te breken, en dat het degenen, die in zijn schaduw staan, angstig te moede
wordt."
Nog verroert zich niemand, tot plotseling de Dominé zijn hand zwaar op de Avondmaalstafel laat neerkomen.
„En nochtans weet ik," zegt hij, „dat Christus uit de dooden is opgestaan !"
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Als ze den droom verteld heeft, zit hij een oogenblik in diepe gedachten. Opeens vraagt
ze : „Zou jij 't vreemd vinden, als iemand aan de Avondmaalstafel je plotseling iets vroeg.
Hij aarzelt even. „Neen ", zegt hij, „ik geloof 't niet, tenminste niet als Christus zoo
In mij gebeden had ; want dan was ik er immers zelf niet meer, dan was Hij er alleen.
Ik zou zelf ook luisteren net als de menschen in je droom en het zou natuurlijk in 't
geheel niet vreemd zijn als een van de luisterende menschen iets vroeg.
„Maar waarom ", zegt ze, „waarom zou iedereen, jij ook, 't dan wèl vreemd vinden en
als Christus zelf er stond zou je 't niet vreemd vinden ; een doodgewoon mensch zou
zich gestoord en gehinderd voelen !" Ze is zoo gewoon alle vragen, die in haar opkomen hem voor te leggen, ze weet niet, dat deze vraag voor hem „gericht" beteekent.
Als Christus zelf er is, dan kan alles natuurlijk
Als Christus zèlf er stond !
Maar Hij staat er ! Wij zelf staan hem telkens in 't licht en in den weg, dat voelt hij
Het wordt de groote omkeer in zijn leven. Het tekort is niet, dat hij niet genoeg
zoekt, niet genoeg arbeidt, het te-kort zit hierin, dat hij zoekt, en dat hij arbeidt en
dat hij Christus zoodoende In den weg staat.
Als Christus zèlf er was ! Ja, dan kon alles ! natuurlijk !......
Christus staat en wacht, tot hij zich verliest in Hem !
Van dat oogenblik af, verandert er iets. Hij kan nu niet meer uit den Bijbel lezen of
Christus staat vlak voor hem en spreekt.
Als hij leest van de moeder en de broeders die buiten staan en Hem zoeken en het
antwoord van Christus verneemt : Die den wil van God doet, die is mijn broeder en
zuster en moeder, dan wordt hij aangedaan met een alles-overwinnende blijdschap, hij
Is bij de levensbron, hij drinkt van het levende water, Christus- broeder, die naast
hem wandelt.
Zoo gaat hij door zijn dagen naar Paschen toe.
Hij ziet alle menschen anders, nu Christus- Broeder naast hem gaat, hij leeft om zoo
te zeggen van dag tot dag mee. Als het den kruisweg opgaat, schuilt hij achter den
Broeder, die plotseling méér wordt, een andere wordt. Hij heeft dit natuurlijk altijd
wel geweten met zijn verstand, nu weet zijn hart het, nu gaat hij mee den kruisberg
op en sterft en staat op met Hem. De Broeder, die nu voortaan naast hem gaat, is
de Verrezene, gezegend met alle macht in hemel en op aarde.
Deze groote verandering in hem geeft een schok door de heele gemeente. De een vindt
het prachtig, de ander te kras, hard-loopen is dood -loopen. Je moet rekenen met de
menschen en met de bestaande toestanden !
Maar er is een ziek kind in het dorp, een meisje van vijftien, zestien jaar. Marieke van
Willige. De dokter heeft alle hoop opgegeven, ze ligt er al jaren, maar het gaat nu
snel achteruit !
Dat kind drinkt zijn woorden in, als hij haar bezoekt, ze klemt er zich aan vast, ze laat
zich brengen bij de levensbron, en ze geneest!
Het is een wonder !
Iedereen ziet het als een wonder! maar de menschen vinden toch, dat hun Dominé
te ver gaat ! Waar komt een mensch uit, als hij op deze manier de consekwenties trekt !
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Het beangstigt ook Lydie zi j n vrouw. Zoo heeft ze het niet bedoeld ! Ze vindt het prachtig'
maar het wordt een reiken boven de kracht ! Op zoo'n manier konden wet alle zieke
menschen...... en...... de dokter is er toch ook, waarvoor dient dan de dokter...... en......
ze vindt dat haar man al genoeg te doen heeft.
Lydie heeft geen kinderen, haar leven gaat geheel en al op in het leven van haar man.
Zijn geluk is haar geluk. Als hij maar gevierd wordt is zij tevreden. Ze leeft van zijn
geloof en voelt dat ook als volkomen correct.
Ze heeft eigenlijk niets noodig in haar groot geluk naast hem en is eigenlijk toeschouwster van het leven geworden ; alles van dat leven betrekt ze op haar man
Die haar daarover zou willen berispen, weet eenvoudig niet, hoe een vrouw kan
liefhebben. Ze is volkomen gerust in dezen toestand en heeft een groote bewondering
voor hem. Maar haar bewondering is in den laatsten tijd met vrees vermengd, omdat
ze voelt, dat ze hem zelfs met haar gedachten niet kan bijhouden. Want er gebeuren
wonderlijke dingen.
Het is of plotseling alle zondaren dicht om hem heen komen te staan -- zelfs die gekkeHannes, aan wien niemand een goed woord kan kwijtraken !
Gekke- Hannes komt nu plotseling van zelf telkens op zijn weg. Hij kan hem den haat
tegen de menschen niet dadelijk afnemen, maar hij wint het vertrouwen van gekkeHannes, door het verhaal van het schaap, dat in de woestijn verdwaald was.
Gekke- Hannes weet maar één ding, dat „de diers volle bèter bint as de mensche, maar
'aster dan toch een mensche geweest is, die zoo alles der veur over hef 'ehad om zien
schaap te zuuk'n da's toch mooi !"
Daar is er nog een, die vlak in zijn nabijheid leefde, maar nu pas werkelijk in den kring
van zijn leven wordt getrokken, dat is Jan Brands, de man, dien hij nooit heeft kunnen
naderen, één van degenen, aan wien hij zich bewust was geworden van zijn te-kort.
Deze Brands bewoonde de mooiste kamers, die in het dorp te huur waren, achter de
galanteriewinkel schuin tegenover de pastorie.
Hij was een rijke man, die nergens toe deugde en om twee redenen dit stille dorp tot
woonplaats had gekozen. Er woonde nog een kleine liefde in zijn hart voor de natuur,
voor bloemen en vogels, de rest was zoo duister als de nacht. Van uit dit kleine dorp
kon hij gemakkelijk de stad bereiken. De stad slorpte, telkens als hij niet anders kon
hem en zijn ellende op, tot hij weer uitgeraasd was en tam en moe naar zijn kamers
terugkeerde.
De verwoesting van zijn leven stond op zijn gezicht. Iedereen wist toch wie hij was;
niemand bemoeide zich met hem en hij bemoeide zich met niemand, maar hij werd op
die kamers geduld, omdat hij een beste betaler was en dat had in dezen malaisetijd
wat te beteekenen.
Deze man, die zich al aan het en verderf voelde prijs gegeven, wordt door het licht
dat plotseling in zijn nabijheid straalt getrokken -- en tegelijk tot wanhoop gebracht.
Want het licht dringt op hem aan ; het is niet de Dominé die uit gewetensdrang tracht
contact met dezen verlorene te krijgen, het is Christus, de groote verrezen Broeder
die hem nadert en aan wien hij in zijn wanhoop tracht te ontkomen. Het licht achterhaalt hem op een tocht over de heide, waar de Dominé niet meer van hem aflaat.
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Er waait een booze voorjaarswind, die de mannen een harden kouden regen in 't ge
slaat. Druipend en verkleumd komt de Dominé thuis, een longontsteking is het-zicht
gevolg en een paar dagen later is de sterke man weg !
„Maar zóó is het niet bedoeld," klaagt zijn ontstelde vrouw in haar wanhoop. „Je hebt
gezegd, dat het Paschen was en bleef, dat het naar het leven ging en het is naar den
dood gegaan !"
Het is een verraad aan haar ! Ze heeft niet eens tijd gehad om zich op Paschen te
bezinnen !
Zich te bezinnen op wat haar man toch waarachtig geloofd heeft!
Als hij maar een ziekbed had gehad, dan had ze kunnen probeeren te grijpen, wat
Marieke's redding is geweest. Ze had hem met dat geloof kunnen redden. Het is ver
-rad!Nu
heeft ze plotseling niets meer. Met hem heeft ze letterlijk alles verloren.
Ze wil nu ook niets meer. Ze wil en ze moet eerst antwoord hebben. God moet haar

antwoord geven, eerder gaat ze geen stap verder.
Hij heeft zoo vast in Paschen geloofd en de overwinning hier op aarde. 't Heeft hem in
den dood gejaagd ! Als die vreeselijke man aan den overkant hem niet op dien langen
tocht meegesleept had, zou hij nog in leven zijn.
Haar ouders wenschen, dat ze bij hen komt ; ze wil niet uit het dorp weg, waar hij
begraven ligt.
Ze koopt zich een klein erfje achter de kerk ; haar ouders hebben God zij dank wat
geld. Daar wil ze wonen, daar wil ze trachten alles van hem in haar herinnering terug
te roepen, het te verwerken, hem dicht tot zich te trekken en wachten op antwoord.
Het gevolg is dat ze daardoor in een afgrijselijk isolement komt te staan, in een haatgevoel ten slotte tegen den man, die de oorzaak was van zijn dood, tegen de familie
van Willige met het genezen kind.
Het Is een roof ! Die menschen hebben allemaal van hem geprofiteerd, veel van hem
ontvangen, en zij Is doodarm achtergebleven, met niets, letterlijk niets, zelfs niet het
geloof in zijn geloof.
De nieuwe Dominé, Jaap van Buren komt ; hij heeft een vrouw en een paar kindertjes.
't Is een beminnelijk man, de menschen hooren hem graag, hij is niet zoo...... ja ......
zoo overdreven als zijn voorganger. Hij kende zijn collega van vroeger, preekte ook
wel een enkele maal voor hem, hij heeft ook altijd gemeend dat zijn collega te hoog mikte.
Want als hij er eenige maanden is en de menschen zoo ongeveer kent, dan vindt hij toch
eigenlijk na de hooggespannen verwachting van zijn voorganger Helgers een gemeente......
zooals elke andere gemeente ! Met vromen, en onverschilligen, goeden en kwaden.
Een slechte man is er die zich bekeerd heeft. Dat is heerlijk ! maar dat komt God zij
dank ook in andere gemeenten voor ! Een meisje, dat hopeloos ziek was en als door een
wonder tot het leven is teruggekeerd op een Nieuwjaarsmorgen. Ja --- dat komt ook voor!
Daar kan zelfs de ongeloovige wetenschap van meespreken.
De dokters erkennen zelf, dat ze dikwijls voor zulke wonderen staan.
Verder is er een oude vrome boer, die heelemaal in hetzelfde geloof staat als zijn
voorganger, maar ja, die man staat ook al bijna in de eeuwigheid ! Je moet zijn gezicht
maar zien ! Het leven spreekt bij hem niet meer
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De jonge boer van den Wilgenkamp is 'n allerbeste kerel, maar 'n tikje nuchterder dan
zijn vader. Daar is ook een rijke, gierige boer van den Spangenhof, de zwager van
Brinkman van de Wilgenkamp, met zijn trieste Harmpje !
Er is een schoolhoofd, die maar één passie heeft : den bloei van zijn school, en een
onderwijzeres, een goed mensch, maar een beetje geëxalteerd !
Verder is er een meisje, Dina van de Steenbreek met een kind. Ze weigert hardnekkig
te zeggen, wie de vader van het kind is. Dat komt overal voor.
Booze tongen beweren, dat de dader niet ver te zoeken is. De rijke man op de mooie
kamers aan den overkant zou er meer van weten.
't Zijn allemaal gewone dorpsgeschiedenissen, dorpspraatjes, schandaaltjes, waarvan men
maar liefst zoo weinig mogelijk notitie moet nemen.
Wat hij buitengewoon moeilijk vindt is de tegenwoordigheid van Lydie. Hij kan maar
geen contact met haar krijgen ; ze wijst alles af, maakt vergelijkingen tusschen hem
en haar overleden man en laat zich door niets uit haar isolement lokken.
De menschen in de gemeente zijn over 't geheel „gekalmeerd ".
Het is allemaal op niets uitgeloopen. Het wonder heeft zijn kracht verloren binnen
heel korten tijd.
En dat is ten slotte ook Lydie's wanhoop ; want wat is er van hem overgebleven ! de
menschen vergeten en zij weet nu ook dat zij alleen nog door een wonder gered kan
worden.
Ze is zoo toeschouwster geweest van het leven, heeft er zich zelfs op beroemd, dat ze
zoo scherp zag, dat ze nu geen eigen leven schijnt te kunnen hebben. Een toeschouwer
is niets ! heeft ook niets. Ze krijgt in die dagen het boekje van Jacob Wassermann weer
In handen met het verhaal over de muiterij van de gevangenen op de Plassenburg. Ze
had zich daar destijds mee geamuseerd hoe vreeselijk het ook was !
Ze had in haar verbeelding al die gevangenen om het vuur op het plein zien zitten,
zwelgend voor één enkelen nacht in hun vrijheid, pralend op hun zonden. 't Was of al
het kwaad van de wereld in die menschen gestalte had genomen, en de twee dichters,
die bij ongeluk in deze gevangenis waren geraakt en onvrijwillige, angstige toeschouwers
waren geworden, had ze vergeleken met zichzelf en haar man.
Zij had nat-uurlijk den rol van den praler op zich genomen, die op de gevaarlijke momenten
achter zijn vriend schuil ging ; ze wist wel dat ze vlug met den mond was, als het op
critiseeren van bestaande toestanden aankwam ; ze had plotseling sommigen van de gevangenen gezien met de gezichten van gemeenteleden ! met hun verstopt kwaad !
Toen ze het boekje weer in handen kreeg, dacht ze huiverend aan de werkelijkheid,
die het voor haar in zich sloot.
De vriend achter wien de ander wegschool, werd door den eersten den besten kogel
van de regeeringstroepen getroffen, hoewel hij onschuldig was; de ander maakte lafhartig van de algemeene opschudding gebruik om te vluchten naar het kamp van degenen,
die den vriend hadden gedood.
Die man, in zijn lafhartige pralerij, kon nooit anders dan toeschouwer blijven, zij eveneens ! Als God haar maar antwoord had willen geven op haar angstige vraag, toen haar
man was heengegaan, dan had ze misschien zelf nog kunnen zoeken.
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God gaf geen antwoord en zij kon geen stap verder gaan, zonder dit antwoord, dat voor
haar de greep op het leven beteekend ; dus bleef ze in haar isolement en verteerde
van eenzaamheid.
Als de oude Brinkman, degene die haar man begrepen heeft tot in den dood, komt
te sterven, is ze haar laatste houvast kwijt. Op de begrafenis bezwijkt ze.
Dan komt er een lange nacht voor haar, waaruit ze ontwaakt als een mensch in den
mist. Er zijn stemmen uit het leven die haar roepen, ze schijnen van heel uit de verte
te komen, er is lichtglans ergens, want bij dat open graf heeft de man, voor wien haar
lieveling zijn leven gaf, gesproken, zijn naam genoemd, het was als een lichtstraal uit de
hemel, die vlak voor haar voeten i r het open graf viel.
De glans er van is bij haar gebleven, maar kan haar niet tot leven wekken.
En zoo schijnt er werkelijk niets te zijn overgebleven van de heerlijkheid, die in dat
laatste jaar van Ds. Helgers openbaar werd. Want ook in het huis op den heuvel zijn
de schaduwen weer gevallen door den nood van Beta, de oudste dochter in haar ongelukkig huwelijk.
Het wonder heeft zijn kracht verloren. Toch, daar is er één, de man, die bij het open
graf van den ouden Brinkman zijn woord heeft gesproken en aan het wonder, dat is
aan de genade, vasthoudt. Zijn geschiedenis is een nieuwe geschiedenis geworden, nadat
hij zijn oude leven op dien vreeselijken storm- en regendag op de heide in den dood
had gegeven. Moeilijk heeft hij het gehad nadat zijn vriend hem zoo plotseling ontval len was en dat door zijn schuld.
Want de vrouw van den Dominé bleef hem zien als de moordenaar van haar man en
het dorp accepteerde hem niet.
Niemand noodigde hem bij zich aan huis, hij was en bleef het gevaarlijke wezen, waarover
de booze tongen nog heel wat hadden na te klappen. De nieuwe Dominé groette hem
altijd heel vriendelijk, had hem ook bezocht, maar hem nooit bij zich aan huis genoodigd en hij kon niet besluiten uit zichzelf naar de menschen toe te gaan, uit angst,
dat hij als een onwelkome gast zou worden aangezien. Zijn eenige vriend is ten slotte
gekke-Hannes. Zij beiden hebben gemeenschappelijken nood en gemeenschappelijke
herinneringen aan een vriend, die zich om hen bekommerd had, toen iedereen ben den rug
toekeerde, en hij heeft het gevoel dat hij iets voor den gestorven vriend doet, als
hij gekke-Hannes af en toe bezoekt.
Op een winterdag, als de sneeuw hoog ligt, vindt hij gekke-Hannes stervende in zijn
ouden rieten stoel bij het gedoofde vuur.
Wanhopig knielt hij naast hem en neemt zijn handen ; klauwen zijn het, zwart en behaard,
geen menschenhanden meer.
„Hannes," roept hij, „Hannes, ken je me nog, kan je me nog hooren ! Je moet je toch
oak tot God keeren, Jezus Christus is toch ook voor jou gestorven !"
Dan flikkert de levensvlam even omhoog. Hij beweegt zijn grauwen kop, stamelt : A -je
den Domenie ziet, dan mó-je'n 'm mar zègen, dat Hannes èleerd hef te zegen : God
zegene man en peerd, dat hêf-ie mien geb
oje !...... moar 't was duvelsch kwaad werk, want
de diers bint volle beter as de mensche...... Brands wil nog wat zeggen...... Hannes is vergeten, dat de Dominé er niet meer is. de oude man hoort hem niet meer, hij is ver weg !
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Dan is er niemand meer dan de oude Brinkman. Op een dag wordt de eenzaamheid en de
druk van het verleden, dat zijn schaduw maar blijft werpen over zijn leven, zoo zwaar,
dat hij in zijn nood naar den ouden man vlucht, die hem zóó vlak voor het feit van de
vergeving van zonden brengt, zoo overtuigend spreekt van de genade, die over een
mensch komt als hij de vergeving van zonden aangrijpt, de genade, dat er dan geen ver
meer is, omdat God zelf het heeft weggedaan en dat hij als een vrij man onder-ledn
de menschen mag verkeeren, — dat hij plotseling ook werkelijk de vleugels uitslaat
De deur was open en hij wist 't niet, hij is vrij !
Als een vogel in Gods zonneschijn, niemand kan hem meer deren ! Dan komt het leven
vanzelf ! Uit piëteit voor gekke-Hannes koopt hij het erfje met het bosch er achter;
hij kan niet meer op die kamers blijven, hij moet werk hebben, hij heeft immers wat
geld !
Wat zijn taak zal zijn, weet hij niet, maar hij ziet plotseling in groote vreugde, dat het
leven voor hem is, dat Gods schoone aarde voor hem is, dat hij er zijn plaats kan hebben
en zijn werk. Hij vergeet de menschen, hij staat als voor Gods aanschijn als hij zijn grond
in bezit neemt. Het is heilig land ! Zijn eerste getuigenis geeft hij, zooals ik te voren al
aanhaalde bij het graf van den ouden Brinkman. Dan neemt hij arbeiders aan, het plan
voor het huis wordt gemaakt de stille hei gaat leven, en de menschen gaan denken
Wat wil hij, wat maakt hij !
Op schoone Zondagen komen ze er langs wandelen, ze zien hoe het huis groeit, onder
het riet komt, hoe smaakvol hij den voortuin helpt aaanleggen. Ze zien hoe hij zelf
mee werkt, tot het huis klaar is.
Dan zit hij weer alleen en weet dat hij verder moet en weet niet hoe. Hij heeft toch
de genade van het leven ontvangen, en dat beteekent toch, dat hij niet in het
isolement zal blijven zooals die arme Dominésvrouw. Hij kan geen menschen in huis
nemen, maar hij kan misschien een paar menschen wat werk geven en hen misschien spreken
over de genade, die hemzelf is geschonken ; maar hoe komt hij aan grond !
De hei rondom behoort aan den Spangenhof. De boer van den Spangenhof geeft geen
duimbreed van zijn bezit af, zoo zeggen de menschen bij wie hij informeert
Maar God weet het anders !
Het is ten slotte de boer van den Spangenhof zelf, die hem het stuk grond te koop
aanbiedt.
Nu heeft hij werk voor werkwilligen.
Als voor 't eerst de lupine bloeit en geurt op 't ontgonnen stuk heide, dan maakt hij een
feestdag voor zijn mannen. Hij wil met hen spreken over het wonder, dat aan hem is
geschied, hij kan 't niet laten.
En iedereen mag komen, ieder die wil, om zijn bioeienden tuin te zien en het bloeiende
veld en daar rondom de heide in volle pracht.
Daar komen ze allen : Dominé Jaap van Buren met zijn vrouw. Hij voelt zich wat ver
-legnmt
zichzelf, hij weet niet, in wat voor kwaliteit hij eigenlijk komt.
„Daar gaan we nu samen," zegt Dora, „had je ooit kunnen denken, dat we langs dezen
heiweg naar een feest zouden gaan, want het is toch zeker als feest bedoeld ! Ik heb een
Kerstgevoel, alsof we op weg zijn naar de kribbe! Ik wou, dat ik Jaapje bij me had !"

314

MOTTLINGEN EN HET PROBLEEM VAN DE CHRISTELIJKE KUNST

•

„En ik heb 'n gevoel, alsof we op weg zijn naar het ledige graf. Ik wéét, dat het graf
ledig is gelaten en tóch twijfel ik."
„Wil je wel gelooven," zegt Dora weer, „als Willem Helgers daar midden tusschen de
gasten zat, zou ik me niet in 't minst verbazen."
„Ik ook niet !"
„Zou Lydie komen ?"
„Stil — laten we niets meer zeggen, we zijn er zoo, en ik weet werkelijk niet......"
Dora begint hartelijk te lachen. „Of je nu in je kwaliteit van Dominé moet komen, of
niet," vult ze aan, „O Jaap ! Onze plaats zal ons wel aangewezen worden, heb daarvoor
maar geen zorg !" Ze is bijna overmoedig zijn Dora, ze loopt hem vooruit ! Hij voelt :
ze weet op dit oogenbiik méér dan hij.
Maar — vrouwen zijn nu eenmaal wat emotioneeler dan mannen...... Hij tracht nag
zich zelf gerust te stellen, het helpt niet, het klopt niet meer, zooals vroeger, de vrouwen
loopen hem vooruit naar het ledige graf !
Daar is Marieke...... met Lydie. Marieke's gezicht straalt, omdat ze Lydie heeft kunnen
overhalen mee te gaan.
Mijnheer en Mevrouw van Willige zijn hen al vooruit.
En daar sluipt Dine van de Steenbreek aan met haar achterlijk kind op den arm
En Mijnheer Steensma met zijn strakke gezicht ; zijn moede vrouw komt iets achteraan......
juffrouw Mertens, de onderwijzeres zit er al, vlak naast den rijken boer van den Spangen hof, het halve dorp lijkt wel op de been !
Nu zitten ze allen onder de dennen met het gezicht op het bloeiende veld. De wind
draagt de geur over, die zich vermengd met den geur van de dennen. De zon breekt
door de stammen en verlicht een gebogen hoofd, een opgeheven gezicht.
Als de gastheer begint te spreken, heffen zich alle hoofden, alle harten kloppen samen
in verwachting van wat komen gaat.
Ze hebben immers allen dezen man gekend
Zelfs, die zich wat vreemd voelen in dezen kring sluipen nader om beter te kunnen
zien en hooren ; want hier gebeurt iets wonderlijks, dat ze nooit hebben beleefd.
Hoog en laag zit naast elkander, de een schaamt zich voor den ander niet. En als de
gastheer vertelt van zijn leven met zijn ontzettende verscheuring en nood, vergeet elk
den ander, geen is hier meer toeschouwer, zelfs Lydie niet, hoewel ze hier kansen zou
hebben gehad als nooit te voren. Alle gezichten breken in ontroering open, alle harten
trillen mee, alle wonden van de gemeente komen open te liggen en de een schaamt zich
ook hierin voor den ander niet.
Lydie schaamt zich haar tranen niet en juffrouw Mertens weet niet, hoe haar handen
zich open en dicht knijpen ; ze heeft plotseling 't gevoel alsof ze met den boer van
den Spangenhof op dezelfde zondaarsbank zit. Mijnheer Steensma zit met zijn hand voor
zijn oogen en Dina van de Steenbreek snikt met haar gezicht achter het rugje van haar
kind ; er hurkt een arbeider op één knie, dicht in haar buurt hij heeft geen oog van
den gastheer af. Dit is iets nieuws, dit kan hij begrijpen. Hoe heeft hij die fijnen gehaat.
Maar dit zijn menschen, zooals hij ! Dit is eerlijk spel !
ja — want hier liggen de wonden open van het lichaam met de vele leden, maar
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het hoofd Is Christus ; de stroom van zijn reinigend bloed zal alles doortrekken.
Ze willen nu allen gehoorzaam zijn als kinderen ; de een is niet beter dan de ander
en midden onder hen, staat er een, die zich de voornaamste van de zondaren noemt en
dien ze allen benijden om het groote genadelicht, dat uit zijn gansche wezen straalt.
Is dit nu het leven ? Is dit het waarachtige leven ? Bloeit het zoo open, als een wonderbloem naar Gods zon.
Bloeit het zoo open in het hart van menschen, die zich zondaars voelen voor God ?
fluistert ze, „Jaap !"
Jaap van Buren voelt plotseling Dora's hand op zijn knie. „Jaap
En hij --- „ja, lieveling ja !"......
jan Brands spreekt nog ! Hij kan maar niet ophouden. Hij breekt zich baan naar de
menschen, hij mag nu, want hij is een getuige ! Hij draagt het gezicht van een getuige.
Zóó straalt het en zoo zou het nog stralen, al stond hij ook op den brandstapel. God
is hem zeer nabij, Jezus Christus, die hem heeft verlost
Houd hij niet op ?
Ja, nu zegt hij het ! Geloofd zij Jezus Christus tot in alle eeuwigheid. Nu zingen ze met
elkander...... en dan gaan ze zwijgend naar huis. Er is een gemeenschap der geloovigen
geboren, het zijn de open wonden, die hen samen brachten bij het Leven.
Dit is ongeveer de inhoud van het boek en niets heeft mij onder 't schrijven de zekerheid kunnen rooven, dat deze dingen zoo zijn. zoo Goddelijk heerlijk, al streed het
leven daar ook tegen in, zooals nooit te voren. Al heeft de Booze ook opnieuw door
allerlei nood in mijn eigen omgeving, zijn uiterste best gedaan, mij dit bezit, het geloof
in de absolute overwinning van Christus, opnieuw te ontrooven.
En nu keer ik terug naar het onderwerp van mijn artikel : Móttlingen en het probleem
van de Christelijke kunst in verband met mijn werk van dezen winter en zou alleen dit
nog willen zeggen:
Er bestaat voor mij geen probleem van de Christelijke kunst meer en ik denk, dat
het voor niemand meer bestaat, die wil leeren het woord van Christus over het
Koninkrijk en de gerechtigheid, die het eischt, — en over al het andere, — voor honderd
percent te laten gelden in zijn leven.
Het zal de kunst niet schaden want immers, we gelooven, wat er in het oude Duitsche
lied uit de dertiende eeuw staat :
„Alle, die Schönheit, Himmels and der Erde, 1st gefaszt in Dir allein".
En 't is ons immers om schoonheid te doen ?
De waarachtige norm van schoonheid moet daar ergens liggen in het koninkrijk, in Hem
Laten degenen, die van God de gave van het kunstenaarschap ontvangen hebben, daar
zoeken. Maar ze kunnen het alleen vinden, als ze het wagen met den eisch, dien Christus
stelt.
Alleen in- Christus, kan er een waarachtig Christelijke kunst opbloeien. God geve het
"......

BOEKBESPREKING

Tusschen Keulen en Parijs, door Albert Kuyle, Brusse N.V. Rotterdam 1934.
De titel van dit boekje is duidelijk genoeg. Men hoeft het zinnetje maar te voltooien,
om in de gaten te hebben, waar de schrijver ons van zal vertellen : een reis naar Rome.
We kennen Kuyle reeds lang genoeg om te weten, dat hij ons niet zomaar een prettig,
in het gewone journalistieke jargon omschreven verhaaltje opdist. Kuyle is lyrisch aangelegd en hij is bovendien een merkwaardig hanteerder van het beeldende woord en
van de beeldrijke gedachte. Kuyle reist met open ogen en een „teder" hart. Zijn
werklijkheidszin en zijn devotie reageren bijwijlen gelijktijdig, zodat gevoelens zich dreigen
te verdringen ; soms ook vermengen ze zich. Bij niet - katholieke lezers zullen Kuyle's
beschouwingen en bespiegelingen niet altijd aansluiting vinden, maar de projectie van
reisbeelden, zo kenbaar persoonlijk gekleurd, vibrerend met de bewogenheid van een
levendige geest en een „aangedaan" gemoed is voor ieder, wie ook, altijd interessanter
dan het vlotte relaas van de eerste de beste toerist. Een groot aantal schetsen van den
tekenaar Charles Eyck verluchten de tekst aangenaam. d. B.

Zegen der goedheid, door Antoon Coolen, Legendenboek. Uitg. Nijgh
& V. Ditmar N.Y., Rotterdam 1934.

Ik voel dat mij voor een brede beoordeling van dit boek een paar dingen ontbreken
voldoende bekendheid met de hoedanigheden, wilt ge, verdiensten, van de heiligen,
wier gestalte hier herschapen is, verder : een instelling t.a.v. deze personen die nodig
is om de gesteldheid van den schrijver zuiver te onderkennen.
Maar dat neemt niet weg, dat ik dit boek van Antoon Coolen een gedegen en schoon
werk vind, dat zijn talent weer eens op geheel aparte wijze vertoont. Coolen is er mee
voor een wijl van zijn eigenlijke arbeidsterrein afgestapt, al bedient zich zijn fantasie van
de mensengestalten en de natuurvormen uit zijn naaste omgeving.
De verluchtingen van den bekenden kunstenaar Joz. Cantré kan ik niet altijd waarderen.
Cantré's kunst heet primitief, maar soms is ze rechttoe lelijk, houterig. Die arme Goar
met zijn bokskop b.v. Maar ik zal er Gresshoff, die een boekje opendeed over dit soort
werk, eens op nalezen, om aan de weet te komen, wat Cantré met die platvoeten en
jichtknobbels voor heeft. d. B.

Hadewijch, door Dr. Marie H. van der Zeyde. j. B. Wolters' Uitg. Mij. N.V.
Groningen-Den Haag-Batavia-1934.
Een nieuw boek over de 13e-eeuwse mystieke dichteres Hadewijch. Het is uiterst moeilik
voor een niet-specialist om de waarde van dit akademies proefschrift te bepalen. Ik las
er een recensie over van de beste Hadewijch- kenner, Dr. J. van Mierlo, en die was
volstrekt afwijzend. Ja, dan durft een gewoon mens bijna niet meer te zeggen, dat hij
het toch wel een erg aardig boek vindt...... Laat ik het maar wijselijk in het midden
laten of de schrijfster gelijk heeft met haar bespiegelingen over de mens en schrijfster
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Hadewijch en laat ik alleen zeggen, dat Dr Marie van der Zeyde haar inzichten op een
boeiende manier uiteen weet te zetten, zodat Hadewijch er mij voor het eerst enigzins
aanvaardbaar door werd. Maar dat is natuurlik helemaal geen bewijs, dat zij de rechte
Hadewijch geeft! Wie zich een goed oordeel wil vormen leze èn dit boek èn de artikelen
van Van Mierlo. K. H.

Goden van dezen tijd, door Prof. Theophil Spoerri. Nederlandsche bewerking van Roei Houwink. Uitg. J. Ploegsma, Zeist 1934.
Spoerri geeft In dit kleine geschrift een cultuurcritiek en baseert die critiek op de
levende, actuele kracht van zijn geloof in den Christus der Evangeliën. We kunnen
dus zeggen, dat we hier in wezen te doen hebben met een bij uitstek „Christelijke"
critiek.
Ik geloof, dat dit boekje voor menig Christen een bliksemend signaal zal zijn ; een
plotseling fel oplichtende vlam die over het landschap van zijn leven flitst en niet vermoede afgronden en struikelblokken ontdekt. Ofschoon ik zelf meende, dat ik langzamerhand enige ervaring had gekregen op het terrein der cultuur, en daardoor verdacht
was op voetangels en klemmen, werd het mij na het aanhoren van dezen „verkenner"
toch nog angstig om 't hart, zodat ik het gevoel had geen stap meer te mogen doen.
Aan ieder die zich op dit terrein begeven heeft, met name op dat van de literaire
cultuur, zij deze opmerkzame en kundige gids aanbevolen. Het is mogelijk dat u hem
af en toe onuitstaanbaar zult vinden, omdat hij u telkens aan de jas trekt, waar gij vol
bewondering voor iets „merkwaardigs" of „schoons" reeds op het gladde pad geraakt
waart. Maar, sta dan eens op de wegscheiding stil, en let eens op, of de gids misschien
toch gelijk heeft. d. B.

ik was een volslagen heiden, door V. C. Kitchen. Vertaling van J. M. C.
van Gheel Gildemeester. G. F. Callenbach, Nijkerk. 1934.
Aan de Nederlandse vertaling van „I was a pagan" gaat een inleiding vooraf van G. Baron
van Wassenaer, een bekende figuur uit de groepbeweging. „Eindelijk een boek over de
Oxford Groep in een vertaling, waarmede ik mij geheel verenigen kan ", zo luidt de
eerste zin van deze inleiding. Op de omslag worden zijn woorden nog eens aangehaald ;
hier staat echter : Eindelijk een boek over de Oxford Groep waarmee ik mij geheel
kan verenigen ". Dat is ronduit gezegd misleidend. Van Wassenaer bedoelt dat hij geheel
instemt met de wijze waarop het boek is vertaald, de uitgever laat het voorkomen alsof
hij geheel instemt met het boek zelf. Zo iets stemt niet prettig, vooral niet, wanneer het
gaat om een godsdienstig boek. En evenmin doet het prettig aan dat er om de omslag
nog weer een blad geslagen is, waarop in rode letters staat aangekondigd dat de eerste
oplage van de Engelse uitgave, 20.000 exemplaren groot, op de dag der verschijning reeds
geheel was uitverkocht. Dit kan nog, waar het een roman betreft of een politiek program,
maar het onderwerp waar hier over gehandeld wordt, is niet geschikt voor een dergelijke opzichtige reklame.
Toch is deze wijze van uitvoering niet in tegenstelling met de inhoud van het boek.
Eerlijk gezegd, begrijp ik niet hoe Van Wassenaer juist dit boek over de groepbeweging
zo kan aanbevelen ; er zijn er zo veel betere verschenen ! Ik denk hier b.v. aan het
mooie boek van Allen, „Hij die komt", dat de groepbeweging doet kennen in een veel
rijper en bezonkener vorm. „Ik was een volslagen heiden" doet te veel denken aan
marktgeschreeuw, of, wil men meer in het godsdienstige blijven, aan marktprediking.
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Er is zoveel koper bij, trompetten en bazuinen, en dat kan een ogenblik wel eens mensen
lokken, maar het mag toch in geen geval gaan overheersen. Misschien oordeel ik hier
hard, te hard, maar dat komt dan, omdat ik het zo jammer vind dat de groepbeweging
in deze schetterende vorm onder de aandacht van velen wordt gebracht ; het had zoveel
beter
gekund.
J. H.

Niet zóó maar zó. 'n Populaire toelichting bij de nieuwe spelling, door
K. Heeroma. Tekeningen door Ton van Tast. Woord vooraf van Z.Exc.
Minister Mr. H. P. Marchant. Bosch en Keu n i ng, Baarn.
In één week, door R. Kuitert en I. van der Velde. Oefeningen in de
spelling Marchant met boekje voor eigen correctie. Bij J. B. Wolters,
Groningen, Den Haag, Batavia. 1934.
De nieuwe spelling heeft al een ganse rij auteurs aan 't in gereedheid brengen van kleine
werkjes gezet om het publiek voor te lichten over de spellingverandering-Marchant.
De beide ons toegezonden werkjes stemmen overeen in 't feit van een pakkende titel.
Overigens zijn ze zeer verschillend. Het eerste is een geestige causerie over de beginselen
van spellingverandering en een pleidooi voor de spelling-Marchant. Aan het eind worden
de regels toegelicht en in het geheugen gehamerd. Het tweede is een handig oefenboekje
en belooft ieder in één week voldoende routine in het schrijven van de nieuwe spelling
bij te brengen om de nieuwigheden zonder fouten toe te passen. Daartoe zijn een bladzij
of tien oefeningen en het memoreren van de eenvoudige regels voldoende. v. H.

Opvoeding tot sociale dienst, door Homer Lane. Vertaling door H. v. d.
Stok-Schal kwi j k. Den Haag, Servire 1934.
Homer Lane, leider van stadsspeeltuinen en hoofd van een zelfbesturende school, adviseur
van psychisch -onevenwichtigen, etc., was een man van knap organisatorisch vermogen
en paedagogische takt. Uit zijn voorlezingen over opvoeding hebben vrienden een boek
samengesteld, waarvoor de bisschop van Liverpool een voorwoord schreef, en dat nu
in Nederlandse vertaling aan ons publiek wordt aangeboden.
De principes, waarop Homer Lane's gedachten berusten, tonen ons het kind als geboren
in staat van onschuld, zonder aangeboren kwaad. Daarom hangt alles van de opvoeding
af. De bestudering van Freud en Jung heeft hem de nadruk doen leggen op de eerste levensjaren en om dezelfde reden vermijdt zijn opvoedingssysteem straf en verbod : vooral
geen verdringingen.
De waarde van dit boek zit niet in de ernst, waarmee de schrijver ons zoekt te overtuigen van welk onberekenbaar gewicht het is de overgang van de moederborst naar
een rubberspeen vooral zo geleidelijk mogelijk te doen geschieden, maar in de liefde
tot de mensen, de vele treffende staaltjes van persoonlijk paedagogisch inzicht en takt.
v. H.

La France devant 1'antiquite, par W. F. C. Timmermans. J. B. Wolters,
Groningen, Den Haag, Batavia. 1934.
Deze bloemlezing heeft een zeer bizonder karakter. Ze wil namelijk demonstreren
hoezeer de Franse beschaving met de klassieke samenhangt, en hoe de Franse geest
op de klassieke heeft gereageerd. Het is bovendien een poging om via het Frans tot
de klassieken te komen. De voorliefde voor de klassieke wereld spreekt wel duideliik
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uit het motto : La disparition des études classiques, ('effacement de la tradition grécolatine, marquerait indubitablement une conquête de la barberie (Thibaudet).
Het is verdeeld in de volgende hoofdstukken : Paysages et monuments, Le Latin et ie
Frangais, La tradition classique - Préceptes - Anciens et Modernes, Les Humanités et l'Education, Parallèles, Enseignements de la sagesse antique, Lesons de l'Art antique, i'Histoire,
Pages imitées ou inspirées du génie attique et romain.
v. H.

Willem Levinus Penning Jr., De mensch en de dichter, door Dr. Jac.
Visser. H. j. Paris, Amsterdam. 1933.
Willem Levinus Penning begint als vereerder van „onze Beets" ; hij eindigt als de vriend
en de leerling van de jongere Verwey. Penning staat op de grens van het oude en het
nieuwe. Dat is een omstandigheid die een voluit kennen van Pennings werk eerder belemmert dan bevordert. We stellen ons er maar al te gemakkelijk mee tevreden dat
Penning een overgangsfiguur was. En we menen maar al te grif dat hij daarmee als dichter
voldoende is gekarakteriseerd. Daarmee doen we hem dan onrecht. Penning is niet
alleen maar overgangsfiguur ; hij bezit ook een eigen betekenis en heeft daarmee recht
op een zelfstandige behandeling.
Het is de verdienste van Visser dat hij in zijn proefschrift gegeven heeft een zelfstandige
behandeling van de dichter Penning. Het gaat in zijn boek zeer beslist alléén om hem
en om wat hij ons schonk aan letterkundig werk, en eerst als we Penning hebben leren
zien in zijn eigen betekenis, mogen we hem inlijven in zijn tijd. Eerst als we hem hebben
Ieren kennen zoals hij was, mogen we een poging doen, zijn plaats te bepalen in de ontwikkelingsgang onzer letterkunde.
Nu is het waar dat de behandeling die Penning in dit boek te beurt valt, niet overal even
bevredigend is. Er blijven veel vragen over, en onder die vragen zijn er die in deze studie
niet onbeantwoord mochten blijven. Er was méér te zeggen geweest, over de verwantschap van Penning met Staring en Potgieter, over de omstandigheid dat Penning
zijn beste gedichten schreef nadat hij blind geworden was, en zo zouden er nog andere
punten te noemen zijn, waarop de schrijver te kort schoot. Maar daar staat dan tegen
dat hij ons met dit proefschrift een boek schonk waarin met behulp van zorg--over
vuldig bijeen gegaarde gegevens, voor een deel ook uit partikuliere korrespondentie,
een beeld ontworpen wordt van iemand, die, omdat hij leefde tussen twee werelden,
dreigde te worden voorbij gezien en die toch, om wat hij was, als mens en kunstenaar,
J.
H.
toch niet voorbij gezien mag worden.

Geschiedenis van de Nederlandsche stam. Deel II, door Prof. Dr P. Geyl.
Wereldbibliotheek, Amsterdam. 1934.
Het eerste deel van de „Geschiedenis van de Nederlandsche stam" verscheen drie jaar
geleden ; het behandelde de geschiedenis van ons volk vanaf het allereerste begin tot
aan het bestand. Het tweede deel, van gelijke omvang, verscheen voor enkele maanden ;
het behandelt de tijd tussen 1609 en 1688. Het eerste boek behandelt dus evenveel
eeuwen als het twede tientallen van jaren behandelt. Dat lijkt een wanverhouding ;
toch is dit slechts schijn. Het gaat in de Geschiedenis van de Nederlandsche stam" om
de ontplooiïng van de volkskracht, en daarbij spreekt het haast vanzelf dat aan onze
gouden eeuw, het „meest dynamische" tijdperk van onze geschiedenis, een naar het uiterl ijk breder behandeling te beurt valt. Ook onder deze verhoudingen kon de behandeling
soms niet meer dan schetsmatig zijn, maar de schrijver verstaat uitnemend de kunst om
met brede penselen te werken, te meer een verdienste omdat hij aan de andere kant ten
volle beseft dat zelfs het geringste detail voor de geschiedschrijver nooit zonder betekenis mag zijn.
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Toen Geyl het eerste deel schreef van zijn „Geschiedenis van de Nederlandsche stam ",
vond hij daarin een prachtig hulpmiddel om het evenwicht te herstellen tussen Noord
en Zuid, dat in de particularistische geschiedbeschouwing, zowel in ons eigen land als
in België, al te zeer verloren dreigde te gaan. Het moet hem, de warme vriend der
Vlamingen, een vreugde zijn geweest, zijn Nederlandse lezers te mogen wijzen op
de ku ltu u rri j kdo m van het Zuiden, in tijden, toen het Noorden nog zo niet ku ltu u rloos,
dan toch kultuurarm genoemd moet worden, en dat te meer omdat de gemiddelde Nederlander, in welwillende aandacht voor wat het Noorden dan toch nog bood, geneigd was
de rijkdom van het Zuiden voorbij te zien.
Maar in dit tweede deel is het juist omgekeerd. Nu was er kultuurrijkdom in het Noorden,
en hoe aantrekkelijk het ook was om van deze ku ltu u rri j kdom een kleurig beeld te ontwerpen, het Zuiden moest tegenover het bedrijvige leven in het Noorden slechts te
armelijker afsteken. Neen, het schrijven van het tweede deel kan voor Geyl niet enkel
vreugde geweest zijn ; het had voor hem naast een verheugende, toch ook een weemoedige zijde.
Toch heeft Geyl ook met dit deel voor de eenheid in de geschiedbeschouwing betreffende
de Nederlandse gewesten verdienstelijk werk gedaan. Misschien wel, omdat hij naar
deze eenheid zulk een hardnekkig speurder is, wist hij bij tijden heen te dringen door
de schijn van een oppervlakkige tegenstelling. Ik denk hier b.v. aan zijn ontleding van
het zo dikwijls reeds gesignaleerde contrast tussen Rubens de Zuiderling, en Rembrandt,
de Noorderling.
„Toch is het duidelijk", zo schrijft hij, „dat de stijl van Rubens, zo verschillend van die
van vroegere Vlaamse generaties, niet het product was van de Vlaamse volksaard zonder
meer, maar van de Contra- Reformatie in Vlaanderen, en wij weten hoe die er haar overwinning dankte aan de macht der Spanjaarden ; zo goed als de stijl van Hals (die uit
Mechelen kwam !) of van Van Goyen het product was van de nederlaag der Spaanskatholieke beschaving in Holland, en wij weten hoezeer die nederlaag door hulp van
buiten en de zuiver materieele omstandigheid der geographische gesteldheid des lands
bevorderd was. Het contrast bestond, maar het was evenals de politieke en religieuze
scheuring door de lotgevallen van het volk teweeggebracht, niet noodwendig uit een
veronderstelde tweeheid in de aard van dat volk geboren, het was een historisch verschijnsel, aan tijdsomstandigheden gebonden ".
Maar met deze opmerkingen wordt gewezen naar een jonger tijd ; prof. Geyl laat in dit
boek ons vermoeden hoezeer we ons blind gestaard hebben op tegenstellingen, die volgens
hem althans in de continue ontwikkeling van ons volksbestaan geen blijvende rol spelen
of behoeven te spelen ; voor de rest vraagt hij van ons dat we geduld oefenen
tot ook het derde (en misschien het vierde ?) deel verschenen zullen zijn. Ook in de
tijdperken, die in dit derde (en vierde ?) deel behandeld worden, zullen we door de
omstandigheden, die door de bank eerder ongunstig dan gunstig zijn, tegenstellingen
zien geschapen welke niet aan de volksaard zelve ontspringen, en nu is het maar de
vraag in hoeverre deze tegenstellingen van zulk een ingrijpende aard zijn dat ze de eenheid van de Nederlandse stam verstoren. Dat deze eenheid op het ogenblik niet blijvend
geschaad is, is meer een stuk geloof dan een historische waarheid ; prof. Geyl weet
wel dat ik hem allerminst van partijdigheid als historicus wil beschuldigen, wanneer ik
als sluitstuk op deze geschiedenis van de Nederlandse stam, zijn boek noem, dat vóór
deze geschiedenis verscheen, en een reeks opstellen over de Groot- Nederlandse beweging bevat. Een boek als het tweede deel van de „Geschiedenis van de Nederlandsche
stam" verwijst niet naar een jonger verleden alleen, maar ook naar een toekomst, waarin
bepaalde mogelijkheden als bestaanbaar worden gedacht, en het is het goed recht van
de schrijver dat hij deze mogelijkheden bestaanbaar acht èn er bij zijn beschouwing
van het verleden rekening mee houdt. Juist deze overtuiging zet aan zijn werk een gloed
bij die wij voor ons node zouden willen missen ; met verlangen zien we uit naar het
J. He
vervolg.

EEN AFSCHEID

In het October- nummer van Eltheto, maandschrift der Nederlandsche
Christen-Studenten Vereeniging, schreef Harmen van der Leek, op verzoek
van de redactie van dit orgaan een artikel over Het Derde Reveil, door
K. Heeroma. Hierin onderwierp hij Heeroma's opvattingen omtrent het
Christelijk Dichterschap aan een kritische beschouwing. De conclusie,
waartoe zijn betoog leidde, was deze, dat de door Heeroma gevolgde gedachtengang moest worden geacht, niet voort te komen uit veronderstellingen,
aan welke de geopenbaarde Waarheid aangaande mensch en leven ten
grondslag ligt.
Voor Heeroma was dit zakelijk en principieel meeningsverschil aanleiding
zijn aanblijven als redactie -lid van Opwaartsche Wegen afhankelijk te stellen
van een uittreden van Van der Leek, aangezien er naar zijn meening na de
publicatie van dit artikel geen voldoende grond voor een verdere samenwerking met Van der Leek in de redactie meer aanwezig was.
Aanvankelijk liet het zich aanzien, dat het conflict beperkt zou blijven tot
een principieele tegenstelling in de opvattingen van Heeroma en van der
Leek en werden door de overige redactie-leden ernstige pogingen gedaan
om tot een modus vivendi te komen, die het conflict tot een voor beide
partijen bevredigende oplossing brengen zou.
Al spoedig bleek dit niet mogelijk, daar sommige redactie-leden meenden
p e r s o o n I ij k e consequenties te moeten trekken uit de gerezen
moeilijkheden, terwijl anderen meenden op grond van de duidelijke strekking van v. d. Leek's artikel, de zaak uitsluitend principieel te moeten zien.
Hierdoor ontstond een conflict in den boezem der redactie, waarvoor geen
oplossing mogelijk bleek. Eenerzijds werd betoogd, dat Heeroma in zijn
recht was met het door hem gestelde alternatief. Door anderen werd dit
standpunt betwist, waarbij erop gewezen werd dat door Heeroma zelf
een precedent was geschapen ; immers bij het redigeeren van de inleiding
op zijn „Derde Reveil" had hij de Redactie van Opwaartsche Wegen daarin
volstrekt niet gekend, terwijl Heeroma redelijkerwijs toch vermoeden
kon: a. dat daarin in praegnanten vorm opvattingen werden verkondigd,
die door de meerderheid der redactie niet werden gedeeld ; b. dat het
publiek zijn bloemlezing beschouwen zou als een exponent van Opwaartsche
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Wegen. Van het toen door Heeroma getoonde gemis aan redactioneel
verantwoordelijkheidsbesef is — als men de dingen persé persoonlijk zien wil
-- het bewuste artikel van v. d. Leek niet meer dan een natuurlijk uitvloeisel.
Een en ander heeft ten gevolge gehad, dat op de laatstelijk gehouden
redactie-vergadering Dr. J. van Ham, Dr. J. Haantjes en K. Heeroma, die
zijn mandaat reeds eerder ter beschikking stelde, hun ontslag indienden.
Dat deze gang van zaken, als boven omschreven, door de overige redactieleden ten zeerste wordt betreurd, zal wel geen nadere verklaring behoeven.
De jaren, die zij tezamen hebben mogen werken met de thans van hun
scheidende vrienden, zijn, ondanks de moeilijkheden die er uit den aard
van de zaak wel eens waren, goede jaren geweest. En in het bizonder van
Dr. J. van Ham, die als eindredacteur zooveel van zijn energie en zijn kostbaren tijd voor ons tijdschrift beschikbaar heeft gesteld, valt het ons pijnlijk afscheid te nemen. Wij hebben in een korte nabespreking over het
gerezen conflict, besloten de uitdrukkelijke wensch van genoemde heeren
te eerbiedigen. Wij scheiden van hen in de overtuiging, dat zij hebben gemeend onder de gegeven omstandigheden niet anders te kunnen handelen
en zullen ons daarom onthouden van verder commentaar op deze ook voor
ons zeer onaangename gebeurtenis. De uitgever heeft de overige redactieleden verzocht zich met het redigeeren van het tijdschrift te willen belasten,
aan welk verzoek zij hebben voldaan.
Met te meer overtuiging meenden zij dit te moeten doen, daar zij beseffen,
dat een tijdschrift als O.W. thans, wellicht meer dan ooit, een principieele taak heeft ten opzichte van de cultuur. De houding van de redactie
ten deze wordt bepaald door het inzicht, dat zij, gesteld te midden van het
cultureele leven, geroepen is tot critiek en tot getuigenis. In dezen zin
wenscht zij de arbeid in O.W. met geestdrift voort te zetten, in de verwachting, hierbij steun en sympathie van de vrienden van O.W. te zullen
ontvangen.
De eindredactie zal worden waargenomen door den tweeden onder
-getknd.
Men wordt verzocht alle correspondentie de redactie betreffende als volgt
te adresseeren : Redactie Opwaartsche Wegen, Prof. Lorentzlaan 54, Zeist.
HEIN DE BRUIN.
ROEL HOUWINK.
HARMEN VAN DER LEEK.
PIET H. MULLER.
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D. DE VRIES

(Een gevangene van de Tsjeka in Tiflis
vond in den wand van zijn kerker de
woorden gekrast : „Waar zijt Gij, God ?")

Wat wij te zaam aan macht en rijkdom wrochten,
waarvoor wij ziel en zaligheid verkochten:
het geeft geen baat.
Verbitterd staan wij bij het werk van onze handen
en in ons hart en ons gebeente branden
onrust en haat.
Wij hoonen hen, die zeggen zich te laven,
God, aan Uw overvloed; — 't gepreek der braven
is ons ten spot.
Wij zijn met onzen barren nood alleen gebleven —
Maar op de wanden van een cel in Tiflis staat geschreven:
„Waar zijt Gij, God ?"

SPREEK HEER

JOHAN VAN GOUDA

Als alles, alles stil zal zijn,
Geen boomtak meer beweegt, geen blad ruiselt
Dan zal ik u gehoorzaam zijn
en luisteren. — Uw stem, die door de tuinen suiselt —
Want God is in de stormen niet
en Hij is in het onweer niet gekomen
God was in de slagregen niet. —

Alleen in ijle stilheid is Uw stem gekomen.
Laat me dan wachten tot die eenzaamheid,
ver van de mensen, die dit niet begrijpen.
En laat me luisteren in die eenzaamheid, —

Spreek Heer. — Uw stem. — Tot ik Uw liefde kan begrijpen.

MET VERZEGELD DOEL G. SEVENSMA-THEMMEN

Nu zit hij in de coupé met vacantiegangers en probeert te luisteren. Maar
hij leeft nog achter een floers, hij ziet ze eigenlijk niet eens en de woorden
gaan hem voorbij. Een zaal, waarin hij mee binnenschuift, klein, bescheiden,
een geëxamineerde -- de heeren achter de tafel — ernstige, gewild-neutrale
gezichten -- en dan de woorden, die opklinken in zijn hoofd van een vreugd,
plotseling — hij is er, hij heeft het papiertje.
Die vreugd wil hij vasthouden -- 't is toch mooi, 't loopt hem dus niet alles
tegen, als iets hem zal doen slagen tenslotte, moet dit het toch doen : dat
hij een voorsprong heeft met z'n bij -actes. Op weg naar het station al heeft
hij dat tegen zichzelf gezegd, want zoodra hij losgelaten werd door de andere
geslaagden in hun jolijt, zakte de oude, grijze bekommernis weer om hem
heen : wat geeft het eigenlijk allemaal — wordt er iets anders door — komt
er ook maar een kiertje opening naar een toekomst ? Niets immers een
muur — overal een muur. —
En hier zitten menschen, die met vacantie gaan, die dus werk hebben. -Hij ziet ze plotseling, hij ziet ze als de anderen, die aan den overkant, die
veilig zijn en gelukkig, die uit kunnen gaan met vrouw en kinderen. Maar
hij hoort daar niet bij, hij heeft ook vrouw en kind, maar hij staat aan den
verkeerden kant van de lijn. Er is een kloof tusschen hem en die allen, zij
zijn in het leven, hij er buiten. Hij mag nog wat werk doen, opdat hij niet
heelemaal los van zijn vak zal raken, maar een plaats heeft hij niet. Straks,
als hij uitstapt, zal ook zijn vrouw daar staan met zijn kleinen jongen en
ze zullen probeeren den avond wat feestelijk te maken, omdat hij toch
geslaagd is, maar als het donker wordt, gaat het kind naar bed in het huis,
waar voor hem geen plaats is, wel voor de moeder, en hij gaat als manalleen naar het huis van zijn ouders. Zoo is het geweest deze twee jaar van
hun trouwen -- zal het nog ooit anders worden
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Zwaar-denderend rijdt langzaam de trein over de rivierbrug. De zonneplekken in de wolkenlucht spiegelen lichtflitsen uit het water, een bolle,
vochtige wind veegt even langs Martens gezicht. Hij sluit de oogen in terugdenken : dit geluid -- dat donderen over de brug — is uit zijn diensttijd,
als hij 's avonds terugkwam van zijn verlof en naar Amersfoort stoomde.
Ver weg is dat allemaal — zoo jong, zoo roekeloos-jong : soldaat-zijn, lawaai,
jool, ongenadig-zijn voor mekaar, je zet met z'n allen een met krib en al
boven op de tafel ; zoo'n jochie, zoo'n eigenwijs nuffie, die overal vies van
is, of je sjort zijn heele uitrusting boven aan de balken, als hij met verlof
zal. Ja, gemeen was het ook wel, en toch, toch ook weer solidair voor mekaar,
nooit verraden, al zou je er zelf voor opdraaien. Eentonig ? Och ja, maar
eentonig vol bewogenheid, op je qui-vive wezen, omdat er altijd wel wat
broeide aan den een of anderen kant, omdat er gevaar was. Gevaar —
Het trekt even pijnlijk om Martens mond. Ja, gevaar om zedelijk naar de
kelder te gaan ook. En omdat hij dat niet wilde, heeft hij zich aan Bi na geklampt, hij moest een tegenwicht hebben, zoo zonder iets voelde hij zich
wankelen, dan kon hij niet zeggen : nee, ik doe niet mee. Maar als hij aan
haar dacht, wel, zij hield hem er boven op, er was een doel, een uitzicht,
een loon.
Nu niet meer?
Is zijn leven doodgeloopen in dit slob : getrouwd en toch niet getrouwd,
een man en toch niet een man ?
Er is nu geen verleiding meer, geen kameraden, die je mee willen tronen,
geen obscure straten, waar de schaduwen op de verlichte ramen lokken
naar het verbodene daarbinnen, hij is in zijn dorp, hij staat in de school
en doet zijn werk en dan gaat hij naar huis, heel gewoon. Soms haalt zijn
vrouw hem af met den kleinen jongen, maar dat geneert hem nog altijd,
want al zou hij het groene boekje over kunnen leggen om te toonen, dat
het voor de wet toch allemaal in orde is, hij weet, dat ieder, die hen nakijkt,
denkt aan den tijd, toen het niet in orde was, zoo duidelijk, alsof het gansche
relaas van dien tijd op hun rug te lezen stond. 0, als het daarna allemaal maar
gewoon was geworden, als ze na hun trouwen maar een huishouding hadden
kunnen oprichten, maar wat moesten ze ? Ze hadden immers niets : geen
geld, geen bestaan. -- Alleen hun ouders en die namen elk een deel van den
last, meer kon niemand van hen vergen. Maar wat van hen gevergd wordt,
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dat Is een leven, waarin de vrijheid Is van een wettige verbintenis en tegelijk
de doodende druk van een onnatuurlijk leven langs elkaar heen, die de
stille hunkeringen naar elkaar langzaam-aan versmoort als iets verbodens.
Daarom werkt hij maar en werkt maar, nu weer deze acte Fransch. Het
dorp zal versteld zijn, hij was nooit een bolleboos. Maar hij moet, hij knauwt
zich vast in zoo'n taak om toch iets te hebben. Dat hij er later bij een sollicitatie een voorsprong mee zal hebben, gelooft hij diep in zijn hart al lang
niet meer. Wanneer dan — hij behoort tot het geslacht, dat overgeslagen
wordt. Als er straks plaatsen komen, zijn er jongeren, die er in schuiven.
Maar het is om het werk, waar hij zich aan vastklampt, aan oph i jscht tot
het eindelijke doel : de examen -zaal — de spanning van een paar uur-- dan het
even oplichten van een vreugde in zijn hoofd, als de voorzitter zijn naam
noemt — en tegelijk het neerzinken — het doel is weg -- hij staat op het oude
punt.
Maar God dan, God, Die der menschen wegen bestuurt en het alles in Zijne
hand houdt ?
Marten kijkt wèg van de menschen, die om hem zijn, wèg van de velden,
waar ze door rijden, wèg van alles, want hij wil aan die vraag ontkomen ;
die vraag is een marteling. Overal ontmoet hij ze en telkens vlucht hij er
van weg : als hij toch hard werkt, als hij toch op school doet wat hij kan,
als hij bidt en dankt met de kinderen, dan is het toch goed, dan kan er van
hem toch niet meer gevraagd worden. Moet hij dan soms nog blij zijn, dat
hij in zoo'n *impasse geraakt is, dat op zoo'n manier de smet nooit weer van
hem afkomt, dat zijn kind een vreemde voor hem wordt, die hem soms eens
van school haalt, meer niet ? Ja, ja, hij weet het wel, er is schuld, het had
niet mogen gebeuren, hij heeft het vaak genoeg moeten hooren, maar, heeft
hij dan nog niet genoeg geboet, moet het eene jaar van ontbering dan maar
voortgaan na het andere als vergelding voor die eene zonde ? 0, hij moet
werk hebben, werk, dadelijk maar weer uitzien naar iets nieuws, als hij nu
eens met Engelsch begon -- Niet stilstaan bij alle vragen, dat vermoordt je,
dan denkt hij soms, dat hij Bi na maar niet had moeten trouwen, dan was
ze misschien nog beter af geweest met een kans op een ander huwelijk,
al had ze dan ook een kind. En hij, stil, nee, niet aan denken, hij heeft die
acte gekregen vandaag, ze kunnen samen vanavond toch een beetje blij zijn.
En dan --
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Er komt beweging in de coupé. Een zenuwachtige moeder moet er straks
in Tilburg uit met haar vier kinderen, drie meisjes en een jongen, allemaal
in het wit. Roomsch, denkt Marten, terwijl hij neerkijkt langs de wat pralende,
smoezelige kleeren der kinderen, en hij luistert plotseling mee naar den
vloed van woorden, waarmee de moeder haar kinderen tracht te kalmeeren
„En Suze, als we nou thuis zijn, dan doe je me een plezier, als je eerst wat
gaat rusten ".
„En kinderen, wat denken jullie, zou Pappie aan de trein zijn ?"
Ze behandelt de vier, of ze doodmoe zijn van een verre reis en erg bezwaard,
hoe ze straks behoorlijk op het perron te land zullen komen en wordt onder
zelf steeds meer geagiteerd. Terwijl de trein vaart mindert, plotseling-dehan
een kreetje, een opluchting : Pappie is er, met het rijtuig, alle zorgen zijn
voorbij.
Marten kijkt toe, hoe de vader het vijftal in ontvangst neemt, kalm, vergenoegd, dat hij ze weer thuis heeft. Met een dankwoord en een blik van
verstandhouding pakt hij tenslotte de koffer van Marten aan. Dan slaat het
portier dicht.
Het leven, het leven van ouders en kinderen, samen, samen. Zorgen misschien-wat hindert het — tegenspoed — maar samen, het gezonde, het gewone.
Niet die ontbering, die altijd schrijnt, dat hebben en toch niets bezitten.
De overgeblevenen tegenover hem schuiven wat uiteen, nu er plaats gekomen is. Het zijn Noordelingen, hun spraak verraadt hen, gemoedelijk,
welverzorgd, ze willen wel een praatje met hem aanknoopen en liefst vertellen, waar ze zelf naar toe gaan en waar ze zoo al geweest zijn. Ze stallen
hun vacanties voor hem uit, dit jaar gaan ze met z'n beiden, de kinderen
worden zoo groot, die willen op eigen houtje al. Toch niet leuk, zoo apart.
Of hij ook met vacantie gaat?
Nee, hij heeft examen gedaan vandaag.
En geslaagd ?
Ja. —
O, maar dat is dan nog veel mooier. En zoo'n acte, dat geeft dan ook weer
salarisverhoogi ng.
Nee, zoo'n acte geeft niets, als je niets hebt.
Ze zijn er beduusd van. Och, heeft hij geen betrekking, dat is erg, heel erg.
Maar flink, dat hij nu toch studeert, niet bij de pakken neerzit.
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Marten verbijt een bitteren glimlach. Ja, flink, ze moesten eens weten, dat
het eigenlijk een vlucht is. Groote kinderen zijn het, die blonde menschen
tegenover hem. Zouden ze weten, dat er een crisis bestaat ? Uit de krant
misschien, maar in hun eigen leven is het schijnbaar een onbekend woord.
Dat er zulken nog zijn, die zoo storeloos verder varen, terwijl er zoovelen
als hij op het strand geworpen zijn. En tusschen hen de branding. Is God
ook in de branding ? Houdt Hij ze toch in Zijn hoede, hen, die varen en de
anderen ook ? Vergeet Hij ze niet ? Weet Hij, dat ze toch uitzien, altijd weer,
ook al zeggen ze tegen zichzelf, dat er niets verandert, niets veranderen
káan ? Is er dan toch een doel ? Heeft God hem een doel meegegeven zonder
dat hij het weet ? Maar wanneer dan, wanneer zal hij het zien ?
Marten antwoordt niet meer, hij zit achterover geleund in zijn hoekje,
zijn gezicht in de schaduw. Er gebeurt iets met hem, er worstelt zich iets los.
De menschen tegenover hem zijn er stil van geworden. We hadden het
niet moeten doen, denkt de vrouw beschaamd, hem dat vertellen allemaal.
Voor het eerst raakt de nood der jonge menschen haar hart aan. Dit is iets
anders dan „alweer een salarisvermindering ", waar zij zelf onder zuchten
of een achteruitgang van de tantièmes of een bespreking, wat de kinderen
toch in vredesnaam moeten worden in zoo'n tijd. Nood, angst is er bij hen
nog nooit geweest. Maar hier, ze ziet de glinstering aan zijn vinger, getrouwd
dus ook nog.
Ze weet er ook geen weg mee. En ze wil zich toch verweren tegen de ver
waarin ze nu gebracht is.
-legnhid,
„Ja ", zegt ze schamper, „en dan durven de menschen ook nog zeggen, dat
God alles bestuurt ".
Marten recht zich met een schok. Wie zegt dat — een ander hij zelf ? Hij,
hij heeft het gezegd, diep in zijn hart. Maar het is niet waar, het kan niet
waar zijn — als God niet het doel heeft, wie dan, wat dan ? Dan wordt het
wanhopig, zinneloos.
Het is, of iemand zijn laatste steunset onder hem weg wil rukken. Maar
hij laat niet los, hij klemt zich vast, het is zijn laatste kans, anders valt hij,
reddeloos.
„En toch is het zoo", zegt hij voor zich heen. Hij moet het hooren, van zichzelf, het tastbaar maken als een steun.
Er komt geen weerwoord, ze rijden zwijgend verder, de menschen uit de
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twee werelden. Hij staat nog altijd aan den verkeerden kant van de lijn.
En toch, nee, ook weer niet. Ergens, ergens moet nog een lijn zijn, een andere,
die uitloopt op de eeuwigheid. En daar behoeft hij niet aan den verkeerden
kant te staan, daar kan hij de stap doen. God geeft hem de hand.
Wat gebeurt er toch, wat ziet hij nu, dat hij zoo pas niet zag ? 't Is, of er
iets voor hem opengegaan is. Hij kan weer uitzien, de zon breekt voor het
licht een doortocht in de wolken en de aarde glimlacht mild.
Hij moet gaan staan, zijn hart breekt open. Ruimte— ruimte -- er moet een
verte zijn. God is er toch.
Onder zijn voeten verlangzaamt de trein zijn gang.
Het perronnetje — Bina in de zon met het gezicht naar hem opgeheven — de
kleine kerel, die trappelt en juicht.
Toch — toch — die twee van hem -- Schuld, ja — ontbering, ja --- maar -Hij sluit een moment de oogen, om God aan te zien.
Heer, leer mij gelooven, dat Gij mij het doel gegeven hebt --

NU......

H. M. VAN RANDWIJK

Nu staat Gods teeken dreigend In de lucht!
De wereld door een vreemde schrik geteisterd
rekent de sprong tot een vergeefsche vlucht;
en wij, weerbarstig maar beducht
en door Zijn snelle komst verbijsterd
vechten verbitterd om de laatste vrucht.

Maar die, van dit bestaan ontheven,
In eender teeken veilig zijn
vinden de plaats van ons krampachtig leven:
de helling van een bodemloos ravijn,
een land verwaaid en aangevreten,
een zwarte bal langs vlammende planeten.

ANTHONY VAN LEEUWENHOEK

Hij sleep voortdurend aan zijn glazen
En liet ze fonklen in de zon,
Of onderzocht en schreef, of kon
Zich diep en urenlang verbazen.
Zijn scherpe oogen in fel turen
Bogen zich over wondren heen;
Hij keek geduldig maar en scheen
Niet meer te hooren 't slaan der uren.
En dan weer sleep hij glad en zuiver
Zijn lenzen, fijn, met vaste hand,
Zoo rein en klaar als diamant.
Soms rilde hij in een plotse huiver.
Des avonds bij het kaarslicht schreven
Zijn vingers bevend : „al dit klein'
Is 't buitenst slechts van 't groot geheim
Dat zich verbergt in 't nietigst leven ".

C. VERMEER

ONDERSCHATTING EN OVERSCHATTING
ROEL HOUWINK
Door de redactie van Het Vaderland werd onlangs een enquête onder de Nederlandsche
schrijvers gehouden. De vragen, welke gesteld waren, luidden :
le. Zijn er volgens uw inzicht in de Ned. litteratuur schrijvers of boeken, ten aanzien
waarvan gij meent te mogen constateeren dat zij stelselmatig overschat worden ?
2e. Zijn er volgens uw inzicht in de Ned. litteratuur schrijvers of boeken, ten aanzien
waarvan gij meent de mogen constateeren, dat zij stelselmatig onderschat worden ?
Onze mederedacteur R o e I H o u w i n k gaf daarop het volgende antwoord :
Wanneer men de woorden In hun strikten zin neemt, lijkt het mij, dat men de beide in
uw enquête gestelde vragen ontkennend zal moeten beantwoorden. Want ofschoon er
wel het een en ander op de literaire kritiek ten onzent valt aan te merken, zóó deplorabel is de toestand m.i. toch ook niet, dat men van een s t e l s e l m a t i g e overschatting
of onderschatting van bepaalde schrijvers of werken zou kunnen spreken. Immers dit
zou beteekenen, dat zekere kritici opzettelijk aan letterkundige figuren en voortbrengselen
een hoogere of lagere waarde zouden toekennen dan waartoe zij k r a c h t e n s d e
hun ten dienste staande normen in staat zouden zijn geweest. Ik meen,
dat men over kritici van een dergelijk allooi het beste zwijgen kan. Immers het woord
„stelselmatig" verbiedt ons een zoodanig kriticus als een dilettant te kwalificeeren en zijn
„vergissingen" te beschouwen als louter gevolgen van zijn onkunde.
Neemt men de woorden m i n d e r s c h e r p, dan stuit men onmiddellijk op nieuwe
moeilijkheden. Immers waar is het objectief kriterium, waaraan men o v e r- en o n d e rschatting meten kan ? De kriticus is geen alwetend en alziend god, maar een mensch van
gelijke beweging als de lezers. Vandaar, dat hem slechts een beperkt aantal normen ter
beschikking staan, die voor hem een objektieve gelding hebben.
En zoo zullen er altijd meerdere met „objektieve" geldigheid bekleede normen - complexen
naast(entegenover)elkaarstaan,welkei n de practij k der literaire kritiek
zullen blijken geen verdere synthese te verdragen.
Bij dezen stand van zaken zal men zich als lezer en als kriticus hebben neer te leggen. Het
wil mij daarom voorkomen, dat er een gevaar schuilt in de wijze, waarop de vragen in
uw enquête zijn geformuleerd. Want wat hier „stelselmatige overschatting" en „stelselmatige onderschatting" wordt genoemd, is in wezen niets anders dan een uitvloeisel
van de beperktheid van het menschelijk oordeel, die in de pluriformiteit van ons geestelijk leven op alle gebied zichtbaar wordt.
Een Protestant en een Katholiek bijvoorbeeld zullen, als zij niet enkel in naam, maar in
de kern van hun levenshouding, zijn wat zij zijn, over dezelfde literaire verschijnselen
n i e t hetzelfde oordeel hebben. Soms zullen hun meeningen in groote trekken overeenkomen en soms zullen er fundamenteele meeningsverschillen aan den dag komen (dat
hangt van den diepgang der bespreking af en van den aard van het te bespreken werk),
doch principiëel zal men hier op een laatste controvers stuiten, welke g e e n o v e rbrugging toelaat.
In het kader van deze meeningsverscheidenheid kan men er nu zeer licht toe geraken
wederzijds te spreken van „een stelselmatige overschatting en onderschatting van schrijvers
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en boeken ", in zooverre men het eigen normen -complex een absolute waarde toekent.
Maar in het „stelselmatige" van deze overschattingen, resp. onderschattingen, ligt juist
het bewijs, dat wij hier niet te maken hebben met louter subjectieve Inzichten, doch met
een objectief normen- complex, dat berust op een bepaalde levenshoud i n g. Het is dus feitelijk misleidend In dit verband te spreken van „overschatting" of
„onderschatting ", omdat de vorming dezer waarde -oordeelen niet tot een g e m e e ns c h a p p e I ij k e norm terug te brengen is.
Dat een dichter als Nijhoff In de „officiëele letterkunde" een zooveel grootere plaats inneemt dan de Mérode, is van Protestantsch gezichtspunt een symptoom van „stelselmatige
onderschatting" van den laatst genoemden dichter. En zoo is er meer. Voortreffelijke
essayisten uit Protestantschen kring als b.v. Van der Leek en Van Nie, een roman als
„Koningskinderen" van Rijnsdorp en „Lichting '18" van Van Eerbeek, zijn door de „officieele litteraire kritiek" volkomen over het hoofd gezien. Ook hier zou men kunnen spreken
van een „stelselmatige onderschatting ". Ja, men zou, zonder in botsing met de feiten te
komen, zelfs zóó ver kunnen gaan, dat men van een „stelselmatige onderschatting" van
gansch het Protestantsch- literaire leven van de zijde der „officiëele letterkunde" zou

mogen spreken.
Doch wat zou men door een dergelijke redeneering winnen ? Immers niets. Zoolang het
accent in de officiëele Nederlandsche letterkunde op het vitalisme en op het Idealisme
en het humanisme valt — dus op tendenzen, die in strijd zijn met de principia eener Protestantsch- Christelijke levenshouding —, zoolang zal deze officiëele letterkunde de Protestantsche litteraire beweging en haar voortbrengselen „stelselmatig onderschatten ". Zij
kan eenvoudig niet anders. En het zou in dit geval geen bewijs voor de gezondheid van
de Protestantsche litteraire beweging zijn, i n d i e n z ij d i t n a I i e t.
De niet -Protestantsche litterator zal altijd weer geneigd zijn via zijn aestheticisme te zoeken
naar een laatste synthetische norm voor alle schoonheid en daardoor telkens weer meenen,
In het bezit te zijn van een universeele aesthetische oordeelsbevoegdheid. Voor hem is
in dit opzicht de zaak veel gemakkelijker dan voor den Protestant, want hij zal zijn oordeel
t e g o e d e r t r o u w kunnen baseeren op niets anders dan zijn „aesthetische normen ".
Hij gelooft In de absoluutheid dezer normen en kan daarom eenvoudig zeggen, dat hij de
Mérode b.v. een minder dichter dan Nijhoff vindt. Hij kan niet inzien, dat hij door het
feit, dat hij zijn aesthetische normen a b s o 1 u u t stelt, uitgaat van een bepaalde (idealistische) levenshouding, die zijn aesthetica evenzeer beïnvloedt als dat met de Protestantsche
(en met elke andere !) aesthetiek noodzakelijk het geval moet zijn.
Wat hier dus „stelselmatige o n d e rschatting" I ij k t, Is in werkelijkheid slechts een
(voor de hand liggende) negatieve waardeering van boeken en schrijvers, wier geestelijke
praemissen men niet verstaat.
„Stelselmatige o v e rschatting" beteekent in dit verband een positieve waardeering van
boeken en schrijvers u i t s l u i t e n d op grond van hun geestelijke praemissen en met
verwaarloozing van de primaire aesthetische eischen. Als voorbeelden uit de Protestantsche
letterkunde noem ik een figuur als de schrijfster A. van Hoogstraten- Schoch en een roman
als Anema's „De Sjoenemietische". Wij mogen evenwel met vreugde constateeren, dat de
jongere Protestantsche kritiek goed ingeschoten is op dit euvel.

DONKER EN LICHT *)

H. DE BRUIN

Sedert mijn gedachten door de atmosfeer van Anthonie Donker's laatste dichtbundel
werden aangetast, heeft mijn denken alle fasen van opklaring en weer toeschemeren
ondergaan. Dat wil dus zeggen, dat ik met dit werk heel wat moeite heb gehad.
Waarom eigenlijk ? vraag ik me nu af. Omdat deze verskunst ingewikkeld is, of onduidelijk ? Integendeel : ze is niet gecompliceerd, noch van vorm, noch van inhoud.
Allereerst meen ik de oorzaak te moeten zoeken in het feit, dat deze bundel van Donker
mij teleurgesteld heeft. Deze dichter is In onze literaire cultuur langzamerhand een
man van gewicht geworden, iemand waarvan men de overtuiging had, dat hij dikwijls
goede en opmerkelijke dingen heeft gezegd. Het oordeel van dezen criticus, die ten
aanzien van methode en criterium in de critiek zelf waardeerbare principes bleek te bezitten, wordt in brede kring op prijs gesteld.
Geen wonder dat men van zo'n mens van beschaving en inzicht steeds bij voorbaat goede
verwachtingen koestert. Van welke aard deze verwachtingen precies zijn, en op welke
zijde van het werk zij zich het eerst richten, is niet nauwkeurig uit te maken. In het
algemeen valt er enkel dit van te zeggen : dat men op z'n minst veronderstelt, iets
en niet eens zo heel weinig -- aan het werk te zullen hebben.
Ik was blij met Donker's bundel, toen ik hem in handen kreeg. Ook zonder dat ik wist,
wat er op het heldere papier tussen de grijze omslag te lezen stond. Nadat ik van de
inhoud kennis genomen had, maakte deze blijdschap plaats voor een zekere, onaangename
verlegenheid. In mijn gevoel was deze verlegenheid gemengd met een soort prikkelbare
neerslachtigheid. Ik heb mij tweemaal bedacht, alvorens ik maar dadelijk concludeerde,
dat de geest van deze gedichten die gesteldheid teweeg bracht.
Ik wil mij daarop nog eens, en nog eens desnoods, bezinnen — maar dan nu betuig ik
toch ronduit : ja, inderdaad. Heel goed besef ik daarbij, dat ik moet oppassen, uit louter
spijt domme en onrechtvaardige dingen te zeggen. Als ik nog eens releveer, wat er zo
in me omging na de kennismaking met deze verzen, dan valt er het volgende op te merken :
Mij terugverplaatsend in het bijna-duister waarin mijn gepeinzen verkeerden, voel ik de
neiging sterker worden om uit te roepen : Pas op — deze uitingen zijn gevaarlijk, althans
vele ervan. Want deze dichter dicht o.m. : Het is onzeker waarom wij hier leven ; als
God nog eens naar Zijn wereld omkijkt, dan zal Hij haar wel zachtjes laten Insneeuwen;
of : waarom zal Hij haar eigenlijk maar niet onder het zand begraven ?
Zet ik me neer in de zachte schemer, met aangename herinneringen aan en goede gevoelens
jegens den mens, wiens stem welluidend tegen me uitpraat, dan zou ik willen fluisteren :
Ik kan het best begrijpen — al ben ik het niet helemaal met je eens — maar, nietwaar ? :
'k ben ook een mens. En dan in zo'n tijd. En ?, je zegt toch ook heel mooie en op zich*) Naar aanleiding van : Gebroken Licht, door Anthonie Donker.
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zelf ware dingen ; dat een mens kan bloeien als geen bloem ter wereld...... dat God
welgevallen heeft aan twee mensenkinderen, veilig vredig in elkaars armen. Je weet van
de vredigheid van transparante Septembermorgens, van de rust van bergdorpen en valleien. Natuurlijk...... rondom het eiland van geluk raast de zee, jaa......
Maar dan vraag ik plotseling : En wat wou je nu ? — Dansen ! lacht de dichter. Om een
ogenblik alles te vergeten. Scherzo, Tango, Estelle. Er tussendoor vertelt hij een niet onaardige aardigheid van Mickey Mouse.
Nu ben ik den dichter een wijl genegen. Ik bedenk zelfs : Stel, dat hij geschreven had
S o m s is het onzeker waarom wij leven, of : Het lijkt onzeker enz...... Dan wordt dat
gevoel van onzekerheid in de volgende regels toegelicht...... (Ik knik zachtjes, en overleg
of het vers zo misschien niet geschikt ware geweest voor Opwaartsche Wegen).
Maar dan daarna. Als het opeens helder dag wordt in me — en dat is het nu langzamerhand geworden — dan houdt ik het er voor, ten eerste : dat dit dichtwerk toch feitelijk
vrij ongevaarlijk is. Waarom ? Omdat het daar, waar het gevaarlijk leek, in wezen, om
het eens kras uit te drukken, tamelijk lamlendig is. Tenslotte zwikt het je niet uit je
evenwicht. Voor ons is het helemaal niet onzeker waarom we hier leven. En we weten
ook zeer wel, dat God allang naar Zijn wereld heeft omgezien, en dat Hij Zich niet met
volslagen weerzin heeft afgewend.
Voor een lang, lang ogenblik word Ik nu opeens trots op het dichtwerk van onze eigen
jongeren. Ondanks de tekortkomingen, ondanks het feit dat het naar de geest niet op
dat hoge plan staat, waarop het krachtens zijn toeleg zou mogen en moeten staan, is
het zijn roem en tevens zijn kracht, dat het uitzicht erin niet is toegesneeuwd, dat zijn
bronwel niet is verzand.
Tot voor kort was er o.a. bij den criticus Donker generlei neiging, om van het werk der
onzen eens behoorlijk kennis te nemen. Sedert hij er toevallig mee in aanraking kwam,
heeft hij het niet zonder waardering vermeld. Dat is op prijs te stellen. Maar het ver
ons in 't minst niet, ons oordeel over dit zijn laatstverschenen werk, uit vriendelijk--plicht
heid of zoiets, achter enkele oppervlakkigheden als : diep- menselijk, schoon van zegging,
prachtig van rhytme e.d. -- te verschansen.
In dit werk woelt zo goed als nergens de weerbaarheid, die Donker ten aanzien van de
critiek zo heeft voorgestaan. De verzen, die ten nauwste samenhangen met de levenshouding, vertonen een kleine, angstige gestalte, die nauwelijks glimlacht tegen het zonnetje
en de madelieven.
Maar mag ik dat een mens kwalijk nemen ? Want is die bevende doodsangst dan niet
iets heel menselijks ? Alles begrijpen, is alles vergeven, zegt men. Ja, dat is de misselijkste
dooddoener die er bestaat.
Het is eenvoudig niet waar -- ook voor dezen dichter niet -- dat wij niet weten waarom
we hier leven. En deze grondtoon klinkt toch feitelijk overal in deze verzen door : een
landerige ongewisheid. Al is Donker wellicht dan de hoogste zin van 't leven niet duidelijk,
hij heeft toch midden in het leven zijn werk, zijn taak, zijn kind nota bene. Hij heeft
zijn jongen zelfs een „Standaard" uitgereikt, en nog wel een die nu niet bepaald vodderig
en fiets is. Al zijn dan voor hem alle kimmen rond dit enge levensdal dichtgevallen, dan
heeft het bestaan in dit dal, waar zelfs af en toe de zon schittert op een bergwei en een
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dorp, en waar het uitzicht toch ook nu en dan nog openbreekt, dan heeft dit alles toch
in zichzelf nog een zin ? Waarom dan in vredesnaam niet dapper begonnen, tenminste
van uit deze gegevenheid te leven en te dichten
De eerlijkheid gebiedt ter erkennen, dat hier en daar in deze verzen Inderdaad blinking
is van licht, maar slechts als een glimvlek in de mist. is het nu de komende Glorie van
de dag, of wellicht een spiegeling van het moeras van de Dood ?
De criticus Donker heeft het nooit verheeld, dat het Christendom, zoals zich dat openbaart in het Katholicisme of in het Protestantisme, hem niet sympathiek is. Zijn werk
toont inderdaad duidelijk aan, dat hij van een andere geest is. Wij belijden niet : het gaat
toch m a a r naar de dood : wij weten — al wordt deze zekerheid wel eens aangevochten -- het gaat uiteindelijk naar het Leven ! —
Het kan geen kwaad op dit onderscheid, deze tegenstelling in de gerichtheid van ons en
andrer werk eens met nadruk de aandacht te vestigen.
Nu mogen onze ogen weer open zijn voor de waarde van het kunstwerk van al diegenen
- groten, middelmatigen en beperkten -- voor wie het angstwekkende en het zinloze
ontraadseld worden in een geloof, dat schijn en wezen onderkent.
Er zijn verschillen als van nacht en dag, waarvan men zich bij het ontwaken bewust wordt.
Dan prijst men de morgen. Onze kunst mag staan -- Goddank — in het teken van Paschen.
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Nee waarlijk, het valt niet mee ! Het valt niet mee, om een behoorlijk boek te . schrijven,
het valt niet mee, om een boek behoorlijk te schrijven. Op een goede dag begint er
wat te mieren in hart en brein van den schrijver, hij wordt zo een en ander gewaar,
innerlijk eerst ; daarna beginnen de gestalten ook langzamerhand voor zijn turende
ogen op te staan. Hoe komt hij opeens op het idee ? Vaak liggen de aanleidingen diep
in het bijna onnaspeurlijke. De eerste flits kan uitgegaan zijn van een ogenpaar, dat
oplichtte tussen de menigte. Het eerste gloren rees misschien op van over een landschap
onder de stilte van de uchtend, over een bleek water tussen kim en kustbazalt. Er ging
een mens langs het pad, er strompelde een man over de dijk, zijn gebaar viel als zaad
in de rulle grond van het hart, schoot wortel en wies naar het licht. Een onzer schrijfsters
heeft eens gezegd : Hoevelen hebben mij, hier of daar, eenmaal aangekeken. Ik heb
het gevoel, dat ze allen eens terug zullen komen en vragen om geboren te worden.
Ik herinner me uit Dostojewsky's „Idioot", het gesprek van Myschkin met de Generaalsvrouw en haar drie dochters, waar Myschkin, de kind-geblevene, als hij de vrouwen
beduiden wil dat hij ze „door" heeft, zegt : Ook uw gezichten ken ik. — Haar hele
leven, haar levenshouding is in haar uiterlijk een open boek voor hem geworden.
Maar kom, wat praat ik. Niet alle boeken ontstaan vanuit zo'n soort...... openbaring.
Er zijn waarlijk ook geredere aanleidingen, tastbaarder dingen, waaraan de schrijver zich
d i e levensverschijnselen, d i e neigingen, d a t
vastklampt, en zegt : Zie je ? dat
evenement in maatschappij of historie, daarover wil ik nu 's een boek schrijven. Ik zal
's wat noemen, luk-raak : Een roman over de „zesdaagsche". Het plan komt ineens op,
nadat ze er een vurig debat over gehad hebben, en de schrijver-in-spé, of wellicht ook
de auteur met een groeiende reputatie, had een standpunt in dat dispuut. Afgezien van
dat standpunt, hij moet nu zijn materiaal bij elkaar zoeken om zijn roman te bouwen.
Met één greep heeft hij natuurlijk al heel wat : een stalling vol fietsen, een halve
manufacturenwinkel shirts, opgestopt met body's, een onafzienbare cirkel van saamballende
en weer slinkende kuiten, een ontzaggelijke loods van ijzerconstructies en geribbeld zink,
een mensenmassa, rookgordijnen en lichtguirlandes. Jawel, dat is misschien goed genoeg
om er een fotomontage van te maken, maar hoe krijgt de schrijver dat verwerkt over
de minstens 15-16 vel van zijn roman ? Hij moet keuze maken, nemen. Hij neemt,
om te beginnen : éen fiets, éen shirt, éen body, éen stel kuiten, twee boogspanten van
het huis, een massamens, éen kronkeltje rook, éen Philipslamp, zeg 200 kaars. What
about de fiets ? Laat 'm snorren, zult u zeggen. Goed. Verder: het shirt, de body......
•) Naar aanleiding van „Eroica", Roman van Theun de Vries.
.

Uitgave : van Loghum Slaterus Uitg. Mij. N.V., Arnhem 1934.

HET VALT NIET MEE

•

371

en vervolgens. Laat ze doen, wat des shirts enz. is. Hokes-pokes, als we 't spelletje gezien
hebben, herkennen we de dingen allemaal terug, want we hadden 't nooit anders bekeken. Schrijver en lezer zijn het eens, de laatste zou het alleen niet met zoveel woorden
kunnen zeggen, maar de ander heeft dat nu 's netjes voor hem opgeknapt. Ja -- maar
evengoed viel het niet mee. Eerst de fiets alleen, het shirt op z'n eentje, de kuiten allebei......
omwisselen !...... daarna : de fiets, het shirt, de kuiten-bei met z'n allen tegelijk. De
combinatie is onuitputtelijk, toch moet er een streep onder tenslotte.
Maar nu een andere manier bij 't zelfde onderwerp.
Het materiaal is gelijk, maar degene die al die dingen van onderscheiden formaat en maaksel
moet aanwenden tot de opbouw van een harmonisch geheel, moet eerst de „eigentoon"
van die verschillende, holle voorwerpen opsporen, om te weten, hoe hij ze allemaal
bouwen moet boven de grondtoon van zijn gevoel, dat alles zal dragen.
Hij moet zo gezegd het frame van de fiets en het bolgewaaide shirt en de kuitballen
en de massamens auscultéren, de accoustiek naluisteren van de zinken loods, de rook
beruiken en de sterkte meten van het licht. Waarlijk het valt alweer niet mee. Hier
is 't niet eens meer alleen maar kijken, en daarna uitstallen, nee : steeds zorgen dat het
instrument, de intuitie, in-tact, gevoelig, de fantasie helder en zonder bezinksel blijft.
Ik geef toe, Ik heb een wat zonderling voorbeeld genomen, teneinde iets te beduiden
omtrent het ontstaan van boeken, genaamd : romans. Niettemin, ik veronderstel, dat
deze rariteit geen beletsel is voor het verstaan van wat ik wilde beweren, namelijk :
dat het niet mee valt. Zus niet, en zo ook niet, het schrijven van een boek, moge het
„reportage" zijn, of om -en-nabij een „kunstwerk". Hoed -af voor elkeen, „who makes
the best of it".
Het gevaar is inderdaad groot, dat een recensent zoiets vergeet. Dat hij zijn hoed op
houdt en zijn kraag erbij, ten teken dat hij het land heeft, enkel maar het land.
Omschakelen. Ik moet het hebben over het lijvig boekdeel van Theun de Vries' hand :
Eroica. Maak u niet bezorgd : ik had mijn hoed al af bij het zien van de buitenkant.
Het ziet er gedegen uit ; ook binnenin bij de eerste oogopslag. Dadelijk krijg je de
Indruk van : een stuk wèrk. Uit het jaartal aan 't slot bemerk ik dat er drie jaar „pennen"
in zitten. Ik zie het voor me : de auteur is opgewonden, hij heeft een inval. Kijk, een
roman over revolutie. Ja --- waarom over revolutie ? Bruist hijzelf van opstandigheid ?
Natuurlijk ! Alle jongeren hebben een klap van de molen te pakken. Het wordt tijd,
om de bordjes eens te verhangen. Je ziet toch met je eigen ogen dat het zo radicaal
mis loopt ? In 't fatsoenlijke zeg je dan, dat er eens een „keer ", een „wending", moet
komen. En als je wat meer durft, dan neem je het woord „revolutie" in de mond.
Het is een groot woord. Maar goed — we zullen eens er op peinzen hoe dat in zijn werk
gaat. Om te beginnen : op papier. De eerste daad van iemand die boordevol „inzichten"
zit, is alle blanco vellen volschrijven. Ik heb wel 's gehoord, dat een van de eigenlijkste
wezentrekken van een schrijver is, dat hij blanco papier niet verdragen kan. Ik weet
niet, of dit de ergste en eerste oorzaak van Theun de Vries` prikkelbaarheid was. In eik
geval was hij voor goed drie jaar niet helemaal in z'n hum. Er broeide wat. Het bewijs
levert het motto, dat hij voor in zijn boek liet afdrukken : Openbaringen 3: 15-16:
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ik weet uwe werken, dat gij noch koud zijt noch heet : och of gij...... enz. Die woorden
zijn bekend, een ontevreden mens kan ze zo echt verbeten nazeggen. Daarna loopt hem
van walging het laffe water om de tanden. Aldus bij onzen auteur, stel ik me voor. En
toen, de vuist op tafel, het puntje bij 't paaltje en aan de slag !
E r o i c a — dat zal 't zijn, geschiedenis van een omwenteling. Een historische ? Een
recente ? Een toekomstige ? Kiezen we : een op de historie georiënteerde, met de
bijsmaak van het contemporaine, krachtig genoeg om een nasmaak op te wekken.
Tussen twee haakjes : dat zou niet meevallen.
Maar Theun de Vries beschikt over fantasie en woorden heeft hij om 't grijpen.
Veel schrijvers van revolutieromans begonnen steeds met hun materiaal te kiezen uit
de grote massa van het grut. Ze wisten, dat die grauwe hoop steeds door de bleke maden
van de onvrede werd aangevreten. Maar de tijden zijn veranderd. Heden-ten-dage wriemelt
dit wormpje ook in weelderiger gestoffeerde „bovenkamers ".
Getuige het gezelschap van opstandige „geesten ", waarmee Theun de Vries ons achtereenvolgens in kennis brengt : Andreas Prydzow, een schrijver (van verzen en romans),
Cyril, gewezen Baron Morovicky, (heeft afstand gedaan van zijn titels), Demetrius Braclaw,
een officier, Anthiades, een grieks regisseur. Wacht even, zonder het arbeiderselement
Is 't niet volkomen : Boris, een proletariër. (Er zijn nog enkele zulke exemplaren, maar
hun namen moet ik uit de ruim 400 pagina's opsporen). Wacht even wachten nog :
dit was het „manlijk" deel. De „dames" zijn er ook nog, spelen ook een rol. (Niet
allemaal over éen kam scheren, dus een paar behoorlijke tegenstellingen creëren )
Alessandra, musicienne -- blond, koel, koninklijk ; dochter van een werkslaaf, maar
het is haar niet aan te zien. Lydia zinnelijk, Ik geloof, donker type ; apothekersdochter,
studente in de medicijnen. Verder : Ljoeba, proietariërskind, in 't slop geboren en getogen. En dan : de grote 1 e i d e r, Lucka, de meester-samenzweerder. De man zonder
geslachtsrekening, waarvan we alleen maar weten, dat hij g r o o t is, en zeer eenzaam
daarin. Dat hoort ook zo, men moet volstrekt In hem geloven.
Ziezo, dit zijn de voornaamsten uit het „tableau de la troupe". Tegenspeler, eenzame
figuur, is de politieminister Rastovjew.
Aan de namen bespeurt u al wel, waar de geschiedenis zich om -en-nabij heet af te spelen.
De stad is genaamd : Platowicz, nader : Delbruck-Platowicz, gelegen aan een rivier, half
luxe-stad, half industrie-centrum.
Zo te zien, kan men Theun de Vries niet verwijten, dat hij voor de zoveelste maal de
coulisse van een „hollands" binnenhuis heeft opgezet. De requisiten zijn opvallend
„europees", met een slavische inslag nog wel. Prachtig, prachtig, de fantasie gaat uit, om
nieuwe grond te ontginnen : Een stad, ten dele gebouwd op heuvels, ten dele langs
de rivieroevers, hóóg stralend in licht, beneden bespoeld door grijs water, bevloerst
met smook. Je merkt dadelijk de contrasten ; beneden ruik je de dompheid, het verlangen
wordt er wakker naar ruimte, licht. 's Avonds klotst het rivierwater tegen de kaaimuren,
in de halfschaduw van de hoge brug staat het zwarte blok van een keet : luguber toevluchtsoord voor broeiende heethoofden.
ik vermei me even in het spel van opdoemen en vervloeien van beelden, zoals dat den
auteur mogelijk overkwam, toen z n schrijfkoorts begon te werken. Maar ik zie best
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In, dat het niet meeviel, om binnen dit kader nu de hele heksenketel op 't vuur en met
tutjes en gepruttel aan de kook te krijgen.
Ik moet er van afzien het verloop der geschiedenis In een kort overzicht weer te geven,
omdat Ik er eenvoudig geen kans toe zie. Het pleit misschien niet voor mezelf, maar
het pleit zeker evenmin voor de roman. In de aanvang brengt de schrijver ons in het gezel
enkele hoofdpersonen, terwijl ze in de tuin van een kleine uitspanning buiten-schapvn
wat zitten te drinken, te praten en te flirten met elkaar. Om te beginnen moeten we
ons heenlezen door een relaas van de binnengedachten van den dichter Prydzow, die zich
bezint op zijn a-sociale neigingen en zijn verliefdheid op Alessandra. De strijd van den
artiest tussen zijn individualisme en het telkens onder de actie der kameraden oplevend
verlangen tot deelname aan hun verzet, de bekoring van en het verweer tegen de zin
naast de groei van de algemene opstandige gezindheid een belangrijk onder -lijkheds
-delvan
verhaalinhoud.
de
indruk dat aan de drang tot weergave twee neigingen ten grondslag liggen
Ik heb
aan de ene kant, het willen uitbeelden van de verschillende reacties der in wezen en
aanleg onderscheiden personen ten opzichte van de liefde ; anderzijds het willen beschrijven van een ontwikkeling van daden en gedachten, die uiteindelijk de maatschappelijke omwenteling tot gevolg hebben.
Men zou zo kunnen zeggen : er is een club van vrinden, een dichter, een officier, een
Tolstojaanse Baron, een paar proletariërs, gezamelijk onder beslag van de strakke wilskracht van een revolutionair leider ; verder een drietal vrouwen van verschillend
temperament en intellect, die in hart en leven van deze mannen nogal wat actie en
reactie teweeg brengen, beroeringen en ontroeringen, die gedeeltelijk verband houden
met het drijven naar omkeer in de sociale verhoudingen, maar voor een niet geringer
deel met allerlei particuliere aangelegenheden.
Ik voor mij heb de onderstroom en de bovenstroom in deze wieling van gebeurtenissen
niet altijd duidelijk kunnen onderscheiden. Misschien was het ook juist wel de bedoeling
om er een draaikolk van te maken, waaruit de weloverwogen, koene „samenzweerder"
dan tenslotte het kleinood van de revolutie opduikt.
Nu zijn in een roman natuurlijk de particuliere aangelegenheden altijd van belang. Ze
hebben invloed op karakter en stemming. Grote gevolgen hebben dikwijls kleine oorzaken. Maar wat ik achter dit gekonkel van het c I u b j e, achter hun flirt, minnenijd
en liefdesverdriet mis, dat is : hun verbondenheid met de levensstrijd van de m a s s a
der gewone arbeiders.
Het is best mogelijk dat Theun de Vries gedacht heeft : de arbeiders zijn oproerig genoeg,
die waren al lang bewerkt tijdens de opkomst van het Socialisme. Het ging er nu maar
om, deze massa onder de plak van de intussen „burgerlijk" en „voorzichtig" geworden
leiders uit te krijgen, ze met éen slag mobiel te maken voor de revolutie.
Dat kreeg Lucka, onder bijstand van enkele intellectuelen, plus een paar zeer vooruitstrevende „aufgeklarte" proletariërs, tenslotte voor elkaar. Hoe deze paar mensen
nu In weerwil van hun onderling tegenstrijdige, persoonlijke, liefhebberijen en genegen
hecht-in-bond worden, teneinde deze daad te kunnen volvoeren, dat wilde de-hedn,
auteur dan mogelijk laten zien. -- Want voor het welslagen van de revolutie-van -nu gaat
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het om de gezindheid der kleinere, edoch onmisbare groepen van kunstenaars, adellijken,
hogere militairen, geavanceerde burgers e.d. —
Het is te begrijpen, dat het probleem onder deze gezichtshoek dezen schrijver het naaste
ligt.
Natuurlijk moest ook deze roman een intrige bevatten. Deze rol werd opgedragen aan
niemand minder dan de koele, koninklijke Alessandra. Zij wordt, tegen heug en meug,
maar terwille van de goede zaak, de geliefde van den politieminister Rastowjew. Hoe
zij zich onder haar fatum gedraagt vernemen wij uit enkele bladen van haar „dagboek".
Als een bitonder heroische figuur treedt zij uit die woorden niet naar voren.
De rol van verrader vervult de griekse regisseur Anthiades. Deze mens is raak en scherp
getekend in zijn onderhoud met Lucka, aan het slot van 't boek, als de revolutie een
feit geworden is. Hij is deman zonder geweten, de onverantwoordelijke toeschouwer,
die genoegen neemt met toe te zien hoe dit leven ondergaat in vernietiging na vernietiging.
De bladzijden gewijd aan de opstand zijn ontegenzeggelijk de beste in dit boek. Hier
is de schrijver eindelijk op gang gekomen. De al te beschouwelijke psychologische ontledingen vervallen, er komt beweging, daadkracht.
Zo is er ineens plastiek in de beschrijving van een gevecht op het spoorweg-emplacement
in het verslag van de vergadering der volksvertegenwoordigers. Spanning. Veel meer
spanning dan b.v. in het gedeelte, waar Theun de Vries de vlucht van Lucka uit de gevangenis beschrijft. Waarbij men toch wel het gevoel heeft, dat het lukken zal ; alleen
moeten er nog allerlei dingetjes opgeknapt worden, die bij zulke gelegenheden op te
knappen zijn : schildwacht ontlopen, onderwijl die een sigaretje staat te zuigen naast
zijn kameraad, door de sneeuw sluipen (o, die sneeuw !), een draadversperring riskeren,
over een muur klimmen...... plons ! v r ij.
Enfin...... Ik heb het allang toegegeven : het valt niet mee. Ik kan me zelfs indenken,
dat het Theun de Vries ondanks alles in die drie jaar wel 's een keer de keel uitgehangen heeft. Maar in vredesnaam, hij moest verder. Waar de Inspiratie niet werkt,
volbrengen adjectieven die het ongeveer doen, de voortgang. Of een zin met een armetierig
staartje: Hij stak een sigaret op, het was zijn laatste. Er staan hele
bladzijden in het boek, waar de schrijver eenvoudig aan het leuteren geslagen is, waar zijn
stijl ineens inzinkt op het peil van een juffertjes-opstel over de schoonmaakbedoening
en de familiekwalen.
Theun de Vries heeft zich eerst door een hete massa ouwe koek, vooroordelen, reminiscenties aan verhalen over dichterliefdes, over feodale en militaire gewoonten, leiders
moeten heenschrijven, om eindelijk gegrepen te worden door het fantastisch-alures.d
verlangen, het nu te laten gebeuren : de omwenteling.
In zijn uiteindelijke vaart sleept hij ineens de horde van arbeiders en soldaten mee;
waar haalt hij ze zo gauw vandaan ? Ze waren tot nu toe altijd In de schemering gebleven.
Tenslotte : het opschrift boven dit artikel heeft een tweeledige zin, dat zal intussen
wel duidelijk geworden zijn. Mijn overweging, mijn overtuiging als u wilt, dat het schrijven
van een roman, met een behoorlijke stofverdeling, een regelmatige activering van het
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gebeuren, een moeizame bezigheid . is, hield het respect overeind. Voor de zichtbare
moeite die Theun de Vries telkens te overwinnen heeft gehad, om dit werk tot een eind
te brengen, mag men de ogen niet sluiten. Maar evenmin voor het feit, dat dit boek niet
geworden is, wat het had moeten zijn : een dwingende suggestie, dat de dingen aldus
hun verloop moesten hebben. Schuld aan dit tekort aan overreding is m.i. mede het
niet in feite overheersen van een figuur als Lucka. Dit werk lijkt mij niet werkelijk geinspireerd op de revolutionaire mens, veeleer slechts op bepaalde politieke inzichten.
Grote revolutionairen zijn alleen — objectief — te begrijpen vanuit het gehele verloop
van hun leven van jongs-af-aan. De blijkbare volleerdheid, het heersersgebaar, het
„unentwegte" van iemand als Lucka is wel gegeven, maar het is niet overtuigend. Zijn
figuur is een torso, waarvan de plastiek niet In elke spier en vezel herinnert aan de
complete schepping, hoe hij ontstaan is van drift tot daad. Men zou hem ook kunnen
karakteriseren als een profiel, éen kant van de problematische figuur, waarvan iemand
als Anthiadès de keerzij is. Tegen elkaar gezet — gelijk dit scherp plaats vindt In hun
onderhoud tegen 't slot -- krijgen ze Ineens beide gestalte.
Bijzijden het in zekere opzichten strengiijnige halfbeeld van den „meester-samenzweerder"
trekken steeds de verschillende gedaanten van den dichter Andreas Prydzow de aandacht. Deze gedaantewisselingen zijn waarschijnlijk de geprojecteerde beelden van
's schrijvers eigen, als in processie schrijdende, levenshoudingen.
Het is de langzame „inlijving" van den niet-sociaal gerichten, tussen zelfverstijving en
overgave wankelenden kunstenaar. De ontwikkeling van dit proces, weerhouden en
verhaast beurtelings door afkeer en genegenheid in kameraadschaps- en liefdesbetrekkingen,
heeft den schrijver niet losgelaten. Het is een wezenlijk en zo goed als op zichzelf staand
bestanddeel van zijn boek. De beteekenis van dit alles voor de persoon van den auteur
zelf wordt wellicht duidelijker uit nieuw werk.

DE KINKHOORN

VAN HAM

Verzen van jonge Christelijke dichters

D e K i n k h o o r n 1 is de titel van een bloemlezing van poëzie uit onze eigen kring:
twintig gedichten van zeven auteurs. Het is goed, dat in de serie kleine bloemlezingen
van Christelijke poëzie, die binnen de Libellenserie aan het verschijnen zijn, al vroeg een
plaats is ingeruimd aan onze jonge Christelijke dichters. De indeling (6 x 3 + 2 en
alfabetische volgorde) demonstreert, dat de verzamelaar geen voorkeur heeft, of niet
wenst te tonen, waardoor het bundeltje dan ook wel beantwoordt aan zijn doel : een
(ietwat koele) eerste kennismaking. Over het algemeen kan ik me bij de keuze der verzen
goed neerleggen.
De titel van de bundel heb ik overgenomen voor dit opstel, omdat dit ook een resonans
op de lektuur van poëzie zijn wil. Een resonans allereerst op het uiterst zwakke geluid
van Steggerda's vers 2). Het is meer een regel hier en daar, die een ogenblik doet vragen :
zou misschien toch achter deze bundel een dichter zich verbergen, maar er is meer,
dat deze gedachte tegenspreekt ; een zwakke techniek, een geringe verbeelding, weinig
eigens. Voorlopig geloof ik, dat we nog goed doen over Steggerda zo weinig mogelijk
te schrijven.
Zo gemakkelijk kan men aan de verzen van Jan letswaart $) niet voorbijgaan. Jan letswaart
heeft met deze bundel een periode afgesloten, de periode -van „het gedroomde leven ".
Het is duidelijk in de beste verzen van het laatste jaar, dat hij zich los wil maken uit
de beslotenheid van de droom, ook al voelt hij zich in de ruime dag nog onzeker.
In de oudere verzen van letswaart is de weke overgevoeligheid en het onklare zeggen
van het wakend voortdromen. Daar komt langzamerhand voor in de plaats een meer
bewust spreken, een strakker geluid en een helderder kompositie en zinsbouw. Dit
geldt in de tijd natuurlijk niet absoluut, de laatst bedoelde gedichten kwamen ook vroeger
al wel voor, de eerste zijn nog niet geheel losgelaten. letswaart zelf heeft in zijn bundel
dan ook niet naar tijdsorde bij elkaar gebracht, hij is bij het dromend waken begonnen
om met liederen van getuigenis te eindigen. Ik zou ook kunnen zeggen : de bundel begint
met verwonderd vragen en eindigt in de exclamatie. De eenheid van beide is een toon
van zachtheid, die vaak een streling, maar ook vaak een tekort aan kracht is. Het zou
de moeite waard zijn een woordenlijst samen te stellen op de verzen van letswaart,
om overtuigend aan te wijzen, hoe de meeste tuis horen in een sfeer van stil beklag,
zachte aanhankelijkheid, zoet nadromen, een klein geluk en verwonderd vragen en lichame)

1) D e K i n k h o o r n. Verzen van jonge Christelijke dichters. Libellenserie No. 11. Bosch en Keuning
Baarn (z.j.).
2) D o n k e r e t o c h t. Verzen door Herman Steggerda. Uitgegeven in 1933 door Neerbosch' Boekhandel
en Uitgeverij te Neerbosch.
a) H e t g e d r o o m d e l e

v e n, door dan letswaart. Uitgave van J. H. Kok N.V, Kampen (z.j.).

377

DE KINKHOORN

•

lijk geworden in : lege handen, eenzaam hart, weke mond, stil gezicht, witte handen.
Steeds meer keert letswaart zich echter af van „het zachte schreien" van zijn hart om
zich naar God te richten en het is niet te verwonderen, dat zijn toon, als hij tegenover
de heerlijkheid Gods zich stelt, in het extatische overgaat. Toch is daar naast, zoals ik
hiervoor al opmerkte, ook een nieuwe openheid en helderheid gekomen, die een groter
stevigheid aan letswaarts vers geeft, iets wat een groter relief kan geven aan zijn vers,
daar letswaart het tot heden te veel gezocht had in een zoete melodieusheid, die meer een
bedwelming was dan een uitdrukkingsmiddel,
Van Randwijk 1) en letswaart zijn zowel In versopvatting als in houding tegenover het
leven elkanders tegengestelde.
Ik geloof, dat van Randwijk over „het gedroomde leven" (ik bedoel niet de bundel verzen,
maar de uitdrukking) vrij schamper zou kunnen uitvallen, hij is veel meer iemand, die
graag zo hard schreeuwen zou, dat alle dromers wakker schrikten. Alle pijnen zijn ,,in
de winden tot een schreeuw gerezen die ieder pijnigt en geen mensch meer stilt".
Zijn vers is dan ook niet op een melodie gebouwd, maar vindt zijn eigenheid in brutale
woorden, die zich onverwacht tussen zeer alledaagse plaatsen ; een vers dat men soms
van zich afduwt om de zwakke techniek (wat voor sommige recensenten hetzelfde schijnt
te betekenen als gebrek aan muzikaliteit), maar dat door een uitdrukking die zich in
ons geheugen vasthaakt, een regel die we niet meer kwijt kunnen raken, onverbiddelijk
om erkenning vraagt. Er is een doordringende toon in, die soms wat minachtends heeft,
dan weer de vertwijfelde kreet is van een hart in nood, die ook nog klinkt in de stille
verwondering, waarmee hij Gods werk gadeslaat, waardoor het allermoei li j kste, de aanvaarding, tot het allergewoonste wordt.
Van Randwijk voelt zich geroepen iets te doen ; bij alle lamlendigheid, die hij om zich
heen ziet en bij alle ellende kan hij niet werkloos blijven toezien. De mensen maken er
dan toch ook tegenwoordig niets van. — En zelfs Colijn kan het niet beter maken —
zou misschien zijn vers.........
Maar tegelijk weet hij, dat ook hij staat „op verbeurd gebied ". Misschien moet hij „beminnen wat hij wou verslaan ".
De titel van de bundel is ontleend aan het gedicht V e r g e e f s c h e s t r ij d". Wij
Christenen die de zegen van Gods genezing en van Zijn liefde brachten, voelden ons te
vroeg gearriveerd. En we hebben ons knus in onze Christelijke waarheden gehuisvest.
Maar we hebben de voortgang van het Koninkrijk verhinderd. Wat kan de kerk nog,
als er nood komt ? Op verbeurd gebied wordt het zwaard vergeefs getrokken. We hebben
ons zelf gezocht. De Meester wil ons niet.
Van Randwijk ziet het verval en weet, dat het oordeel komen moet, komende is. Juist
nu, nu het Christendom zo sterk moest zijn, is „onze muur verrot".
Slechts is er „de glimlach" van haar „die de glans draagt van beter leven ", een enkel
„levend teken van een ondoorgrondelijk verbond ". En het goddelijk antwoord :
-

--- Ik ben de Held, die niemand kan verslaan.
— Ik ben het Lam dat bloedt.
1)

0 p v e r b e u r d g e b i e d, door H. M. van Randwijk. Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam.
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Van Oosten 1 is nog veel wranger van toon In zijn oordeel over onze tijd dan Van
Randwijk. Misschien komt dat gedeeltelijk, doordat zijn Instrument nog veel beter werkt,
hij verwerft zo langzamerhand de niet in alle opzichten benijdbare reputatie een meester
in het sarcastische genre te zijn. Want in de kern komt hij vlak naast Van Randwijk te
staan, als hij belijdt, „dat wij de vreugde van uw vrede verkopen voor een valse rust",
„dat wij de liefde tot den naaste voor braafheid hebben omgeruild ", „dat wij in naam
wel voor u strijden maar van onszelven slechts vervuld !"
Toch is van Oosten niet alleen in zijn vorm verbetener. Van Oosten is veel meer persoonlijk beducht en slaat daarom zo heftig van zich af. 't Is niet de vergeefse strijd,
waarin ons officiële Christendom weerkracht missen zal, het is veel meer jij en ik, die
morgen misschien ook werkloos zullen zijn, de tegenstelling van zatgevreten kapitalist
en de mishandelde loontrekker, huisheer en in haar eer belaagd dienstmeisje ; de tegenstelling gaat zover, dat zelfs de huidarts, die de „foute mariniers" corrigeert, niet zonder
minachting in de zoon als de ongerepte wordt beschreven.
Van Oosten leeft uit de tegenstelling en weet slechts in een enkel ogenblik, dat wij allen
de zegen verbeurd hebben. Daarom staat hij voornamelijk in de aanval, en het is daarom,
dat zijn toon nog zo veel scherper en cynischer is. Daarom is het geloof meer een toevluchtsoord, waar de zonde wordt beleden en troost wordt gezocht, dan een kracht die mee In
het leven wordt genomen. Daarom loopt van Oosten voortdurend gevaar voor cynisme,
en vervalt bij die strijd tegen de liefdeloosheid in de maatschappij in de fout die hij hekelt.
)

T ij d d e r n o o d e n. Een bundel tijdsverzen, door A. J. D. van Oosten. Uitgeverij „'t Center", 's-Gravenhage. Voorjaar 1934.

1)
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De slinger van den tijd, door J. M. Ijssel de Schepper- Becker. Uitg.
Nijgh en v. Ditmar N.V., Rotterdam.
Dit lijvige boek bevat de geschiedenis van een Rotterdams koopmansgezin, enigermate
zelfs de historie van een hele familie, levende in deze dagen van crisis. De schrijfster begint met ons de invloed te tekenen, die de val van het engelse Pond heeft in het bedrijf
van den Heer Prakke. Stroppen, en naar aanleiding daarvan bedenkelijke gezichten bij
de Commissarissen. Er zal geleend moeten worden. Om die lening aanlokkelijk te maken
zal men de toestand wat moeten flattéren. De rechtschapen Prakke wil daar niet aan mee
doen. Gevolg : vijandschap van zijn medevennoten, zelfs van zijn naaste familie. Van je
familie moet je 't maar hebben ! Ze zijn er trouwens naar : zo goed als allemaal lui die
het met de huwelijkstrouw ook niet nauw nemen. Deze kwaal is bepaald epidemisch in
deze familie. Mevr. Yssel de Schepper's weergave van het Rotterdamse koopmansmilieu
is ver van vleiend. Intussen geeft ze een goed beeld van hedendaagse praktijken.
Die goeie, degelijke Prakke (de naam is al zo „safe", niet ?) krijgt het op de duur ook nog
te pakken. Eerst een beroerte. Dan,• als hij voor 'n rustkuur buiten vertoeft, neemt het
snoezige verpleegstertje hem met haar zachte handjes te grazen. Het was bijna op scheiding uitgelopen, als...... Prakke niet bijtijds had ingezien, dat dit toch al te gek was.
Nee — dat had z'n lieve, zorgzame vrouw, Ada, niet verdiend. Bram Prakke keert tenslotte in de brede schoot van het gezin terug. Ik denk, het zal hem deugd doen.
Het is duidelijk genoeg, aan welke kant de keus van de schrijfster zelf ligt. Die keus is
ook zeer waardeerbaar, al is ze niet zo diep gefundeerd en verantwoord als wij dat zouden
wensen.
Als tijdsbeeld is dit werk van Mevr. Yssel de Schepper van waarde. Het lelijke Is er niet
„met een onsmakelijke voorliefde" in uitgebuit, al blijft het geheel dan ook vrij grijs. Er
vliegt niet 's een licht over de dingen, het vlammetje blijft te veel in de smook.
Om nog wat over de vorm te zeggen : de compositie lijkt me geslaagd, de taal is vlot,
maar ook vaak vlak. Het aanbrengen van de sfeer geschiedt wel eens met geleend, niet
d. B.
al te fris materiaal.

Uit eigen tijd, door W. C. Braat. Bij J. B. Wolters. Groningen, Den Haag,
Batavia. 1934.
Dit leesboek voor kweekscholen bestaat uit 40 gedichten en 40 stukjes proza van naoorlogse schrijvers. Het proza lijkt me iets beter gekozen dan de poëzie ; laten we dit
niet in verband brengen met het feit, dat bij de poëzie uit onze eigen auteurs royaler
gekozen is dan bij het proza.
Overigens een goed opgezette bloemlezing.
v. H.
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Ik was een Duitscher, door Ernst Toiler. Uitg. „Contact", Amsterdam.
Dit boek behelst de autobiografie van den schrijver. Jeugd, School- en Studiejaren,
Oorlogstijd. Beierse Radenrepubliek, veroordeling, verblijf in de kerker. Deze enkele
woorden duiden reeds op een bewogen leven. Tolier, kind van gelovige joodse ouders,
tobt reeds vroeg, zoals zoveel weetgierige kinderen uit streng-godsdienstige gezinnen,
met het probleem van Gods aanwezigheid, Zijn gestrengheid, wijsheid en bestiering.
Opvallend vond ik bij Toiler's jeugdervaringen de overeenkomst met de problematiek
van kinderen uit andere orthodoxe milieus. Ook daar beheerst de godsvoorstelling van
het Oude Testament nog vaak de religieuze opvoeding.
Eveneens reeds vroeg drukt op Toiler het besef, dat hij als Jood in sommige kringen
minder in tel is. Geen wonder, dat in hem naderhand het verlangen opstaat, zich hier
en daar op zijn wijze te laten gelden. Als de oorlog uitbreekt voelt hij zich ineens mee
opgenomen in de grote „Begeisterung" voor het vaderland. Maar in de kazerne en aan
het front komt langzamerhand weer de ontgoocheling. Dat is zo het gewone liedje, met
als gevolg het verzet, de bezinning op de mogelijkheid van verandering enz. Uit de oorlogsliteratuur der jongeren kennen wij deze verschijnselen reeds.
Het belangwekkendste vind ik in dit boek het verhaal van de opkomst en de ondergang
der Radenrepubliek, een tijd, waarvan wij ons de verschrikkingen nauwelijks meer herinneren, zelfs nauwelijks weten van welke hoedanigheid die waren. Sluipmoord en laf
verraad zijn aan de orde van de dag. De rol, die Toiler zelf in deze dagen speelde,-hartig
is misschien verklaarbaar, dat zijn persoon er door op een verheven voetstuk geplaatst
wordt, kan ik niet vinden. Toiler en zijn kameraden ondergaan het gewone lot van de
mislukte revolutionairen. Dat daarbij geen recht gedaan wordt aan hun goed bedoelde
gezindheid -- niemand zal dit verwonderen.
Na de verhalen van ontgoocheling en mislukking, vinden we Toiler, als hij tenslotte
uit de kerker ontslagen is, terug als iemand die ondanks alles nog niet levensmoe is. Hij
heeft het geloof behouden...... „aan een wereld, waarin rechtvaardigheid, vrijheid en
menschelijkheid zullen zegevieren, aan een wereld, waarin niemand bang hoeft te zijn
en niemand honger lijdt ". Ik weet niet met zekerheid, waarin dit geloof van Ernst Toiler
wortelt, wellicht enkel nog in het niet uit te roeien besef, dat te eniger tijd een wereld
zonder onrecht en leed deze bedeling doorbreekt en haar met een volkomen triumf
beheerst.
In elk geval is de weerspiegeling van de jongste historie in deze levensroman treffend
genoeg om er met belangstelling kennis van te nemen. d. B.

Heiman Duilaert. Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en
ingeleid door H. A. Mulder. Li bel lenserie No. 6. Bosch en Keu n i ng, Baarn.
Sinds Verwey voor Dullaert de aandacht vroeg, is de belangstelling telkens weer naar
hem uitgegaan, tot Prof. Wille alle gegevens over hem en zijn omgeving bijeenbracht.
Een volledige herdruk van zijn werk wacht nog. Ondertussen wordt deze voorbereid
door met smaak verzorgde bloemlezingen. Zo deed bv. Greshoff, zo doet nu Mulder.
Mulder heeft niet veel ruimte, waarvan hij nog vier pagina's vult met een inleiding, zodat
hij niet heel veel meer kan opnemen dan de verzen die uit schoolbloemlezingen bekend
zijn. Ondertussen doet het goed deze hier weer aan te treffen, aangezien het oordeel
vrij eenstemmig is over wat Dullaerts beste verzen zijn. De verzen waarop ik het oog
heb, staan voornamelijk in het 2e gedeelte van de bloemlezing. Dit is geen kritiek, zomin
op de samenstelling van deze tweede helft als van de eerste, er is met smaak en oordeel
gekozen. In de inleiding heeft Mulder behalve historische notities goed karakteriserend
werk gegeven.
v. H.
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Uut 't Lève, door A. H. de Hartog. Tweede druk. D. A. Daamen's Uitg.
Mij. N.Y., 's-G raven hage 1934.
Vijf en twintig jaar ongeveer geleden verscheen van dit boekje de eerste druk. Schetsen
van Ds. de Hartog uit zijn eerste Gemeente. Verschillende er van zijn voor het eerst geplaatst in Ons Tijdschrift.
Ze zijn van het gewone genre : belangstelling voor enkele dorpstypen, met middelmatig
talent geschreven. In dit genre is veel beter werk geleverd. Als deze schetsen opnieuw
ter hand genomen worden, zal het alleen zijn om de bekendheid van de auteur. Daarom
was het misschien verstandiger geweest ze niet te herdrukken, want noch Dr. de Hartog,
noch het publiek worden er toch eigenlijk mee gediend. v. H.

Woeker. Een roman uit het ambtenaarsleven, door P. H. Ritter Jr.
D. A. Daamen's Uitgevers - Maatschappij N.V. 's-G raven hage.
Deze roman is een vergissing. Het begint al bij de titel, aangezien de woeker in de
roman slechts een heel kleine rol speelt. Verder zijn de mensen caricaturen en eindigt
het verhaal geheel en al in de sfeer van een doodgewone draak. Het beste is deze roman
zo spoedig mogelijk te vergeten. v. H.

De lichtboei, door A. L. van Huizen. La Rivière en Voorhoeve, Zwolle.
De heer van Hulzen heeft al veel literaire essays geschreven in het populaire genre.
In dit werk is weer een zevental bijeengebracht. De heer van Huizen verstaat de kunst
heel eenvoudig te schrijven en kan daarom een grote lezerskring bereiken en doet dit
waarschijnlijk ook.
Daarom vind ik een opstel als over Perk niet gelukkig. M.i. wordt daarin ondanks de waardering die de heer van Hulzen voor Perk zegt te hebben zowel over zijn techniek als over
zijn ideeën op een te laatdunkende toon gesproken.
Perk was een groot technisch vernieuwer en zijn ideeën, al zijn ze de onze niet, kunnen
niet als „waarheden als koebeesten" of „anti- Christelijk" worden afgedaan of teruggewezen, als het tenminste de bedoeling is een publiek tot Perk in te leiden. Popularisators
als de heer van Huizen kunnen het beste schrijven over wat ze zonder al te veel reserve
bewonderen kunnen en -- kleingeestig is de heer van Hulzen niet ! -- dan blijft er voor
hem nog een breed terrein over.
De andere opstellen wens ik een voorspoedige reis!
v.
H.

Vanwaar— Waarheen. Honderd Vragen en een Antwoord, door Dr.
Adolf Maurer. Uitgevers-Maatschappij „Holland", Amsterdam.
k zie dat al, dat gebaar. Vanwaar - W a a r h e e n ? Om het eens in de taal van den
voorbijganger te zeggen : da's een ouwe bak ! Waarom, waartoe, waar vandaan...... dat
roept een wereld van vragen op. Daar hebben de mensen zich jaren druk mee gemaakt.
Natuurlijk: honderd vragen...... honderden! -- En nu maar één antwoord?
Dat is beslist een fascistisch boek of...... een christelijk. En dan gehéid fascistisch of geheid
christelijk.
Nee ! In dit boek wordt nu eens niet gestampt, zelfs niet met de voeten. Deze schrijver
komt bij u zitten, hij doet niet pathetisch en niet zenuwachtig. Maar hij kijkt u aan en
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praat met u. En elke zin heeft macht. Achter elke zin staat een groot hart en in dit grote
hart verrijst Christus : het levende antwoord.
Dit boek is zonder enige twijfel een geschenk van uitnemende waardij. Het bevat een
tachtigtal korte toespraken tot den lezer, gebaseerd op een Bijbelwoord. Deze toespraken
verrijken met wijsheid van de hoogste orde, ze maken het leven doorschijnend, lichter.
Ze vormen het aderwerk, waardoor de overheveling van een verheven levensmoed plaats
vindt, een moed die niet bestaat in bruuske durf, maar in geloof.
Dit boek is nergens daverend, maar nog minder ergens vlak. Het is als een Meiregen, die
deugd doet en al de wonderen van Lente opwekt, teder en krachtdadig tegelijk. We
krijgen in boeken dikwijls stenen voor brood, maar niemand zal kunnen zeggen, dat dit
geen kost is. Hier wordt het allerkostelijkste geboden. Niemand behoeft te hongeren.
Dat wil wat zeggen in deze dagen. We zouden grove onwaarheid spreken als we later
zeiden van deze tijd : er was niet. Er is -- Goddank -- nog zat. Getuige dit werk van
Dr. Maurer.
Lof komt toe aan den vertaler, P. C. van Dijk, die er voor gezorgd heeft, dat aan het boek
geen „uitlandse" smetten kleven. Het kon zo door een echte hóllandsche schrijver
geschreven zijn. Waar ik mee zeggen wil, dat het aan den vertaler te danken is, dat de
merkbare verwantschap van den zwitserschen auteur met onze aard in de overzetting
Is.
d.
B.
goed bewaard gebleven

Blanke boeien, door J. G. Schoup. Schuyt, Velsen.
Dit verhaal vertelt van de moeilijkheden, die de missie in de Belgische Congo heeft met
de ambtenaren der handelsondernemingen, toegespitst op de botsing van pater Versteeg
met van Dam en Nijssen, twee administrateurs van een koloniale diamantmaatschappij.
De moeilijkheden, die de zending heeft, doordat de blanken zich weinig Christenen tonen
en daardoor veel kwaad doen aan het ontluikend geloof bij inlanders, die moeilijk de
begrippen blanke en Christen kunnen scheiden, kennen wij in onze Oost ook. De schrijver
van dit verhaal heeft door het scheppen van een grove tegenstelling de kwestie scherp
willen stellen, maar heeft dit niet kunnen verrichten dan ten koste van de waarschijnlijkheid. Van Dam is een bruut en pater Versteeg is een , ideale missionaris. Van Dam
ziet de inlander nauwelijks als mens, onder de hand van de auteur wordt de inlander
een onschuldig, idyllisch wezen, dat uit ethisch oogpunt gezien, geen Christendom meer
nodig heeft, om voortreffelijk te zijn. Het schijnt, dat eeuwen heidendom een kinderlijke
eenvoud meebrengen, die eeuwen Christendom nergens hebben kunnen bewaren. Zo
bezien is dit boek eigenlijk geen pleidooi voor zending. Dit komt door de ijver van
de auteur om de inlanders voor te stellen als slachtoffer der koloniale handelsmaatschappijen en hun ambtenaren. Zonder iets af te willen doen aan de hoofdstrekking van het
verhaal, is door een gebrek aan talent bij de auteur een te zeer bijgekleurde geschiedenis
ontstaan, die overtuigingskracht daardoor moest ontberen. v. H.

Korte nabetrachting over de afscheiding van 1834, door Dr. K. H.
Miskotte. Uitgevers Mij. Holland, Amsterdam 1934.
Ofschoon dit werkje eigenlijk eenigszins buiten het bestek van de boekbesprekingen in
ons Maandblad valt, vestig ik hier toch gaarne de aandacht op deze verzamelde artikelen
van Dr. Miskotte. Vele van onze lezers zullen ongetwijfeld belang stellen in het onderwerp. Ik zou zeggen als ze alles hebben gelezen wat tevoren en in de laatste maanden
naar aanleiding van de Afscheiding werd geschreven, dan moeten ze toch ook beslist nog
kennis nemen van deze Nabetrachting.

BOEKBESPREKING

•

383

Dr. Miskotte maakt bij voorkeur op datgene attent wat er symptomatisch is in het gebeuren, dat onlangs met zo gemengde gevoelens werd herdacht. Het getuigenis van
dezen Dienaar des Woords en der Kerk aangaande, zoals hij het karakteriseert, „dit gebeuren als een menging van eeuwigheidsernst, harde koppen en karabijnen" klinkt oprecht ;
het is fris en tegelijk hartelijk. In 't bitonder vond ik opmerkelijk de beschouwingen
omtrent het wezen en de roeping der Kerk, over kerkelijk en sectarisch denken.
d. B.

De kinderen van de groote Fjeld, door Laura Fittinghoff, uit 't
Zweedsch, door N. Basenau-Goemans. Uitgave J. Ploegsma, Zeist 1934.
Van dit kostelijke kinderboek is thans een twede, goedkopere druk verschenen. Zeven
weeskinderen, waarvan de leider 13 jaar is, trekken met een geit en een slee door 't land.
Ze beleven veel avonturen en komen tenslotte onder dak.
Van deze boeiende en leerrijke vertelling zullen ongetwijfeld niet alleen de kleinen
maar zelfs de grote mensen genieten. de B.

Christofoor, Een bundel religieuse poëzie, verzameld en ingeleid door
Roei Houwi n k. Uitg. J. Ploegsma, Zeist 1934.
Deze poëzie is bedoeld : voor persoonlijk gebruik ; voor het gezin ; ten dienste van het
Godsdienstonderwijs. Blijkens de inleiding is ze eensdeels geïnspireerd op de Evangeliën
en op de centrale figuur daarvan : Christus ; anderdeels vormt zij de dichterlijke uitdrukking van een geloofsleven, dat zich meer of minder bewust door de machtige traditie der
Una Sancta gedragen weet. Ik geloof, dat deze bundel een rijke vervulling is van het
verlangen van velen, die persoonlijk of gemeenschappelijk zo gaarne hun geloof sterken
aan schone en sprekende verbeeldingen. De stof is gekozen uit onze eigen literatuur,
gelukkig zelfs vrij veel uit het werk van nog levende auteurs. Dit boekje is er naar inhoud
en formaat op aangelegd om het als een dagelijks gezel om en bij zich te hebben. Het
zal vast en zeker niet teleurstellen. de B.

Bijbelstof en belletrie, door Seerp Anema. Uitgave van J. H. Kok N.V.
te Kampen. 1934.
Dit werkje is een verweerschrift tegen de kritiek uitgebracht op D e S j o e n e m i et i s c h e. De heer Anema verontschuldigt zijn „preken in eigen parochie" met „de bejegening, die (zijn) boek ervoer van de zijde der Christen- literaten ". In zijn verdediging
richt hij zich echter niet tegen hen, maar tegen de theologen. Alleen Dr. Tazelaar en
een enkale recensent, die een vriendelijk woord over D e S j o e n e m i e t i s c h e
wilde zeggen, wordt genoemd, alle andere niet -theologen worden genegeerd ; wij waren
„niet geheel onbevooroordeeld" en de theologenkritiek stond „ver boven het oppervlakkig meedoen met den tijdgeest van de meesten der „deskundigen" onder de Christe
lijke critici ". Wij „hadden er belang bij, dat de eerste proeve, die ik (Anema) in den
geest van „Moderne Kunst en Ontaarding" trachtte te geven, een échec zou worden ".
Deze „niet geheel onbevooroordeelde" opinie over de kritiek der Christen- literaten,
die zelfs lichtelijk insinuerend is, zullen we ons niet zo aantrekken, dat ons inderdaad
vooroordelen in de weg gaan zitten bij het bespreken van Anema's werk.
Het uitvoerigst is de verdediging van de Bijbelse roman als genre. Gregorius, Beza, Milton,
Bilderdijk worden er aan te pas gebracht om te bewijzen, dat de dichterlijke verbeelding
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tegenover Bijbelstof geoorloofd is. Het betoog draagt, al zouden wij sommige dingen anders
zeggen, volkomen onze instemming.
Hierna behandelt Anema het bezwaar, dat de dragers der typologische openbaring zich
van hun roeping bewust zouden zijn geweest.
De verdediging is hier veel zwakker, en dit is te meer jammer, omdat dit het n i e u w e
element in Anema's roman is. Het was de heer Anema niet mogelijk hier werken van een
tweede Gregorius, Beza, Milton of Bilderdijk uit het stof te halen. Hier moet hij zich
vastklampen aan een aarzelende veronderstelling van een enkele theoloog en eigen
tekstkommentaar, om aannemelijk te maken, dat zijn hoofdpersonen voortdurend genoegelijk met elkander keuvelen over hun typologische betekenis, ja dat deze typologische
betekenis zo sterk in hun bewustzijn leeft, dat de intiemste verhouding tussen Salomo en
Abisag er volkomen door wordt bepaald. Het gelukt hem dan ook niet, dit aannemelijk te maken. Als hij had willen betogen, dat de figuren van het Oude Testament
In hun ogenblikken van hoge inspiratie iets van het toekomstige Messiaanse heil zagen,
zou niemand dit hebben weerlegd. Maar in zijn boek is het ganse heilsplan de hoofdpersonen tot in details duidelijk. Het bezwaar tegen Anema's typologische roman, is dat
hij een mogelijkheid, die hij heeft gezien, ad absurdum heeft gevoerd. Hij toont zich
in zijn weerlegging niet bewust, dat hier de grond ligt van al de bezwaren, die zich tegen
zijn typologische roman hebben opgehoopt.
De andere bezwaren zijn van minder betekenis en worden ook door Anema slechts met
een enkel woord weerlegd.
In 't kort samengevat betekent deze brochure van Anema, dat hij 't uitvoerigst is, daar
waar hij een open deur intrapt : het recht om Bijbelstof als kunstenaar in behandeling
te nemen ; of er ook minder gewenste stof in het geheel der door de Bijbel geboden
materie is, wordt nauwelijks besproken. Verder is de heer Anema het zwakst in de weerlegging van de bezwaren, die juist zeer bizonder het karakter van zijn eigen werk raken : het
typologisch element in de vanzelfsprekendheid, waarmee de door ons achteraf opgemerkte
typologische trekken in het Bijbelverhaal als dagelijks bewust kennen in zijn hoofdpersonen leeft.
De brochure geeft geen antwoord op de vraag, of de ontworpen vervolgdelen nog zullen
verschijnen.
v. H.

De ster van den koning. Toen jezus een kind was, door Mary Entwistle.
Van Gorcum & Comp. N.V. Uitgevers Assen.
Kleuterboekjes over de Bijbel. Het eerste kan als verhaal meer geven dan het tweede,
dat van Jezus hetzelfde vertelt, dat van elk braaf jongetje te vertellen is. De plaatjes in
heldere kleuren zullen het bij kleine kinderen wel doen, al zijn ze niet alle mooi afgedrukt
en al is er een wei wat wonderlijke dooreenmengeling soms van oud en Oosters met
modern en Westers materiaal. v. H.

De levende Dante, door Giovanni Papini. Teulings' Uitgevers-Mij., 's Hertogenbosch 1933.
ik Ben niet erg tuis in de Dante-literatuur. Deze Is te uitgebreid om als niet-vakman er
een behoorlijke stem in te kunnen meespreken. In alle geval maakt dit werk de indruk
van buitengewoon knap te zijn ; interessant en boeiend is het zeer zeker. Bevoegder hand
dan de mijne heeft de originaliteit en de vakkundigheid van dit werk geprezen. Waarom
ik me tot een korte aanbeveling voor alle Dante-liefhebbers beperk. v. H.

KRITIEK EN GETUIGENIS

Staande aan het einde van dezen jaargang kan het zijn nut hebben, wanneer
1e redactie zich ten overstaan van lezers en medewerkers in een kort artikel
bezint op de principieele richtlijnen van haar beleid, die, naar zij vertrouwt,
in den komenden jaargang het karakter van ons tijdschrift duidelijk zullen
afteekenen tegen den chaos van leuzen en meeningen op godsdienstig en
litterair gebied. Als Christelijk -litterair tijdschrift toch zijn dit de terreinen
bij uitstek, waarop wij onze houding zullen hebben te bepalen.
Omtrent het godsdienstig fundament, waardoor ons blad en ons werk ge.
dragen wordt, kan redelijkerwijs geen twijfel bestaan. Eerbiedig (want wie
onzer zal het wagen de Waarheid op zijn naam te zetten ?) èn beschaamd
(want de Waarheid is Eén) erkennen wij de pluriformiteit van het geloofsleven, maar daarnaast stellen wij ons volledig en onvoorwaardelijk onder
het gezag van Jezus Christus, zooals ons Deze in Gods Woord is geopen baard.
Op dit gezag berust zoowel onze kritiek als ons getuigenis.
Wanneer wij als principieele richtlijnen van ons beleid noemen kritiek
en getuigenis, meenen wij daarmee niet, dat de redactie het een of ander
geestelijk monopolie voor zich opeischt. Integendeel : zij kan niets doen
,zonder de werkgemeenschap van lezers en medewerkers. Ook van hen
verwacht zij kritiek èn getuigenis.
,

,

-

Allereerst over wat wij hier onder KRITIEK verstaan een enkel woord.
Het ligt voor de hand, wanneer in een letterkundig tijdschrift deze term
gebruikt wordt, te denken aan letterkundige kritiek, d.w.z. aan een kritiek,
die met behulp van de haar eigen normen het letterkundig kunstwerk als
zoodanig beoordeelt. Deze kritiek vormt ongetwijfeld een belangrijk onderdeel van den arbeid, dien de redactie van een Christelijk-LETTERKUNDIG
tijdschrift heeft te verrichten, maar zij omvat niet haar geheele kritische
taak, want zij is ook redactie van een CHRISTELIJK-letterkundig tijdschrift
en heeft daarom niet alleen te maken met de aesthetische zijde van het kunstwerk, doch ook met zijn geestelijk gehalte.
Het is de groote verdienste geweest van allen, die door de jaren heen litteraire kritiek in Opwaartsche Wegen hebben geschreven --- dit mag, naar wij
meenen, zonder eenige zelf-verheffing worden gezegd —, dat zij hun volle
aandacht hebben geschonken aan al die vragen, welke betrekking hebben
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op de aesthetische zijde der Christelijke litteratuur. Wat in dit opzicht
bereikt werd, mag niet worden onderschat. En al is het noodig het nog
telkens te herhalen, dat een „Christelijke roman" of een „Christelijk vers"
in de eerste plaats aan de betreffende elementaire aesthetische eischen moet
voldoen, voordat zij recht hebben als letterkundige voortbrengselen te
worden beschouwd, toch is er dank zij een waakzame en deskundige kritiek
sedert geru i men tijd een aanmerkelijke verhooging te constateeren van
het aesthetisch peil der Christelijke litteratuur.
Naast deze kritiek echter is de andere kritiek, die betrekking heeft op het
geestelijk gehalte van het kunstwerk onwillekeurig op den achtergrond
geraakt. Dit bracht zijn bijzondere gevaren met zich, omdat de gansche
„officieele" letterkunde — en het was daar, waar men zijn maatstaven zocht --op een met de Christelijke geloofsovertuiging strijdige basis berustte
nog berust !). Hierdoor is een groote verwarring ontstaan omtrent al die
dingen, welke betrekking hebben op de geloofsovertuiging, waaruit de
Christenkunstenaar leeft en werkt. Dat deze verwarring slechts een betrekkelijk gering onderdeel is van de algeheele geestelijke verwarring, die met den
dag op alle levensgebieden duidelijker zichtbaar wordt, ontslaat ons niet van
den plicht op ons terrein en naar de mate onzer krachten te streven naar
klaarheid en zuiverheid van beginsel.
Daartoe is noodig kritiek, eerlijke, maar onomwonden duidelijke kritiek,
die de kool en de geit niet spaart. Kritiek echter, die., omdat zij in laatste
instantie berust op de radicale kritiek, welke ons in Jezus' kruisdood is geopenbaard, vóór alles als zelf-kritiek behoort te worden aanvaard.

(en

Deze kritiek zou echter dor en onvruchtbaar moeten blijven, indien zij haar
aanvulling en bevestiging niet had in een persoonlijk g e t u i g e n i s. Alleen
zóó loopt deze even gevaarlijke (maar niets in het leven is zonder gevaar!)
als noodzakelijke kritiek niet uit op „ketterjagers j". Doch daarbij is noodig,
dat wij dit persoonlijk getuigenis niet verstaan als subjectieve sentimental iteit, maar ons ervan bewust blijven, dat wij in ons getuigenis leunen tegen
(hoe zouden wij anders kunnen „staan" ?) de muren der Kerk. Wat dit voor
een ieder onzer beteekenen moge, ten slotte beteekent het dit, dat wij Eénen
Heer hebben, Jezus Christus, en Eénen Vader en dat wij ons geloof hebben
uit Eénen Heiligen Geest.
Wanneer dit getuigenis staat achter onze kritiek, zullen wij afstand kunnen
nemen van persoonlijke gevoeligheden. Dan zullen wij den „heiden" aandurven i n onszelf en in onzen naaste om Christus' wil.
HEIN DE BRUIN,
ROEL HOUWINK,
HARMEN VAN DER LEEK,
PIET H. MULLER.

DE DICHTER SPREEKT

ROEL HOUWINK

Heer, geef mij een eenvoudig woord,
dat spreekt tot armen en verdrukten.
te vaak heb ik het hart bekoord
van hen die nimmer voor U bukten,
Die waanden dat wat ik hun zei
meer was dan Uw volkomen woorden;
niet ik, o God, niet ik, maar Gij,
zeg Gij hun wat hun trots nooit hoorde!
Laat mij maar met de kleinen zijn
en met hun hulpelooze vragen,
want eenmaal zal Uw zonneschijn
ook in de dorste levens dagen :
ik heb geen haast, o Heer. De tijd
is weggegleden uit mijn handen.
ik heb geen haast; Uw eeuwigheid
maakte nog nooit geloof ten schande.
Laat mij in deze stilte maar
en in dit armelijk vertrouwen.
als ik Uw liefde 'dus bewaar,
zult Gij wel eens m'Uw wil ontvouwen.

TIJDZANG

VINCENT COORNHERT

Ik zoek een hart, waartoe het mijne neigen kan,
Een stem, die uitspreekt wat er sluimert
In d'onbewuste diepten mijner ziel.
Ik zoek een vaste hand, bereid de broze hulk
Van mijn bestaan te sturen naar de lichte kimmen van het Eeuw'ge.
Ik zoek een gids, die mij kan voeren
Uit dezen doolhof van conventioneel gepraat,
Waan, h u ich'lari j en leuzen zonder daad,
Naar 't lieflijk oord waar 's Levens Bron ontspringt
En 'k aan dat klaar kristal mijn waarheid -dorstend hart kan laven.
Ik zoek een nieuwen vorm voor oude waarden die vergingen,
Een nieuwen tempel voor een oud geloof en al die heil'ge dingen,
Die d'eeuwen door het menschdom heeft verzameld en gegaard
En die een jong geslacht, bezinningloos, versmeet, als waren z' niets meer
waard.
Wie zal er in dien tempel priester zijn, wie zal die schatten hoeden ?
Is één er onder ons wel waardig tot dit heilig ambt ?
Wie zal een cynisch-koude, in eigenwaan bevangen wereld
Weer buigen doen voor d'onbewijsb're Wijsheid
Van een onzichtbaar God ? Wie 't staeg naar winst
En aardsche lusten h u n k'rend oog weer richten
Op het verheven doel dat offers vraagt en lijden ?
Wie 't door cultuur verslapte menschdom sporen
Tot den Daad, die lafheid hem deed mijden ?
0 godd'lijk Leidsman van ons leven, doe een vonk
Van Uw Liefde ontbranden in ons hart !
Schenk ons een Held, die voorgaat ons op Uwe wegen
En weer 't besef in ons doet rijzen dat alleen de gouden smart
Van 't Kruis ons aardsch bestaan kan lout'ren door het licht van Uwen Zegen.

KINDERZAAL

L. A. DE EERENS-VAN WINKOOP

Om zes uur In den morgen kwam de nachtzuster de slapende zusters wekken.
— Opstaan !
Zij kwam met snelle, zekere stappen elk kamertje binnen, trok rumoerig
het blauwe rolgordijn omhoog, wachtte een oogenblik, tot de slapende
lichamen in de twee bedden zich traag gingen bewegen en sloot de deur
achter zich.
Hannie werd langzaam wakker. Toen zij overeind rees, zat haar kamergenoot
al op de rand van het bed zwijgend haar kousen aan te trekken.
Hannie's leden waren nog pijnlijk en stijf ; haar hoofd een slaapdronken,
warme bol......, alsof het nog nacht was.
— Vooruit !, dacht zij en wipte uit het warme bed. Het was Vrijdag vandaag, de zwaarste dag van de week.
De zusters kleedden zich, haalden het bed af en openden het venster. Als
zij uit het raam naar beneden keken, zagen zij de grauwe, vierkante binnenplaats, die achter de keukens lag. Daar spoelden werkvrouwen de luiers
der zuigelingen ; lange rijen witte emmers stonden klaar op de rood-steenen
stoep. Hooge manden boordevol waschgoed. Door de goot, langs de stoeprand stroomde het weggespoelde water borrelend in de putten. Een lach
klonk op uit de bijkeuken, waarvan de openstaande deur door een windvlaag dreunend werd dicht gesmeten.
De zusters gingen naar beneden.
In de melkkeuken dronken zij staande hun kop thee en aten verstrooid
het stuk droge beschuit, dat op hun schotel lag. Zij waren allen in blauw
linnen gekleed en hun witte schorten lagen glad langs borst en heupen.
Hun wangen waren frisch in het morgenlicht; hun haren gladgekamd.
Het werk begon.
Vóór het ontbijt, om acht uur, moest nog veel worden gedaan.
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Met ritselende rokken verspreidden zij zich naar de zalen. Hannie, de
jongste, was drie maanden geleden in het ziekenhuis aangekomen. Haar
voeten, pijnlijk brandend in de eerste dagen, waren gewend geraakt aan de
gelijkmatige, rustige tred in de lange, steenen gangen, waarin de stappen
dof klonken en weer wegstierven. Haar handen grepen het werk, het zeer
eenvoudige, dat de jongst aangekomen zusters leerden verrichten, om te
geraken tot de fijnere arbeid, het subtiele verzorgen der zieke kinderen.
Zij trad de zaal binnen, waar de kleinen waren ontwaakt. Een oogenblik
gleden haar blikken langs de witte bedden, waarin de bleeke kinderen lagen
uitgestrekt, of, opgericht, met wankele ruggetjes, zaten te spelen. Hun
oogen keken kalm-belangstellend naar de deur ; zij begroetten de dagzusters
met een glimlach of een roep van herkenning. Een enkele hief een handje.
Luidruchtigheid was er niet.
Het dagelijks weerkeerende werk begon. De kinderen werden gewasschen,
waarna zij het bordje met ochtend-voedsel in hun kleine, schoone handjes
kregen. De bedjes werden opnieuw bereid ; de lange zaal werd gedweild
en geordend.
Donkere medicijn uit kleine fleschjes viel in fluisterend getelde droppels
in heldere glaasjes, die door de kinderhand berustend, of met wrokkige
tegenzin, werden aangenomen. Zalf lag bleek-geel op rein-wit gaas, onder
zwachtels, die zich langdurig afrolden rondom zieke huid -plekken.
Een witte handdoek werd in een vierkant op de glanzende tafel gespreid
zonlicht brak in schuine vlakken door de hooge vensters. De ronde klok
in het midden van de geel-geverfde zijwand, liet gestadig haar strenge wijzers
voortschrijden.
Op Vrijdag was veel werk te verrichten. Behalve het noodzakelijk en afwisselend verzorgen der kleine zieken, moesten vandaag alle bedden en
bijbehoorende kasten schoon geschuurd worden; de zaalvloer geschrobd
en gedweild en het koper glanzend gepoetst. 's Middags werden de kinderen
gebaad, van schoone kleeren voorzien en tenslotte in de groote weegschaal
gewogen, die in het zaalmidden opgesteld, de kinderen in een feestelijke
verrukking bracht.
De jonge zuster lag op haar knieën bij een der bedden en schuurde grondig
de witte spijlen.
Uit het bedje hing een kind over den harden rand gebogen, kauwend op zijn
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laatste korst brood en keek naar het beweeg van zuster's handen. Prettig,
als ze aan je bed bezig was ! Soms keek ze je onverwacht aan en lachte of
praatte wat met je.
Het zoemde in de zaal van de kleine geluiden ; het zacht-plassend uitwringen
van den doek in het water ; dooreen murmelende stemmen, heen en weer
gaande voeten. Uit den tuin klonk het zoet-eentonig gezang van een onzichtbaren vogel ; een donzige bij vloog zoemend tegen het venster.
In de hoek der zaal was een drie-tredig trapje, dat opsteeg naar een strakwitte, gesloten deur. Daar achter lag de kleine operatiekamer, waar de
,loktoren eenvoudige operatie's en behandelingen verrichtten.
Smetteloos en geheimzinnig was die kamer. Zij werd gereinigd en in orde
gehouden door een oudere zuster, die minutieus en voorzichtig de glinsterende instrumenten steriliseerde en verzorgde. Als de kamerdeur niet gesloten
was en Hannie, langs gaande, een blik naar binnen wierp, voelde zij steeds
-een stille bewondering voor dit koele, verfijnd ingerichte werkvertrek.
Felle lampen, stralend over veel blinkend wit. Volmaakt reine gereedschappen,
in stijlvolle orde geborgen. Vlijmscherpe instrumenten, kil en zakelijk.
-Helder licht stroomde door de wijde ramen. De koude steenen vloer, met
ronde hoeken, deed de voetstappen scherp opklinken. Langs de loodrechte
vensterlijnen was de lichte wuiving van linnen gordijnen ; aether-damp dreef
vluchtig naar buiten.
in de zaal was de tweede zuster naar Hannie toe gekomen ; er was een
snelheid in haar gaan, die de jongere gespannen op deed zien.
Zij liet het werkdoekje in het water zinken en rees overeind.
Een kort bevel......, helpen ! Er is een kindje in de operatie-kamer gebracht.
Hannie's hart bonsde. Zij ontsmette snel haar handen en ging. Haar beenen
schenen plotseling zwaarder te worden ; aarzelend beklom zij de drie trapt reden.
— Durf ik niet ? dacht zij en een vage blos steeg naar haar wangen. Nu stond
zij vóór het deurvlak, draaide de knop om en trad binnen, in de stilte. Neen -was het klikkend geluid van een instrument, dat een glasplaat raakte.-er
Een dokter in een witte jas stond gebogen bij de tafel. Zij zag zijn handen,
groot en licht behaard in een blauw-witten lampen-schijn bewegen. Zijn
gezicht was ernstig en het brille-glas voor zijn oogen ving een scherpe licht
Een oudere zuster, in een wit mouwschort, stond rustig naast hem.-stral.
-
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De dokter wenkte de jongere zuster. Zij deed een stap naar de midden
tafel......
Een klein kind, een zuigeling, was door brandwonden bedekt.
Misvormd tot een klein, smal hoopje donkerrood vleesch,waarin de erbarme. 1 i j ke wonden, fel -gekleurd en met rauwe vleesch- flarden, ontzettend naar
voren drongen. Uit dat kleine lijf, uitgestrekt op de rechte tafel, onder de=
ernstige dokter's oogen, kwam een geluid ; het was geen schreien.
het was geen schreeuwen ; het was een doordringend, sidderend kreunen,
terwijl het lijfje roerloos lag en smartelijk leed.
Hannie wankelde. Het was, of het klagelijk kermen tot een speer -punt
werd, die zich recht in haar hart boorde. Zij trachtte zich te bedwingen,.
maar een donkere golving woelde door haar bloed ; groene sterretjes
dwarrelden voor haar oogen.
De dokter wees zwijgend met zijn korte, vierkante duim naar de deur..
In de zwarte mist schemerde de blinkende deurknop, die zij greep ; de:
deur trok zij achter zich dicht.
Een oogenblik zonk zij neer op een stoel, die recht tegen den muur stond
en liet met gesloten oogen de duisternis wegdeinen, tot zij zich oprichtte
en weer aan het werk ging, met kloppende slapen.
--- Mijn bedje, zuster ! riep één der kinderen ; deze kant heeft u nog niet
gedaan ! Zij boog zich over het lauw geworden water ; een traan druppelde
over haar wang.
-- Ik heb gefaald, dacht zij bedroefd. Ik had moeten helpen...... Wat hebben
ze aan mij, als ik mij niet kan beheerschen......
Nu werkte zij zwijgend door aan de bedjes ; schuurde spijl na spijl, terwijl
de gonzende stemmen der kinderen om haar hoofd zoemden. Tot om twaalf
uur de bel voor het middagmaal luidde en de zusters, in twee ploegen ver
naar beneden gingen om te eten en ook de kinderen het dampende-del,
voedsel opgeschept kregen.
Daarna werden allen toegedekt in de recht gelegde bedjes ; de hoofdkussens
koel geschud onder de vaak brandende wangen.
Kleine, warme handjes bewogen nog onrustig boven het dek, scholen dan
weer weg onder de dekens. Gordijnen voor de vensters.
Stil gleed een gele schemering door de zaal ; de zusters liepen op hun teenen..
Alleen de klok tikte......
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Nu slapen......
De kinderoogen gingen open en dicht ; bruine, blauwe en grijze oogen,
die als vreemde, levende lichtjes waren in de zieke kindergezichtjes. Tot
straks kinderen......, nu hebben de zusters een uurtje vrij, stil Mientje......,
je mag niet meer praten, je moet nu gaan slapen......, dan wordt je beter —.
Na het middagmaal trok Hannie zich in haar kamertje terug. Zij ging op
het bed liggen en tiet haar gedachten droomend wegglijden, starend naar
de grijze zoldering.
Het kamertje was klein, donker en ongezellig, maar het was er stil
en goed om te rusten. Maar als zij de oogen sloot zag zij de bloedroode
wonden van de verbrande zuigeling en in een vertrokken kindergelaat
de brekende blauwe oogen van Coentje, die zij gisteren zag sterven. Zijn
bedje is nog leeg, maar vanmiddag komt er stellig een nieuw kindje......
Langs de zoldering kroop traag een bruine spin, loerend naar een hoek
om haar web te spinnen. Snel bewoog zij haar dunne pooten, waarna zij zich
aan een zwevende draad naar de diepte liet zinken.
De zuster rekte zich en rees overeind ; schreef een brief en zag op haar
klokje, dat zij nog tien minuten over had, om het naar de bus te brengen.
Zij liep de trappen af, kwam langs de conversatie-kamer, waar iemand op
een oude piano dans-muziek hamerde. Lachend gepraat zoemde daar in
ondertoon doorheen. Zij opende de voordeur en stond buiten, in het
middaglicht.
Het was vreemd, op straat te zijn, ja, het was een moment, of zij een gevangene was, die een korte tijd naar buiten werd geduwd.
Zij keek omhoog naar de zon- beschenen huizen, met hun stille gevels en
gelijkvormige vensters, waarachter de menschen bewogen.
Op de stoep reed een kleine, dikke jongen op een rood fietsje, trapte met
stevige beentjes en lachte naar haar met oolijke kijkers, terwijl zijn
blonde kuif overeind stond in den wind.
Zij kwam voorbij een smidse en hoorde het dreunend slaan van hamers op
ijzeren staven en achter in de donkere werkplaats brandde een rood-spattend
vuur, waarbij een sterke kerel, met zwarte handen zijn machtige hamer
zwaaide.
En een groezelige vischvrouw ging schommelend achter haar kar voorbij,
riekend naar visch, met een vuile schort en een blinkend mes, dat op een
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bloedig plankje lag achter de levende visschen, die door elkaar kronkelden,
als reusachtige pieren.
Bij de roode brievenbus op den hoek was de plotselinge drukte van het
straatrumoer, het voorbij ijlende leven van de wereld. Zij zag de gele trams
voorbij rijden, snerpend op de glinsterende rails en bellend, bij het kruispunt. Glanzende auto's zoefden naar een onbekende verte. De hemel was
diep en zonnig blauw, zwaluwen wiekten in een donkere zwerm naar de
boomen van het park.
Vrijheid......
Zij ademde diep, liet de brief in de bus glijden en keerde zich om. Langzaam
liep zij denzeifden weg terug, duwde de deur van het ziekenhuis open en
stond opnieuw in de doodstille gang. Er kwam geen geluid meer uit de
conversatie-kamer ; het vrije uur was op enkele seconden na, verstreken.
Dus ging zij haastig naar de zaal terug.
— Je bent laat, zei de eerste zaalzuster, met een blik naar de klok ; ik ben
al met de potten begonnen......
Het middagwerk ving aan. Door de ramen viel het zonlicht naar binnen,
sproeiend rond de bedjes, waarin de kinderen een paar uur met speelgoed
mochten bezig zijn. De zusters werkten. Om drie uur kregen de kinderen,
op hun émaille bordjes, brood met suiker en. een kroes warme melk. Later
werd de temperatuur opgenomen.
Ondertusschen stroomde het warme water in de blanke badkuipen en kon
het baden beginnen. Door de zaal werden de kinderen naar de badkamer
gedragen ; er waren dikke jongens bij van een jaar of veertien, die de zuster
lachend op haar rug droeg en tengere kleuters, wonderlijk licht en broos,
in hun witte nachtponnetjes.
Zij stroopte haar mouwen op, tot hoog boven de ellebogen. in de badkamer hing een zwoele, adembeknellende damp ; vocht droop parelend
langs de wanden. Behoedzaam liet zij de zwakke lichamen in het water
glijden ; de zeep schuimde rondom de naakte leden. Zij knipte de nagels
van handen en voeten ; zij wierp schoone kleeren over de snel droog gewreven lichamen.
Zij droeg hen opnieuw, voelde hun armen rond haar hals, soms in een lieve
koestering en dekte hen toe in het schoone bed.
Daar strekten zij zich loom uit en rustten......
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Opnieuw werden de baden schoon geveegd ; dampend water stroomde
klaterend uit de koperen kranen.
--- Nu mij, zuster !...... Niet waar......, ik!
-- Stil maar......, allemaal krijg je een beurt.
Snel en onverbiddelijk schoof de zwarte uurwijzer over de witte wijzerplaat.
Zonlicht, door een grijzige wolk gebroken, speelde op de vensterbanken ;
in een dansende lichtstreep liet een kinderhand een bont harlekijntje
dansen, op......, neer......, en een dun stemmetje zong een paar regels
van een oud schoolversje. Enkele kinderen lagen er doodstil, met brandende
oogen naar te kijken en spraken, noch speelden. Stil streden zij met hun
krankheid.
Plotseling schoof de zaaldeur open. Er werd een kind binnen gebracht,
in een deken gewikkeld. Die het bracht, fluisterde snel waar het vandaan
kwam, ondervoed......, verzwakt......, woonwagen. Zij sloegen het dek terug.
-- Laat mij haar wasschen, zei Hannie.
De oudere zuster legde haar het kind in de armen ; het was een spichtig
meisje van een jaar of tien. In de badkamer zette zij haar voorzichtig op
--een stoel en wikkelde de deken los. Benauwende reuk van ziekte en ver
sloeg als een walm uit dat armelijk hoopje leven, dat schuw en-vuilng
in elkaar gedoken, als een opgejaagde vogel, bibberend op den stoel zat.
~ Nu mag je fijn in het bad, zei de zuster en begon de kleeren van het
meisje los te maken. Maar het kind werd bleek en hield haar lompen krampachtig vast, met twee beenige handen, mager als klauwen en met roetzwarte,
afgebeten nagels. Onder de verschoten, ruige haarbos lagen de glanslooze
gogen en de mond was een bleek-roode, neergetrokken lijn, terwijl het
lichaam, koortsig en ziek, zwakjes trilde. Schuw blikte zij naar het bad,
waarin het kalme water wachtte, opende dan plotseling haar mond en zei,
laag en toonloos
-- Ik ben zoo bang......
De jonge zuster keek het kind aan en boog zich over haar heen.
-- Je kunt ons vertrouwen, zei ze alleen ; wij doen je geen pijn.
Zij ontdeed het kind van haar kleeren, zwijgend strijdend tegen de graaiende
handen, die elk kleedingstuk, dat zoo hopeloos dreigde te ontglippen,
wilden terug grissen.
Links en rechts ontvluchtten donkere vlooien het vervuilde linnen en het
,
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kind, steeds ` bleeker wordend en trillend als een blad, had een verwilderde
trek in haar wezen, of het wilde gaan gillen. Met een snelle beweging trok
de zuster het vuile lompen-hemd over het wegduikend hoofd. Zonder
aarzelen tilde zij het tegenstribbelend lichaam op, dat, wegschietend uit
haar armen, in het lauw-warme water zonk, als in een afgrond.
En een schreeuw kwam, rauw en ontstellend ; de handen klemden rond de
badranden ; de stokdunne beenen trappelden wild in het water, fonteinen
om zich heen spattend ; het lijf richtte zich op, als wilde het wegrennen en
een nieuwe kreet brak fel en onstuimig uit dat verweerd, armzalig kindergelaat.
In de huid had het ongedierte overal roode puntjes gebeten ; blauwe plekken
lagen op schouders en rug. In het stroo -harde haar krioelden, stilletjes
levend, de grijze luizen......
En terwijl Hannie het lichaam vasthield en het zweet haar uitbrak, prikkelend
tusschen haar haren, klam - klevend in haar rug, begon zij snel en zacht
te praten, om het kind gerust te stellen. Haar handen zeepten het lichaam.
in, terwijl het kind hijgend, twee handen om haar arm geschroefd hield,

als een zich vastklemmende drenkeling.
En dan......, langzaam, verslapte die greep en scheen het meisje te begrijpen,
dat dit alles geen pijn deed. Zij verweerde zich niet meer. Ondanks zichzelf
luisterend naar de klank van de rustgevende stem, bekeek zij zwijgend en
met een vage verwondering, haar lichaam, dat rein en blank was geworden.
Terwijl het water borrelend wegvloeide liet zij zich aankleeden, de ooges
begeerig op het schoone nachtgoed gericht.
Zij liet zich op een stoel zetten en het haar verzorgen. Doodstil zat zij, met
diep gebogen hoofd en staarde naar haar schoone handen, die zij in haar
schoot had gelegd.
Zij werd naar het heldere bed gedragen, waar een kruik de kille lakens
had verwarmd. Het bleeke kind liet zich toedekken; het schoot diep onder
de dekens, als een verschrikte veldmuis, die zich onder stroo verstopt.
Reeds wachtten de anderen --.
Ontstellend snel was de klokkewijzer vooruit geschoten. Doorwerken
Niet praten, niet denken. Nu begon de rug pijn te doen, onderin en bij de
lendenen, naar boven kruipend tot bij de schouderbladen. Nu gingen de
voeten prikkelend branden ; de kuitspieren schenen stijver te worden.

KINDERZAAL

397

0

Gloeiend warm werden de wangen ; haarlokjes kropen kriebelig over het
vochtig voorhoofd. Rondom de hals kleefde de witte japonkraag. Een zucht
gleed weg --.
De weegschaal-mand stond opgesteld in het zaal-midden, de rietmand kraakte
en deinde als een kind er in zat ; het leek een schommel...... De wijzer op
de koperen plaat schokte vooruit, sidderde twijfelend...... en stond stil.
De kinderen richtten zich in hun bedden op, keken belangstellend toe.
...... Ben ik zwaarder geworden......, zuster?
Zwijgend teekende een hoofdzuster het gewicht op en de zusters droegen
de kinderen naar hun bed terug.
Dragen, dragen. Nu begon het verlangen naar het einde der dagtaak ; nu
deed de vermoeidheid de borst zachtjes hijgen en werd de atmosfeer
in de zaal zwoel, zwaar en dreigend.
Toen om half zes de bel voor het middagmaal luidde, was het middagwerk
gedaan. De zusters strekten hun rug, knoopten een schoone schort voor en
glanzende manchetten en koelden hun handen onder een koude waterstraal.
Zij daalden de trap af, traden de eetkamer binnen en schaarden zich langs
de lange, rechte tafel ; stille rij van vrouwen, blauw en wit, samengestroomd
van verschillende kanten, voor het warme maal.
Toen zij klaar waren verrees de directrice statig van haar stoel ; de vier
hoofdzusters volgden. Dan klonken de stemmen der anderen plotseling op ;
er werd gepraat, gefluisterd en gelachen, terwijl de stoelen recht werden
geschoven bij de tafel.
De huishoudster bukte zich naar een gevallen servet en stapelde de borden
op elkaar.
Alleen bleef zij in de eetzaal achter.
Nu kwam het laatste werkuur. Er was nog juist genoeg tijd om de bedjes
voor de laatste maal recht te leggen en de kinderen hun avondverzorging
te geven. Het licht brandde en de gordijnen waren voor de vensters geschoven. Een vreemde stilte kroop de zaal binnen en gleed sluipend verder.
Dof klonken de stappen van een dokter, die de zaal was binnen gekomen.
Soms boog hij zich tot een kind over, voelend een jagende pols-slag tusschen
zijn stille handen. Soms lag zijn koele hand op een brandend voorhoofd
en klonk in de ijle stilte een aarzelend vragende kinderstem.
Vele kinderen lagen al op hun zij en staarden droomerig voor zich uit.
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Sommige kleintjes zogen ongemerkt op een verboden, maar kostelijk
duimpje, of rolden hun hoofd heen en weer op het kussen, tot zij soezerig
werden en insliepen.
Een enkele lag voor zichzelf te zingen, tot het liedje afbrak, midden in eery
zin en de stilte ook dat bedje omving, als een teedere bescherming.
De dokter was weggegaan --.
Uit het bed van het woonwagenkind kwam een zacht gesnik. Hannie ging
naar het bed en zag dat de wangen nat van tranen waren. Met een paar
troostende woorden nam zij het handje tusschen de hare en streelde een
paar maal de bleeke handrug.
Een jongen, in het naast - staande bed richtte zich op en keek nieuwsgierig
naar het nieuwe kind, dat huilde.
— Je hebt mij nog niet verteld, hoe je heet......, zei Hannie.
Het jongetje luisterde vol verwachting mee en zijn wijze kinderblik gleed
van de zuster, naar het meisje.
Maar het kind antwoordde niet.
- Je moet niet huilen, zei de jongen ; wij zijn hier toch allemaal samen.
Ik zal je morgen mijn dierenboek eens laten zien !
De zuster schudde het nat geschreide kussen en draaide het om.
— Ga je nu lekker slapen ? vroeg zij en het kind knikte mat.
En terwijl de zuster de deken zacht en wollig in de magere rug stopte,
was het haar, als zag zij het huis van het kind, de schommelende woonwagen, met de kleine, beluikte raampjes.
Een magere en vuile voerman houdt achteloos de teugels. En het paard,
met pluizige vlasstaart en ordelooze manen, trekt de wagen over de smalle,
bochtige wegen, in regen en zonneschijn, dag in, dag uit, langs roest - bruine
heide en donker akkerland.
En de kinderen sjouwen verspreid, bedelend hun brood, bedelend hun
centen, bedelend de afgedragen kleeren van vreemde menschen, die zij, in
een blokjesdoek gebonden, achteloos dragen op hun smalle heup. En waar
de wagen stil houdt en het paard wordt afgespannen en loom den kop buigt,
om te rusten, komen zij samen ; ontbinden op het gras de veroverde bundels
en deelen het brood, dat zij zwervend hebben bijéén gegaard --.
Een oogenblik stond zij peinzend bij het bed, waarin het kind stil lag en met
afgewend hoofd.
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En zij bedacht met een innerlijke blijdschap, dat dit poovere lijf hier zou
worden gevoed en versterkt.
Zij draaide het felle licht uit en liet de nachtlampen branden. Met zachte
schreden liep zij langs de bedden, waaruit soms een opengespreid handje
groetend bewoog en hoorde de dringende stem van het jongetje, dat vroeg
aan het vreemde kind :
— Zeg mij nou......, hoe je heet!
En het kind noemde haar naam, waardoor zij deel werd van de kleine gemeenschap, binnen de vier muren van de kinderziekenzaal.
De zuster was bij de deur gekomen. Nu gleed haar blauwe rok langs de
geel-houten deurpost. Stil bleef de zaal achter.
Tot de nachtzusters terug keerden en over de slapende kinderen waakten.

EEN AVOND IN JANUARI

H. DE BRUIN

Het is avond en de vensters zijn beslagen.
De buitenwereld schemert met wat gloed.
Herinnering waakt nauwl i j ks op. De dagen
zijn, ondereenvermengd, zuiver en zoet.
Alles is zo goed ; een klein bezit aan boeken,
--- ze hebben hart en zinnen eens gemoeid -een blik omvat ze nu, de ogen zoeken
even naar een kleur die 't helderst gloeit.
Rust. Maar de weifeling werd reeds geboren,
of dit het uur is dat het diepst behaagt.
De stilte is nog suizende te horen,
maar ijl, als adem die geen stem meer draagt.
Rust. Maar pijnlijk wordt het hart beproefd,
nu het geen echo heeft, — waar niemand roept.

W. E. DEN HARTOG

STILLE HERFST

De zomer heeft

zo stil gedaan,

dat men haar scheiden nauwliks hoort,
als moeder, die in zachtkens gaan
zorgt, dat zij 't slapend kind niet stoort.

Zó kalm vangt nu het einde aan ;
zo licht schijnt nu doods donkre poort,
dat rustig onze ogen staan,

vast schrijden onze voeten voort.
En in des einders karmozijn
blinkt ons tot God gewend gelaat.
Gevouwen onze handen zijn :

God heeft de laatste h e rfsted raad
versponnen in de zilvren schijn,
waarmee Zijn hemel opengaat.

HEBT U AL GELEZEN ?.....')

ROEL HOUWINK

Er Is een groot gevaar, dat in toenemende mate onze letterkunde bedreigt. Al meer en
meer raakt onze litteratuur betrokken in het hachelijk proces der verzakelijking, dat gansth
onze cultuur als met melaatschheid heeft besmet.
Voor de letterkunde beteekent dezeverzakelijking, dat haargeestelijke beteekenis langzaam
maar zeker op den achtergrond komt en dat zij zich hoe langer hoe gewilliger aanpast aan
„de eischen des tijds ", wat ten gevolge heeft, dat zij haar normatieve zelfstandigheid verliest
en vrijwel een filiaal wordt van de internationale amusementsindustrie.
Van drie zijden wordt de zelfstandigheid der litteratuur belaagd : van den kant der
uitgevers, der schrijvers en van het publiek. En aangezien dit juist de drie kategorieën zijn,
die ten nauwste betrokken zijn bij de productie van het boek, behoeft het ons niet te
verwonderen, dat dit proces der verzakelijking zoo snel en ingrijpend de letterkunde
heeft aangetast.
De uitgevers vertegenwoordigden vroeger een aparten stand onder de zakenlieden. Hun
vak bracht het met zich, dat zij niet uitsluitend commercieel waren georiënteerd. Doch
sinds als een vloedgolf de Amerikaansche business- methoden Europa hebben veroverd,
zijn er nog maar enkelen wier „zaak" niet in een „bedrijf" veranderd werd.
In het bijzonder onze vaderlandsche letterkunde, die door de beperktheid van ons taalgebied aan mammonistische neigingen nimmer veel te bieden had en daarom in commercieel opzicht gelukkig vrijwel geheel aan haar eigen lot overgelaten werd, ondervond
de nadeelige gevolgen van de rationalisatie der uitgeverijen, die tamelijk plotseling de
commercieele levensvatbaarheid van de litteratuur aan het licht bracht. Dat deze „ontdekking" voor het meerendeel van onze in dit opzicht onbeproefde auteurs, nog we[
bij een toenemende algemeene verzwaring der levensomstandigheden, funeste gevolgen
hebben moest, spreekt wel van zelf. Het kon niet uitblijven, of zij raakten onwillens,
hoe langer hoe meer onder den invloed van de suggesties der uitgevers, die op hun
beurt — en hier sluit zich de heksencirkel ! — deze ontleenden aan „de behoeften" van,
het publiek.
Want wat het publiek den uitgever „decreteert" is een vaal gemiddelde van smaak en
wansmaak, van leugen en waarheid, van rechtmatig verlangen en liederlijk begeeren ZONDER EENIGE GEESTELIJKE GERICHTHEID. En naar dit willekeurig patroon met zijn vertroebelde verhoudingen zijn onze schrijvers aan het werk getogen, de talentvollen én
de talentloozen, om maar te zwijgen van de onafzienbare massa der middelmatigen.
De drie „praktische" consequenties uit dezen stand van zaken zijn : De uitgever richt
*) Naar aanleiding van Johan Fabricius, „De Dans om de Galg ". Den Haag. H. P. Leopold's Uitgevers Mij., 1934.
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zich bij de keuze zijner „objecten" naar de bovengenoemde onkwalificeerbare behoeften
van het publiek ; de schrijver richt zich naar de wenschen van den uitgever (van het
publiek) ; het publiek laat zich gaan op zijn emoties. Automatisch geraakt op deze wijze
de geestelijke zelfstandigheid der letterkunde onder den voet. De productie spitst zich
toe op het in geestelijk opzicht bijkomstige en toevallige. Een boek, dat „tegen den
geest van den tijd ingaat" (waren er ooit andere boeken, die ons iets van belang te
zeggen hadden dan juist deze !), wordt door den uitgever hoogstens als een hoofdschuddend
aanvaarde speculatie op het „je kunt nooit weten" van de grillige publieke belangstelling
aan de markt gebracht ; maar zelden staat een uitgever nog achter DE IDEE van een boek
en, men moet niet onbillijk zijn, meestal kan hij zich ook deze „luxe" niet eens permitteeren.
Doch, het is ver gekomen met een samenleving, waarin geestelijke zelfstandigheid als
een luxe moet worden beschouwd.
Dit alles brengen wij naar voren in verband met de poging, die wij willen doen, hier een
rechtvaardige beoordeeling te geven van het jongste boek van Johan Fabricius : „De
Dans om de Galg", dat zoo nauw betrokken is bij deze dingen.
Deze gansche roman-trilogie heeft van den aanvang af het publiek bovenmatig geboeid.
Waardoor ? Ongetwijfeld óók door zijn soepelen, romantischen inhoud, die het ons zoo
gemakkelijk maakte telkens voor eenige uren onze moeilijkheden uit het oog te verliezen
en ons weg te laten deinen, ver van de kusten van ons werkelijk leven, naar het kleurig
eiland van des schrijvers verbeelding ; doch evenzeer door den vorm, die zoo geheel
verschillend is van wat de lezers van de moderne Nederlandsche schrijvers tot nog toe
over het algemeen gewend waren.
Fabricius heeft weer voor ons doen opleven de kunst van de vertelling, van ht episch
verhaal. Na zoovele „vertikale" zielsontleding, was het voor menigeen een verademing
al lezend met zijn aandacht zich te kunnen blijven bewegen in horizontale richting. Voor
innerlijk vermoeide en nerveuze menschen, zooals wij op het oogenblik bijna alle zijn,
beteekende het een uitkomst, een boek in handen te krijgen, dat niet aan de wortels
van ons eigen zieleleven knaagde en dat onze hongerende onzekerheden ongemoeid liet,
ze speels bedekkend voor een wijle met een vlies van bonte en bewegelijke beelden. Het
gaf ons soelaas en het geeft dat nog aan een ieder, die verstrooiïng zoekt en zich niet
wil vergenoegen met een leeg vermaak. Want, men moge Fabricius verwijten, dat hij geen
groote en diepe persoonlijkheden in zijn romans tot uitbeelding brengt, het zijn in elk
geval MENSCHEN, die hij teekent en deze menschen zijn volstrekt niet zoo oninteressant,
dat zij ons niets meer zouden kunnen doen beseffen van de gemeenschap, waarin wij met
hen, elk naar onzen aard, staan.
„De Dans om de Galg" doet voor de beide andere deden der trilogie niet onder. Als
compositie wint het laatste deel het stellig van het tweede ; wat betreft de uitbeelding
der verschillende figuren lijkt het ons het rijpste van de drie.
De „natuurlijke" toon, waarop Fabricius weet te vertellen en die hem waarschijnlijk wet
een beetje door in dit opzicht minder rijk begiftigde en toch zoo graag populair zijnde
auteurs zal worden benijd, maakt ook dit boek tot een voor allen gangbare lectuur. Als
Fabricius u eenmaal beet heeft, komt ge zoo gemakkelijk niet meer van hem los. En
tegenover een gemis aan geestelijken diepgang en normatieve gerichtheid is dit toch

404

HEBT U AL GELEZEN'.

•

ook weer een verdienste van zijn werk, omdat hij hierdoor een weg tot de letterkunde
opent voor velen, die anders wellicht bij de gebruikelijke amusementslectuur zouden
zijn blijven staan.
Wanneer men onder deze aspecten een schrijver als Fabricius beziet, loopt men geen gevaar

hem onbillijk te beoordeelen, terwijl men aan den anderen kant toch een open oog blijft
houden voor de beperktheid van zijn talent, die door een schare van al te geestdriftige
bewonderaars wel eens wat al te licht over het hoofd zal worden gezien ; iets, waarin
ongetwijfeld op zijn beurt een gevaar voor onbillijkheid schuilt tegenover een aantal
minder populaire, maar dieper gaande auteurs.
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Wanneer men naderhand terug zal zien op deze jaren in onze letterkunde, zal men er
zich waarschijnlijk over verwonderen, dat er in een gelijktijdige literaire productie zooveel
tegenstellingen mogelijk waren.
Men zal de nieuwe zakelijkheid van Jef Last's „Zuiderzee" -roman leggen naast de romantiek van Fabricius' „Dans om de Galg". Men zal zich er over verbazen „De Sjoenamitische" van Anema en Van Eerbeeks „Lichting '18" binnen één en hetzelfde bestek aan te
treffen. En men zal zich misschien afvragen, hoe het mogelijk was, dat de toenmalige
letterkundige kritiek nog geen grootere onrechtvaardigheden beging. Want hoe kan
een kritikus, die ook maar een mensch is, tegenover al deze zoover uiteenloopende literaire uitingen de vereischte objectiviteit bewaren ? Kan hij waarlijk, zonder zijn persoonlijkheid geweld aan te doen, Last waardeeren èn Fabricius, Anema èn Van Eerbeek?
Wie zich bewust is van de zeer concrete tegenstellingen, die in geestelijk opzicht achter
de genoemde auteursnamen liggen, waarbij we nog maar niet eens b.v. Last en Anema
of Fabricius en Van Eerbeek tezamen nemen, zal op deze vraag niet zoo spoedig een bevestigend antwoord wagen te geven.
lntusschen het gaat ons hier om een antwoord niet. Waar het ons echter wèl om gaat
is, dat wij, lezers en kritici, ons eens wat duidelijker en scherper bewust worden van
het feitelijk bestaan van deze tegenstellingen en van de noodzakelijkheid ze te ordenen
in een objectief verband. Dus niet zóó, dat wij voortdurend werken en schrijvers tegen
elkaar uitspelen, die elkander, naar den geest, die uit hen spreekt, nauwelijks of in het
geheel niet raken.
Hoe vaak gebeurt het niet, zoowel in boekbesprekingen als in particuliere gesprekken
over letterkunde, dat men auteurs en boeken vergelijkt, die zulk een vergelijking niet
verdragen, omdat hunne geestelijke fundamenten ongelijksoortig zijn.
Wanneer men deze ongelijksoortigheid n i e t aanvaardt, hetzij, omdat men van meening
is, dat „onze soort" de éénige is ; hetzij, omdat men meent ten slotte alle soorten nog
weer tot één hoogere soort te kunnen samenvoegen, zal men er nimmer in slagen door
te dringen tot de gecompliceerde en veelvormige w e r k e i ij k h e i d, die kenmerkend
is voor het letterkundig leven van vandaag. Dan zal men altijd bij abstrakte schema's en
formules blijven en dan zal men niet begrijpen, dat zóó de literaire productie gewrongen
wordt in een subjectief en willekeurig perspectief.
Wij dienen den moed te hebben deze veelvormigheid van het letterkundig leven telkens
opnieuw te aanvaarden als uitgangspunt van onze waardeschattingen. En wij dienen de
geestelijke eenheid, die ons wellicht voor mocht zweven, te laten zijn, wat zij is, een
zaak van geloof, die n i e t valt binnen het bereik van menschelijke argumenteeringen.
•) Naar aanleiding van H. de Bruin, Wat blijft. Den Haag, D. A. Daamen's U.M. 1934.
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Behoeft het nog gezegd, dat dit geenszins beteekent, dat nu ook ons waarheidsbegrip
relatief geworden is I Hoe kunnen wij dit veronderstellen, wanneer wij ook maar
eenigszins beseffen, wat het beduidt, als de waarheid ons in haar greep heeft. Het Is
toch niet zoo, dat wij het zijn, die de waarheid in onzen greep hebben ! Als dat het
geval was, ja dan zouden wij misschien voor zooiets beducht kunnen zijn ; maar nu wij
weten, door ons g e I o o f weten, dat H ij het is, Die ons vasthoudt, -- als Hij wil, zoolàng Hij wil --, mogen wij het aan Hem overlaten ons in waarheid te leiden ook door
een duisteren en verwarden tijd.
Wanneer men zich afvraagt wat dit alles nu te maken heeft met het roman- debuut van
Hein de Bruin, dat wij hier te bespreken hebben, moge daarop het volgende worden
geantwoord. Een boek als „Wat blijft" dient nadrukkelijk uit den boekenstroom te
worden losgemaakt. Het ligt in een gevaarlijk isolement. En men weet...... het geïsoleerde
is geen lang leven beschoren in dezen tijd. De eenling gaat verloren in de massa. Op
twintig, dertig doorsnee- romans één buitengewoon boek. Dat is een hachelijke positie.
Want het lezend publiek is zoozeer ingesteld op sleur, dat het buitengewone alleen reeds
irriteert, doordat het afwijkt van de gebruikelijke middelmatigheid.
Wij bedoelen hiermee natuurlijk het w e r k e 1 ij k buitengewone en niet het middelmatige, dat, gestoken in het bont narrenpak der reclame, zich uitgeeft voor wat het niet
is. Dit buitengewone nu heeft tegenwoordig een kwade kans bij de kritiek zoowel als
bij de lezers. Het past niet in de gebruikelijke rubrieken en men moet zuinig zijn met
nieuwe étiquetten : men heeft er al zooveel tevergeefs gebruikt !
En nu is De Bruins roman nog wel „buitengewoon" naar twee fronten ! Wanneer wij
hem plaatsen in het kader van de letterkundige productie in het algemeen valt hij uit
den toon. En hij doet dit ook, wanneer wij hem bezien in verband met het doorsneêkarakter der Christelijke romans. Doch laten wij er maar dadelijk aan toevoegen, dat
wij voor ons hartelijk blij zijn met dit „uit den toon vallen" en dat wij het ten zeerste
op prijs zouden , stellen, wanneer onder onze jongere schrijvers, meerderen naar zijn
„toonsoort" zouden overgaan !
Wij zullen nu eerst nagaan wat De Bruins roman onderscheidt van de algemeene literaire
productie op het oogenblik. Dat is al zeer gemakkelijk te zeggen, wanneer men de inhoud
van „Wat blijft" maar eens vergelijkt met dien van den een of anderen willekeurigen
roman, die het jaartal 1934 draagt. Hebben wij te maken met een nieuw -zakelijken
roman, dan zal deze inhoud, hoewel strak van lijn, toch overvloedig van gebeuren zijn.
En hebben wij van doen met een boek, dat romantisch van allure is, dan treffen wij daarin
zeker een bont geweven patroon van gebeurtenissen aan. En men weet : de lezers
hebben dit gaarne. Zij verlangen verstrooiïng. Snel wisselende, onverwachte gebeurtelijkheden prikkelen hun aandacht, houden hun voortvluchtige gedachten vast. Gansch
onze boekenproductie is als het ware „ingesteld" op de aanwakkering en op de bevrediging
van deze behoeften. En nu komt daar plotseling een schrijver en hij vindt een uitgever nog wel! —, die niets van dit alles beoogt en die simpel weg, alsof dit zoo
behoort, en regelrecht -- stel u voor ! -- afsteekt naar de diepte. Die zich niet bekommert
om driehoeksverhoudingen, puberteitsproblemen, fijnzinnige psychologische analyse ;
maar die „zoomaar" schrijft over een paar doodgewone menschen in een doodgewoon
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stadje, alsof dat in onze moderne letterkunde met haar „interessante" onderwerpen en
„diepzinnige" probleemstellingen de doodgewoonste zaak van de wereld was.
Verbeeld u, een roman die over niets anders gaat dan over een Christelijk jongmensch,
dat na veel geteut en getob eindelijk zoover komt, dat hij een betrekking bemachtigt
op een groot kantoor in de stad. En dan, juist als u denkt nu zal het beginnen, nu
,krijgen wij de verleidingen van de „wereld" en ja misschien, als het even kan, wel zijn
allerverschrikkelijkste ondergang, want — achteraf bekeken — zoo heel stevig bleek ons
dat jongmensch toch niet in zijn schoenen te staan, dan — dan is het boek uit !
U wrijft zich de oogen uit, moderne lezer. Is dat nu alles ? ja, inderdaad, wanneer ge
liet op de gebruikelijke „gebeurtenissen" houdt, is dit alles. Méér is er niet : geen
sensatie, geen veelbeteekenende stippeltjes...... Zelfs diè niet eens ! Dus : een saai boek !
Zie, De Bruin, daar heb je het eerste vriendelijk oordeel over je boek reeds geïncasseerd.
Want je boek is een „buitengewoon" boek en daarom zal het in veler oogen een saai
boek worden genoemd. Wat nu het „buitengewone" van dit saaie boek is, daarover straks.
En wat is het nu, dat dit werk onderscheidt van het doorsnee-karakter der Christelijke
romans ? Laat ik het kort even zoo mogen formuleeren : dat het zoo g o e d geschreven
is. Ik wil daarmee niet zeggen, dat het meerendeel der Christelijke romans zoo bijzonder
slecht geschreven zouden zijn, maar wel, dat ik nimmer een Christelijke roman las, of
het moest van Haspels zijn, die als litterair kunstwerk zulke groote kwaliteiten had.
Nu weet ik heel goed, dat deze „litteraire kwaliteiten" voor een roman, tenminste voor
een Christelijken roman, n i e t a l l e s beduiden en dat een geestelijke zuiverheid
4:voorzoover menschen dat met Gods hulp bereiken kunnen) een factor van integreerende
beteekenis bij zulk een werk is, doch dat neemt niet weg, dat deze litteraire kwaliteiten
buitengewoon belangrijk zijn ook voor het Christelijk boek en dat zij nog altijd over
het algemeen veel te veel verwaarloosd worden door onze schrijvers en schrijfsters.
-Onder deze „litteraire kwaliteiten" verstaan wij niet het gebruik van „mooie" woorden,
maar een verantwoord gebruik van het gansche taal-instrument. Letterkunde beteekent
e e n o m z e t t i n g van „taal" op een zoodanige wijze, dat een geheel nieuw uit
ontstaat. Wij vergeten het telkens weer, dat de litterator, ook al gebruikt-drukingsmel
hij dezelfde woorden als wij, toch met die woorden iets anders beoogt uit te drukken
dan wij het in het dagelijksch leven doen. En deze omschakeling nu van het taal-apparaat,
,lie haar eigen wetten en vormen heeft, vindt in den regel bij ons nog zeer onvolledig
plaats. Men stelt zich tevreden met hier en daar wat „mooie" beschrijvingen, doch te
zelden beheerscht deze litteraire gespannenheid het geheele verhaal. Men snijdt telkens
als het ware door het vlies heen, waarop de stift der verbeelding zich behoort te bewegen.
Dat maakt gaten en scheuren !
Laat mij hier een enkel staaltje mogen inlasschen van De Bruin's markante taalplastiek.
Het is te vinden op bladzijde 50 van zijn boek. Wij kiezen een beschrijvend gedeelte, omdat
zich dit gemakkelijker los laat maken uit het geheel, doch de dialogen hebben zeker
geen geringere beeldende waarde.
.,De herfst was in het stadje een kort feest. Lang-beproefde kleuren hebben nog eens
gegloeid met diepe, koesterende innigheid. Er zijn een paar schilders geweest in het
hotelletje aan de haven. Ze hebben, in volle zon en een tochtje zeewind op den dam
,
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gezeten, kloek wat muurbrokken op het linnen geborsteld, daarboven de smeulende
dakkoppen gepletterd onder wolkenschuim. Hardgroenen bleekjes, schuurtjes en
schuttings met paarsblauwe slagschaduws, vensterflitsen, hebben ze raak in de midden
aangezet, het luchtblauw doorschijnend opgewerkt, het water met bonten weer--partijen
schijn getoetst. Antoon heeft er keer op keer naar staan kijken. Als hij zijn verrukte
oogen dichtknijpt glanst het stadsbeeld binnen zijn ontroering.
Maar nu is in een paar weken alles verfletst in storm en regen. De huizen zijn goor,
het dikke, groene water zwelgt aan schoeiïngen en kaden. In zeilkuilen, om zinkputten
en in het karkas van oude schuiten borrelen de plassen."
Wie woord voor woord bezonnen-aandachtig deze beschrijving in zich opneemt, zal wet
tot de conclusie moeten komen, dat hij hier te maken heeft met een schrijver, die
zijn vak verstaat. Geen woord staat er te veel, geen woord te weinig, en eik woord is
geladen met de juiste spanningsterkte.
Ondertusschen hebben wij hierbij weder iets „buitengewoons" op te merken, dat zoo
buitengewoon is, dat wij het bijna over het hoofd zouden hebben gezien. Namelijk
dit, dat wij hier te maken hebben met e e n d e b u u t ! Ik meen niet, dat wij sedert de
verschijning van „Het kostelijk Leven" (in 1916) van den jong gestorven schrijver
Gerard van den Hoek in onze letterkunde verrast zijn met een dergelijk rijp en degelijk
debuut.
Doch de lezers, die gewend zijn aan de lectuur van romans, die lang niet steeds volwaardig
litteraire kwaliteiten bezitten, zullen waarschijnlijk eenigszins vreemd staan tegenover
dit boek. Zij zullen het misschien „een omhaal van woorden" vinden, die de schrijver
noodig heeft om tot zijn doel te geraken. Zij zijn nu eenmaal andere wegen gewoon.
En zoo zou het kunnen gebeuren, dat ons Christelijk publiek niet goed weg weet met
dezen roman. En het zou wel eens kunnen zijn, dat ook zij het een saai boek zouden
vinden, dit buitengewone boek.
Immers het brengt hen niet dadelijk en spoorslags, waar zij wezen willen : bij de bekeering of bij een ingrijpende gebeurtenis, die wel eens -- maar in romans blijkbaar
nagenoeg immer — aan een bekeering vooraf schijnt te gaan. Verschrikkelijk slechte err
verbijsterend goede menschen spelen in dit verhaal geen rol. Voor hemelbestormende
„visioenen" is er geen plaats. Ieder staat met zijn beide voeten stevig op de aarde geplant.
Zoo biedt de Bruin's boek ook geenerlei gelegenheid voor geëxalteerde zielen om zich
te verlustigen.
Maar wat maakt dan, zult ge zeggen, het buitengewone uit van deze roman ? Waarom
lijkt het voor den halven verstaander een saai boek ? Daarop geeft vader Eelebos aan
het slot van het boek, wanneer hij „een lange redenatie" tot zijn zoon houdt op hun
gezamelijke
ke vacantie-dag, het antwoord. Antoon heeft aan zijn vader gevraagd, of Corrie
Brander, het meisje aan wie hij zijn liefde had verklaard, doch dat kort daarop aan een
hersenziekte was overleden, leeft na haar dood. Vader Eelebos antwoordt :
Ik betrouw je toe, mijn jongen, dat je dat gelooven kunt...... Bewaar dat in je hart.
Het vertrouwen op Gods genade...... ik zeg, dat is een blijvende kracht in je leven,
dat is het. En altijd weer laat God het in je opkomen...... Al zijn wij ontrouw, en neerslachtig dikwels. Hij is getrouw...... Als het vlammetje soms bijna uit is ? — het is of
--
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God er dan Zijn handen omheen buigt...... het leeft weer op. Begrijp je, Antoon
Wij zelf, wij verwaarloozen 't maar al te vaak, dan wor-je kil en duister van binnen,
dan huis je in de kou en geen een vindt het ook aangenaam bij je. En begint het licht
dan toch weer op te luiken...... waardoor '...... altijd is het door een wonder buiten
eigen toedoen, als je 't goed nagaat. Geen ontstellend wonder. Als je niet teer leeft,
heb je d'r soms zelf nog niet eens acht op"......-Zie, zoo is het ook met dit boek : als wij niet „teêr leven ", slaan we er geen acht op.
Dan is het buitengewone in deze doodgewone geschiedenis voor ons niet zichtbaar. Dan
bespeuren wij Christus' tegenwoordigheid op deze bladzijden niet, die verhalen van een
simpel en bijna rimpelloos voor het oog der wereld verloopend „Christelijk" familie- leven.
Waarom is dit een buitengewoon boek ? Omdat de levenshouding van den auteur zich
tot in de kleinste details heeft vastgezet. Van de eerste tot de laatste bladzijde is het doortrokken van een levend geloof. En nu kunnen wij gemakkelijk beweren, dat wij hunkeren
naar een Christelijke roman, die ons dit geloof toont, uitgaande tot in het donkere
hart dezer wereld en haar doortrekkend met zijn deesem, doch wij mogen wel beginnen met dankbaar te zijn en verheugd, wanneer het een onzer gelukt is, werkend én
biddend, den ijzeren ban van het manco te doorbreken en wanneer het hem gegeven is
een boek te schrijven, dat geen dorre plekken kent en dat ontkomen is daardoor aan
het gevaar deze dorre plekken des geloofs te zien beplant met de kunstbloemen eener
Christelijk getinte levens- of wereldbeschouwing.
Al het „Christelijke" is echt aan dit boek ; en om dit te bespeuren, dáárvoor behoeft
men toch waarlijk geen vreemdeling in Jeruzalem te zijn. Maar en nu komen wij op
dit „teêr leven" terug, dat noodig is, om dezen roman in vollen omvang te verstaan,
wij leven vaak zoo vluchtig over de dingen heen, dat wij niet in staat zijn door te dringen
tot daar, waar de kern ligt van een verhaal.
En dit geldt vooral voor onzen tijd, waarin de tegenstellingen op bijna ieder terrein zoo
scherp geworden zijn en waarin zoozeer gewerkt wordt met schijnwerpers en luidsprekers.
Hoe zullen wij God verstaan, wanneer Hij tot ons spreekt in een oogenblik van stilte,
als wij de stilte niet meer vinden kunnen in ons leven ; als wij voortgejaagd worden van
de eene sensatie naar de andere ! Hoe kunnen wij iets bespeuren van wat De Bruin bij
monde van Vader Eelebos heet, dat „ontstellend wonder", dat God zich inlaat met
den mensch en in zijn hart het vlammetje -- ach, vaak zoo'n klein en bibberend
vlammetje ! —, dat Hij er eenmaal in ontstoken heeft, brandend houdt, wanneer wij er
maar op los leven van den eenen dag in den anderen, zonder ons rekenschap te geven
van de Trouw en de Genade, waardoor wij gedragen worden van uur tot uur.
Als wij dagelijks boeken lezen, waarin het leven geworden is tot een grootsch, meesleepend
avontuur, waarin menschen optreden , die nimmer denken over de dingen, die zij doen
en die altijd met zichzelf bezig zijn en nooit met hun naasten zich anders bemoeien dan
om hen te verleiden of te belasteren, -- en ruwweg geschat komt driekwart van den i nhoud van onze moderne letterkunde hierop neer, -- dan kunnen wij toch moeilijk verwachten, dat de oogen der lezers nu plotseling geopend zullen zijn voor een schoonheid,
die een ander levensbeeld te zien geeft dan dat der moderne romans. Zij zullen dit levensbeeld dwaas vinden of zelfs verachtelijk ; want zij zullen het localiseeren en het be-
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schouwen als de uiting van een geest, die voor de aardigheid nog een beetje met een
stoffig en muf geworden verleden speelt.
Zij zullen groote moeite hebben om te gelooven aan de geestelijke actualiteit van dit
boek. Wellicht apprécieeren sommigen het om deze vermeende historiciteit, zooals zij een
oud prentje aan den wand hangen : dat geeft sfeer ! Maar zij, die aldus tegenover dit
boek staan, miskennen zijn diepste bedoeling. Niet om het pittoreske, niet om het
provinciale geval, zoo ge wilt, Is het den schrijver te doen geweest. Hij wilde laten zien,
dat Christus Dezelfde is gisteren en heden en tot in eeuwigheid.
„Nooit, in der eeuwigheid niet, verlaat God, wat Hij begint. Dat is zoo waarachtig als
de Heere Zelf, Hij staat er achter", zegt vader Eelebos op de laatste bladzijde van het
boek. En deze woorden hadden als motto aan het verhaal kunnen worden toegevoegd.
Daarmee heeft De Bruin het bewijs geleverd, dat een Christelijke roman nog wel iets
anders kan zijn dan een boek, waarin de Christen en de kunstenaar voortdurend met
elkander overhoop liggen. Christen en kunstenaar zijn hier één geworden tot een Christen.
kunstenaar en het verbindingsstreepje tusschen beide kan als pro forma worden
beschouwd.
Van de worsteling tusschen deze twee, die wel bijna antipoden schenen te zijn geworden,
is in „Wat blijft" geen spoor meer te vinden. Artistiek èn Christelijk is dit boek : Aus
einem Gusz. En wel niemand van de jongeren, die naast De Bruin staan, ook al zoeken
zij in hun werk naar andere verbeeldingsmogelijkheden, zooals blijkt uit hun probleemstel
zullen aan hun kameraad den lof onthouden, die hem toekomt voor deze prestatie.-linge,
Laat mij er tot besluit nog eens de klemtoon op mogen leggen, dat het van groot belang
voor de ontwikkeling der Christelijke letterkunde is, dat wij in „Wat blijft" thans
een roman bezitten, die „litterair" volkomen af is. Tot nog toe is het in het litteraire
nog al te vaak gebleven bij experimenten of bij het navolgen van voorbeelden uit de nietChristelijke letterkunde. Maar dit boek bezit niet alleen een eigen fundament, maar
ook een eigen stijl. En daarmee is een mijlpaal bereikt, waarachter op den duur niemand
der jongeren zal mogen terug blijven, ook al gaan zijn aspiraties een geheel andere richting
uit.
NASCHRIFT.
Het kan zijn nut hebben den lezers ervan mededeeling te doen, dat bovenstaand artikel
geschreven werd, vóór aan zijn schrijver eenige kritiek op De Bruin's boek onder oogen
gekomen was ; zoodat de in die beschouwingen geopperde veronderstellingen omtrent
de wijze, waarop de kritiek er zich over zou uitlaten, werkelijk als v e r o n d e r$ t e I I i n g e n nedergeschreven werden en derhalve geen zijdelingsche kritiek behelzen
op die oordeelen, welke inderdaad -- naar gebleken is -- van meer dan één zijde in
de door mij aangeduide richting uitgevallen zijn. R. H.

KRONIEK

OPTISCH BEDROG
De geschiedenis van „het derde Réveil" heeft in sommige opzichten al weer een verleden.
In deze tijd is dat geen wonder, nietwaar ? Tot dat „verleden" in één bepaald opzicht doen
we liever het zwijgen toe. Want er is niets, genegenheid noch ergernis, dat ons prikkelt,
om er aanstonds weer over te reppen......
We zouden kunnen zeggen, dat „het proefballonnetje" met de opdruk „Derde Réveil"
in het protestantse kamp niet bepaald opgegaan is. Het wiebelde zo'n beetje boven onze
hoofden en opeens begon het te schrompelen. Misschien hebben sommigen ook een
zacht knalletje menen te horen. Hoe het zij — in de kampementen naast ons heeft men het
ding opgemerkt. Het schitterde even, men deed de ogen toe, de glimvlek kietelde nog
op het netvlies. Ze hebben zich mogelijk de ogen eens uitgewreven, -- helemaal weg
is het sterretje niet.
Het feit van de schittering en haar nawerking is op zichzelf opmerkelijk genoeg. Dit
terloops.
Opmerkelijker is nog, dat iemand uit een benabuurde nederzetting op het denkbeeld
is gekomen, dat het verschijnsel als een wondere vrucht ontsproten zou kunnen zijn aars
een zaad dat reeds geruime tijd in „onze grond" te kiemen lag. Hij veronderstelt dat
de kiemkracht bevorderd werd zowel door „zeventiende eeuwse" als door hedendaagse
ingrediënten van onze geestesbodem.
Het is Gerard Knuvelder in „de Maasbode" die op deze gedachten gekomen is. Aanleiding
hiervoor vond hij in het verschijnen van Dr. J. Karsemeyer's proefschrift „De dichter
Jeremias de Decker", dat hem dan weer herinnert aan Dr. W. A. P. Smit's dissertatie
over „De Dichter Revius" ; hij meent dat de voorliefde voor zulke stof wel eens verband
kon houden met het „derde Réveil", waarover K. Heeroma in zijn dusgenaamd boek
sprak.
De bewering van het werkelijk bestaan van een „derde Reveil" laat hij volkomen voor
rekening van Heeroma. Mogelijk dat Heeroma op zijn beurt de bewering, dat hij beweerd
heeft dát het inderdaad al bestaat, voor rekening van Knuvelder laat. Waarschijnlijk kan
hij zich beter vinden in de door Knuvelder aangehaalde opmerking, dat deze term meer
een programma, een wachtwoord beteekent dan een feit.
Dat het geen feit is, bewijst -- aldus Knuvelder — een bundel als „het Heerlijk Ambacht ".
Het in deze bundel verzamelde werk ziet hij opgediend als „vruchten van dat z.g. derde
Réveil".
„Vruchten" is een gebruikelijke benoeming voor literaire producten. Maar ik houd 't
er voor, dat het „glimvlekje", bovenvermeld, dat immers ook zo verleidelijk op het
diverse fruit glanst, Knuvelder's gedachten naar een herinnering getrokken heeft,
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waarin hij ze nu meteen maar laat opgaan ook. Bij het schrijven van recensies werkt
op bepaalde momenten de combineer- en confronteerlust toch zo sterk. Psychologisch
is alles dus wel te verklaren. Natuurlijk, een idée-fixe ook. Maar niettemin blijft het een
i dée-f ixe.
Van dat starre begrip, de literaire voortbrengselen van protestantse zijde te willen zien
onder het aspect „derde Reveil" moeten de recensenten af, wie ze ook zijn. Ik geloof,
dat ze e n hem die dit aspect opende, of trachtte te openen, e n hen die als protestanten
literatuur schrijven, er onrecht mee doen. Altijd eerst goed de ogen uitwrijven, heren.
Dat Knuvelder lang niet alle bijdragen uit „het heerlijk Ambacht" waarderen kan en ze
„onrijpe" vruchten noemt -- een enkele uitgezonderd -- blijve onaangetast. Maar evert
moesten we toch een hand uitsteken : pas op ! je zoekt de verkeerde richting uit.
Het opschrift boven Knuvelder's artikel is al direct zo'n opzichtige richtingwijzer : „O nrij pe Vruchten van het „derde R é v e i I". — Het is wel aardig gevonden,
maar men krijgt toch sterk de indruk van een vondst-per-ongeluk. Waarmee de recensent
even blij is: het is tenminste wat.
Wist Knuvelder mogelijk met deze „protestantse" pennenvruchten weinig raad ? Ik meen'
soms te bespeuren ,dat de katholieke beoordeelaars van ons werk ietwat gehandicapt
zijn door een vooroordeel. Ik wil niet beweren, dat onze houding te hunnen opzichte
niet ook wel 's daardoor „gedwongener" wordt, dan ze moet en mag zijn.
Knuvelder gebruikt ergens het woord „buitenstaander". Is het wel waar, dat wij ten aanzien van elkaars geestesgesteldheid, waarvan ons proza en onze poëzie hier en daar niet
onduidelijk getuigt, absoluut „vreemden" tegenover elkaar zijn?
In hoeverre het gevoel van verwantschap de herinneringen aan vervreemding tenslotte
zal vermogen te overheersen, openbare de toekomst.
H. DE BRUIN.
,
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Jonker Costyn door Hendrika Kuyper -van Oordt, Uitg. Mij „Hol land",
Amsterdam, z. j.
Dit kleine boek bevat drie novellen. De lectuur van Mevr. Kuyper's werk schenkt
dezelfde weldadige rust die men ervaart bij het bekijken van dat soort oude platen,
waarop elk ding met zoveel aandacht en genegenheid voor de vorm is aangebracht. Het
doet nergens versierd of gewild aan wat er zo al te zien is ; er is tamelijk veel aanwezig,
maar niet in een protserige overdaad. Opvallend is in deze drie verhalen de echt hollandse
sfeer, onverschillig of die nu rond het feodale of het dorpse of het meer burgerlijke
milieu wademt.
Het kleine werk van deze schrijfster is zeer harmonieus. De grondtoon klint er onophoudelijk in door. Alleen in de beschrijving van het bezoek der Conferentiegangers aan het
kasteel trilt, lijkt het, even een vreemd bijgeluid op.
Op de bizonderheid van het vermogen van de schrijfster om met zeldzaam eenvoudig
materiaal, dat ieder onzer om zo te zeggen dagelijks om zich heen heeft, de nauwkeurig
begrensde ruimte van het totaalbeeld te vullen, zo dat toch ieder ding zinrijk is, vestig
d. B.
ik tenslotte nog graag de aandacht.

Die in het donker ... door Jan Campert. Uitgave N.V. H. P. Leopold's
U.M., den Haag, 1934.
Blijkens het motto uit de „brei Groschen -Oper" is het de bedoeling van den auteur,
onze blik te richten op die in het donker zijn : de mislukten en de mensen van de zelfkant. Men zal niet kunnen beweren, dat het nodig eens tijd werd, om op deze nachtzijde
van het leven in een roman de aandacht te vestigen. Na lezing van het boek kan ik ook
niet zeggen, dat Jan Campert ons een b i z o n d e r e kijk gegeven heeft op deze „kleine
maatschappij" in onze samenleving. Dat hier eigen wetten heersen, werd ons met opmerkelijker talent o.a. reeds aangetoond door Querido en Dublin. Jan Campert doet
het op zijn manier en deze manier is vrij van frase en opgeblazenheid. In zoverre is deze
poging sympathiek. De mislukking van Joost Verheije is echter niet voldoende aannemelijk
gemaakt. De aanleiding tot zijn oplichterspraktijken is tamelijk simplistisch voorgesteld,
evenals het feit, dat hij, ondanks duidelijke aanwijzingen, niet in de val van de Justitie
loopt. Verder acht ik het voor de mogelijke tendens van het boek een bezwaar, dat de
schrijver geen kans gezien heeft — mogelijk ook opzettelijk deze kans vermeden heeft —
een „oplossing met enig uitzicht" te geven. Het verhaal blijft tenslotte ingesluierd in
de uitteraard ietwat vunzige atmosfeer van middernacht. d. B.

Alice Nahon herdacht. 16 Augustus 1896-21 Mei 1933. De Nederlandsche
Boekhandel. Antwerpen. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden. 1934.
Dit boek ter gedachtenis van de jong gestorven Vlaamse dichteres Alice Nahon bevat
verscheidene zeer goede portretten, een lezing van haar over haar werk, de toespraak van
Marnix Gijsen bij haar graf en woorden van herinnering van enkele harer beste vrienden.
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Haar werk heeft een groot publiek gehad, ook zijzelf had vele toegewijde vrienden. Daarom is het niet misplaatst een werk als dit, gelijk slechts een enkele grote meekrijgt bij
Zijn heengaan, te wijden aan een dichteres, die, al blijft ze ook in de geschiedenis een
bescheiden figuur innemen, toch door haar eerlijke kunst, zoveel liefde en waardering
wist te wekken. v. H.

Herinneringen van een dommen jongen door Arthur van Schendel,
Nijgh & v. Ditmar N.V., Rotterdam, 1934.
Vijftig verhalen van Arthur van Schendel, van den man die als schrijver, maar ook in
't bizonder als verteller, in onze literatuur een naam heeft. Deze vertellingen, die allemaal
aanvangen met die bekende, maar toch nimmer naar 't blijkt gedoofde, dus nog steeds.
geheimzinnig flonkerende aanhef : er was eens...... publiceert de auteur op een leeftijd,
dat een mens, zoal niet begint te teren op zijn verleden, dan toch dikwijls zich terugverplaatst in de dagen die achter hem liggen.
Het heeft mij dikwijls getroffen bij mensen op leeftijd, die soms voor de dingen van
gister en eergister en vandaag- den -dag nauwlijks meer geheugen hebben (en dat allerminst in de eerste plaats door verzwakking van de geestelijke vermogens) dat zij alle
gebeurtenissen uit hun jeugd, uit hun tijd van groei en opkomst, van stukje tot beetje:
vermogen op te halen. Het is of in die jaren plotseling alle beelden in een lange schemerlichte kegel aanschuiven en dan ineens omtrek, gestalte krijgen. Zelfs de hen omgevende
sfeer herleeft in kleur en geur. De weergave van deze herinneringen in een verhaal is
dan rustig, overlegd, de details rijen zich in de juiste volgorde en brengen het effect te
weeg dat noodig is, om de vertelling boeiend en bovendien leerzaam te maken. Het geheel
vertoont zich in de glans van een wijsheid, die nergens fel getint is, maar van een betogen
gloed, waarin de toets niet is bestorven.
Nu denk ik er allerminst aan, om op dit werk van Van Schendel het odium ,,bedaagde
conversatie" of zoiets te leggen. De kenmerken van deze vertellingen houden niet uitsluitend verband met de leeftijd van den schrijver. Immers, het zich terugdenken in het
verleden is een typische eigenaardigheid van al het literaire werk van dezen auteur. Hij
heeft zich mede daardoor de onderscheiding verworven, een „romanticus" te zijn, een
etiket, dat, naar 'k meen, een goed vrind van den auteur al heeft trachten los te weken.
Ik heb er geen behoefte aan, dit papiertje weer stevig op het laatje van de rubriekkast
vast te hechten. Persoonlijk ben ik met zulke indelingen nooit zover gekomen, dat ik
nu meteen de betreffende schrijver met heel zijn formaat en inhoud in mijn zak had. Gelukkig niet, want meestal is hij dan ook meteen bijgezet. Hetgeen allerminst nodig en
zeker niet wenselijk is voor een auteur als Van Schendel. Het kan bij hem ook niet. De
werken die hij op lateren leeftijd schreef hebben niets ingeboet aan levende kracht, hoe
rustig en bijna onbewogen ze uiterlijk ook mogen lijken. Ze leven, niet bruut of opstandig,.
maar gedegen en oergezond van gestel. Ze bezitten juist die blakende welstand, die wij,.
Hollanders, zo op prijs heten te stellen : ze hebben kleur, maar niet die bedrieglijk rode, ze gebaren, maar niet nerveus, ze zijn van lijf en leden sober, gezet, zonder slaplillende aanwassen.
Na deze algemene opmerkingen, zal ik nu tenslotte in het bizonder nog enkele dingen
moeten zeggen over de aard van dit nieuwste boek met de vijftig vertellingen. Het komt
me voor, dat in de titel reeds een strekking, een aanduiding, gelegen is. In de eerste plaats
danken ze hun ontstaan aan herinneringen. De schrijver zelf heeft het in zijn voorwoord
over het „ontwaken van heugenis ". Voor de typering van de aanleiding tot deze vertellingen zijn deze drie woorden voluit toereikend. Het is onnarekenbaar, waaraan bij
een mens als Arthur van Schendel, een man met talloze ervaringen niet alleen uit de tijd
van zijn eigen leven, maar daarenboven met ontelbare herinneringen aan vroeger eeuwen:

BOEKBESPREKING

•

415

waarvan hij de essence om zo te zeggen geproefd en gesnoven heeft -- onnarekenbaar
is het, waaraan bij zo iemand heugenis ontwaken kan. Heugenis, — het is de aanduiding
voor het, eerst heel flauw, opdoemen van iets aan de verre, verre horizon van ons bewustzijn. Bij de meesten verdicht zich dat „iets" niet tot gestalte met contour en expressie.
Het bewustzijn, of de geest hoe men 't noemen wil, bevat niet of onvoldoende bestand..
delen die het beeld ophalen. Het „bad" is — om 's een fototechnische term aan te wenden
— verschraald. Bij iemand als Van Schendel is dat niet het geval. Het is bij hem misschien
zelfs zo, dat het negatief — dat is hier dan de ogenschijnlijk brekelijke en tere heugenis
al „aanloopt ", zodra het 't bad maar ruikt. Zodra het schimmetje herinnering verzinkt
In zijn geest, groeien figuren met houding, en „zet" zich ook meteen de atmosfeer om
de gestalte, komt ze in een ruimte te staan, waarvan zij straal- en kernpunt tegelijk wordt.
Van Schendel kenschetst zijn herinneringen als die van een dommen jongen. Zeer juist.
Ze zijn hoogstwaarschijnlijk ook bestemd voor „domme" lezers, en voor lezers die nog
kind kunnen zijn. Ter vergelijking louter, zou men mogen zeggen, dat het met de zin van
deze vertellingen zo gesteld is : den wijzen en verstandigen is hij verborgen en den
dommen jongens (kinderen) openbaar. De strekking van deze verhalen, dat is : de zinvolle, soms zinrijke diepte die de herinneringsbeelden, volgroeiende in de werkzame
fantasie van den schrijver, bezitten, is er niet in gebracht door het sterk zichtbaar tegen
elkaar zetten van felle en gedempte kleuren, of door een forse, voorgrondse opzet tegen
een sterk wijkend achtergronds decor. En toch is er de contrastwerking, ineens hier
en daar de fijne prikkeling van humor, raak en bijna onovertrefbaar van toon.
Bizonder opvallende dingen uit van Schendel's expositie ga ik niet vermelden. Ik weet,
dat een enkel bezoek niet voldoende is. Binnen dit domein zal men herhaaldelijk kunnen
vertoeven, zonder dat men 't gevoel heeft, dat het nieuws er toch spoedig af gaat. Ik heb
de indruk dat verschillende stukken uit deze verzameling tot het klassieke bezit van
onze hollandse kunst zullen gaan behoren.

d. B.

De oogen in den spiegel, door Gerard van Eckeren. N i jgh & Van Ditmar,
Rotterdam. 1934.
Wij kregen de indruk dat van Eckeren als romanschrijver zijn tijd gehad zou hebben ;
zijn nieuwe boek, voltooid nadat hij zich uit het zakenleven had teruggetrokken, is daarom min of meer een verrassing. Met belangstelling nemen we deze roman ter hand.
Onze belangstelling neemt toe, wanneer we bij het omslaan der eerste bladzijden bemerken
hoe dit boek een Bijbeltekst tot motto heeft meegekregen : wij zien nu door een spiegel
in een duistere rede. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de schrijver, in de stilte der
laatste levensjaren, zich weer meer verwant gaat voelen aan het milieu waarin hij eens
zijn jeugd gesleten heeft ?
We beginnen te lezen, en hoe verder we komen, des te groter wordt de teleurstelling.
De titel van deze roman, „De oogen in den spiegel ", herinnert aan de aangehaalde bijbeltekst, maar heeft daarnaast nog een andere betekenis. In deze roman komen twee vrienden
voor, de ene is jonker, de ander is predikant. De predikant trouwt met het meisje dat
eens de verloofde van zijn vriend was ; door een blik in de spiegel wordt de jonker
zich voor het eerst de zielsverwantschap tussen predikant en verloofde bewust.
Dit dualisme in de titel is niet toevallig ; het is kenmerkend voor de gehele roman. Het
evangelie komt in dit boek niet tot klaarheid, het blijft een schemering, die de contouren
van de in dit verhaal optredende personen vervaagt, het zielkundig proces dat zich in
dit verhaal afspeelt, vertroebelt. De enige, die in deze roman werkelijk lèèft, is de jonker,
en deze jonker is een laatste loot aan een vermolmde stam, een besluiteloos mens.

j. H.
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Vrouwen naar Jacatra, door A. den Hertog. A. W. Sijthoff's Uitgevers mij. N.Y., Leiden (z.j.).
Jan Pieterszoon Coen in Indië, zijn advies om Amsterdamse weesmeisjes naar Indië te zenden,
Coens strengheid bij de verleiding van zijn aangenomen dochter, hebben de belangstelling van historie- en romanschrijver. Het boek van den Hertog geeft een levendige
schildering van gebeurtenissen, met deze onderwerpen nauw verbonden. De auteur is
een onderhoudend verteller. Veel dieper dan een vertelling gaat zijn verhaal wel niet.
Van Indië merken we weinig en de karaktertekening blijft aan de buitenkant, maar het
is een verhaal vol afwisseling en de aandacht vasthoudende bijzonderheden en als merkwaardige typen ons bijblijvende personen.
De hoofdpersoon is Aletta Bruystens, een Amsterdams weesmeisje, dat Aart Gijsels, een
door de zucht naar avontuur gedreven vriend van haar jeugd, voor zich hoopt te verwerven, als ze zich bereid verklaart als Compagniesdochter naar de Oost te gaan. Dit
wat onwaarschijnlijke geval krijgt een tikje waarschijnlijkheid door de omstandigheden,
die een langer verblijf ten huize van sinjeur Francken ongewenst maken. Het is bij een
geschiedenis, die ook voor Aletta zozeer een kansspel is, misschien niet eerlijk het element
der waarschijnlijkheid te zeer te laten wegen, ook in het verder verloop van haar leven.
In alle geval, het feit is, dat ze Aart mist en niet al te gelukkig gelukkig getrouwd raakt
met een maar zeer matig aan de auteur g' lukte figuur, die eerst alleen door zijn zinnen
wordt beheerst, later door zijn intrigerend verstand en zijn eerzucht. Aart Gijsels daarentegen is de vrijgevochten jonge avonturier, die niet onder de strenge tucht door kon
en daarom steeds rebelleert, wie daardoor alles mislukt en die ook Aletta daardoor missen
moet.
De kwaliteiten van dit boek liggen in de vlotte verteltoon, de vaak goed geslaagde dialoog
en een de aandacht vasthoudende intrigue, de bezwaren zijn oppervlakkigheid, onwaarschijnlijkheid en een eenzijdige voorstelling van het godsdienstig leven.
v. H.

