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GEVAARLIJK WERK

REDACTIE

Ons werk in Verbond en Tijdschrift heeft één bepaalde zijde, die wij de
pri nci pieele noemen en zonder welke Verbond en Tijdschrift geen reden
van bestaan zouden hebben. Deze zijde omvat het pogen om inzicht te krijgen
in die achtergronden der litteraire verschijnselen, waarin hun geestelijke
oorsprong verborgen ligt. Want niet in de aanraking met het aesthetisch
oppervlak (hoe volstrekt belangrijk dat in de litteraire sfeer ook zij en
blijve) ligt de echte waardeering van een kunstwerk, maar in die ware en
ernstige ontmoeting tusschen mensch en mensch, die bij het „goede" lezen
tusschen auteur en lezer plaatsgrijpt. En dit diepere contact vereischt een
groote toewijding en openheid en een sterke spanning des geestes. Toewijding, om te leeren zien door het oog van den auteur, openheid om
z i j n zicht op de werkelijkheid te kunnen meebeleven, spanning des geestes
,echter om niet ten eenenmale te geraken in de hoorigheid van d i t
werkelijkheidsbeeld. Want bij de waardebepaling van litteratuur komt
het er op aan, dat we „de" werkelijkheid niet uit het oog verliezen.
Is er dan inderdaad een éénige en volstrekte werkelijkheid in deze wereld
der subjectiviteiten, der beschouwingen en verschillen, is er zulk een onvervreemdbaar kriterium voor de waarheid van het menschelijk aanschouwen ? En hoedanig is die spanning des geestes, die de mensch zou
kunnen bekwamen tot het zien van deze volstrekte werkelijkheid ? Is zij
in waarheid niet eigenlijk die o v e r s p a n n i n g van de rede, waardoor
de zoeker naar het volstrekte in de verdwazing tuimelt van het zoeken
naar de steen der wijzen of de quadratuur van den cirkel ? Want welk
rnensch heeft, de vermetelheid te meenen, dat hij in zich zelf een eigen
licht heeft, waarin voor hem de volstrekte werkelijkheid zichtbaar wordt ?
Wordt het met name in de eindelooze veelheid van transformaties, waar
litteratuur het „leven" gestalte krijgt, niet duidelijk, dat wij-onderi
menschen stuk voor stuk gevangen zitten in o n z e eigen wereklijkheid ?
Dat wij voor „de" werkelijkheid houden, wat niet anders is dan de sluier
van onze eigen „levensbeschouwing ", die we gespreid hebben . over een
van nature verborgen werkelijkheid ? Ontkomt dan ooit één van ons aan
deze betoovering der subjectiviteit, waarin we reddeloos zijn prijsgegeven
aan de schijn van ons eigen, toevallig wereldbeeld, dat in onze toevallige
aanleg is gefundeerd ? Als we zoo de volle eerlijkheid betrachten, komen
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we dan niet met ons zoeken naar een absolute werkelijkheid onvermijdelijk
te staan voor een wanhopig Ignoramus -- wij weten het niet ?
Ongetwijfeld, w ij weten het niet. Tenzij we mogen zien bij het licht van
Gods openbaring in Zijn Woord. Alleen als we mogen zien in het geloof
door het Woord, als we leeren zien sub specie revelationis, in het licht
der openbaring, dan aanschouwen we leven en wereld in hun volstrekte
werkelijkheid. Dan verkrijgen we tot onzen schrik die smartelijke kennis
der werkelijkheid, waarin God ons de paradoxale waardevolle waardeloosheid van het menschelijk leven in deze wereld onthult. Om deze werkelijkheid te zien, moet de mensch in de werkelijkheid staan, moet hij existeeren.
En alleen diegene existeert, die in deze werkelijkheid gesteld is, zijns ondanks. En in die werkelijkheid g e s t e l d is alleen de mensch, wien door
God in het kruis van Christus het radicaal verlorene van alle humanitas is
geopenbaard.
De ontzaggel i j ke en ontstellende roep : „Waartoe ?" die ons uit het geestelijk leven van dezen tijd onmisvatbaar tegenklinkt, is ook in deze overtuiging
niet gestild. Integendeel, wie in het licht van Gods Woord de werkelijkheid
van onze wereld, waarin alle doel tot doelloosheid en alle zin tot zin loosheid
gedoemd is, heeft leeren zien, die kan niet anders dan instemmen in het
koor der radicale twijfel van dezen tijd aan de eigen menschelijkheid. Hij
ziet „zijn" levenstaak als een taak zonder doel. Hij ziet „zijn" kultuurtaak
als een taak zonder zin. Maar wie kan bij dit inzicht leven ? En nog arbeiden
Niemand immers ? Daartoe zou een bovenmenschelijke kracht noodig zijn.
Daar echter aan dit inzicht niet te ontkomen valt (ook de moderne wijsbegeerte ontkomt er niet meer aan) rest ons niets dan de erkenning, dat
wij niet kunnen buiten zulk een bovenmenschelijke kracht, want het leven
blijft zijn eisch handhaven. Diè kracht is er voor noodig, die opstaat in Gods
belofte omtrent Zijn doel met ons en onze werkelijkheid. En dat is de
kracht van het geloof. Daarom is, ook ten opzichte van alle kuitureel werk,
het geloof de overgave op genade of ongenade aan deze belofte Gods, dat
Hij doel en zin kent en heeft.
Maar — wie zou n i e t kunnen arbeiden onder het regiment van deze belofte of waar anders en hoe anders zou iemand ooit kunnen arbeiden ? En
nu is de spanning des geestes, waaronder alle werk, in het geloof verricht,
geschiedt : weest nuchteren en waakt. Nuchterheid en waakzaamheid zijn
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noodig, om niet ieder oogenblik ergens in o n z e werkelijkheid te blijven
haken en om „de" werkelijkheid te blijven zien. Daarom kan de Christelijke
geest (dat is de geest van Christus, waardoor we ons in het geloof geleid
weten) nooit anders zijn dan een kritische geest. De kritiek, waarover we
in een vorig nummer spraken, is die kritiek, waarmee Gods Woord ons
allen, Christenen en niet-Christenen, gelijkelijk in het ongelijk stelt, waarmee Hij „ons" doel met „onze" werkelijkheid opheft en er Zijn doel voor
in de plaats stelt. Alleen deze kritiek kan ook bij de litteraire waarde
elke ontmoeting van auteur en lezer onvermijdelijk is,-bepaling,d
de grond van onze maatstaf zijn, omdat we, deze maatstaf hanteerend, weten
dat we onszelf méde-oordeelen. En daarom kan ons „oordeel" ook alleen
maar de vorm hebben van een g e t u i g e n i s, want we spreken niet van
wat w ij bevinden, maar we spreken slechts als zoodanigen, die getuige
zijn van wat God in Jezus Christus aan deze wereld verricht, namelijk oor
vrijspreken. Wij zijn in dit proces, dat ook de litteratuur insluit,-deln
geen rechters, maar slechts getuigen, die nu eens tot spreken worden opgeroepen en wie dan weer het zwijgen wordt opgelegd. Zoo is dan onze
litteraire kritiek, waar zij de geestelijke grondslagen betreft, ook alleen
mogelijk als getuigenis, nooit als oordeel. Want de uitspraak is aan God alleen.
Zoo zullen we niet dan met huivering onze litteraire kritiek hanteeren,
wetend, dat God daarmee een tweesnijdend zwaard in onze handen duldt.
Want ook dit weten we, dat we er niet aan zullen ontkomen, dit zwaard
verkeerd te hanteeren. Niet alleen de schijn van „ketterjagerij", maar
zelfs de wandaad zelf zullen we niet weten te vermijden. Want niet altijd
zijn we nuchter en waakzaam. Niet ten eenenmale en onvervreemdbaar is
ons de werkelijkheid onthuld, waarin de schijn ontmaskerd wordt. Wij
komen nooit in het bezit van de waarheid, waaraan de leugen schift.
Niet onafgebroken leven we en beslissen we in het geloof. Daarom blijft
ons werk onherroepelijk menschenwerk. Maar zullen we naar dit gevaar
lang vragen, als ons de last wordt opgelegd ? Zeker niet. Want wij hebben
alleen de opdracht om te getuigen, maar daaraan verbindt God voor ons
geenszins de garantie der onfeilbaarheid. Daarom is deze ongegarandeerde
opdracht zoo vol gevaar en houdt zij ons in volstrekte afhankelijkheid van
onzen Lastgever. En daarom durven wij haar alleen in het geloof te aanvaarden
en te volvoeren.

GETEEKENDEN

T. LAMMERS

Wij zijn de zeelui aan de wal,
ons is de kalme deining van de veilige rivieren
liever dan de zee,
wij minden het varen enkel om het passagieren.
En onze schuit ligt stil.
Wel draagt de steven van Uw verbond het dreigend teeken.
Het brandt. Maar nauwelijks aan de havenkant
zijn wij bekoord, bezweken.
Gij hebt eens op een vreemde reis
Uw naam gloeiende in het hout gekorven.
Het deed ons pijn — toen is het schaarsch gebed
onvolboren in het hart gestorven.
God, tooi Gij onze zwakke schuit
met wimpels van vertrouwen en h i jsch het zeil en
gooi de touwen los en houd het roer,
dan varen wij met volle zeilen
de haven uit!

EEN PATRICIËR

JAN H. EEKHOUT

(Romanfragment).

De spitse aristocratische handen achterwaarts ruggelings saamgestrengeld,
schouwt notaris Vermeer uit over de stille kade.
Hij staat daar voor het wijd geopend raam van zijn particulier bureel, de
notaris, in het bizondere besef van te wezen : de eenige en laatste patriciër
van de kleine stad.
Ze zijn allen heengegaan, de patriciërs. Ten deele liggen zij, door den dood
gehaald, in strakke rust terneer gestrekt in hunne koele keldergraven --,
ten deele zijn zij gevlucht óver-Schelde, naar Holland, verschuwd door de
kentering van den geest der tijden, welke hen aanrandde in hun statige
macht, hun bezonnen heersch i ng, hun logisch geërfd overwicht op de burgerij
en de armen.
Hij echter, notaris Vermeer, zal zijn post nimmer verlaten. Waakzaam,
in zijn gezag èn van zijn patriciërschip èn van zijn rijksambt èn van zijn wethouderschap, zal hij weerstand te bieden weten tegen de insluipende liberale
elementen.
Notaris Vermeer stelt zulks scherpelijk vast, nu hij met een korten hoofdknik
den nadrukkelijken groet beantwoordt van den rijken rentenier Daansen,
die, gewapend met een tweeloopsroer, daar beneden hem voorbij gaat.
De rentenier Daansen vertegenwoordigt het nieuw en voos kaliber patriciër,
dat zich opmaakt het, op hem, notaris Vermeer, na, verdwenen patriciërsdom van den bloede te vervangen. Twee jaren geleden beging notaris Vermeer een misstap door een concessie te spillen aan een man als Daansen.
Zijn lust tot jagen was hiervan oorzaak. Veel vroeger trokken zij gezamentlijk
ter jacht, de patriciërs van de kleine steden, zwierven zij, verzeld van hunne
winden, de polders door, alwaar door de pachters wild geconstateerd was.
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Dan daverden de schoten over de vlakke uitgestrekte gronden, wierden
meervoudig door verre echo's weerkaatst. Er joeg eene vreemde aangename
drift door het bloed en het gevoel overmande u, dat ge thans handeldet
precies gelijk uwe voorvaderen plachten, vele geslachten aaneen.
Doch alsdan waren in de gelederen der jagers open plekken gevallen, ge
ieder seizoen telden zij geringer in getal. Tot hij, notaris Vermeer,-leidjk:
alleen nog restte.
Het haken naar de jacht scheen plots in hem gedoofd en hij had zijn roer
opgeborgen met eene bijkans religieuze geste : een tijdperk was afgesloten;
geen keer ervan was denkbaar......
Een getijde toog voorbij.
De dagen van de jacht schenen welhaast een legende.
Maar het seizoen daarop noodigde, op de treden van het stadhuisbordes,
vlak na een raadscollege, de rentenier Daansen hem uit : getweeën eens
een kans te wagen in den Zwinpolder.
Zijn toestemming ontviel hem voor hij erop bedacht was.
Hij trok zijn woord evenwel niet terug, hoezeer hij de eigen onberadenheid
laakte. Hij voelde zich schuldig staan aan een verraad. De jachtpartij des
anderen daags was bereids gedoemd een ontgoocheling te worden.
Het werd een dubbele ontgoocheling.
De rentenier Daansen bleek een kwalijk schutter. Hij richtte zoomaar in
't wilde, putte excuses voor elk feilschot in een onwaarschijnlijk mankement
aan zijn geweer.
Notaris Vermeer ha chouders opgehaald.
-- U gelooft het niet ......?,
... vraagde de rentenier verontwaardigd, --- hier,
tracht zelve eens !
Zwijgend had notaris Vermeer den tweeloop overgenomen. Even nadien
bekwam hij een haas op de korrel, deed het dier perfect in den dood tuimelen.
Terwijl hij het wapen aan zijn eigenaar reikte, zeide hij
-- Ik stop ermee ; gij kunt het geschotene behouden.
Hij was alleen huiswaarts gekeerd ; de rentenier Daansen schonk er de voorkeur aan het veld verder te zuiveren......
Vol wrevel jegens zichzelve stapte notaris Vermeer langs de reekanten
naar den hoofdweg. Het was hem geweest of hij entwat van de onbenulligheid
van den rentenier Daansen met zich mee droeg. Hij betichtte zich een
.
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schender te zijn der oude patriciërs-eer. Geen schot had hem genot gebaard.
Nu voor werkelijk de laatste maal bergde hij zijn Winchester op, thans
zonder eenige wijding.
Later had, ten aanhoore van gansch den raad, de rentenier Daansen gestoefd
op zijn jachttocht met den notaris. Deze vernam er eene onderdrukte uiting
van triomf in, een soort politieke triomf wel : notaris Vermeer, de deftige
uiterst rechtsch radicaal, sloeg een brug naar het liberalisme......, notaris
Vermeer voorzag voorzeker een snellen groei dier richting !
Toch was notaris Vermeer ongewis van zijn conclusie. Hij vermeende somtemet : het is niemandal dan de belachelijke armtierige fierheid van het l i n ksche
raadslid, dat hierbij aan politiek niet denkt.
Hij weifelde tusschen deze twee opvattingen en opnieuw ondervond hij
wrevel, ergerde hij zich over zichzelf, achtte hij zich besmet......
Het duurde geruimen tijd vooraleer hij de oude, onwankelbare, de ingeschapen houding, hervonden had — want meermaals hekelde hij openlijk
in de vergadering de liberalistische idee, welke per slot geen idee kon genoemd
worden...... Hij dacht dan telkens, een grijns te ontwaren op het aangezicht
van den rentenier en wist zich toegegeven te hebben aan eene zotte zwakheid.
Toen hij eindelijk het evenwicht herwonnen had, ontdekte hij, dat het al
slechts inbeelding was geweest. De rentenier Daansen was een verwaten
burgermannetje, niets meer. En niet de minste collegiale toenadering van
diens zijde had hij nog geduld, te pantseren gelijk hij zich wederom vermocht in den rechtmatigen trots zijner traditie.
Het geluid van een knal komt tot hem.
Notaris Vermeer glimlacht.
Hij denkt : Daansen schiet zijn kraaien, schiet ze op hun nest. In gemeentedienst. Hij heeft den raad verzocht op de kraaienjacht langs de vaart te
mogen gaan. Hij verkreeg verlof bij acclamatie. Kraaienplaag.
Tusschen de zware linden door, die de kade weerszijds fleurig flankeeren,
bespeurt notaris Vermeer het naderen van den postbode. Binnen luttele
gogen bl i kken zal de man onder zijn venster halt houden en hem het voor
hem bestemde overhandigen. Dit geschiedt alzoo alle Zaterdagmiddagen,
daar alle Zaterdagmiddagen de notaris aan het raam vertoeft. Met het heele
kantoorbedrijf is dan de kantoorbrievenbus als het ware automatisch uitgeschakeld.
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Notaris Vermeer volgt den man op zijn gang van huis tot huis : nu komt
hij uit het hotel ,,Het Hof van Gent"......, nu steekt hij schuin over naar
„De Graanbeurs" ....
Een koppel geweerschoten blaft, bijkans eensslags.
Notaris Vermeer glimlacht niet ; effen blijven de mondhoeken onder den
grijzigen puntbaard. De rentenier Daansen raakt de kraaiennesten. Die
rentenier Daansen geeft met klem kennis van zijn aanwezigheid op den
kanaaldijk, achter het notarishuis. De schoten gelijken zijn groet, zoo opdringerig, zoo waarlijk brutaal. Ze leiden notaris Vermeer af van den postbode. Ze hinderen hem eensklaps, die schoten. Flarden van een gesprek,
't welk hij onlangs voerde met het schoolhoofd Versteghen omtrent de
landspolitiek in het algemeen en de stadspolitiek inzonder, vleugen hem door
het brein : — Daansen maakt er werk van...... Hij tracht door allerlei beloften leden te winnen voor zijn kiesvereeniging, trekt onze leden van ons
af...... Natuurlijk alleen de weifelaars, de lauwen, — maar het zijn toch
stèmmen...... En wij kunnen die niet ontberen...... Anders deelt Katholiek
de wetten uit...... Het zal last kosten ons staande te houden komend jaar......
Notaris Vermeer is zich dit moment bewust, dat er eenige grond schuilt
in deze beweringen. Doch hij forceert zijne gedachten, doet ze kantelen,
dwingt zich op : dat het schoolhoofd de zaak overschat......, dat het nooit
zoo'n vaart nemen zal...... Hij zal paraat blijven, dominee Martens eens
omtrent de kwestie aanklampen. Hij bezit een absoluut vertrouwen in zijn
en dominee Martens' invloed op de protestantsche kiezers......
— Alstublieft, meneer de notaris.
— Ah ! zegt notaris Vermeer ietwat verward, — zeer mijn dank, bode.
En tot verwondering van den postbode, die den notaris kent als zeldzaam
spaarlijk van woorden, voegt hij er nog aan toe
— Het is schoon weer vandaag, Overbeke.
Onderwijl hij zijn brieven schift, verwijt hij zich, dat hij lijdt aan onnoozelpraat. En zulks om der wille van een paar schoten. Ja, onnoozelpraat...... Kom.
Hij bepaalt met een ruk zijn aandacht op de ontvangen correspondentie,
mompelt de namen der afzenders, werpt de brieven stuk voor stuk en
groepsgewijs op de vensterbank.
Eén der brieven komt niet neer op de vensterbank.
Het epistel stamt van Frederik Vanderhaghen, een neef van wijlen zijn vrouws
.
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zijde. Kortelings voleindigde Frederik Vanderhaghen zijn studie in de rechten.
Het is de droom van Notaris Vermeer, dat eens de huwelijksalliance tusschen
zijne dochter Sabina en Frederik Vanderhaghen zal worden voltrokken.
Ook Frederiks ouders zijn dezen wensch niet ongenegen. En Frederik persoonlijk ? En Sabina ? 'tGeen Frederik belangt : notaris Vermeer hoopt.
Toen Frederik de vorige vacantie zijn jaarlijksche, reeds uit zijn kindertijd
dateerende, veertien dagen ten huize van notaris Vermeer doorbracht,
heeft de notaris hem, een avond, laat, onder vier oogen, echter zeer onrechtsstreeks, gepolst. Hij betoogde, hoe neef Frederik er gunstig aan doen
zoude om zich, na den graad te hebben behaald, te vestigen in de kleine
stad. Een advocatuur moest er alleszins breed -uit profijtelijk blijken. De bevolking te dezer plaatse, de boeren in het omliggende -- zij hadden nog al
eens iets aan de hand ...... Trouwens, Frederik zoude denkelijk zelfs rekenen
mogen op een districts-cliëntele -- wanneer hij eene tintelende activiteit
toonde ! Nu waren de lieden op Walcheren, op Middelburg aangewezen,
wat beduidde : dure reiskosten. — Gij zoudt een advocatelijk maagdelijk
terrein voor u hebben, Frederik ! Gij moet mijn raad eens rustig bepeinzen
...... Ziet eens......
En notaris Vermeer had zijn pleit inzake Frederik's toekomstige voordeelen
nog voortgezet, met steeds nijpender argumenten, en met geneucht had hij
ontwaard, dat Frederik zijne zeggingen bijwijlen knikkend beaamde.
„Zeker, het is wel iets, oom ", had hij aan 't einde geuit. En na eene pauze
-- Neen, ik merk geen positieve bezwaren. -- En hebt gij u voldoende
ingewerkt, dan zoekt g' u eene levensgenoote...... ! had notaris Vermeer
schertsend besloten.
Verder was hij niet gegaan.
De oplossing zou vanzelf komen, achtte hij.
Temeer was hij dit optimisme toegedaan, waar hij herhaaldelijk het wassen
bespeurd had van Frederik's en Sabina's wederzijdsche sympathie voor
elkander. Frederik's vacantietijd, hier, was in de jongste jaren immerlijk
uitsluitend voorbijgevloten in hecht samenzijn met Sabina : uitgestrekte
kuieringen door den buiten; gesprekken over boeken; musiceeren des
avonds.
Nog minder dan tegenover Frederik had hij ooit tegenover Sabina eenige
toespeling op een mogelijk huwelijk gewaagd. Sabina was nog te pril. Het
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leven zelve zou zich doen gelden op de rijpe stond'. Wellicht dat uit de
volgende vacantie zich iets wezenlijks zou ontwikkelen......
En thans is het de volgende vacantie, en notaris Vermeer leest uit Frederik's
brief, dat deze dit keer niet verschijnen zal...... Frederik is bezweken voor
den aandrang zijner vrienden, hen naar Bretagne te vergezellen......
Notaris Vermeer is teleurgesteld.
...... Zoo, dus Frederik komt niet......
De hand met den brief daalt.
Eene lichte schijn van achterdocht stijgt, onwillekeurig, verkrijgt vorm. Hij
vraagt zich af : Waarom komt Frederik niet ? Frederik is niet zoo danig
bezeten op vrienden, voorzoover hij, notaris Vermeer, te oordeelen vermag.
Hij wantrouwt dien Franschen tocht. Deze lijkt hem een gezochte reden,
teneinde niet hierheen te moeten komen...... Er steekt entwat schichtigs
in het schrijfsel : alsof Frederik in de eigen verontschuldiging geen geloof
stelt. Is hij bevreesd geworden, dat zijn oom hem weerom te overtuigen zal
trachten van de noodwendigheid eener advocatuur in diens stede...... ?
Koestert hij andere plannen, plannen met betere perspectieven...... ? Heeft
hij allicht iets in uitzicht ? Neen, zulks kan niet het geval zijn. Nog pas enkele
dagen voorbij gewerd hem een brief van zijn zuster, Frederik's moeder,
en daarin repte geene syllabe omtrent een d iergel i j kheid. Ze zijn zeer open
tegen elkander, de ouders van Frederik en notaris Vermeer : eene werkelijk
doorslaggevende gebeurtenis zouden zij geenszins verhullen. Zou Frederik
dan de woorden van toen, waarin hij, de oom, zijn verlangen naar de vervulling van zijn droom — een wanwoord dit „droom" —, vaag toch, heel,
heel vaag, aanroerde, hebben verstaan .....? hebben ze hem...... verschrikt
?
...... ja, afgeschrikt zelfs...... wijl hij Sabina niet tot vrouw begeert
Een hoog met stroo opgetaste wagen dreunt wiegelend langs de huizing;
de vracht ruischt door de rijke bladering der kadeboomen ; — als het voer
voorbij is, haken, glinsterend, stroopijlen in de takken...... Een enkele
laat, slingerend, los, glijdt, valt......
Notaris Vermeer hoort zonder te hooren, ziet zonder te zien.
Zijne blikken zijn inwaarts gewend.
Het probleem -Frederik laat niet af, laat zich niet verdrijven. Zijn hersens
analyseeren Frederik's innerlijk, naar kleine voorvallen, naar uitlatingen,
waarin dit innerlijk oogenschijnlijk naarbuiten gebleken is —, Frederik's
..
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psychische toestand dààr, waar deze afwijkingen bloot biedt, die eischen zijn
kijk op hem te wijzigen.
En hij ontdekt geen motieven voor eene wijziging.
Geregeld ervaarde hij met Frederik eene verwantschappelijkheid naar den
geest en naar den bloede, herkende hij zichzelf in zijn neef als ware deze
zijn zoon : een jongen aanvankelijk, een man, later, die zich zijne standspositie gedegen bewust is, die zich krachtens zijn patricisch gedreven-zijn
nimmer tot buitenissigheden zal laten verleiden...... En toch...... hij komt
niet, en...... er schort ergens iets...... Heeft Frederik toen toch gevoeld,
dat ......? Is Sabina de oorzaak .....? Staat hij haar niet meerder nader dan
als een vriend, een nabij familielid, en is er geen kans op ...... „liefde"
tusschen hen beiden .......?
Notaris Vermeer zijne gedachten stokken bij het woord : liefde. Vreemd
en niet vreemd luidt hem dit woord. Vreemd, dewijl hij de gebruikelijke
beteekenis van de aanduiding „liefde" niet erkent. Niet vreemd, omdat hij,
ettelijke jaren her, de gevangene was van de liefde in wereldschen zin.
Herinneringen breken baan.
Hij studeerde nog, in Leiden, nijver, zonder tumultueuze onderbrekingen
gelijk de meesten zijner medestudenten --, loot van een geslacht, hetwelk
het door de tijden als eer en plicht beschouwde zijn door God geschonken
positie gaaf te behouden. Een sterfgeval in zijn kosthuis noopte hem te verhuizen. Hij kwam terecht bij mevrouw Bergmans, weduwe van een commies
bij de posterijen. Mevrouw Bergmans had een dochter : Anna. Op haar
werd Adriaan Vermeer verliefd : eene tot nog toe door hem nimmer onder
gemoedsaandoening, dewelke hem verraste, overrompelde.
-vonde
Zij was rank, blond, mooi: Anna.
In haar aanwezigheid werd hij telkens zonderbaar beroerd, en Anna Bergmans scheen er nauwlettend zorg voor te dragen, dat deze aanwezigheid
veelvuldig gebeurde. Hij had hierdoor de hem opgelegde taak, zijn studie,
,gedurende het beperkt tijdsbestek, dat hij, door den dwang der omstandigheden, in het huis van mevrouw Bergmans woon koos, schromelijk verwaarloosd.
Anna Bergmans' uiterlijke bekoring spon hem onophoudelijk dichter in ;
allengs legde zich eene verlamming op zijn interesse voor staathuishoudkunde,
wetsproblemata, economie ; zijn boeken lagen onaangeroerd. Anna slechts
..
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vervulde hem. Dag en nacht. Instinctief worstelde hij tegen ; hij voeldo.
Anna als een verrukkelijk bedwelmend...... gevaar. Doch een gevaar......
Hij worstelde vergeefs.
Soms schichtte het door hem heen, te vlieden, maar hij bleef. En een schemeravond verstoutte hij zich zijn arm om haar henen te breiden en zochten zijn
verdorste lippen onstuimig haren heeten willigen mond. Dan maakte zij
zich eensklaps lenig los uit zijne omarming en verliet hem schielijk.
Verward, ontzet over zichzelve zat hij daar, roerloos. Wroeging bekroop
hem. Besmeurd had hij de ongerepte traditie zijner familie.
Hij sliep dien nacht niet. Hij nam zich voor onmiddellijk nogmaals te verhuizen. Maar den anderen dag bezweek hij opnieuw. Had het Noodlot herre
zijn wil opgelegd ? Hij berustte, poogde het alles „goed" te redeneeren.
Was Anna minder dan hij, dan de zijnen ? Neen.
Een paar malen bezocht hij met Anna de schouwburg : beide keeren een
stuk van Ibsen. Anna begreep de spelen niet, deed hem ignorante, uitzinnige.
vragen. Het ontgoochelde hem deerlijk. Zijn liefde ging omslaan in weerzin_
Even nog streed hij, nu h ièr tegen. Dan zag hij. Het bloed van zijn geslacht
overwon.
Welhaast bruut brak hij af met Anna. Ze schreide. Hij bleef onbewogen.
Hij wist nu weder den natuurlijken afstand die hem van een Anna Bergmans.
scheidde. En ook Anna leek zulks te bevatten. Na nog eenige pogingen„
welke hij tot zijn vreugd moeiteloos en hoog trotseerde, gaf zij op. Hij
ademde weer even ruim als vroeger, ervoer zich volkomen bevrijd. Nog een:
maand behield hij zijn kamer. Toen eerst huurde hij een ander appartement..
Zes stoorlooze jaren nadien was hij zijn vader opgevolgd en nauwelijks
een kwart jaar daarna huwde hij Elisabeth Maria van Sandhuyzen, dochter
uit een eeuwenoud bankiershuis.
Elisabeth Maria van Sandhuyzen kon weinig bogen op uitwendig schoon..
Zij was geen Anna Bergmans, wier bloeiend -wordende vormen zij ont-.
beerde. Zij was eer onschoon te heeten.
Alevel bezat zij eene fijnzinnige ontwikkeling en eene eerbied afvorderende:
distinctie.
Toen hij haar huwde wist hij met stelligheid, dat hij haar niet liefhad
want hij achtte zijne genegenheid voor haar beter dan liefde. De basis dier~
genegenheid lag precies tusschen liefde en vriendschap, gelijk hij, filosofisch,
-
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gepeild had --, en eveneens wat Elisabeth Maria betrof moest dit bij haar
ten zijnen opzichte het geval zijn.
Hij had, voorzoover doenlijk, nagegaan uit vergeelde familiegeschriften :
brieven en schaarsche dagboekbladen, dat zijn voorouders de liefde een
bed riegel i j k fundament voor een huwelijk moesten hebben bevonden.
Klaar, koel, zakelijk, wijs, volgens hun geest, lieten zij zich uit omtrent
de zwevende dingen des harten ; klaar, koel, zakelijk, wijs alzoo : dit intieme
zèlf. Hun leven vereischte een vlijmen koers, verdroeg geen verdoling. En
wie zich door de liefde overmeesteren laat, verdwaalt onherroepelijk.
Doel mag en kan de liefde nimmer wezen, noch middel. Liefde is nutteloos,
liefde die de zinnen opzweepend bezet.
Aldus hadden zijne voorouders geconcludeerd, bezield 'lijk zij waren door
hun wit : de onaantastbre intactheid van het bloed, het ras, in de lengte
der nog komende tijden, zoo God het gedoogde. Liefde was voor hen :
trouw tot elkander, wankellooze trouw uit heilige noodzaak. En hunne
huwelijken waren steeds goed geweest, en kloek. Hun keuze had nimmer
gefaald. Hij, Adriaan Vermeer, had zich tijdig voor afzwerving weten te
behoeden. En als hij op zijn beurt voor de keuze stond, faalde hij evenmin.
Goed, evenzeer, was zijn huwelijk.
Op een deceptie, het derde jaar van zijn echtverbintenis met Elisabeth
Maria van Sandhuyzen, volgde, in het vijfde, de geboorte van Sabina.
Dat hij zich in stilte voorbereid had op de geboorte van een zoon, hij vermocht het nauw te verhelen. Een zoon zoude zijn opvolger zijn geworden
en de drager van zijn naam. Hij moest zich echter bij Gods beschikking
neerleggen. Overigens kon zijn verwachting desalniettemin werkelijkheid
worden, bevroedde hij.
Maar het lot wilde anders.
Elf maanden na de geboorte van Sabina verscheidde Elisabeth Maria van
Sandhuyzen. Peritonitis. De laatste was hij van zijn tak, in mannelijke linie,
zooals hij eens de laatste der patriciërs zijn zou.
Hij trooste den schok gelijk een Vermeer : met rechte schouders. Op
hertrouwen peinsde hij niet ; hij veroordeelde zulks onkiesch — uit eigenlijk
een onbewust atavisme. Rasch bood zich zijn verweduwde kinderlooze
zuster uit Haarlem aan voor de verpleging en de opvoeding van de
kleine Sabina. Den duur van zeven jaren verving zij de moeder. Toen
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deed de dood zich van her gelden. Zij stierf na een kort heftig lijden.
De schouders van haar broeder bleven ongebogen. Hij wist wat hem te
doen stond en energisch trad hij op. Bij Middelburgsche kennissen had hij
onlangs vluchtig eene intelligente dame ontmoet, een leerares met middel..
bare acte. Hij herinnerde zich een terloopsche opmerking van hare lippen
dat zij niet hield van het ijle, de concentratie verbrokkelend, klasonderricht.
Hij stelde zich met haar in verbinding via zijn bekenden : of zij er iets voor
gevoelde, als gouvernante en paedagoge voor zijn dochter, ten zijnent in
te trekken?
Zij aanvaardde zijn aanbod zonder aarzelen, diende haar ontslag in. Zij
heette Jenny Boutens ; haar leeftijd heide naar de veertig. Zij bleek uiterst
voor haar arbeid berekend, behoudens eene niet ongeringe misvatting in
den beginne : namelijk, als zij de kleine Sabina veroorloofde haar „tante
jenny" te benamen......
Toen hij, notaris Vermeer, het bespeurde, riep hij haar dadelijk bij zich
tot een onderhoud.
Hoofsch, doch klemmend sprak hij haar toe : Dat hij den titel van tante
ongewenscht meende ; dat zij wezen moest, en uitsluitend, voor zijn dochter:
de gouvernante, de leerares. Hij wees haar, gelijk hij het alree bij haar intrede
gedaan had, op het karakter van Sabina. Er leefde in Sabina's natuur entwat,
welks verdere ontplooiïng vermeden moest worden. Hij wilde dat zijn dochter
naderhand in de maatschappij staan zoude als waarachtig, als onmiskenbaar
zijne dochter : sterk ; zelfbewust. Allang had hij bij Sabina een sentiment
waargenomen, dat hem bekommerde......, eene neiging, zoude hij zeggen,
naar het gemakkelijk-over
vloeiende......, de zucht naar stut bij een ander,
het tè luttel beslotene......, een manco aan persoonlijkheidsbesef — 'tgene
hij ongaarne bij zijn dochter aanschouwde. Kortom : Sabina leed aan een
funeste overgevoeligheid. Hij wilde haar bovenal psychisch gezond. Zijne
gestorven zuster almede was dit niet ontgaan en deels had zij tot nu toe
bereikt wat hij en zij verlangden. Gouvernante Jenny Boutens had opdracht,
zijn zusters functie beleidzaam en kerfrecht -- eene uitdrukking van zijn
vader -- voort te zetten. Hij bekloeg het ten zeerste, Sabina vanwege haar
brooze lichaamsgesteltenis niet gewoon ter school te kunnen zenden. Wellicht dat de ervaring haar zou hebben gehard, gewekt haar blijkelijk slui
merend Zèlf......
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Als hij dit haar zeide, wist hij, dat hij loog. Nooit, in overeenstemming met
Elisabeth Maria, was hij van zin geweest daartoe te besluiten. Hij loog, en
hij wist niet waarom hij loog (het geluid van een schot, vaag, 'lijk in eene
verre verte trilt in dit moment efkes op zijn trommelvlies) ; hij tastte
naar woorden, die weder waarheid inhielden ; dan beëindigde hij het onder
een bruuskachtig : -- Enfin, mejuffrouw Boutens had hem thans-houdmet
begrepen, nietwaar ? Hij, van zijn kant, vertrouwde. —
De gouvernante veranderde direct van paedagogische richting. Zijn vermaan
oogstte vrucht. Zijn zwijgen verhaalde haar zijne tevredenheid. Zoo was zij
h u isgenoote in de notariswoonst gebleven tot Sabina -- laat, wegens eene
kwade krankte — op haar zeventiende, naar het internaat vertrok. Het was
hem in zijn scherpzinnigheid bekend, hoe zij, Jenny Boutens, de gouvernante, heentoog van een illusie beroofd......
...... een illusie......
De herinnering stokt, stokt redeloos op dit woord zonder zin, wijkt, breekt.
En zijn denken staakt.
Misschien een tel, een secunde.
Maar in die secunde zijn, onbewust gebaar, zijne vingeren langzaam begonnen
den brief van Frederik Vanderhaghen toe te vouwen.
Het papier knistert.
Zijn blik taakt de doening zijner handen. Met een ruk wordt het denken
werkzaam, springt over eene breede leegte daar onder zijn schedeldek.
...... Frederik komt niet.
Hij gaat van het venster weg, loopt langs de schrijftafel, deponeert er
Frederik's brief, loopt in een onvrede door tot het einde der kamer, keert
terug. Zijn armen hangen eigenaardig stijf neer ; de handen spanden zich
licht tot vuisten.
...... Frederik komt niet.
...... Wat wil Frederik dan
Opeenen ziet hij Sabina, realiseert zich, dat zij onaantrekkelijk is van uiter
lijk. En hij ziet Elisabeth Maria, zijn vrouw. Sabina gelijkt Elisabeth.
,...., Wat wil Frederik dan ?
Het raadsel pijnigt hem. Hij wil zich niet gepijnigd voelen. Hij is een Vermeer. Frederik moet het maar zelf weten. Hééft hij, de oom, zich in hem vergist, dan : fiat.
-
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De vuisten ontspannen.
Hij staat bij het venster en slaat, even, de dingen daarbuiten, gade, ze snel
opnemend tot in nuances : de huizen, een auto die den Kerkstraathoek
omzwenkt en rechtig remmend stopt voor „De Graanbeurs", een werkman
die verveeld over het ijzeren kaaihek hangt en een kring in het water
spuugt......
Nu is notaris Vermeer zichzelve weerom.
Hij monstert den tijd op zijn remontoir — een kostbaar erfstuk — : over
een kwartier arriveert Sabina.
Hij verzamelt actief de ruw gesorteerde correspondentie en schuift ze in
een lade van de schrijftafel.
Hij verlaat het vertrek.
Terwijl hij in de hall hoed en stok grijpt, schouwt hij halvel i ng hoe Suzanna,
de gedaagde huismaagd, t'einde de hall rondscharrelt. Eene gewaarwording
vleugt hem aan, op den achtergrond blijvende gedachten, waarop hij niet
nader let :...... Suzanna was er mijde voor dat hij den tijd vergeten zoude......
Zij is een weeke vrouw, Suzanna Risseeuw, maar in haar bedrijf pront en
naarstig. Zij diende reeds bij zijn vader. Om Sabina heeft hij er voorheen wel
eens op gepeinsd, haar te ontslaan...... ja, zij is al te week......
Notaris Vermeer schrijdt een igszi ns haastig over de kade, groet den hotelhouder van „Het Hof van Gent", die juist opkijkt uit een boek — twijfelloos een historisch werk over de kleine stad, waarvan hij tevens archivaris
is en raadslid. Hij en notaris Vermeer zijn elkaar zeer welgezind, spijts
het geloofsverschil ; ze zijn geen zeloten. Notaris Vermeer interesseert
zich mede bijster voor historische studie.
Ginder, op den weg naar Sint-Anna, rijt een gerekt gesijfel de stille zomerlucht.
Notaris Vermeer verhaast den stap.
Nog juist tijdig bereikt hij de halte.
De tram wordt zichtbaar ; verlangzaamt; staat ; schokkend.
— Dag, vader.
-- Welkom, Sabina.
Hij neemt Sabina's actetasch over en helpt haar uitstijgen. Tegelijk keurt
hij schielijk haar uitzicht. Zij ziet er vitaal uit, vermeent hij,...... de wereld
heeft haar wèl gedaan.
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Hij kust haar niet, noch biedt hij Sabina zijn wang. Men moet zich den
menschen niet naakt geven.
Zij gaan huiswaarts.
ik moet u een groet brengen van notaris Koornaert en van mevrouw
en Irène, vader.
— Dank, Sabina.
Voorts zwijgen zij.
Notaris Vermeer groet een paar passanten.
Sabina groet.
Minzaam, niet gemeenzaam.
Zoo vraagt het vader.
Zij beklimmen de hooge stoep der notarishuizing. Notaris Vermeer opent
de deur. Nog niet gansch opent hij de deur. Hij doet Sabina kond, haar
scherp belettend :
— Er is een brief van Frederik. Hij komt niet.
— Dat is spijtig.
Sabina's antwoord klinkt verstrooid. Zij denkt aan Wera Rakow. En zij
denkt aan Suzanna Risseeuw. Frederik raakt haar dit oogenblik weinig.
Spijtig vindt zij het. Niet meerder.
...... Zij is vermoeid, raadt notaris Vermeer.
Hij duwt de deur geheel open nu, laat Sabina den voorrang.
— Och ja, zegt hij.
—

OP DE VLUCHT *)

H. VAN DER LEEK

Alleen een kind leeft in zalige onbewustheid en neemt het leven zonder vraag en twijfel
dankbaar aan. Maar wie deze simpele onbewustheid he eft verloren, kent toch, al is het
maar eens bij momenten de behoefte om te weten : wat is van dit alles nu eigenlijk
doel en zin ? Veel boeken hebben aan deze vraag naar de diepere zin van ons menschenbestaan hun aanzijn te danken. Ook van het boekje van Hopman : De Proeftijd, is dit
de achtergrond. Een mensch legt hierin rekenschap af van de beteekenis van het leven.
Een jong student, de hoofdpersoon van het verhaal, bevindt zich in ernstige geestelijke
moeilijkheden. Hij moet studeeren maar kan niet. In zich voelt hij de drang naar het
kunstenaarschap, hij zou willen schrijven of schilderen. De dorre wetenschappelijke studie
vervult hem met afkeer en bitterheid. Hij zit geklemd tusschen plicht en neiging en dit
conflict verlamt zijn werkkracht. In zijn moedeloosheid beschuldigt hij de samenleving —
een ziel met hoogere verlangens, meent hij, wordt door deze egoistische geldverdienende
wereld opzijgeschoven en ongelukkig gemaakt. Hij durft het leven niet aan, omdat hij
voelt er de kracht toe te missen. Zoo trekt hij zich in innerlijk, in zijn fantasieën en
droomen terug. Hij droomt van een wereld vol rust, wijsheid, schoonheid en vrede. Een
leven in de eeuwige natuur, ver van het banale jagen naar schijngeluk. Een bundel gedichten wijst hem de weg. Hier klinkt de toon van het ware leven in. Wat zal hij doen ?
Hij zoekt de dichter op, een schilder, die ergens op de hei een kluizenaarsleven leidt
en hier, temidden van de schoone natuur de vrede gevonden heeft, die onze student
zoo deerlijk mist. Dezen man biecht hij zijn nood. Jordens, zoo heet de schilder, wijst
hem de weg : leef in de eenvoud der natuur en verloochen eerzucht en hartstocht. De
jonge man gaat zielsgelukkig heen — hij voelt zich verlost van zijn vretende twijfel. Hij
heeft rust gevonden. Dit evangelie van de kluizenaar moet in zijn leven worden omgezet.
Hij huurt een tuinkoepel in de buurt van een kasteel, temidden van hei en bosch. Hij
leeft er het peinzende en schouwende leven van een kluizenaar en zijn ziel vindt rust erg.
verheffing. Steeds dieper dringt hij in de geheimenissen van het heelal in — zijn geest
verheft zich in de oneindigheid en volgt de sterren in hun banen. Zoo vindt hij God, het
Alwezen, de Oorzaak van alle dingen. Met dezen God voelt hij zich één, vol vreugdige
extase weet hij zich uitgeheven boven alle banaliteit van het leven. Maar het heel gewone menschenleven laat zich niet ongestraft verloochenen. Ook de simpele menschelijkheid eischt haar rechten — na enkele maanden dooft de verrukking, zijn geest kan de
eerste hooge spanning niet meer bereiken — en — hij zinkt terug in een gevoel van
eenzaamheid, nog veel grooter dan ooit te voren. Een beleefdheidsvisite brengt hem in kennis
met de bewoners van het kasteel. Laura, een van de beide dochters van mevr. Locker
(* Frits Hopman : De Proeftijd. (Uitg. Wereldbibliotheek).
Lezing voor het lit, halfuur van de N.C.R.V. op 23 November 1934.
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vergezelt hem dikwijls op zijn tochten In het bosch, waar hij gaat schilderen. Langzaam
ontstaat er sympathie tusschen de jongelui — uit sympathie ontwikkelt zich liefde. De
jonge kluizenaar wordt uitgenoodigd op het kasteel te logeeren en de zomer verstrijkt
in een heerlijke roes van vacantiegenoegens : visschen, roeien, tennissen, geestelijke
en artistieke genoegens. Tenslotte nadert de tijd van vertrek. Onze student spreekt het
groote woord tot Laura. Maar hij wordt bitter teleurgesteld. Het meisje antwoordt
hem kortweg, dat ze alleen denkt te trouwen met iemand, die wat gepresteerd heeft
in de wereld en niet met een zwakkeling. Overhaast vertrekt de teleurgestelde minnaar
naar Leiden. Hij zoekt en vindt troost in de eenzaamheid op het water. Hij gaat nadenken.
Zijn egoisme en zijn traagheid worden hem duidelijk -- eerlijk neemt hij zichzelf onderhanden en — het besluit is genomen. Aanpakken is de boodschap, studeeren, als 't moet
tegen heug en meug in. Maar --- het lot beschikt 't anders. De bank, waar zijn geld
berust, is failliet gegaan. Hij is aangewezen op zichzelf, hij moet werken om te leven.
Onmiddellijk is een nieuw besluit genomen : naar het buitenland. Het leven opzoeken,
probeeren sterk te zijn, verantwoordelijk te worden, de moeilijkheden aanpakken en
overwinnen. In Londen vindt hij werk als decorateur. Het salaris is miniem, het milieu
triest en naargeestig, de inspanning geweldig. Maar hij zet door. In z'n vrije tijd studeert
hij en 's avonds bezoekt hij een schilderacademie. Tweemaal krijgt hij als het ware een
boodschap om vol te houden. Op een spiritistische séance verschijnt hem zijn grootvader,
die hem zegt, dat hij volhouden moet. Dit is zijn proeftijd. Komt hij daardoor heen, dan
zal hij het geluk vinden. — Een andermaal ontmoet hij een Amerikaan, een aanhanger
van de Christian Science. Van hem hoort hij de les : de mensch moet in het goede volharden. De God in ons groeit, naarmate we meer het goede en schoone in het oog vatten,
or :s van menschen afwenden en alle heil in onszelf zoeken. Zijn kracht om vol te houden
put hij uit de gedachte aan Laura. Hij zal haar bewijzen, dat hij geen zwakkeling is, hij
zal aan de voorwaarde voldoen, iets presteeren ! Met de Kerst wordt hij verrast door
een bezoek van de familie Locker. Een uitspraak tusschen de twee jonge menschen heeft
tengevolge, dat zij zich in stilte verloven. Onze jonge man is in de zevende hemel. Maar
een aanbod van de gefortuneerde schoonmama, om op haar kosten in Holland af te
studeeren, wijst hij af. Zijn proeftijd breken, dat wil hij onder geen voorwaarde. Maar —
na dit bezoek, na dit geluk gaat het met hem in steeds dalende lijn. Zijn volharding is
gebroken, hij voelt zich eenzaam en ongelukkig, na de enkele hooggestemde dagen van
samenzijn met zijn geliefde. Het ongeluk begint hem te vervolgen -- hij verliest zijn
baantje en kan geen ander werk vinden. Wat hij doet breekt hem bij de handen af. Zoo
zakt hij dieper en dieper. Hij leidt het bestaan van een Londensche zwerver — slaapt
onder bruggen en in nachtasyls, leeft van fooien en dienstverrichtingen. De wanhoop
nabij — hij heeft gehoord, dat Laura na een ernstige ziekte gestorven is -- overweegt hij
een moment het laatste middel : zelfmoord. Maar een weldadige schemertoestand om
zijn denken en onbewust van zijn doen en laten zwalkt hij door Londen. Hij heeft-nevlt
zijn geheugen verloren. Een oud vriend van z'n vader vindt hem in deze déplorabele
toestand. Als arts neemt hij de ongelukkige jonge man in zijn hoede, brengt hem naar
zijn dorp in Limburg en verpleegt hem, tot hij geneest. Dan verneemt onze jonge man,
dat Laura niet gestorven is, maar van haar ernstige ziekte genezen. Hij gaat weer aan het
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werk en 't blijkt, dat deze laatste zware crisis de kunstenaar in hem heeft doen doorbreken. Hij kan schilderen als nooit tevoren. Op een tentoonstelling valt hem een prijs
te beurt -- en als gevolg daarvan biedt een Haagsche kunstkooper hem een driejarig
contract aan op een vast salaris. Hij accepteert dit aanbod en nu is er geen beletsel meer
— hij trouwt zijn Laura. En daarmee is het verhaal ten einde.
Er zullen er onder U zijn, die na het aanhooren van dit verhaal teleurgesteld zullen
zeggen : is dat nu alles ? Die misschien de jonge man in dit verhaal met sympathie hebben
gevolgd in zijn strijd om de ideale levensstijl. Mogelijk heeft iemand in deze jonge man
zichzelf herkend, zijn eigen Idealisme, zijn eigen hooggestemde levensopvatting. En is
nu wellicht diep teleurgesteld door het slot. Moesten we nu 265 bladzijden lang in
spanning worden gehouden dààrvoor ? Was het noodig ons door het heelal heen mee te
nemen om behouden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te belanden ? Wat
hebben al die vervoeringen en al die diepmenschelijke wanhoop, die extase en die Weltschmerz dan te beteekenen gehad, als dat alles tenslotte uitloopt op een banaal huwelijk ?
Op het doodgewone „happy end" van het allergewoonste recept : ze kregen elkaar en
leefden lang en gelukkig ? Dat is toch het ergste wat er is, dat laffe compromis, die
capitulatie voor het burgerlijk leven, dat burgerlijk nette, gerangeerde bestaan van een
kunstenaar met vast salaris ? Dat is verraad aan het idealisme, dat Is menschonwaardig.
Maar dan zou er misschien een ander onder de luisteraars kunnen zijn, die opmerkt :
zacht wat vrind ! Dat slot is eigenlijk het beste van het heele boek. Die jonge man heeft
veel beroerdigheid gehad, maar hij heeft tenminste wat geleerd. Wat : ij daar burgerlijk
noemt, getrouwd zijn op een vast salaris, dat is toch maar de eenige normale, degelijke-heid
veilige
vorm van leven. Het mag dan de ideale levensstijl niet wezen, maar het is de
en
safeste voor een mensch. Vast werk, vast salaris, een vrouw waar je van houdt en
misschien later een gezin -- dat beteekent dat je een plaats hebt in het leven, een
vaste plaats èn een nuttige plaats. En daar mag je dankbaar voor zijn, inplaats van allerlei
idealistische nonsens overhoop te halen. Idealen kun je niet verwezenlijken, vooral niet
als je ze zoo hoog stelt. Dat wordt maar krampachtig op je teenen loopen en rekken
naar dingen, waar je niet bij kunt. Wat zou je nu eigenlijk meer willen dan deze jonge
man ? Hij had moeten studeeren, maar hij kon niet. Goed, dat kan voorkomen. Hij
wou kunstenaar worden, maar was er te traag voor. En nu komt er een meisje in z'n leven,
dat hem de noodige stimulans geeft. Ze laat hem een blauwtje loopen, omdat ze hem een
nietsnut vindt, al houdt ze ook nog zooveel van hem. Is dat zoo gek ? Ik vind dat een
door en door verstandig meisje en hij mag er eigenlijk heel dankbaar voor zijn. Het is
een harde les, maar een goede. En is het eind van het lied niet, dat ze gelijk had ? Ze
heeft een man van hem gemaakt. Hij heeft leeren aanpakken. Hij is geslaagd, de harde
proeftijd heeft de kunstenaar in hem laten rijpen. En dat hij dan aan het eind met haar
trouwt, is dat dan iets wat jij misschien niet zou doen ? Zou jij „dank je" zeggen, als je
de kans kreeg een meisje te trouwen, waar je dolveel van hield, een meisje van stand
en uit een gefortuneerde familie ? En daarenboven nog een door en door flinke en ver
vrouw ? Zou jij dat in naam van het „ideaal" weggooien ? Laat ik je eens kort-standige
zeggen, wat ik er van denk. Die jonge man was een van die jonge menschen, die buiten
de werkelijkheid leven, in zichzelf opgesloten. Die vinden, dat er van de geheele wereld
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niets deugt, omdat ze zèlf zoo fijn en gevoelig en idealistisch zijn. Zulke jonge menschen
weten nog niets van het leven af. Ze zijn zóó vervuld van hun eigen ikje, van hun groote
belangrijkheid, dat ze de èchte, ware belangrijkheid van al dat andere niet kunnen zien.
Het zijn individualisten, man ! Daar heeft de samenleving niets aan. Maar deze jongen
maakt een ontwikkeling door en hij eindigt met de dingen te nemen, zooals ze inderdaad
zijn. Hij wordt bekeerd tot de groote gemeenschap, waarin we wortelen. Dat is de
goeie stijl. Want de werkelijkheid is er in.
Zoo zou de realist antwoorden op de verontwaardiging van de Idealist. En zoo zouden
ze beiden partij kiezen ten opzichte van dit boekje. Want de wereld bestaat uit idealisten
en realisten in allerlei schakeeringen, extreme idealisten en onverbeterlijke realisten,
realisten met stille idealen en idealisten, die het met de realiteit op een accoordje gooien.
En wie heeft er nu gelijk ? Dat is de vraag, waaraan weniet voorbij komen. Want daaraan
scheiden zich de geesten, of iemand dit boekje met dit slot accepteert, of dat iemand
er „neen" tegen zegt. Als we over dit verhaal ons oordeel moeten zeggen, dan worden
we voor een principieele vraag geplaatst, een beslissing, die altijd weer aan de orde is.
Wie hebben gelijk ? De idealisten of de realisten ? Laten we eerst nog eens zien, wat
we met deze namen eigenlijk bedoelen. Een idealist is iemand die voor een ideaal leeft.
En die daarom t e g e n o v e r de werkelijkheid staat, want hij vindt de werkelijkheid,
zooals die i s niet goed. Hij wil die werkelijkheid niet zoo laten als ze daar staat. Hij
wil ze veranderen, hij komt er tegen in opstand, hij stelt eischen aan de werkelijkheid,
deze werkelijkheid moet zich reformeeren naar zijn ideaal. Er is in deze wereld zooals ze
is geen gerechtigheid, geen waarheid, geen goedheid, geen schoonheid. Niet door deze
hooge waarden wordt de wereld geregeerd, maar door eigenbelang, door leugen, door
gemeenheid, het is een leelijke, banale wereld. Een gevoelig, hooggestemd mensch kan
daar niet In leven. Hij wordt er dagelijks door gewond en vernederd. Daarom vecht
de idealist voor zijn ideaal, hij stelt zijn krachten in dienst van een hervorming dezer
wereld. En als hij dat niet kan, dan richt hij tenminste zijn eigen leven zooveel mogelijk
naar dat ideaal in. Luistert men naar hem niet, dan wil hij althans met die anderen geen
gemeenschap hebben. Hij zondert zich af in eenzaamheid of met een kringetje gelijkvoelenden. En de realist ? De werkelijkheidsmensch ? De burger ? 0, hij is wat stoerder
van bouw, hij heeft wat sterker zenuwen, een goede dosis ongevoeligheid. Zeker, de
wereld is niet zoo als ze moest zijn. Dat geeft ook een realist toe. Hijzelf heeft ook wel
eens gevoelige klappen gehad. Maar hij is te verstandig, te logisch, om in opstand te komen.
Want de wereld is nu eenmaal zoo en het is waanzin, te meenen, dat wij haar anders
zullen maken. Daarom doen we het verstandigst met dat te willen, wat we kunnen. We
moeten de werkelijkheid accepteeren. Niet ontkennen, niet minachten, maar accepteeren.
Want er is altijd nog veel goeds in. En dan kunnen we allemaal probeeren, er het beste
van te maken. Geen opstandigheid, maar aanvaarding. Dan leven we tenminste in de
gemeenschap, en als we dan het goede van deze werkelijkheid genieten, dan moeten we
niet te laf zijn, om ook het kwade niet te willen dragen. U ziet, hoorders, dat zijn twee
levensbeschouwingen. Het gaat hier In de diepste grond van de zaak om een keus. Want
de idealist zegt : de geest is het ware in het leven. We zullen deze werkelijkheid met
onze geest doordringen, we zullen deze wereld aan ons idealisme onderwerpen. Die
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trage materie, die doode vormen zullen we met onzen geest nieuw leven Inblazen, hooger
leven, schooner, warer, rechtvaardiger leven. Want onze geest is drager van al die levens
Wij kiezen voor de geest en capituleeren niet voor de geestlooze werkelijkheid.-warden.
Maar de realist zegt : De werkelijkheid is machtiger dan onze geest. Wij b u i g e n ons
voor deze werkelijkheid. We aanvaarden die, met z'n goed en z'n kwaad, z'n licht en z'n
donker, z'n geluk en z'n ongeluk. Die werkelijkheid is immers het ware in het leven, die
is concreet, die zie je en die kun je voelen en tasten. En die licht je met denkbeelden niet
uit z'n voegen. Onze geest moet van deze werkelijkheid leeren, we moeten met onze
geest ons orlenteeren en in die werkelijkheid onze weg leeren vinden. Maar te meenen,
dat we deze wereld zullen kunnen veranderen door onze geest, dat is waanzin.
Alweer vraag ik — en het Is de vraag naar dit boekje en z'n slot : wie heeft gelijk ? Laten
we eerst nóg eens vragen. Vragen we het boek zelf. Waar kiest die jonge man in kwestie
voor ? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want het verhaal houdt weliswaar op met dit huwelijk.
Maar er wordt nog een afscheidswoord gesproken. Kijk, er wordt aan de onverbiddelijke
werkelijkheid wel een concessie gedaan. De jonge kunstenaar wordt gezinshoofd en
gesalarieerd werker — maar hij wordt kunstenaar. Hij mag dus zijn neiging, zijn innerlijke
wet, zijn ideale bestemming volgen, zij het dan in een burgerlijk gerangeerde vorm, ingetrouwd in een keurige familie en met een contract in z'n zak. Weliswaar zegt hij aan
het slot : „Zoo zal dan een huwelijk het banale einde zijn van onze romantische passie"
en daarmee schijnt hij zich dan toch aan de macht van de werkelijkheid te hebben overgegeven (want hoorders, u weet, het gehuwde leven is het begin van alle doodgewone
en alledaagsche burgerlijkheid) -- maar hij voegt er voornaam aan toe : „Banaal, doch
alleen voor oppervlakkigen, want er is een hoogere romantiek, die van geen avonturen
weet, in de stille toegewijde liefde." De liefde, die hij met een Engelsch citaat ziet als „de
kameraadschap van twee zielen, die er in een geest van liefhebbende concurrentie naar
streven om beter en wijzer te worden en die elkaar telkens weer leeren, zich in hoogere
sferen te verheffen ". Het is zeer wel mogelijk, dat dit slot geen van beide partijen bevredigt, de realist niet en de idealist niet. Dit is een accoordje met de werkelijkheid met
behoud van eigen romantisch gevoelen. Dit is een accepteeren van de bestaande stijl,
maar met een uiteindelijk zich terugtrekken in een verborgen idealisme. In naam van
1e liefde wordt de burgerlijke vorm geaccepteerd, in naam van het ideaal zal in dit huwelijk
een tempel voor het idealisme worden gebouwd. Het is de wijsheid van het compromis,
van geven en nemen, de wijsheid van de gulden middenweg. Het is een rasechte,
Hollandsche levensbeschouwing, geboren uit de geest, die het gebouw „Felix Meritis"
optrok en het Nut van 't Algemeen stichtte. Het is de geest der Laodicenzen : niet heet
-en niet koud, maar lauw. Neen, dit boekje helpt ons niet verder. Het werpt de vraag
<op, maar als 't op antwoorden aankomt, dan stuurt het ons met een kluitje in 't riet.
'Wie heeft nu gelijk ? De idealist of de realist ? Die vraag wordt langzamerhand thematisch. Maar voor we een antwoord zoeken, keeren we nog eens voor 't laatst tot het verbaal terug en bekijken het nog eens op één bepaalde manier. We zien namelijk in dit
boekje de jonge man, die er in beschreven wordt, op de vlucht. Als student wordt hem
door allerlei omstandigheden, maar hoofdzakelijk door het geestdoodend wetenschappelijkk
werk, het leven onder de menschen tot een last en een gruwel. Hij vlucht uit de stad
,

0 P DE VLUCHT

•

23

en naar bosch en rivier en hei, uit de kultuur in de natuur, uit de samenleving in de
eenzaamheid. Hij ontvlucht het leven in de werkelijkheid. Maar werkelijkheid en leven
Can men niet ongestraft achter zich laten. Een mensch is niet oorspronkelijk alleen, hij
is niet voor de eenzaamheid geschapen. En hij houdt het in de eenzaamheid niet uit. Hij
is geboren en geschapen tot gemeenschap.
En zoo vlucht onze jonge kluizenaar dan ook weer weg van zichzelf en z'n eenzaamheid
in de natuur. Hij vlucht het heelal in. Dat is een hooge vlucht, de vlucht van de aarde tot
God. Tot God, het Alwezen, het wereldprincipe, de Groote Kracht in en achter alle
dingen. Onze anachoreet is nog niet ver genoeg gevlucht. Hij verliet de stad en vond de
stilte en de schoonheid. Maar zijn eigen onrustig ik kon hij niet ontvluchten. Alleen in
olie vlucht in het oneindige. Want in deze vlucht vond hij de extase en in deze extase,
deze wereldroes kon hij aan zijn beperkte ikheid ontkomen. Zoo was dan alle concrete
werkelijkheid opgelost in één geweldig, aiomspannend wereldbewustzijn. Maar in deze
extase kan een sterfelijk en eindig mensch niet duurzaam verblijven. Op spanning volgt
ontspanning, op deze vlucht een terugval. Een terugval in namelooze eenzaamheid. Hoe
graag neemt hij dan uit deze eenzaamheid de vlucht in het paradijsachtige wereldje op
het kasteel, zoo vol onbezorgde afleiding, vroolijkheid, genieting, lichamelijk en geestelijk. Hij laat de hei en de eenzaamheid en het Afwezen achter. Maar ook dit paradijs
is niet blijvend. Dat dit geen leven is, een verantwoordelijk mensch waardig, dat wordt
hem duidelijk in het antwoord van Laura op zijn huwelijksaanzoek. Dat antwoord stuurt
hem het daadwerkelijke leven weer in. Maar ook deze nieuwe situatie jaagt hem weer
op de vlucht, hij zoekt opnieuw de eenzaamheid op de plassen. De lessen van zijn ouden
mentor, de wijsgeerige visscher, nopen hem dan eindelijk, de strijd met het leven niet
langer te ontwijken, maar aan te pakken. Het toeval echter, of de leiding, hoe u het
noemen wil, schuiven hem de deur voor de neus dicht. Van de studie kan niets komen,
nu er geen geld meer is. Opvallend is de blijdschap over dit voorval. Hij voelt zich weer
vrij. Maar inplaats van nu hier in Holland de consequentie van die nieuwe toestand te
trekken, volgt onmiddellijk een nieuw vluchtplan. De vlucht in het lokkende avontuur.
Naar het buitenland ! Hij ontvlucht Holland en accepteert het leven daarginds als een
proeftijd. Als die poging, om de werkelijkheid en het leven de baas te worden, onder
zijn handen verbrokkelt, overweegt hij een oogenblik de vlucht uit het leven, de vlucht
in de zelfmoord. Tot dit uiterste komt het niet. Inplaats van dit laatste wordt het een
andere ontvluchting uit de ondragelijke werkelijkheid. Dat wat een psychiater noemt de
vlucht in de ziekte, in een soort bewusteloosheid van de geest.
Het wordt ons duidelijker en we staan er, zelfs als we idealisten zijn, begrijpender tegenover, als deze opgejaagde geest tenslotte de vlucht neemt in de burgerlijkheid, in het
vaste inkomen en het gerangeerde huwelijk. Het banale huwelijk met het idealistische
achterdeurtje, waardoor men dan bij tijd en wijle toch weer aan de al te groote banaliteit
ontvluchten kan : de romantiek der huwelijksliefde, die weer een gezamenlijke stijging
belooft naar hooger sferen. Vergefelijk nietwaar en echt menschelijk, deze laatste vlucht
in het compromis ? Immers, we kunnen niet zeggen, dat deze man niet gezocht heeft.
Alles is geprobeerd. Het lag niet aan hem, dat hij geen steunpunt vond in het stille
leven in de natuur, in de samenvloeiing met het Afwezen, in het stijlvolle aristocratische
,
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genotleven op het kasteel, in de werkzame zelfopvoeding in Londen, In de Christiana
Science van Mr. Emmorey. Wie zal het veroordeelen, dat hij rust en geborgenheid zoekt
In de ideale liefde, in zijn werk ? In de burgerlijkheid ? Hij zoekt zijn toevlucht in het compromis tusschen idealisme en realisme, tusschen geest en werkelijkheid. Daarmee stelt
hij de idealist teleur en tegenover de realist houdt hij een slag om de arm. Wie zal dat
iemand na zoo'n strijd, na zoo'n reeks van uitputtende ervaringen ten kwade duiden ?
Hij handhaaft zijn ideaal niet in volle zuiverheid, omdat hij niet kan en hij verloochent
het niet, omdat hij niet wil. En na alles in z'n ware verband begrepen te hebben, kunnerr
de idealist noch de realist hem veroordeelen. Ze krijgen allebei gelijk en toch geen van
beiden.
Het kan vreemd klinken, maar daarin ligt juist de waarde van dit boek. Want de waarde
van dit boek ligt in zijn eerlijkheid, z'n waarachtigheid. Dit hulpelooze, hopelooze compromis, dit mengsel, dat niet heet is en niet koud, maar lauw, ondragelijk, afschuwelijk
lauw, dat is de werkelijkheid van het leven buiten God. Dat is de eerlijke bekentenis van een
volkomen onmacht tot het laatste. Dat is de practijk van ons a I I e r leven, een leven
dat altijd blijft hangen in het vóórlaatste, in het voorloopige. Van ons aller leven, dat geen
eigenlijk leven is, dat in zichzelf geen waarden bezit, geen waarheid, geen schoonheid
en geen goedheid. Want dit is het wat Gods Woord zegt, als de discussie tusschen
idealisten en realisten practisch tot zwijgen is gebracht in het compromis : omdat gij niet
heet zijt en niet koud, maar lauw, daarom zal Ik u uit Mijn mond uitspuwen. Begrijpen
we dit oordeel ? Niet misschien ? Vragen we ons dan nog dit af : waarvoor is deze jonge
man op een eeuwige vlucht ? Waarvoor eigenlijk ? Voor het harde leven ? Voor zijn eigen
onmacht en vernedering, voor z'n nederlaag ? Maar als dat waar was, waarom vond hij
in zijn idealistische periode als kluizenaar niet de rust in zijn eigen geest ? Hij wilde
Immers uit zijn eigen ik een nieuw leven construeeren ? Waarom ontvluchtte hij zijn eigen
ik tenslotte in de extase van een pantheïstisch algevoel ? We kunnen alleen deze vraag
beantwoorden, als we ons door Gods Woord laten zeggen, wat de kern van ons aller leven
is. Dat is zonde. Als we dat weten en erkennen, dan weten we ook de oorzaak van de
vlucht in dit boek. Want dan zien we, dat het ons aller vlucht is. Dat het de vlucht
is voor onszelf. Dan maakt het niets uit of we idealist zijn of realist, want als idealist vluchten
we uit deze werkelijkheid, die onze eigen, zondige werkelijkheid is, naar het ideaal en als realist
vluchten we alleen maar dieper in deze werkelijkheid zelf en nestelen ons daarin. Maar we
vluchten altijd van onszelf weg. Dat wil zeggen van ons geweten weg, van het inzicht
weg. Als een mensch uit de leegte van de werkelijkheid in zichzelf vlucht, dan vindt hij
opnieuw leegte. Als we aan de harde werkelijkheid buiten ons schipbreuk lijden en in
onszelf teruggeworpen worden, dan vinden we daar onmacht. En onze totale onmach
erkennen, dat is hetgeen wat wij geen van allen willen. Onszelf totaal verliezen, dat is
het waartegen we ons met hand en tand verzetten. Er is in ons een taaie wil tot zelfhand
having, tegenover het leven, tegenover God. En of we nu uit de werkelijkheid in een
idealistische waanwereld vluchten of uit onze eigen Innerlijke onrust en leegheid in de
werkelijkheid -- altijd vluchten we voor een diepste leegte in ons leven. Ons ideaal kan
geen werkelijkheid worden, juist omdat het ons ideaal is en onze werkelijkheid kan voor
ons nooit ideaal zijn, omdat ze onze werkelijkheid is. Ons leven en onze wereld dragen
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ons menschelijk stempel. En nu kunnen we elkaar de schuld geven : de idealist de realist
en de realist de idealist. Dat is dan een oneindige discussie, waarin God zwijgt. Maar als
we misschien eens zèlf zwijgen, dan is er gelegenheid te luisteren naar wat God zegt. En
Gods woord spreekt van een herstel. „Ziet, Ik maak alle dingen nieuw". Voor wie dat een
werkelijke belofte is geworden, die heeft geleerd te zwijgen in de groote werelddiscussie
tusschen idealisten en werkelijkheids-menschen. Want in deze belofte bestaat geen idealisme en geen realisme meer. Deze belofte ontkent èn ons èn onze werkelijkheid radicaal.
Want God zegt : IK maak alle dingen nieuw. Vanuit deze belofte is het niet belangrijk
meer, of we realisten zijn of idealisten, het is alleen belangrijk, dat God ziet, dat wij ver
moeten worden en dat Hij belooft, dat wij mèt onze wereld vernieuwd zullen-nieuwd
worden op Zijn tijd en Zijn wijze. Alleen in het geloof, tegen alle feitelijkheid in en tegen
alle logica In, kan dit woord voor ons dè werkelijkheid worden. Dan hebben niet w ij
meer in de discussie over de waarde van het leven en van levensvorm het laatste woord.

DE VERGELIJKING ALS LITERAIR HULPMIDDEL
H. A. MULDER

De vergelijking tusschen letterkundige verschijnselen, figuren, producten, perioden
enz. is een procédé dat door literatuurbeoefenaars en critici veelvuldig wordt toegepast
zij behoort zoowel tot 't literair-historisch als tot 't critisch apparaat.
Waar b.v. Kalf ons 't lage peil van het literaire leven omstreeks 1820 wil duidelijk
maken, citeert hij ter vergelijking met Borgers veelbewonderd Rijnlied de namen van
gelijktijdig-werkende buitenlanders als Coleridge, Shelley, Keats, e.a. 1 ) klassiekhistorische romans van v. Limburg Brouwer, v. Hall en Bulwer worden vergeleken 2
Geel wordt gezet tegenover de stijve v. Kampen 3). Hoe de vergelijking reeds apart
beoefend wordt, blijkt uit beschouwingen, die ± 1820 verschenen over 'n aantal heldendichten, over Euripides' en Goethe's „lphigenia in Tauris", e.d. 4) Nationalisme en de
nieuwe romantische stroming waren hier drijfveren om het vreemde tegenover het
eigene, het nieuwe tegenover het oude, en omgekeerd, te stellen.
Waar een buitenlandse literatuur als het Ideaal wordt gezien, zal zij tevens als maatstaf
dienen (Zola, Flaubert voor v. Deyssel). In hoogste graad geldt dit voor de klassieke
literatuur, terwijl in de z.g. romantische men grote figuren gelijk Shakespeare, Goethe,
Dostojevsky, als maszgebend beschouwen kan.
De vergelijking heeft twee polen : overeenkomst en verschil. Men stelt een vergelijking
in op grond van een of andere overeenkomst, bestaande in gelijkheid van motief, stijl,
richting, school, tijd, milieu e.a. De mogelijkheden van overeenkomst zijn eindeloos,
daarom evenzeer die van de vergelijking — al was 't alleen maar omdat 'n recensent
zuiver toevallig enkele boeken tegelijker tijd ontvangt. Zelfs in 't laatste geval kan 't tegenover elkaar stellen van schrijvers en boeken een bijzonder verhelderend effect hebben.
De verschillen die aan den dag treden, zijn insgelijks oneindig. Doch de vergelijking zou
haar doel volslagen missen, indien zij bestond in 't monotone opsommen van deze eindeloze verschillen. Hier immers is 't, dat 't eigenlijke werk, de eigenlijke k u n s t van 't
vergelijken aanvangt. Ik denk aan de vele vergelijkingen die door wijlen W. F. Douwes
op 't gebied der schilderkunst werden toegepast (Sluyters-v. Dongen ; Sluyters-El Greco ;
van Gogh -Jozef Israëls, enz.). In 't eerste geval bleek de overeenkomst op wezensverwantschap te wijzen, in 't twede daarentegen op wezenlijk verschil bij uiterlijke gelijkheid
(in casu de gerektheid der vormen), terwijl in 't derde evenzoo een scherp contrast
aan 't licht kwam. -- Men ziet : zeer bepaalde, essentiëele dingen worden door de wichel
vergelijking opgespoord, tegenstellingen worden gezien, verwantschappen-roed
vastgesteld. En welk een levendig beeld van een cultuur krijgt men niet, als men de
)
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verschijnselen op verschillende gebieden gaat vergelijken ! De gladheid van de schilders
Pieneman en Kruseman vinden we ook in gedichten als die van Tollens en Bogaers b), het
impressionisme doet zijn invloed gevoelen in schilderkunst en literatuur, ja zelfs in de
algemeene levensstijl (zie Broder Christiansen, Das Angesicht unserer Zeit).
Hoe 't mogelijk is door toevallige associatie enkele figuren in scherper omlijning te
schouwen, wil ik aan 'n enkel voorbeeld trachten duidelijk te maken.
Galsworthy, in zijn roman „Maid in Waiting" (in 't Hollands vertaald als „Een meisje
wacht") en Selma Lagerldff in haar novelle „Ingrid" geven beide 't beeld van 'n krank
pessimistisch vitalisme tekent zich hier donker af tegen S. Lager--zinge.Galsworthy'
1offs optimistisch geloof in de liefde als reddende kracht. G. laat zijn krankzinnige tijdelijk
genezen, om hem dan in des te dieper kuil van ellende neer te storten, ja letterlijk
Iaat hij hem tenslotte in een kalkgroeve doodvallen, en vraagt vergeefs en wanhopig
naar de zin van dit vreselijkste lijden dat er bestaat.
S. Lagerlöff laat in de woestenij van den verdwaasde een liefdesbloem opbloeien, die weldra
de wildernis herschept in een bloeiend land. Galsworthy, de realist, wiens waarheid slaat
en wondt, S. Lagerlöff, de idealiste, wier geloof troost en kracht geeft.
Dat overigens Galsworthy's realisme gewoonlijk verzacht en getemperd wordt door 'n
zekere navrante weemoed, blijkt als we een zijner romans „To Let" (de derde van de
Forsyte-saga), waarin 't Romeo en Julia- motief behandeld wordt, stellen naast Shakespeare's stuk en naast Kellers onvergetelijke novelle „Romeo and Julia auf dem Dorfe".
Bij Shakespeare treffen ons allereerst de „riesengrosze Menschen", zoals Goethe ze
noemde, het ten top drijven der spanningen, het geweldige pathos dat bijna bovenmenselijk
wordt, toch door bepaalde kleine trekjes (de slotscène van Julia met de voedster b.v.)
menselijk blijft. Bij Keller zijn deze figuren half vermenselijkt, maar bewaren nog 'n
sterk symbolisch gehalte (de scène waar de twee vaders elkaar ontmoeten bij 't vissen ;
de dood der geliefden). Bij Galsworthy wederom : de liefde-op-het-eerste-gezicht die door
een vete tussen de wederzijdse ouders gedwarsboomd en reeds in de kiem verstikt wordt.
Maar de dood is hier niet de enig overgebleven oplossing : na 'n idyllisch samenzijn, met
navrante accenten, buigen de levens uiteen. De liefde als vernietigende kracht die alle
zekerheden stukbreekt, heeft haar oer - primitief geweld verloren. Wel bedreigt ze nog
eenmaal, in „Swans song", zesde en laatste deel der Saga, het huwelijksleven van Fleur
Forsyte, dit is echter slechts tijdelijk, en ook dan niet dodelijk. Wijst dit op 'n milder
worden van de tijden, of alleen maar op Galsworthy's scepticisme, en op de veiligheid
der Engelse maatschappij ? Ik merk hier 'n langzame vermenselijking op, van af Shakespeare's
mateloze romantiek, via Keller's geconcentreerde dramatiek, naar Galsworthy's schrijnende
berusting in het feit dat onze tijd niet meer groot is, al tracht hij in de titel van zijn
cyclus (Forsyte - saga) een rest van heroïsme te redden.
De hier gegeven vergelijkingen berusten op overeenkomst in behandelde figuur (de
krankzinnige) en motief (de door 'n vete gedwarsboomde liefde). Zij voeren tot 't opmerken van 'n verschil in levenshouding en tijd. Ook het verschil in genre en stijl (dramanovelle-roman) in 't laatste geval is typerend en hangt samen met de algemene tijdstijl.
Men zou de vergelijking 'n critisch genre kunnen noemen, dat, nog weinig bewust en
op zichzelf beoefend, toch de kern uitmaakt van menige critiek en de basis vormt van
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studies over invloeden, navolging, „Wirkung", over de geschiedenis van motieven, stijlen,
enz. Haar afzonderlijk te beoefenen schijnt in zoverre weinig vruchtbaar, omdat dan een
bepaald doel ontbreekt. Maar, zoals bovenstaande vergelijkingen poogden aan te tonen,.
kan ook de toevallige vergelijking vrucht afwerpen. Ik herinner aan Annie Salomons' opstel over vrouwenfiguren in moderne romans, waarbij de Meester, Top Naeff, Robbers
en Ina Boudier-Bakker de revue passeren. Twee schrijfsters als Wilma en mevr. Kuyperv. Oordt, die tot een bepaalde groep behoren en daardoor toevallig tezamen in de gezichtskring vallen, verkrijgen een typisch relief : de een als van binnen naar buiten, de ander
als van buiten naar binnen zich bewegend. Hoe oneindig veel is ook hier aan wat men
noemt „het toeval" te danken ! Grillig en duister is in veel opzichten de literaire critiek,.
spiegel van het menselijk bewustzijn, waar associaties en herinneringen opduiken en verdwijnen, lichtflitsen een nooit-gezien verband doen herkennen, vergelijkingen opspringen
en voorbij zijn, indien niet in de vlucht gegrepen.
Als men de vergelijking een plaats moest aanwijzen, zou het zijn in de methodiek der
literatuur. In zoverre gelijkt ze op de statistiek : ze heeft geen doel in zichzelf, maar slechts:
'n dienende functie. Anders echter dan de statistiek, vereist zij 'n bijzondere intuïtie bij,
de hantering. We hebben in de literatuur immers niet met meetbare, doch met indivi4-duele en historische verschijnselen te doen, eenmalig van karakter, en als zodanig vreemd
en ontoegankelijk, slechts door intuïtie te benaderen. Deze heeft daarbij in de vergelijking
'n belangrijk hulpmiddel. De vergelijking immers maakt 't mogelijk 'n o n d e r s c h e i d
te zien ; en is dit niet de voornaamste karakteristiek van het individuele, dat het onder
iets anders 6) Daarom ook is zij pedagogisch van zo grote betekenis -scheidnva :
relief gevend, licht-en-schaduw scheppend, — al mag haar doel nooit wezen het een ten
koste van het ander te doen uitkomen. Haar methode vloeit voort uit haar wezen : 't
c o n s t a t e r e n van overeenkomst en verschil, dan 't v e r k I a r e n van die beide..
De onderzoekende geest heeft hier een bijna eindeloos veld, -- de vergelijking blijve echter
hulpmiddel, peillood in de diepzeeën van het menselijk wezen en zijn openbaring, In de
kuituur, waartoe ook de literatuur behoort.
?

1) G. Kalff, Gesch. der Nederl. Letterk. VII, blz. 57.
2) id., biz. 117.
3) id., blz. 147.
4) id., blz. 122.
5
id., blz. 209.
)

e) vgl. Carry v. Bruggen : „Zijn is anders-zijn".

PUNTJES BIJ PAALTJES

B. VAN NOORT

Voor je uiting geeft aan je kwaadheid, moet je eerst het „Wilhelmus" zingen, zei onze
oude schoolmeester. Een wijze les, maar toch voor de praktijk niet erg geschikt.
't Is wel beter in zo'n geval niet dadelijk in je pen te klimmen en eens hoog van de toren
te blazen. Dus wachtte ik deemoedig.
Maar nu ik weer, dus na bijna een week het A I g. H a n d e l s b l a d van 9 Febr. j.l.
onder ogen krijg, wordt er iets van die oude strijdlust weer wakker. En toch...... 't is
beter niet te vechten, U kent het gezegde van die beroemde boter en die even- beroemde
galg ?
M a u r i t s U y I d e r t bespreekt een heel stapeltje poëzie, o.a.: „Doodenboek" van
W i I I e m d e M é r o d e. Het is „eervol" voor De Mérode dat z'n portret er bij mag
staan. Uyldert debiteert dan dit moois : „Willen de Mérode behoort tot de groep dichters
die zich als „Christelijk" beschouwd willen zien ". (De zetter lette nauwkeurig op de aan hal i ngs- tekens bij Christelijk, die zet Uyldert er ook bij).
Wat zeg je nu daarvan ? Verder schrijft de recensent : „Ook richt de dichter zich in
enkele verzen met een aanroep tot het Opperwezen ". Laten we nu dadelijk zeggen :
Uyldert snapt niets van 't Christelijke, niets van De Mérode, niets van de z.g. groep
dichters die hij creëert. Of bedoelt hij met „Christelijk" iets anders dan wij met Christelijk ? Je moet zo oppassen met die aanhalings- tekens.
De Mérode's vers heeft alleen waarde, niet omdat hij 't als Christelijk beschouwd wil
zien, maar omdat dit dichterschap culmineert in de ware deemoed, in de volkomen overgave aan Christus. Maar dat gaat Uyldert boven 't befaamde petje. En als dit 't geval is,
maakt hij op een andere tijd een recensie, waarin niets staat over 't boek dat hij bespreekt.
Zie maar de „bespreking" (excuus voor die naam) van V a n R a n d w ij k 's bundel
in A I g. H a n d e I s b I. van 12 Jan. ' 35. Dat is een komieke recensie. Je kunt er
de naam van elk boek boven plaatsen, en 't stukje blijft evengoed van kracht of beter:
even slecht niet van kracht. Dat is een hele kunst zo iets te leveren.
-

Januari gaf nog meer verwarde geluiden. In het brein van J a n C a m p e r t dook het
mooie, zeer oorspronkelijke woord : epigoon weer eens op. Evenals ik, zal elke lezer
dat soepele, gratievolle woord bewonderen. Ik geloof dat je om 't goed te zeggen, een
apart gezicht moet zetten.
„Het epigonisme tiert welig ", schreef Donker in een dik boek over onze Hollandse
literatuur, en dan is 't waar, want U weet : Du Perron noemt Donker op literair gebied
een autoriteit. Dat welig tieren gebeurt vooral bij ons. Wist U 't niet, 't is toch heus
waar. Daarom staan onze jonge Chr. literatoren ook in geen enkel mooi literatuur
-boek.(D
Raaf en Griss, Schothorst e.a.), want : epigonen, ziet U !
Natuurlijk zijn onze dichters dan epigonen van hen door wie ze epigonen genoemd
.Ho,
Ho, dat mag U niet zeggen ! Gorter dichtte eens :
worden. En die zijn weer epi„Mij brandt dit eene groot verdriet, ik kan niet vinden ". Nu heeft De Mérode in „De
Lichtstreep" dit geschreven :
...

„Ik draag als schuld dit groot verdriet,
dat ik u nergens weet te vinden ",

Nu concludeert Campert : De Mérode is epigoon (N w. R o t t. C t. 23-1-'35). Januari
begint wel duister. Of De Mérode het vers van Gorter kende, of 't vers verder „ook"
navolging is, geeft allemaal niets. Er zijn enkele woorden gelijk — dus epigoon.
'k Zou hier bijna „Jan Lubbes" zeggen, maar dat woord is uitvindsel en privé-eigendom
van Du Perron, dus zeg ik het niet, want ook al epigoon te zijn...... hu !

BOEKBESPREKING

Cromwell, door Mirko Jelusick. Nederlandsche bewerking door Mr. 1. E.
Prins-Wel lekes Macdonald. Rotterdam. N i jgh & van Ditmar. v.v. 1934..

We leven In een tijd van biografieën In romanvorm. Deze roman van Cromwell's leven
hoort tot het beste wat in dit genre is geleverd. Boeiend, historisch aannemelijk en
actueel. Ja, ook actueel. Cromwell in zijn strijd met het parlement gaf daar reeds aanleiding
toe, de krachtige niemand ontziende leider is reeds verwant aan leidersfiguren uit onze
tijd, de auteur heeft dit alles nog geaccentueerd door in allerlei details de paralel bij
ons levendig te houden : zijn sterk nationalisme, zijn begeerte het verloren prestige
van Engeland weer te herstellen, de kritiek in het buitenland, de pogingen om zijn persoon
te beïnvloeden, waardoor de leider soms zelf in verkeerde richting wordt beïnvloed, zijn
van dit paralellisme de hoofdpunten. Dit alles is met buitengewone knapheid volbracht
dat de historie tot actualiteit geforceerd wordt, heeft nergens schijn.
Een enkel citaat uit een gesprek van Cromwell en Ireton kan als staaltje dienen. Cromwell zegt : „Men moet de menschen iets geven, waarvoor het de moeite waard is om
in den dood te gaan ". In het verder gesprek legt hij uit, dat het d e n a t i e is en nu
komt het citaat, dat ik bedoelde en dat een uitstekende passus zou zijn in een redevoering van een hedendaags nationalistisch spreker :
„De natie, dat is de eenheid uit de veelheid, dat is de verheffing uit de tegenstellingen,
dat is een kind Gods te zijn op aarde ! Natie -- dat wil zeggen :. een voor allen en weten
dat allen het met gelijke munt betalen ; dat wil zeggen ontelbare armen hebben, die
met hetzelfde werk bezig zijn, ontelbare voeten, die op hetzelfde doel afgaan, ontelbare hersens en harten ; dat wil zeggen in de vele, vele anderen voortleven als het eigen
lichaam al lang verdwenen is ; dat wil zeggen boven zichzelf uitgroeien ; opgaan in de
louterende reinheid van een groote gedachte -- en aan het eind van den weg zichzelf
terugvinden .
Gelooft ge, dat het voldoende is die daar aan den overkant neer te slaan met de dwaling,
die zij ons willen opdringen ? Gelooft ge, dat het voldoende is om de leugen te overwinnen ? Neen, men moet de erkende waarheid er voor in de plaats stellen en deze
de overwinning bezorgen, ook al gaat men er zelf aan te gronde ! Die waarheid is voor
mij de natie, het eensgezinde volk, waartoe ik behoor en waaraan ik mij gegeven heb
Haar dienen beteekent aan Gods eeuwigen Dom bouwen, welks fundeeringen in den
geboortegrond vastzitten en welks torenspits tot in den hemel reikt !"
Daarom kan dit boek ook verhelderend werken in onze eigen tijd. Tua res agitur
v. H.

Bijbelsche Monographiëen. De waarde van het Oude Testament
voor het godsdienstig leven, door Dr. Lorenz D u rr. J. J. Romen & Zonen.
Roermond - Maaseik.
Dit werk, uit de serie waarvan ik de uitstekende studies over enkele profeten reeds
vroeger met een kort woord aanbeval, is een vertaling van een Duits werk uit 1928,
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dat nu door de kritiek op de waarde van het Oude Testament voor het Godsdienstig
leven, voor Duitsland een bizondere actualiteit heeft verkregen. Dit is natuurlijk niet
met gelijke geldigheid over te nemen voor de vertaling. De kwaliteiten van dit boek
maken echter een dergelijke aktuele belangstelling niet nodig. De lezer van dit blad
houde in het oog, dat het boek voor Katholieken geschreven is. v. H.

Ons leven. Voordrachten over het Christelijk leven, gehouden in de
Martinikerk te Groningen. Bij J. B. Wolters Uitgevers - Maatschappij.
Groningen, Batavia. 1934.
De winterlezingen in de Groningse Martinikerk genieten in Groningen een belangstelling,
die andere comité's voor winterlezingen jaloers kan maken. Ze munten altijd uit door
een goede keus van het onderwerp en bekwame sprekers. Terecht rekent de firma
Wolters er dan ook jaarlijks op, dat ook buiten Groningen belangstelling voor deze
lezingen bestaat.
Dit maal was de titel, die de vijf lezingen samenbond : Ons leven, Prof. Aalders sprak
overDe zin van ons leven,Ds.LuteynoverDe vreugden van ons leven,
Dr. Rooseover Het leed van ons leven, Prof. Haitjemaover De kracht van
ons leven en Ds. te Winkel over Het einde van ons leven. v. H.

De tien geboden, door Jan H. Eekhout, W. G. v. d. Hulst, D. Hogen

Kuyper -v. Oordt, Rie van Rossum, H. J.-birkJzn.,HdeBu ra
Heynes, J. K. van Eerbeek, G. Sevensma-Themmen, C. Rijnsdorp. Teekeningen
van Roeland Koning. 's Gravenhage. D. A. Daamen's Uitgevers-Maatschappij N.V.
Met weinig verwachting ben ik gaan lezen. We hebben nog weinig auteurs van groot
formaat, die alles kunnen, ook de vrij onmogelijke opgave de tien geboden in novellente parafraseren. Dat in oogenschouw genomen, is me dit boek meegevallen. Jan Eekhout
opent al dadelijk heel goed ; van de Hulst had met de afgoderij een moeilijk onderwerp,
maar hij had nog een oude schets uit een kerstboek, die wondergoed paste en die dit
grote voordeel had, dat hij daarin de stof bracht in de sfeer van de legende, waardoor
het aanbidden van een „ander beeld" reëel blijven kon, het is alleen jammer, dat hij
door een „happy end" het tegelijk in de kerstboekjessfeer houdt. Het is mogelijk deze
bundel zo in zijn geheel door te lopen zonder al te veel teleurstelling te ontmoeten. Toch
reikt geen enkele schets boven het middelmatige genre, dat ons alleen een bewijsje is
dat de auteurs hun ambacht goed verstaan. Een boek dat men bewaart, een schets die
men niet missen wil, is niet ontstaan.
Het werk van Roeland Koning, b.v. de biddende boer bij het tweede en bij het derde
gebod, blijft langer bij, al bevredigt zijn werk over het geheel ook niet.
Er zijn in de laatste jaren te veel werken van deze aard verschenen. De kerstboeken vary
Risseeuw hebben er de weg voor gebaand. Nu de auteurs ook nog hun onderwerp ire
opdracht krijgen, moeten deze uitgaven steeds onbelangrijker worden. v. H.

De kloof zonder brug, door Rie van Rossum. Uitgegeven door Bosch en
Keu n i ng te Baarn.
Dit boek had ik al een hele tijd geleden willen bespreken. Dat dit niet gebeurde, kwam
door het verschijnen van een paar andere werken uit eigen kring, die ik in één opstel
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had willen behandelen. Dit is door omstandigheden niet meer mogelijk, waarom ik
me haast mijn plicht tegenover dit werk te volbrengen.
Deze roman is het genoegelijk verhaal van een normaalschoolklas, in het jaar van „het
examen". Rie van Rossum heeft een grote belangstelling voor het detail. Met grote
liefde en uitvoerigheid wordt het kleine belangrijk gemaakt. Want dit wil ik voorop
stellen in deze bespreking : Rie van Rossum is in de kleine dingen voortreffelijk. De verschillende jongens en meisjes heeft ze raak gezien en door tal van kleine dingen raak
getypeerd. Er zijn aardige milieutekeningen. De leraren blijven van de klas uitgezien en
daardoor een beetje naar de caricatuur getrokken, maar de jongens en meisjes van de
klas, vooral de meisjes, zien we onder allerlei omstandigheden, in en buiten klasseverband. D e k I o o f z o n d e r b r u g is een aaneenschakeling van goede details zonder
veel belangrijk gebeuren. Alleen „het examen". Dat groeit dan ook buiten zijn eigenlijke
betekenis uit. De examenangst van de klas is abnormaal, gelijk ook de titel te zwaar
de bedoeling van de schrijfster onderstreept. Door de uitvoerige détailbehandeling heeft
ook de compositie wat geleden ; het werk is te overladen. Rie van Rossum zal zich
bij het verder werken enige beperking op moeten leggen.
Maar dit mag uit haar eersteling in alle geval gekonstateerd worden, dat ze zich hiermee
al dadelijk een aardige plaats heeft veroverd. Het is onbetwistbaar, dat zij goed schrijven
kan. Als zij zichzelf goed onder tucht stelt, kan zij een van onze beste schrijfsters worden.
v. H.

Buiten waait de zomerwind, door Deanna Oterdahl. J. M. Meulenhoff.
Amsterdam. 1934.
Deanna Oterdahl, de Zweedse schrijfster, heeft, dat blijkt uit de vertaling van boek
na boek van haar hand, burgerrecht verkregen in Nederland. Het is best te begrijpen
ook. Haar romans en haar verhalen hebben iets zeer aantrekkelijks. Er is doorgaans
een sentiment in dat tot het gemoed spreekt en dat toch nooit tot volslagen weemoed
stemt.
„Buiten waait de zomerwind" is opnieuw een voortreffelijk staat van haar talent. De
titel karakteriseert goed de sfeer van deze roman : een idylle, waarin nog genoeg werkelijkheid aanwezig is, om haar aanvaardbaar te maken. „Er was eens een tuinman die
Sven Eriksson heette". — Sven Eriksson is een door-en-door goed en evenwichtig mens,
een kweker, die z'n bloemen als kinderen en z'n kinderen als bloemen verzorgt. Elisabet is een flinke, zorgzame moeder.
Na de dood van Sven, als de tuinidylle verwisseld moet worden voor het van zon en wind
afgesloten leven op een bovenwoning, straalt toch het hart van deze vrouw nog over de
jeugd van haar kinderen ; ze verheldert zelfs het lot van twee opgroeiende knapen, die
Indertijd door Sven in het tuinvak opgeleid zijn.
Elisabet's zielsgloed zorgt ervoor dat in het bestaan rondom haar nooit de verkilling
de overhand krijgt. Deze egale temperatuur van het boek oefent een weldadige werking
op de lezers, en zeker op dezulken die wel eens behoefte hebben aan de koestering van
luwte en licht, aan een romantiek, waarin het schrille en harde in een blijmoedige
liefde tot het leven wordt verzacht.
Er verschijnen immer, en vooral in deze tijden, veel boeken die ons zogenaamd levenswijs maken. Dat is bij lange na niet overbodig, maar het resultaat is vaak : een nog gepantserder hart. Het is goed en nodig dat er ook boeken zijn als dit van Deanna Oterdahl
in welks sfeer de harde korst weer eens ontdooit zonder direct een tranenstroom tot
gevolg te hebben.
d. B.

MARIA MAGDALENA

10 IJPMA

ik zag den rabbi uit Nazareth. Hij was zeer schoon, maait moe,
en zijn gang was als droeg Hij een groote last.
Mijn hart begeerde zeer Hem te laten rusten aan mijn borst en te leggen
mijn handen rond Zijn hoofd,
zooals een moeder haar handen legt rond het hoofd van haar koortsig
zieke kind.
Stil zocht ik Hem te wenken naar mijn huis, als zoovelen, die rustzochten,
voor een nacht in mijn armen.
Ik keek tot ik Zijn blik opving om Hem te wenken met mijn oog.
ik kon niet, toen ik zag Zijn oog, waarin blonk een reinheid, die ik niet
kende
en een liefde grooter nog, dan de liefde van mijn moeder, als zij mij kuste,
voor ik slapen ging.
Diep in mij brandde de schaamte.
De Satan voer in mij. Hij gaf mijn lijf kracht en schoonheid, zoo dat het
zich geven kon aan ieder, die het begeerde voor zijn geld.
Ik kon niet meer terugdenken in eenzaamheid aan het oog van Jezus.
Satan werd sterk in mij.
Mijn lijf werd mij een walg maar ik kon niets doen, dan mijzelf geven elke
nacht.
Want Satan was mijn meester.

In het druk gewoel der stad ontmoette mij Jezus.
Hij zag mij aan en Ik moest vluchten, maar Zijn blik was sterker, dan de
geest in mij.
Hij leidde zijn hand op mijn hoofd en sprak : „Maria gij zijt mijn ".
ik voelde, dat Satan week.
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In mij bloeide een groot geluk.
Simon kwam, die mij alleen kent des nachts,
Als het licht is, neemt hij zijn kleed bijeen en gaat mij voorbij, als een kreng.
Hij vroeg Jezus in zijn Huis.
Toen ik wist dat de maaltijd in Simons huis begonnen was, ging ik daarheen
want ik moest mijn Verlosser danken.
Mijn flesch met nardus, die ik kreeg van hem, wiens liefde rein was voor
mij, nam ik mede.
Niets anders wat ik bezat, was een waardig offer voor Hem.
Ik zag Hem en niemand anders,
Stil ging ik achter Hem staan.
Maar toen ik dacht aan alles, wat Hij deed, begon ik te sch reiën en mijn
tranen vielen heet brandend op Zijn voeten.
Er was niets waarmee ik drogen kon.
Toen nam ik de spelden uit mijn haar, dat golfde als een stroom bloed over
Zijn voeten.
Eensklaps zag ik de gasten kijken.
„Maria de slet. Wat doet zij bij de meester ?"
„Hij is hier vreemd en weet niet, dat zij een hoer is".
Zoo spraken zij.
Ik voelde, dat mijn naam niet genoemd mocht worden met die van Jezus
en wilde heengaan.
Snel brak ik de hals van mijn flesch : de nardus vloeide over Zijn hoofd.
Jezus sprak tot Simon, die mij beduidde heen te gaan :
„Gij hebt mij ontvangen als een bedelaar, maar zij heeft mij geëerd. Overal
waar men van Mij spreekt zal ook haar naam genoemd worden ".
ik ging heen vol vreugde over Zijn woord. Hij de Reine verbond Zijn Naam
met die van mij.
Als een Broeder.
Voor altijd.

AVONDMAAL

TH. VAN DER LEEK

Uw dienaar drong en noodde ons tot komen.
Op Uw bevel. Gij waart aanwezig, Heer.
Wij overwonnen nauw het angstig schromen,
De schucht're weifeling van d' eersten keer.
Uw dienaar brak het brood en gaf den beker
Op Uw bevel. Gij waart aanwezig, Heer.
Wij aten en wij dronken, o hoe zeker
Geloofden wij in Uw vergeving weer.
Zoo waren wij, o Heer, voor 't eerst Uw gasten
En deden ons te goed aan simp'len overvloed
Want wat wij niet met onze vingers konden tasten:
't Was Uw vergiffenis, Uw eeuw'ge liefdegloed.

READE LIEBE

WOUTER VAN RIESEN

Toen in de veertiger jaren van zeventienhonderd Elize Bishof zich te
Akkrum vestigde, zeide men van haar, dat zij een vrouw was, wie men
het aan kon zien, dat zij een leven achter den rug had. Zij was heel anders,
dan de andere vrouwen der Hernhuttersche nederzetting in wier midden
zij bij een oude bloedverwante gastvrijheid had gezocht. Haar kleed i ng
was niet zonder zwier, zij het ook in gedekte kleuren en het haar droeg
zij niet zedig verborgen in een witten kap, maar toonde het in heel zijn
rossig bruinen glans, waaraan haar bijnaam „Reade Liebe" te danken was ;
in een scheiding, met aan weerszijden afhangende krullen, welke deels
het voorhoofd overschaduwden, deels de roodgetinte oortjes verborgen,
waarvan een klein stukje met een zilveren ankertje ondeugend te voorschijn piepte.
Wie zij was en wat zij geweest was, kwam men niet te weten, ondanks
alle gissingen. Men sprak veel over die vervloekte nieuwe sekte,welke daar
in Utrecht zou hebben gehuisd en zich naar andere plaatsen, vooral het
ontuchtige Amsterdam zou hebben uitgebreid. De Jansenisten, zeide men
met een huivering van afkeer ; 't geloof was uit het verdorven Frankrijk
overgewaaid. Een der zedelooze vrouwen uit de omgeving van den nog
zedeloozer koning daar, die met zich liet sollen en alles beaamde, wat deze
Jezebel hem voorzeide, had dit geloof in de wereld gebracht en hoe kon
daar iets goeds van uitgaan ? Zij was de vijfde of zesde van een reeks afschrikwekkende persoonlijkheden in de koninklijke gunst en om een zondig leven
te boeten, had zij haar toevlucht gezocht in een nieuw geloof, zoo streng
en vol huiveringwekkende stelregelen, dat het iemand bang om het hart
werd, wanneer daarvan ook maar iets werd ontvouwd.
En van die sekte heette Reade Liebe een aanhangster. Het waren weliswaar slechts veronderstellingen, welke men haar nagaf, want niemand
wist het ware. Wat de meeste vrouwen in haar niet uit konden staan, was
haar houding tegenover de mannen, een eigenaardige mengeling van kame-
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raadschap en terughouding. In de bijeenkomsten der gemeente zat zij diep
aandachtig onder het gehoor en haar stem was het, die in het gemeenschappelijk gezang, met groot, donker geluid, sterk de klanken steunde.
Soms hief zij onder de prediking onverwacht het hoofd op, als in levendige
instemming met het gezegde, soms verscheen er iets van een glimlach om
haar lippen, of trokken er vreemde schaduwen over haar uitdrukkingsvol
gelaat en eens -- en als een sterk stuk was het aangeteekend in de „You rnale" van den voorganger, had zij hem bij een uitleg van de Schrift openlijk
tegengesproken !
Er was gesproken over de broederschap en de vermaning werd gegeven
om in liefde elkanders lasten te dragen, toen zij met kalme verwondering
gevraagd had, wanneer dit dan geschiedde in het werkelijke leven ? En
zij had feiten aangehaald van wantrouwen, afgunst en strijd om den voorrang onder de leden der gemeente, welke niet te loochenen waren en zij
had besloten met de woorden uit den zendbrief Pauli aan Timotheum
„het einde des gebods is liefde uit een rein harte ende uit een goede
conscientie ende uit een ongeveinst geloove". En scherp een paar vrouwen
aanziende, die een vorige samenkomst hadden gemaakt tot een fellen twist
over de uitverkiezing : „van dewelke sommige afgeweken zijnde, hebben
haar gewendet tot ijdelsprekinge, willende leeraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen ".
Haar woorden hadden een stilzwijgen teweeg gebracht, 't welk meer afkeuring in zich hield, dan een storm van verontwaardiging. En sedert was
er stille vijandschap van ouderen tegen haar ontstaan, maar ook bewondering van jongeren en groote liefde van een enkeling ! Een enkeling, die
de waarheid van haar woorden had verstaan, die te zwak was om haar
uitspraak openlijk te durven onderstreepen, maar vol bewondering den
blik naar haar had toegekeerd en met zijn sprekende oogen haar een hulde
had gebracht! Hendrick Sorghe, die overgekomen was vanuit de Companye, om de groete te brengen aan de Akkrumer Broederschap van de
kleine gemeente, waar hij de voorganger was der ontgi n ners, die mede
uit de moedergemeente naar de veenstreken waren getrokken. Bij het
sluiten der bijeenkomst had hij Liebe en haar oude nicht begeleid door
de stille, duistere dorpsstraat, waar een gure voorjaarswind de huizen
geeselde. Wijd droeg hij den lantaarn voor zich uit, opdat de beide vrouwen
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voldoende licht op haar pad zouden hebben, de weg was ongeplaveid en voerde
halverwege over een smalle loopbrug met aan één kant slechts een leuning.
„Ik bewonder uw moed, Juffer Bishof", had hij gezegd, terwijl hij haar de
behulpzame hand bood bij het neerdalen van het tweetal treden van de
tille. Nicht Feikje, veilig reeds aan den overkant, met haar hoofd in het
regenkleed gedoken, maakte een opmerking over den wind, waardoor
zijn compliment voor Liebe verloren ging. Hij herhaalde daarom iets
luider : „Het was moedig van u, dat u zoo voor uw meening in de volle
vergadering durfde uitkomen ".
Zij liet zijn hand los, dankend voor zijn hulp met een hoofdknikje.
„Daar was geen moed voor noodig", zeide zij, even verwonderd van toon.
„Ik zeide, wat ik dacht en wat ik de waarheid vind, niet alleen over de
menschen hier, maar ook over hen in de gemeenten van de andere plaatsen,
waar Ik gewoond heb".
„U hebt zeker al veel van het leven gezien ?" vorschte hij. „Al in veel
plaatsen gewoond ?"
„Ik kan mij niet vereenigen met de uitspraak van de broederschapsgedachte,
die zoo spoedig mogelijk weer verwaarloosd wordt, als eigenbelang in
het spel komt. Dat is voor mij huichelarij ", ontweek zij den vraag, doorgaande op haar eigen onderwerp.
Hij knikte bevestigend, De hevige wind maakte voor een oogenblik een
verder gesprek onmogelijk. Dicht aaneen liepen de vrouwen naast hem,
uitwijkend voor iederen plas op den slijkerigen weg voor zoover die bij
het onzekere licht van den slingerenden lantaarn te zien was. Bij een hoek
gierde de wind hen tegen.
„Die lange Veenster dijk", zuchtte Nicht Feikje. „Maar nu zijn we er gauw.
Die geeft wat kou, als men tusschen de huizen uitkomt ! Gelukkig, wie
bij zulk weer veilig onder de dekens kruipen kan".
De maan brak een oogenblik tusschen de razend drijvende wolkflarden te
voorschijn, verlichtende den driesprong, de Kleef, waar de wegen van
Heerenveen, Oldeboorn en Leeuwarden bijeen kwamen en een scheefgezakte witte handwijzer de richtingen aanduidde. Verlangend staarde
Liebe den weg af.
„Nu," mompelde zij, „nu ver weg ! Naar 't Veen of Schoot of Wolvega",
en lachend opeens om Sorghe's verbaasd : „Houdt de Joffer zóó van reizen ?"
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bevestigde zij : „ja. En met dit weer. Zoo een storm...... " Opeens hield
zij in, de wind rukte aan haar omslagdoek, die met de breede franjepunten
onverwacht haar het gezicht benam. Zij stond stil en wankelde.
„Reizen en trekken is Bishof's aard ", zeide Nicht Feikje scherp. „Nou
heb je een voorsmaak van zoo'n kuierke ; zulke meer en dan gezond ".
Tevergeefs poogde Liebe haar hoofd uit den hoek los te warren. Het was
of de wind er met opzet mee speelde en haar bij iedere poging nog meer
in zijn plooien verstrikte.
„Toe, Feikjemoei", vroeg zij, maar reeds trad Hendrik Sorghe tusschen
beiden. Zwaar leunde zijn breede gestalte een oogen bl i k tegen haar slank
figuur. „Laat mij even helpen. Feikjemoei heeft zelf moeite om op den
been te blijven. Met de linkerhand hield hij den lantaarn omhoog en wikkelde
met de rechter de doekomslagen handig los van haar hals en hoofd. De
wind voltooide zijn pogen, want toen een laatste omslag losging, kwam er
een vlaag, die den doek geheel van het hoofd rukte, waardoor zij met
wapperende krullen in het volle maanlicht stond. Hij haastte zich haar den
sjaal weer om te slaan. Met onverholen bewondering in zijn groote grijze
oogen legde hij den doek over haar hoofd en schouders. Zij streek snel
en behendig de plooien glad, sloeg de beide uiteinden kruislings over den
borst en knoopte ze vast opzij van haar middel.
„Dank u wel ", haar stem klonk warm. Terwijl hij den lantaarn liet zakken,
opdat het licht weer over den weg zou vallen, raakte hij even haar hand
aan, schijnbaar toevallig.
„Draagt U geen kap ?" zeide hij verstrooid en eer zij antwoorden kon:
„Maar dat zou ook jammer zijn bij zulk een haartooi ".
Bevreesd keek zij hem aan. „Pasop, dat Feikjemoei U niet hoort, die ijvert
zoo tegen een krullenkapsel als te wereldsch".
„En vindt U dat niet ?" zeide hij, zich haastend om haar bij te houden, nu
zij sneller stapte om de oude vrouw in te halen, die door den wind gestuwd was voortgegaan.
„U vraagt zooveel", ontweek zij opnieuw, maar ziende zijn blik, die vol
warme belangstelling op haar gericht was, „Ik vind niet, dat het noodig is
om door uiterlijke teekenen in kleed i ng godsvrucht te laten zien. Naar
mijn begrip is het goede in dit leven om er met mate gebruik van te
maken. Van het kwade krijgen we vanzelf wel ruimschoots ons deel. Waar
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om zou ik dan met opzet mijn bestaan versomberen en noodeloos afstand
doen van wat mij nog bekoort ?"
„Misschien hebt U gelijk ". Hij zeide het aarzelend, met een diepen bijklank
in zijn stem.
„Wij kunnen alles op die manier werken der duisternis noemen. Ik geloof,
dat ik dan alleen een ander wat blijmoedige verzorging kan geven, als ik
zelf ook blijmoedig ben. Niet, als ik moet huichelen tegen mijn zin. Trouwens
daarvoor is dit bestaan te kort ".
„En als U nu eens tegen beter meenen in daarmee zondigde ?"
Zij waren het lage huisje genaderd, waarvan Nicht Feikje reeds den bovendeur had ontsloten.
„Dan is er Een, Die daarover zal oordeelen. En als U Zijn Evangelie kent,
dan behoeft U voor het oordeel van de wereld geen zorg te hebben ".
Zij stonden stil, beschut voor den wind door de oude leiboomen voor het
huis. Door een venster in het voorhuis drong een zwak schijnsel van een
inderhaast ontstoken lampje hen tegemoet.
„Nicht is moe en verlangt naar rust, daarom vraag ik U niet mee naar binnen.
Maar als U morgen nog eens wilt komen praten, is U welkom ".
Zij reikte hem een hand vanuit de plooien van den omslagdoek. Zacht
en fluweelig gleden haar vingers over de zijne. Langzaam omsloot zijn
breede hand de hare en hield deze een oogenblik vast.
„Merkwaardig wat voor gedachten U er op na houdt ". Zij trok haar vingers
terug uit de zijne, het was haar, alsof hij deze met moeite losliet. Even
kwam er weer iets van verwondering over zijn manier van doen, toen
hief zij glimlachend en blozend haar hoofd naar hem op : „Wel thuis en
onzen dank voor het geleide ", zeide zij op melodieuzen toon. Toen ging
zij in huis en schortelde onder- en bovendeur achter zich dicht.
Hendrik Sorghe bleef nog staan en zag hoe het tengere figuurtje door het
voorhuis ging en de kamer ingleed. Hij doofde den lantaarn, sloeg hoog
de kraag van zijn duffelschen schanslooper op, trok zijn muts diep in de
oogen en ging langzaam den weg, dien hij zooeven met de beide vrouwen
gekomen was. Nu alleen.
Dat voorjaar deed zich een huwelijksaanzoek voor. Gerben Slagter, een
steunpilaar der Broederschap, verloor zijn vrouw aan de scharlakenkoorts.
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Hij dreef een handel op Holland in vet slachtvee, wat hem tot een gegoed
burger van Akkrum maakte. Hij verzocht haar om de moeder van zijn vier
jonge kinderen te willen worden en tot ieders verbazing had zij geweigerd,
vriendelijk, zachtmoedig, maar beslist. Gerben liet het niet bij dit eene aanzoek, maar ontving opnieuw een afwijzing. Daar werd heel wat over gepraat
in datzelfde Akkrum. Sommigen noemden haar hoogmoedig, anderen
meenden, dat zij „gjin manljuesfleisk" 1) aan zich had, wat derden met een
smalend lachje den naam van Hendrik Sorghe deed fluisteren. En zooals
fluistertonen soms kunnen aanzwellen, zoo kregen ook deze terloops geuite schamperheden den omvang van een aantijging en werd de naam Sorghe,
verbonden met dien van „Reade Liebe", tot een lastering, waarvan de aanstoker op het kerkhof lag.
Een paar hoekenveegsters, dezelfde die gewoon waren de preeken scherp
na te ziften, meenden zich geroepen tot den taak Liebe eens duchtig aan
den tand te voelen. Bij het uitgaan van een samenkomst wachtten zij haar
op en wezen op de loopende praatjes, welke toch wel een grond van waar
zouden bevatten ! Waardig had Liebe de aantijging aangehoord, de-heid
woordvoerdster gewezen op haar bemoeizucht, haar achterdocht, haar
zucht tot kwaadspreken en haar meedoogenlooze ijdelheid, alle onder het
schild van naastenliefde, welke eigen fouten voorbij zagen en zochten naar
splinters in het oog van een zuster.
„En moet ik oppassen voor mijn omgang ? Met een lid van de Broederschap,
die van verre komt en het huis van mijn Nicht bezoekt ? Moet ik mij dan
verschuilen ? Of het huis uitloopen ? Mijn wegen mogen gezien worden,
denk er aan ! Ik durf mijn ooren te schudden, dat zij klappen !" Zoo was
zij doorgegaan, hoe langer hoe overtuigender. Jrokeezen gelijk, zijn jelui !
De menschenoffers bij hun stam ter eere van hun afgoden halen nog niet
bij de offers aan jullie hoogmoed en valsche bemoeizucht !"
Die woorden waren doorgedrongen en lange, lange jaren daarna werden
de nakomelingen der beide woordvoerdsters Irokeezen genoemd.
In den omgang met Sorghe bracht Liebe niet de minste verandering. Als
hij Akkrum bezocht en dat deed hij op gezette tijden, daar hij landerijen
bezat aan den Leppedijk, kwam hij vaak een uurtje praten in het lage huis
aan de Kleef, waar ook Nicht Feikje hem gastvrij tegemoet trad. Tot het
1

) niet van mannen wilde weten
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Liebe duidelijk werd hoe toch zijne gevoelens voor haar dieper dan vriend
werden. Haar gezond verstand deed haar inzien, hoe hier terstond-schapelijk
geremd moest worden, wilde zij ongedwongen met hem blijven omgaan.
Een oud Friesch spreekwoord echter luidt : Jen man moat it wiif foar de
helsdoarren weiskoearre".') Liebe's houding van afweer had de tegenovergestelde uitwerking op Hendrik Sorghe, dan zij bedoeld had.
Op een laten zomernamiddag had zij een kaper over het oorijzer bezorgd
bij een boerin halfweg Haskerd i j ken en na een uurtje pratens den stap er
in gezet, naar huis terug. Bij den tweeden „krommen ombocht" ontwaarde
zij een man, roerloos, steunende op zijn wandelstok. Hendrik Sorghe !
Een onaangenaam gevoel bekroop haar. Hier op den eenzamen weg in de
vallende schemering ? En eer hij een verklaring voor deze ontmoeting
kon geven, had zij hem gewezen hoe verkeerd het was zoo noodeloos zichzelf en haar in opspraak te brengen en hem verzocht alleen zijn weg te
vervolgen. Hij weigerde aan haar wensch gehoor te geven, zag in haar houding
van afweer een hinderpaal, dien hij als man, onberedeneerd wilde overwinnen,
niet luisterende naar haar waarschuwing voor het gevaar, dat een zoo groote
toenadering kon inhouden voor een ongehuwde vrouw ten opzichte van
hem, die hoofd was van een gezin. „Beter den omgang nu geheel te verbreken".
Heftig betoogde hij hiertegen in ; overmoedig, als een jonkman, zich ver
bekoring van een vrouw, die hem aantrok, maar van zich-lieznd
afstiet tevens en die door de weemoed in haar woorden blijk gaf, hoe ook
zij streed tegen aandoeningen, welke haar stille uren verontrustten. En
hij had beloften gedaan van een volkomen trouw in de toekomst, van te
willen breken met een verleden, dat hem drukte en waarvan hij zich tot
eiken prijs wilde bevrijden.
„Gij zult toch naar hen allen terugverlangen. Het is nutteloos U vrij te
maken. Beter is het, dat we vanaf dit oogenblik elkander niet meer zien,
na enkele weken zijt ge mij geheel vergeten ", en toen hij opgewonden
het hoofd schudde, had zij wereldwijs geglimlacht.
„Ge weet niets af van alles daarginds. Ge weet niet hoe mijn vrouw en ik
tegenover elkaar staan ". Met aandrang poogde hij haar te doen luisteren
naar zijne overredingen op den langen eenzamen weg, die zich in de vallende
1
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duisternis donker voor hen uitstrekte en vergleed in de vage schemeringen
van vervloeiend rood en geel aan den westelijken hemel.
„Ik wil niets ten nadeele van haar hooren. Zij behoort bij U en Uwe kinderen en tusschen man en vrouw plaats ik mij niet". Verwijtend viel hij
uit, waarom zij hem dan had aangemoedigd, doch koud verdedigde zij zich,
dat van aanmoediging geen sprake was. In zijn gesprekken had hij voor haar
nieuw, frisch leven hier gebracht, strookende met hare opvattingen, dat
zij daarom zijn bijzijn zoozeer had gewaardeerd.
„Alleen maar mijn gesprekken ?" Zijn stem beefde en een vreemde teederheid trilde er in door, somber en hartstochtelijk, zooals zij zich afteekende
op het strenge, verweerde gezicht. Den kop van een dweper, die al zijn
troeven zet op een enkele kaart en bereid is met den winst te stijgen, of
onherroepelijk met het verlies te gronde te gaan.
Opeens sloeg hij zijn arm om haar heen en trachtte haar naar zich toe te
trekken.
„Waarom probeert een man een overwinning te behalen op onzuivere
wegen, terwijl hij wéét, hoe dit een vrouw afkeer inboezemt ?" Zij zeide
het losweg, zonder een dieperen toon. Hij bleef staan en klemde haar nog
vaster in zijn omarming. Zij verzette zich niet, liet zijn mond bijna den haren
naderen en zeide toen, snijdend scherp : „Hoe armzalig is toch een man !
Vrouw, kinderen en gebrand op een kus, die met weerzin zou worden
ontvangen ".
Hij liet haar los en week een schrede ver van haar.
„O !" zeide hij en het klonk als een spotlach. Toen keerde hij zich om en
stapte den weg af, terug, met groote, overhaaste schreden. Zij volgde hem
langzaam, onverschillig in de wiegeling van haar gang. Een eind weegs bleef
hij staan, wachtte, tot zij hem had ingehaald en strekte toen beide handen
naar haar uit.
„Liebe", zeide hij en nogmaals : „Liebe". Zij gaf geen antwoord, maar ging
hem zwijgend voorbij, rechtop, met het verleidelijk heu pd raaien, dat zijn
blik aan haar bond. Hij bleef nu achter, maar rekte zijn hals om haar te beter
met zijn oogen te kunnen volgen. Scherp luisterde hij hoe luchtig en regelmatig haar tred opklonk op den harden weg. Tot twee malen toe probeerde
hij een gesprek, onderdrukte een opkomende koppigheid toen zij niet antwoordde en liep haar hardnekkig opzij. Hij keek nu op haar neer, groot en
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forsch en zag hoe fijn haar profiel zich afteekende tusschen de dansende
krullen. Het was, alsof zij zijn tegenwoordigheid niet meer bemerkte ; met
gevouwen handen liep zij voort, het hoofd wat achterover, alsof zij diep
nadacht. Voorzichtig legde hij een hand op haar schouder, in een poging
om alles weer goed te maken, doch niet wetende hoe te beginnen. Zij hield
haar schreden in en keerde zich met een heftige beweging tot hem. „Raak
mij niet aan !" en een stap teruggaande veegde zij met de hand over de
plek, waar hij haar had aangeraakt.
„Gij, die zoo weinig de perken kent. Voor wie ziet men mij hier aan ? Ben
ik een Franeker studentendeern, dat een man als gij mij niet weet te eerbiedigen ? Ik heb U hoog geacht. Ik gaf U blijk van mijn vertrouwen. Als
goede vrienden heb ik met U omgegaan. Als ik degene was, voor wie ge
mij schijnt aan te zien, zou ik dan gepleit hebben eerlijk te zijn tegenover
uw vrouw, mede terwille van uw kinderen ? Zoo ik gepoogd had U van
hen los te scheuren en ge hadt U dan laten gaan tot een daad, zooals ge
daareven hebt gepoogd...... Foei !" Zij nam haar wijde rokken bijeen en
verhaastte den tred. Sprakeloos bleef hij naast haar gaan. Niet wetend
wat ter verontschuldiging te zeggen. Zoekend naar woorden. Eerst in opkomende drift, toen met flitsen doordrongen van de waarheid van haar
woorden, tot verootmoedigend schuld besef zich van hem meester maakte. Hier
moest gesproken worden, bedacht hij. Maar hoe ? Eer zij den Kleef bereikt
hadden, waarvan vaag het witte waardshuis in de verte door de lindeboomen
schemerde. Zoo niet, dan was onherstelbaar de band tusschen hen geschonden.
Nog zocht hij naar woorden, toen zij staan bleef en zich tot hem wendde.
„Laat ons als goede vrienden scheiden ", zeide zij en nam zijn hand tusschen
de hare. „Het is goed tusschen ons beiden geweest. Ook dit gesprek was
goed èn uw gebaar van daarstraks. Het heeft mij doen inzien op welk een
gevaarlijken weg ik mij met U had begeven, terwijl ik kameraadschap meende
te hebben gevonden. Wij gaan nu uiteen. Voorgoed. Ik zal U geen kwaad
hart toedragen, integendeel, ik zal U dankbaar blijven voor het vele, dat
de uren met U mij geschonken hebben. Ge begrijpt dat niet, maar daar zijt
ge een man voor. En een man, die tot nu toe zuiver in het leven moet hebben
gestaan. Anders zoudt ge weten, hoe een vrouw van alles wat meer is dan
vriendschap kan walgen, indien dit niet klaar en openlijk voor de wereld tot
haar kan komen ".
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Ontroerd luisterde hij, de groote waardigheid, waarmede zij sprak, maakte
dat hij zich gevoelde als een schuldig kind.
„Niet uw leven, waarin ik moet ondergaan, doch mijn eigen weg, die eenzaam is, maar naar boven voert. Ik wenschte, dat ik als een laatste geschenk
U dit inzicht kon medegeven".
„O, Liebe", hij wrong de woorden uit zijn keel. „Spreek toch niet zoo.
Zeg niet, dat dit een afscheid voorgoed is. Ik ben tekort geschoten, maar
ik gaf mij geen rekenschap. Nu gij het zegt, besef ik, dat ik U iets heb aangedaan. Hadde ik geweten, wat ik deed, ik zoude U stellig niet aldus hebben
gekrenkt. Maar ik heb U zoo lief......"
„Ware liefde is zeldzaam. We praten er over en we weten vaak niet eens
wat het inhoudt. Er zijn tijden, dat ik niet meer geloof, dat echte liefde bij
menschen kan worden gevonden. Misschien moeten we telkens weer aan
haar eindigheid worden herinnerd, om ten slotte te beseffen, dat zij op den
Eeuwige alleen moet worden gericht ".
„Gelooft ge niet in liefde ?"
„Soms. Als we in trouwe oogen zien en weten, dat we niet alleen staan
met ons verdriet, dan kan er een oogen bl i k van onnoemelijke blijdschap
over ons komen. Jammer genoeg treffen we ook dan weer meestal zelfzucht, waar we meenden oprechte liefde te hebben gevonden ".
„Is het leven zoo bitter voor U geweest ? Wat moet ge al veel ondervonden
hebben, om zoo te kunnen spreken ".
„Och, er zijn zooveel levens door gebrek aan liefde en begrijpen bijna tot
mislukken gedoemd ".
,,Mislukken? Dat is een droevig woord ".
„Rijk tevens. Mislukken naar de wereld leert ons wat toewijding is. Ons
geven zonder beperking. En toewijding laat geen plaats voor uitzondering.
Als gij als goed Christen de Liefde lief hebt, dan is het verlaten van uw vrouw
en kind, terwille van wie ook, een halve toewijding aan uw edelste gedachten".
Zij waren het einde van den weg genaderd. Het was nu geheel duister.
Een lage heg scheidde het erf van Nicht Feikje's woning van den
driesprong.
„Vaarwel ", zeide zij, „en denk eens na over mijn woorden. Later zult ge
mij er misschien om achten ".
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Zij duwde het witte houten hekje open en zonder zijn antwoord af te wachten
liep zij het tuintje door en verdween door een zij-ingang.
Terwijl de paarden den schokkenden wagen door het mulle zandspoor
trokken, bedacht Hendrik Sorghe, dat het niet verstandig was zbó te leven
in den gedachtenban, dien de laatste dagen over hem hadden gebracht.
Een droog gevoel zat diep in zijn keel, vruchteloos poogde hij er tegen te
slikken. Het bleef, ofschoon hij een kwartier geleden aan den laatsten tol
een kruik bier naar beneden had gespoeld. Geheel tegen zijn gewoonte in.
Hendrik Sorghe was matig. Hij liet de zweep knallen, hoog in de lucht
boven de forsche bruine ruggen. De koppen bogen zich wilskrachtig, de
lange staarten pluimden over den leidselboom en met de teugels strak in
beide handen, voelde Sorghe hoe de gang er werd ingezet en de wagen
opeens met grooten spoed voortrolde door het diepe heidezand.
Neen, hij mocht niet toegeven aan dit verlangen, dat hem bij oogenblikken
worgde. Hier lag zijn werk, hier was zijn huis, zijn gezin, zijn drietal en
zijn vrouw, die een steun was in zijn bedrijf, als geen ander. Maar die innerlijk
zoo ver van hem af stond, als de eerste vreemde de beste. Die geen teederheid kende en hem, wanneer zijn verlangens uitgingen naar iets, dat dieper
was, dan arbeid en gesprek van iederen dag, voor een dwazen kerel uitmaakte.
De weg werd nu smaller, de boomen verdichtten zich bij een bocht, „als
treurcypressen bij een kerkhof", dacht hij, onderwijl hij de teugels iets
vierde om niet uit het diepe spoor te geraken. De knecht naast hem zat stug
en zwijgend op den voorbank, af en toe wischte hij met een rooden zakdoek
over het gezicht. Zijn voorhoofd, waarop dik de zweetdroppels parelden,
stak krijtwit af tegen de roode vlekken op de ingevallen wangen. Zijn oogen
stonden somber onder de zware wenkbrauwen, half grijs, half zwart, die
borstelig in een boog doorliepen naar de slapen.
„Drukkend, Jannes," poogde Hendrik Sorghe een gesprek te beginnen. Hij
gevoelde behoefte tot praten om van eigen gedachten los te komen. De
knecht nam niet de moeite om te antwoorden, maar knikte met een diepzinnige uitdrukking op het gezicht. Hij kauwde met smaak op een zwaren
dot tabak, links achter de kiezen, waardoor zijn kaken scheef trokken en
zijn gezicht misvormd scheen door een grooten buit. Af en toe boog hij het
hoofd buiten den wagen en hervatte zijn kauwgenot.
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Een laag huis kwam in zicht, wit gepleisterd, tusschen magere, jong geplante
boompjes ; een rij denneboomen aan den oostkant vormden de afscheiding
van de heide, die zich daarachter in den kim verloor. De paarden trokken
nog sterker aan, zij roken den stal. Een groote wit-zwarte gevlekte hond
begon van blijdschap te janken en rukte aan den ketting,waarmede hij aan
een laag groen hok was vastgelegd om zijn baas te verwelkomen. Loom stapte
de knecht langs het voorwiel uit den wagen en opende de schuurdeuren,
zoodat Sorghe binnenreed en de ander den bander weer sloot. Na een oogenblik kwam hij weer naar buiten, langzaam, in gedachten, ging hij op den
hond toe en streelde hem over den kop. Het dier huilde van genot en likte
onstuimig zijn handen.
„Luie preye !" keef een heldere stem. „Weer de heele morgen zitten droomen ?" Een breede, blonde vrouw vertoonde zich op het erf, een hand
op de heup, met de andere schudde zij een op het oog tienjarig meisje door
elkaar. „Waar is de breikous, die af moest zijn ? Wat heb ik gezegd ? Nog
niet eens aan den hiel begonnen ? Dat eindigt op het schavot. Den heelen
morgen verluierd. Wat heb je uitgespookt ? Bloemen gezocht en naar de
lucht gekeken ? Schaam je. Aan 't werk en gauw ook". Zij dreef het kind
voor zich uit, dat hoogrood van ingehouden tranen zich naar den vader
wendde, die haar optilde en bemoedigend op den wang tikte.
„Moeder geen reden tot ontevredenheid geven ", zei hij kalm, „Anke weet
wel, dat dit niet mag, is 't niet ?"
,Ja, vader". Heel schuchter. Zij hield zijn hand vast, alsof zij zich onder zijn
bescherming stelde. Met een poging om opgewekt te zijn, riep hij zijn vrouw
een groet toe, dien zij stug beantwoordde, waarna zij hem voorging in huis.
Den geheelen langen dag bleef een zwijgen hangen over de vrouw, die anders
gewoon was luidruchtig haar werk te verrichten. Met koortsachtige haast
wierp Hendrik Sorghe zich op alles, wat hem voor handen kwam. De dag
bleef een lange kwelling, met een terugblikken naar gisteren en eergisteren
tot eindelijk het uur van ter ruste gaan aanbrak. Niet als een bevrijding,
als een hernieuwde kwelling, met vrees voor den langen lichten nacht in
het slaapvertrek, dat hij deelde met haar, die hij toch uit eigen verkiezing
tot vrouw genomen had.
Toen hij binnentrad, bleef hij even verwonderd staan. Boven zijn bed hing
een breed schild, met sierlijke krulletters had hij zelf hierop geschilderd
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de woorden: „Saligh syn de reynen van hart, want Sy sullen Gode aan
-schouwen".
Wie had dit omgekeerd met het opschrift naar den muur ? Was het toeval ?
Had een windvlaag door het openstaande venster de dunne houtschijf gedraaid ? Of had zijn vrouw ....? Hij durfde niet verder te denken.
Toen hij neerknielde voor het avondgebed, zakte hij snikkend voorover,
het gezicht verborgen in beide handen. Hoe, wat moest hij bidden, waar
hij in bitteren strijd was ? En...... rein van hart .....??
.

..

Op de Heerengracht te Franeker vertoonden zich weinig wandelaars op dit
uur van den dag. De „Stad van Vrieslandts Academie" bood weinig verstrooi
voerden de verveling dikwijls op door vaak voorkomende-ingedburs
twisten. Het verschil in nationaliteit, de zeer ongelijke jaarweddes en het
onontkomelijk odium theologicum hoopte tusschen de professoren veel
brandbare stoffen, klaar om te ontvlam men. Deze disputen en het geestelijk
verkeer tusschen de enkelen, die elkander zochten, vormden met den kerkgang vrijwel de eenige uitspanningen, zoodat velen der studenten en ook der
professoren hun toevlucht zochten te Harlingen, wetende hoe in deze
dichtbij gelegen zeehaven zich kansen tot verstrooi ï ng voordeden, welke
het academiestadje niet bood. De schepen, die daar vanuit de Oostzee binnenvielen of van het groote Amsterdam aanvoerden van wat in Europa verhandeld werd, schonken dikwijls een gul onthaal bij de vrijgevige scheepskapiteins. En omgekeerd werden zij ook gezocht door de uit het buitenland
komende studeerenden om een gesprek over eigen land te kunnen voeren.
Met een sluitmandje aan den arm liep Liebe Bishof te turen naar de schepen
aan den waterkant. Zij zocht den tjalk van Abe Abes, die bij het Laboratorium
ergens moest voor den wal liggen. Dicht bij een smid, was haar gezegd. In
de verte, bij de Harlinger Brug zag zij hoe een paard een hoefstal werd binnen gedreven. Een man met een schootsvel voor maakte de touwen behendig
vast en hief het rechterbeen van het paard omhoog. Daar in de buurt zou
„De Vrouw Akke" wel liggen. Een jonkman, die de deur van het lage, in
de breedte gebouwde laboratorium uitkwam, riep een schertsend woord
tegen een kameraad. Het was bedoeld om de aandacht te trekken van de
jonge vrouw met den wiegelenden gang en de wuivende krullen aan weerskanten van het blanke gezichtje. Met een glimlachje sloeg Liebe de oogen
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neer om op te botsen tegen een heer, die onder een luifel van een boekwinkel vandaan kwam. Verrast mompelde hij iets van een verontschuldiging,
die Liebe met een vriendelijk woord afwees. Hij bleef haar nakijken, toen
zij de straat overstak, recht op het vaartuig toe, waar een struische kerel
haar wenkte.
„Goed nieuws uit Akkrum !" riep hij overluid. Een oude vrouw stak nieuwsgierig haar hoofd uit het roefje en glimlachte verheugd, toen zij de bezoekster herkende. Haar verweerd gezicht, geel en verschrompeld., werd
omsloten door een hagelwit gehaakt mutsje. Ze volgde met haar oogen
Liebe's bewegingen : vlug liep ze den loopplank over, drukte den schipper
met een schertsend woord de hand, sprong lenig over een paar opgerolde
zeilen, zette voorzichtig de voet op het smalle gangboord, terwijl ze zich
steunde aan het opgetrokken zwaard en liep met levendigen groet op de
zeventigjarige toe, die haar moederlijk naar zich toetrok en met haar voorzichtig de smalle treden van het glanzend rood geverfde trapje afging. In
het kraakzindelijke roefje stond de koffie te pruttelen in een koperen keteltje
op een bruin komfoor en haastig schonk de gastvrouw een kommetje vol
voor de bezoekster, waarop een levendig gesprek volgde vol uitroepen van
blijdschap over dit wederzien. „De Vrouw Akke" was dezen ochtend voor
den wal gekomen en had een reis gemaakt naar 't Heerenveen, terug over
Akkrum, vanwaar de schipper en diens moeder allerlei nieuwsberichten
medenamen voor Liebe. Zij had dezen zomer onverwacht de woning van
Nicht Feikje verlaten en nam in de academie-stad de huishouding bij een
der hooggeleerden waar.
„Feikje het soo na je 'vraagd. Zij mist je op alle kanten. Waarom hew je
dat toch deen, Liebe, dat je weggaan binne !"
De jonge vrouw antwoordde met een glimlach, zeide niets.
„Je hadden et daar soo goed en fredig. Nou ja, die rabbery en dat krakeel
met die frouluu, dat komt overal wel res voor, mut je dinke. Dat musten
je soo swaar niet opnimme".
„At se 't nou beter krye ken, Mem !"
De schipper had zich nu ook in het roefje neergelaten en was breeduit
gaan zitten op een opklapbankje. Hij goot zijn dampende koffie over in
een diep schoteltje en knorde welbehaaglijk onder het drinken, terwijl hij
Liebe van terzijde opnam.
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,,Mar altieden soo alleenig en onder freemden ! Nee, hoor, ik wu je wiezer
hewwe. Trouwe is trouwe".
Liebe lachte behaaglijk en sprak over den „foddekoer", 1) waar de oude vrijsters in kwamen, maar de schipper viel met zijn zware bromstem in : „dy
wird nog wel res opskud, mut je d i n ke en dan konnen jou wel ris boven
an kommen te liggen ".
Maar twijfelend had Liebe haar koffy gedronken en geluisterd naar de verhalen over Akkrum. Hoe Nicht Feikje ouder werd en de vrienden daar
het jammer vonden, dat Liebe zoo ineens weg gegaan was. En hoe de gemeente nu geleid werd door Hendrik Sorghe, die eerst in maanden niet
meer van zich had laten hooren, overstelpt als hij was met de werkzaam
zijn ontginningen daar ginds, heelemaal bij de kanten van Drenthe !-hedni
Maar, dat hij nu in Akkrum was komen wonen, omdat de kinders wat moesten
leeren en zijn vrouw daar niet meer in het achterland zitten wou. Zij was
zoo flink, werd algemeen gezegd en zij hadden in Akkrum een koemelkerij
begonnen, waar ze wel een bestaan uit maken zou en de gemeente zou er
wel bij varen, omdat Sorghe zoo de gave van het woord bezat.
„Zoo ?" Liebe oogde onverschillig naar de spreekster. Zou zij dit alles
met een bijbedoeling zeggen ? Zij sprak zoo nadrukkelijk. Dan was ze ver
van huis, want Liebe gaf in niets blijk, dat dit verhaal iets voor haar beteekende en dronk kalm het zooveelste bakje koffie en luisterde en praatte
tot zij afscheid nam met de belofte op een wederzien; tot de loopplank
begeleid door de oude vrouw en den schipper, die inmiddels zijn voeten
met grove gebreide sokken in vetleeren pantoffels had gestoken en Liebe
met een schertsend woord aan den wal hielp.
„jou konden nog wel een eintsje metgaan", zei de vrouw, welgevallig
knikkend.
„Dat waar ik krekt van plan", zei hij bedaard en zijde op zijde, nagekeken
en nagewenkt door de moeder, kuierden zij onder de boomen aan den walkant door en sloegen den hoek om naar de Voorstraat, waar zij voor een
hoog huis stil hielden.
„Het beste dan ", meende Liebe te zeggen, maar de schipper stak wat aarzelend zijn hand uit en zeide :
„Ik wou wel graag ris komme om met jou op te sitten".
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De jonge vrouw keek hem even aan ; niet verrast, zij had deze vraag al
zien aankomen en begrepen, hoe ook de moeder ijverde haar voorgoed een
plaats te geven aan boord van de tjalk de „Vrouw Akke", die dan misschien
herdoopt mocht worden in de „Vrouw Liebe". Zij zag de eerlijke uitdrukking in de donkere oogen, de wat verlegen glimlach op het stoere
gelaat. „Trouw als een hond ", dacht zij, „en eerlijk ! Maar een huwelijk......"
en met een schertsend woord wimpelde zij de vraag af, met de verzekering,
dat die tijden voor haar voorbij waren. Dat zij graag met hem en moeder
goede vrienden wilde blijven, maar niet dacht aan verkeering. Met wie
dan ook. En toen hij aanhield en opnieuw de vraag deed, nu met grooten
ernst, die bewees, hoe het zijne bedoeling was haar onder een vrool i j k
avondpraatje tot vrouw te vragen, wees zij vriendelijk, maar kort af en ging
snel het huis binnen.
Nog lang zag zij de diepe teleurstelling, die zich op het zongebruinde gezicht had afgeteekend en het korte „dan niet !" dat bits, als een dreiging had
geklonken, kwam haar dien dag nog vaak in de gedachten.
Schipper Abe Abes liet het niet bij deze vraag. Reeds den volgenden ochtend
was hij aan de deur met een pakje waschgoed. Dit was nog in Akkrum
achtergebleven en Nicht Feikje had het voor haar meegegeven en gisteren,
met het drukke praten, was het „Mem" heelemaal door het hoofd gegaan.
Ofschoon Liebe reeds gezegd had, dat zij midden in het werk zat, bleef hij
dralen. Hij moest met moeder des middags maar eens een kop koffie komen
halen, eer zij weer afvoeren. Dit had nog den tijd, verklaarde hij, want zij
moesten den verhuisboedel innemen van Mijn Heer Reiffenberg, die naar
Amsterdam ging en het zou nog wel een dag of wat aanhouden, eer alles
goed en wel aan boord was. Of Liebe niet eerst eens weer bij hen wilde
komen ? Mem was zoo slecht ter been. En Liebe beloofde grif, dat zij den
volgenden dag graag een uurtje wilde komen praten, maar op zijn vraag, of
hij dan stellig niet dien avond of een anderen kon komen te . jou n pizel jen ", 1
)

bleef het antwoord afwijzend.
Den volgenden dag aan boord weidde oude Akkemoei in den breede uit over
de deugden van haar Abe, die zoo goed voor haar was : de kroon van
haar ouderdom. Die niets in zijn mond zou steken, of zij moest het eerste
en het beste er van genieten. Die zijn tijd en geld niet verbraste in tabacks1)

een avondpraatje houden.
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collegies, zooals andere schippers in havenplaatsen en nog nimmer onbekwaam
aan boord was gekomen al de jaren, dat zij samen de „Vrouw Akke" bevoeren.
En dat het leven aan boord toch zoo gauw wende en een groote afwisseling
gaf ! Overal kwamen zij en dat zou krekt wat voor Liebe zijn, die al zooveel
van de wereld gezien had. En dat zij te Harlingen, vlak bij de kerk een knappe
woning bezaten, heelemaal vrij, met een aardig stuk tuingrond er bij, waar
zij 's winters woonden. En als Abe nog eens trouwde met een vrouw, die
Akkemoei ook zoo naar den zin was — want zij hadden beide dezelfde op
het oog — dan kon die, als zij dat verkoos, ook aan den wal wonen, want
dan ging Abe weer vast varen op Amsterdam, met nog een knecht meer aan
boord.
Zoo prees en bood Akkemoei, terwijl haar zoon stil luisterde en bedachtzaam knikte, instemmend met elk woord, dat zij zeide en hun beider blikken
zeiden nog meer, dan deze reeds heel openlijke verklaring. Maar Liebe
had in haar leven voor heetere vuren gestaan en zeide, dat zij Akkemoei
gelukkig prees met haar zoon en dat zij hoopte, dat zij nog lang voor elkander
gespaard mochten blijven en dat zij er zeker van was, dat een flinke, oppassende kerel als Abe aan iederen vinger wel een vrouw kon krijgen, die
hem waard was, desnoods wel twee. Maar hiermede was Akkemoei het niet
met haar eens, een degelijke vrouw was in den tegenwoordigen tijd ver
te zoeken, de meeste meisjes waren pronkepoppen, „riek op de diek",
maar van aanpakken wisten zij niemendal. En buitenlat, zoo piepjong moest
Abe er ook geen hebben. Hij zelf liep al naar de veertig en daar hoorde
geen jong sniggel bij, dat nauwelijks van toeten of blazen ' wist, liefst een
zoo om en bij de dertig, die wist, wat oude menschen toekwam, want, dat
stond Abe te prijzen, als hij trouwde, dan moest hij er zeker van zijn, dat
zijn vrouw ook goed voor „Mem" zou wezen, zoodat Akkemoei er een
dochter bijkreeg. En Liebe verwonderde zich inwendig over Nicht Feikje,
die klaarblijkelijk zulke goede getuigschriften had gegeven, terwijl te Akkrum
toch wel eens donderwolkje over het huis gegaan was. En Liebe dronk
bedaard haar koffie en at smakelijk de sneden fijne koek, die Akkemoei
haar toestopte en zij knikte instemmend, toen Akkemoei haar vroeg, of
Abe niet een goed „Sydsilver" 1) waard zou zijn. Maar zij vertelde daarna
argeloos, dat zij zich te Franeker in haar plaats als huishoudster volkomen
1)

levensgezellin.
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naar haar zin gevoelde en er niet zoo gauw aan dacht hier weer vandaan te
gaan. Een warme stal, goed voer en een jonge dienstbode onder haar, wat
wilde zij meer ? Trouwen was voor haar uitgesloten. Zij had te
veel huwelijken gezien, om daar naar te verlangen.
Dat was niet naar de smaak van de oude vrouw en toen, bij het naar huis
gaan, Liebe zich op den hoek van de Voorstraat nog eens omwendde, riep
ze met haar dunne stem, dat zij zich nog maar eens bedenken moest!
Maar Liebe bedacht zich niet. Ook niet, toen de schipper — nu wat minder
weifelend — nog eens met zijn verzoek kwam en als vereering haar een
gelakte japansche doos bracht, goudgeel, met glanzende zwarte dames
en heeren in ragfijn gesilhouetteerde landschapjes en binnenin twee looden
busjes, gevuld met geurige Oost-Indische thee. En toen Liebe aarzelde deze
aan te nemen, was de teleurstelling op zijn gelaat zoo eerlijk zichtbaar en
zijn woorden : „Mem zal er niet tevreden over wezen ", klonken zoo ernstig,
dat zij eindigde de doos te behouden. Van een toestemmen in een nadere
verhouding was echter nu evenmin sprake. Tot een dag voor de afreis,
Bouke, het jonge knechtje, haastig kwam aangeloopen. Of Liebe nog wel
even aan boord wou komen ? De Vrouw was uitgegleden over een tros
en had haar voet leelijk bezeerd. En Liebe was inderhaast naar de Harbinger
brug geloopen en daar vond ze Akkemoei op twee stoelen en een kom
vol edik en water naast haar, waarin zij met een pijnlijk gezicht een stuk
oud linnen drenkte, waarmee zij de bezeerde voet omwikkelde.
Of Liebe niet iemand wist, die haar voor enkele dagen kon bijstaan ? En
daar het juist naar den oorloftijd trok en Liebe's huisheer dezen placht
door te brengen bij zijn familie in Groningerland, zeide zij, dat zij toestemming wilde vragen om Akkemoei een paar dagen te verzorgen, desnoods
een stukje van den reis naar Amsterdam mee te maken tot er andere hulp
was, of Akkemoei weer zelf in de baan kon. En zij gaf tusschen de regels
door heel duidelijk te kennen, dat deze bijstand enkel ter wille van de oude
vrouw geschiedde en zij in geen geval iets van toenadering van den schipper
wilde weten en Akkemoei, verheugd over deze onverwachte uitredding,
beloofde grif, dat zij en haar zoon hierin niets, maar ook niets anders dan
een vriendendienst zonder eenige bijbedoeling zouden zien.
En den volgenden dag kwam Liebe aan boord en vertelde, dat zij van haar
heer den reis heelemaal naar Amsterdam mocht medemaken. En schipper
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Abe, anders zoo stil en bestendig, was nu vol kwinkslagen en gooide de
touwen los en langzaam voer „De Vrouw Akke" met gestreken mast onder
de hooge brug door, langs den trekvaart met de boomenrij aan weerszijden, Franeker uit op Harlingen toe, terwijl Liebe aan het roer stond en
bij iederen brug, waar zij niet onderdoor konden varen, „Bri.o.o.o." riep,
wat wilde zeggen „brêge aof" 1) en behendig stopte zij het verschuldigde
vierduitstuk in het klompje, dat de bruggewachter haar aan een hengelstok toereikte.
Op deze lange reis kwam Liebe tot de erkenning welk een waarlijk degelijk
man er in Abe Abes stak en ondervond zij met een diepe waardeering, hoe
hij geen enkele maal een toespeling maakte op zijn wenschen of haar trachtte
te winnen op een wijze, die zij zoo dikwijls van mannen had ondervonden
en welke zoogenaamde hulde haar kwetste als een beleediging.
En te Amsterdam vergleden de dagen in het geroesemoes van lossen en
laden en des namiddags liepen de vrouwen arm in arm de stad in, soms
vergezeld van den schipper, die haar vele bezienswaardigheden toonde en
in een herberg onthaalde op bier met gedroogde scharretjes. Zij lagen den
Zondag over en hoorden een beroemd preeker, twee malen op een dag
en verbleven den middag bij vrienden op den N ieuwend i j k, die een handel
dreven in Friesch laken en schapengrauw, dat voor werkkleeding zoo gewild
was. Op den terugreis viel halverwege een felle storm, joeg de wind als
een daverende orkaan neer in het wilde water om de tjalk, zwiepte het
lichte bootje achter het roer gebonden, in schokken heen en weer. Telkens
gulpte een golfkop over de slingerende boorden. Het opgezweepte water
in den Val van Urk kolkte in razende wenteling en met het verre vuurtorenlicht aan den overkant achter zich, lag eindeloos zwart een spookachtig
verlaten zee. Heele watervrachten beijzelden op het diepgeladen vaartuig,
soms scheen de voorsteven geheel in het kolkende element weg te duiken.
De kajuitdeurtjes klepperden in hun hengsels, de bout, er voor geschoven,
week telkens terug voor den harden wind en hoewel de oude vrouw haar
met aandrang ried beneden te blijven, had Liebe een oliejas aangeschoten,
stijf een doek om het hoofd gebonden en was naar boven geklommen. Abe
Abes, de zuidwester diep in de oogen, in druipende oliejas stijf over den
1)

brug af.
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duffel geknoopt, stond aan het roer en nauwlettend had zij geluisterd naar
elk zijner woorden, kort, duidelijk, als een snauw in de spanning van het
oogenblik. En zij had uitgevoerd, wat zij uitvoeren kon van deze wenken,
samen met den jongen, die als een kat over het dek gleed en luiken vastsjorde of touwen, die hem werden toegeworpen, aangreep. Zoo het werken
vergemakkelijkt, als een onbedreven kameraad, maar die de weinige krachten,
waarover hij beschikt, met ernst en overgave geeft. En in die welving van
wind en regen had het vrijmakend gevoel uit eigen zorgen haar tot een
ander mensch gemaakt. De greep van den storm deed haar loskomen uit
de gedachten, die haar omstrikten : de knagende hunkering naar een man,
dien zij ontvluchtte al vele maanden, maar die in stille uren weer tot haar
kwam en als een nachtspook haar met gloeiende verlangens omhuifde.
Een hunkering, waartegen zij dapper worstelde, die zij eerlijk had ontvlucht,
maar die als een booze macht haar telkens weer verzocht......
Nu, staande naast dezen eenvoudigen man, die op eerbare wijze blijk had
gegeven van gevoelens, welke de wereld mocht weten en die hij niet meer
had getoond, toen hij wist, dat zij deze niet wilde aanvaarden, zag zij zijn
stoere kracht, zijn evenwichtigheid en rust in het meest hachelijke oogenblik. Het was of hun gezamenlijke strijd hen nader tot elkaar bracht en een
warm gevoel welde in haar op, juist nu, nu hij uiterlijks niets aantrekkelijks
bezat, vormlooze klomp als hij was geworden in zijn druipend verwrongen
oliegoed. Nu de huilende wind zijn stem tot een rauw gekrijsch maakte
en ieder gebaar tot een vijandig vechten. Maar in dit alles leefde een mensch,
stri jdensbereid ! Staande buiten iedere gedachte aan zichzelf, volkomen opgaande in den kamp, die op behouden of vergaan zou uitloopen.
Uit den koers gedreven lieten zij het anker vallen op de hoogte van Stavoren,
tot de storm luwde en in de verademing na den doorgestanen strijd, leefde
een innige vertrouwelijkheid op en zeide Liebe „ja" op een beslissende
vraag voor het leven.
Was het Feikjemoei, die haar riep ? De stem kwam van over het water naar
het schip, dat in den Boorn gemeerd lag. Een vreemde, lichte stem was het
geweest, als een nagebootst kindergeluid, maar toen Liebe terugriep en vroeg,
wat zij wilde, antwoordde niemand. Dat was nu de tweede keer in deze dagen,
dat zij die stem hoorde, telkens, als zij alleen op het dek zat.
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Sedert gisteren stond zij in ondertrouw, samen waren ze naar Oldeboorn
gekuierd, waar het grietenijhuis stond. Vanuit Nicht Feikjes huis zou het
huwelijk plaats vinden.
Nu zat zij in haar eentje aan boord. De beide oude vrouwen waren arm in
arm den Feensterd i j k uitgestapt en Abe was het dorp in om over een vracht
te praten. Het plan was, dat zij daags na de bruiloft zouden weg varen, zoo
mogelijk op Harlingen toe, waar zij het huis bij de kerk als winterkwartier
zouden in orde brengen.
Wat verder de Boorn op zat de knecht te visschen in een bootje.
Weer werd haar naam geroepen, ditmaal duidelijker dan te voren. Dat
was geen verbeelding ! Onthutst keek zij rond, het geloof aan bovennatuurli j ke zaken was groot in deze dagen en hoe verlicht Liebe ook was, er was
bij haar genoeg van oude verhalen blijven hangen om te twijfelen aan de
mogelijkheid van een stem uit het water. Zij wendde het hoofd naar links,
niemand. „Liebe !" werd er wederom geroepen, nu hoorde zij het duidelijk,
de stem kwam uit een naburige bleek. Een opslagplaats was daar getimmerd,
een groen geverfd planken schuurtje, waar een raamopening over de
Boorn uitzag. Opmerkzaam tuurde Liebe er door in het half duister van
de schuur. Schemerden daar een paar oogen ?
„Liebe !" klonk het nogmaals, dringend en geheimzinnig. Zij haalde de schouders op en hervatte haar werk. Een kind misschien, dat „pi-ba" spelen wilde.
Een heldere stem zong over het water :
„Yn 'e Tere moarn, as d'amme rust
Fen it wyntsjen det oer it wetter strust......" 1
Het was de knecht, die, tevreden over zijn vangst, een liedje inzette. Onwillekeurig stemde Liebe mee in, terwijl ze haar draad afknipte, de grove
kous omkeerde en over haar gebalde vuist verschoof om te zien, of er nog
meer gaten in waren.
„Den komme er fálden yn it sljucht......" 2
zong nu een stem in het opslagloodsje, een diepe, donkere stem.
Met een schok liet Liebe haar werk zinken. Die stem ! Nu begreep zij wie
geroepen had. Zij aarzelde of zij zou opstaan en wegloopen, in het vooronder, of naar huis, maar er was iets, dat haar weerhield en dwong te
)

)

1 ) In den vroegen morgen, als d'adem ruischt — Van het koeltje, dat over het water speelt.
s) Dan komen er plooien in het slichte.
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blijven zitten. Werktuigelijk hervatte zij haar arbeid en dwong zich om
voort te zingen, gesteund door de heldere knapenstem.
„Sa ploeit Genede it m i nskehert......" 1
Een brok schoof in haar keel. Zij wilde voortgaan tot lederen prijs, maar
het klonk heesch en schor. Het was of een ander zong, dan zijzelf. Ze ging
verzitten, met de rug naar het schuurtje, het was, of zij de oogen op zich
gericht voelde, of tegen de blauwe lucht boven Nes en Oldeboorn zich
overal een gezicht afteekende : een sombere, zongebruinde kop, met groote,
droefgeestige oogen, die haar smeekend aanstaarden. Met een beweging
van verweer stond zij op, snel en vastberaden. Rolde haar werk samen tot
een pakje, schoot de zwartleeren sloffen aan, schoof de glazen lantaarn
boven het vooronder dicht en sprong aan wal. Zonder een blik naar het
schuurtje liep ze het klinkerpaadje door de bleek over en op huis toe. Onrustig en verontwaardigd.
Alles was toch weggekampt ? Sedert dien zomeravond, laat, aan den Heerenveenster Dijk. Om hem voorgoed te mijden, had zij Akkrum verlaten, te
Franeker een toevlucht gezocht en, sedert zij uit vrije keus haar woord
aan Abe gegeven had, meende zij alles, wat met den persoon van Hendrik
Sorghe in haar denken was samengeweven, te zijn vergeten.
Ontevreden op zich zelve ging zij haastig de zijdeur binnen, liep de ruime
keuken door, waar de rood en groene vloertegels glommen, keek in het opkamertje, waar Nicht Feikje na den eten wel eens placht te rusten,toen in de
groote voorkamer, met het uitzicht over de Kleef en waar de eiken blinden
half aan stonden om de zon te weren, die tusschen het dichte gebladerte der
gesnoeide lindeboomen doorspeelde. Zij riep onder aan den steilen trap,
of Nicht ook op zolder was en bevond zich toen moederziel alleen in huis.
De Friesche klok in het kleine voorhuis tikte zeurig ; langzaam verschoof
de gladgepoetste koperen slinger en de zware ketting met de gewichten,
deinde lichtjes heen en weer. De kat spon in de smalle vensterbank tusschen
de beide potten met bloeiende geraniums en het hagelwit geplooide gordijntje liet juist de spits van den Akkrumer toren tusschen twee smalle
geveltjes doorgluren.
Opeens werd het licht voor het venstertje verduisterd, een breede gestalte schoof er voor langs. Voorzichtig bewoog de klink van de voordeur,
)

1)

Zoo plooit Genade het menschelijk hart.
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hel licht viel in het portaal en een donkere gedaante stond voor haar. In
een ruk viel de deur toe. Onbeweeglijk bleef Liebe staan, niet bij machte
een woord te spreken. Het hart sloeg haar in de keel. Blijdschap en verontwaardiging maakten zich van haar meester en streden om den voorrang.
De binnenkomende zeide niets, maar bleef haar strak aankijken. Een wilde
vreugde sprak uit zijn blik. Het was Liebe, alsof al het bloed naar haar hoofd
golfde. Ze sloeg de handen tegen haar borst en ademde zwaar. Zoo verliepen
seconden. Geen van beiden zei een woord, maar staarde den ander aan.
Tot haar eigen verbazing bemerkte Liebe, hoe haar verontwaardiging slonk
en langzaam overging in een groote, onberedeneerde blijdschap, die haar
dadelijk weer met angst vervulde.
„Abe !" ging het door haar heen. „Wat doe ik ? Wat wil ik ?" Ze richtte
zich hoog op en balde de vuisten, pijnlijk krasten de nagels in de huid. „Wat
zoekt Hendrik Sorghe hier en op deze wijze ? Ik heb U gezegd, dat ik geen
studentendeern ben. Ga weg, ga dadelijk weg en vertoon U nooit meer bij
mij alleen. Wij hebben al aan te veel praatjes voedsel gegeven. Uw vrouw......
mijn man......" Zij sprak de woorden uit met snijdenden klem om zich zelve
pijn te doen met de gedachte, dat een onherroepelijke kloof stond tusschen
hen beiden.
„Ik sta onder de geboden. Maandag trouwen wij ". Ze zeide het zegevierend
en tegelijk was het of zij dood moe ineen zou zinken.
„Ik weet het. Ik weet het allemaal wel. Maar ik wil het niet. lk wil niet,
dat het trouwen doorgaat. Ik wil niet langer bij mijn vrouw blijven. Versta
mij wel. Ik weet wat ik zeg en wat ik wil. Wij beiden hooren bij elkaar.
Ik geef je niet op. Nooit, al moet ik er ook voor ten onder gaan ".
„Wie dat zegt, is al ten onder gegaan. Ge zijt zelfzuchtig. Mateloos zelfzuchtig. Wie zegt U, dat ik bij U behoor ? Ik hoor bij hem, met wien ik
Maandag trouwen ga. Gij hoort bij de moeder van uw kinderen ". En zachter :
„Ga nu heen. Ik wil niet, dat Abe U ziet in deze opwinding. Bespaar U liever
een vernedering. Hij is een beste kerel, maar streng en hij weet wat hij wil.
Hij vecht voor zijn rechten ".
„Rechten ?"
„Die ik hem gegeven heb. Vrijwillig. Met mijn woord van trouw. Ik heb
hem leeren hoogachten. Hij is geen man van woorden. Hij handelt. Het
heeft gegaan om leven en dood, in een storm. Toen heb ik begrepen, wie
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hij was. Ga nu heen. Hij is geen lafaard. Maar gij, tracht u zelf te zien, dan
zult ge erkennen, dat ge onmanlijk handelt ". Zij keerde zich om en wilde
het voorhuis verlaten. Hij was dadelijk naast haar en greep de kruk van
de tusschendeur.
„Neen ", zei hij heesch en er was een vreemde glans in zijn oogen. „Zoo
gaat ge niet. Ge moet me aanhooren. Nu, of later alleen, zoo ge wilt".
„Ge zijt nog lafhartiger, dan ik dacht, smaalde zij. „Een weerlooze vrouw
te dreigen. Wat heb ik met u gemeen. Niets immers. Kunt ge mij een handeling wijten, waardoor ik u recht heb gegeven zoo te spreken ?"
„Ik heb u lief, Liebe", hijzeide hetsnel, hartstochtelijk. ,,En ik Iaat u niet gaan ".
„Ge zijt waanzinnig ", beet zij hem af, „en ik zeg u te gaan. Dadelijk. Meent
ge, dat ge met een kind te doen hebt ?" Met een enkele stap was zij bij
de voordeur, die zij wijd openrukte. „Ga en dadelijk, of ik schreeuw de
heele buurt bijeen ".
„Durft ge dat ?" De uitdaging in zijn toon wond haar nog meer op.
„Ik durf alles, als het moet. Wie eenmaal door de hel gegaan is, is niet
zoo gauw vervaard" en staande op den drempel, tegen een man, die met
juk en emmers het pad afkwam : „Buurman, buurman !"
Sorghe, ziende, dat het haar ernst was, gleed achter haar langs en verdween
bij den zijmuur. Bedaard liep Liebe nu naar den weg en vervolgde, alsof
dit haar bedoeling was geweest, een vraag, of hij Nicht Feikje ook had gezien.
De man knikte bevestigend en wees in de richting van de Feensterd i j k.
„Daar komen ze al aan," zei hij en ging verder.
Weer alleen overviel haar een gevoel van ontevredenheid over zichzelve.
Was het wel goed geweest, dat zij hem zoo had toegegrauwd ? Zeker, zijn
houding was verregaand tegenover een vrouw, die in ondertrouw stond.
Maar de blik in zijn oogen, bijna die van een zinnelooze, de koortsige wijze
van spreken, wees dat alles niet op een toestand, die aan het waanzinnige
grensde ? Buitendien -- en ondanks haar helder inzicht werd toch de vrouw
in haar gestreeld -- welk een groote liefde moest deze man haar wel toedragen, dat hij, na zoovele maanden van scheiding, geen vergetelheid gevonden had, maar heftiger dan ooit was ontvlamd in een verlangen naar
haar, dat verzengde.
„Dat was geen lafheid ", overdacht ze nu, „die langs slinksche wegen haar
had gezocht. Dit was de houding, die hij meende te moeten aannemen
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om haar te sparen en tevens uiting te geven aan zijne gevoelens.
Hij was een dweper. Een van dezulken, die recht op zijn doel afgaat en geen
zijwegen kent, noch van schipperen weet. Had hij vroeger al niet gesproken
van een vereeniging voor het leven...... ?"
„Ik moet wat doen ", zeide zij overluid. „Ik moet aan 't werk. Waar blijf
ik met mijn gedachten ?"
In de keuken vond zij vuil eetgerei in den gootsteen. Terwijl ze de stukken
uiteen zette en zeepsop gereed maakte, dacht zij : „Sorghe" en opnieuw
„Hendrik Sorghe". Het hamerde in haar hoofd. „Zóó lang heeft hij aan mij
gedacht". En opeens overviel haar weer dat onnoembare gevoel van vreugde
bij de wetenschap, dat er op de wereld een mensch bestond, die haar zóó
lief had, dat hij bereid was alles en iedereen voor haar terzijde te stellen.
Maar tegelijkertijd wist zij ook heel klaar, hoe deze liefde ongeoorloofd
was en zij niet het recht had haar te aanvaarden, zooals zij tot haar kwam.
Hoe schromelijk zelfzuchtig deze in den grond was en den naam van liefde
niet waardig. Dat zij onherroepelijk te gronde moest gaan met dien man,
indien zij den durf zou hebben toe te geven aan de verlangens, welke haar
onder haar verstandelijk verweer beslopen, haar overmeesterden voor een
oogenblik, met een zoo weeke verinniging, dat het haar machteloos maakte.
Zij droogde de schalen en borg hen één voor één in de kast met zenuwachtige haast, zoodat één er van kletterend op den vloer viel.
„Gelukkig maar ", zeide ze halfluid, „wat ik na Maandag breek, is mijn eigen.
Dan kan geen mensch er mij over kapittelen ". En tegelijk was het of beeld
voor beeld, ieder onderdeel, iedere komende gebeurtenis van het huwelijk
zich aan haar opdrong. Zij bukte zich om de scherven op te rapen, toen
de achterdeur haastig werd open geduwd en Abe Abes zijn vrool i j k gezicht
om den hoek stak.
„Ook goeiendag en gezondheid! Aan 't breken ? Dat is een best voorspooksel. De oude wiefkes zeggen : scherven brengen geluk".
„{ k mag 't hopen, Abe", zeide zij vriendelijk. „Maar geluk is zoo'n groot
woord. Als we maar tevreden met elkaar zijn ".
„Daar zal 't bij mijn weten niet aan mankeeren, Liebe. Kom, laat ik eens
gauw helpen ". Hij knielde naast haar neer en zocht de kleinste scherven
bijeen uit een donkeren hoek.
„Nou he'k toch zeker ook wat te goede, is 't niet ?" en wat verlegen strekte
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hij beide handen naar haar uit. Gewillig liet zij zich omhelzen en dacht :
„Maandag. Dan zijn wij ver weg en dan is dit alles vergeten en verwaaid.
Abe meent het zoo goed met mij ". En in een opwelling van dankbaarheid
nam zij zijn hoofd tusschen haar handen en kuste hem op iederen wang.
Langzaamaan, in de vertrouwde nabijheid van Abe, diens moeder en Feikjemoei, vervaagde het korte, vreesaanjagende gesprek met Hendrik Sorghe,
zooals een angstig droombeeld in de klaarte van den dag weer wegtrekt.
Twee dagen later, -- het was Zaterdag — kwam een jongen van de Oude
Schouw met een boodschap van een woudboer, of Abe vandaar niet een
praam met vee naar Boornbergum brengen kon. Het zou wel laat worden
en voor middernacht kon Abe niet terug zijn, maar er was goede verdienste
aan verbonden, die hij niet kon laten voorbijgaan. Dus stapte hij met den
knecht er op af in stevigen schipperstred, wat voorover gebogen, wiegelend
in de heupen. De werkkleeren opgerold onder den arm, een pak door Liebe
gesmeerd brood mee. Zij wuifde hem na, tot hij over de title was en in de
bocht bij de Vermaning verdween. Toen bleef zij een oogenblik stil staan
en oogde over de Feensterdijk, die breed en groenend in de zonnige middag
voor haar lag en waaraan voor haar de herinnering van een schokkend
gesprek verbonden was. Nu was dat alles voorbij. Van Sorghe had zij sedert
dien middag niet meer gehoord. Morgen nog een drukken dag door het
vele bezoek, dat op Zondag wel komen zou en dan, Maandag het huwelijk.
Een huiselijke maaltijd in den kring van enkele allernaasten en Dinsdag :
de touwen los ! Het schip in de vaart! Het nieuwe leven tegemoet ! En
alles hier zou vergeten zijn door de plichten, welke de nieuwe staat meebracht. Die zij zoo trouw en nauwgezet mogelijk volbrengen wilde, niet
meer denkende aan wat achter haar lag, noch aan de gevoelens, die haar
bij tijden hadden verzwakt.
En toen, in dien zoelen Mei-avond, die zelfs in het lage waterland van het
Noorden iets van onzichtbare bekoringen van het Zuiden meebracht, hebben
Liebe Bishof en Hendrik Sorghe elkander weer ontmoet. In de late schemering
die langzaam, langzaam over de wijde graslanden aan den overkant van
de Boorn trok en die de daar liggende koeien hulde in het rood, blauw en
geel van een kleurenmengeling, zooals de bijna ondergegane zon die aan de
westerluchten mededeelt en waarin een sprookjesachtige bekoring ligt,
zoo groot en aan het leven ontrukkend, dat wij, wanneer we een tijdlang
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onze blik in hare diepten hebben doen verliezen, een beklemming gevoelen, als
weachteronszien en bemerken, dat deavond reeds diep en donker is gevallen.
Op zulk een avond moet het geweest zijn, dat Liebe Bishof, eer zij zich te
ruste begaf in het huis van haar Nicht, dat zij als bruid verlaten zou, zich
nog even aan boord van het schip, haar toekomstige woning, begaf om ver
naaigerij te halen en — geboeid door het vergezicht over weiden en-getn
wolken en de hooge boomen van den Nescher terp, zich omwendde en
een gestalte zag staan. Onder aan de loopplank van het schip. Hoog, strak,
roerloos, met de oogen op haar gericht in een oneindige smeeking van
jammer en armoede, zooals alleen een verlaten man werpen kan op de
vrouw, die al zijn zinnen en denken beheerscht.
In een aarzeling van schrik en afkeer deinsde zij terug, maar, zich rekenschap
gevende van de lafheid, die in een terugwijken lag, besloot zij het gevaar
te trotseeren en onbevreesd ging zij de weinige treden over de loopplank.
Aan wal gekomen, bleef zij voor hem staan, fier, onverschrokken en keek
hem recht in de oogen.
„Hendrik Sorghe ?" zeide zij, eer hij tot bezinning gekomen, haar kon aan
„Wat zoekt Hendrik Sorghe hier op duistere wegen in den laten-sprekn.
avond ? De voorganger van onze gemeente ! Die moet een ieder tot voorbeeld zijn !"
Hij strekte beide handen smeekend naar haar uit ; ze week niet terug,
maar legde voorzichtig haar rechterhand in de zijne.
„Als ge mij lief hebt, zooals ge zoovaak hebt gezegd en dat hebt ge toch,
nietwaar ?" Hij haastte zich de vraag te bevestigen. „Waarom doet ge dan
alles, wat mij schaden kan ?"
„Ik heb je lief !" Hij zeide het heesch eenige keeren achtereen en omklemde koortsig met beide handen de hare, die zij rustig in de zijne liet.
„Ik weet het. En er zijn oogenblikken, dat ik er gelukkig mee ben, heel
gelukkig, omdat uw liefde zuiver is. Dat moet zij wel zijn, anders zoudt ge
haar niet zóó lang voor mij zijn blijven koesteren. Gij, ge weet zooveel
van het leven ; wij hebben voorheen zoo dikwijls ernstig en verheffend
gesproken, weet gij wel, dat de hoogste liefde zelfverloochening is ?"
„Ach wat, zelfverloochening ! Er is niets, waar ik naar snak dan naar jou !
Ik kan het niet verdragen, dat ge morgen met een ander trouwen zult. En
ik wil het niet, versta je ? Ik wil het niet !"
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Zij glimlachte rustig. „Er is maar Een, Die wil, Sorghe !" zeide ze en zij
blikte omhoog. „Als het Zijn wil is, dat ik niet op morgen den man van mijn
keus volg naar de kerk, dan zal ik mij buigen. Maar nooit ondergaan, zooals
gij dat meent".
„En als ik je meevoerde ? En den dood met jou verkoos boven dit duldeloos
bestaan zonder jou ?" En hij gebaarde naar het zwarte, ri mpel looze water
van den Boorn, dat traag zich tusschen de groene oeverzoomen voortstuwde.
„Mijn lichaam zoudt ge kunnen overweldigen. Mijn ziel zou u altijd vreemd
blijven en ge zoudt u armer gevoelen, dan ooit ge geweest zijt ".
„Er is een stem, die mij zegt, dat je met mij gelukkig kunt worden. Met
mij alleen ".
„Daar zijn meer stemmen, die soms tot ons doordringen dan van den
Waarachtige ! En als ge goed acht geeft op wat er omgaat in uw ziel, dan
weet ge, welke de Zijne is. Hij heeft gezegd, dat de vrouw vader en moeder
verlaten zal om haren man aan te hangen. Dat woord geldt ook voor den
echtgenoot, die van haar zich niet mag laten scheiden ! Gij hebt een vrouw,
die de haren verlaten heeft en U gevolgd is, waarheen gij zijt gegaan en zij
is de moeder van uw kinderen. En gij," vervolgde zij, zacht steeds van toon,
maar dringender, „die een voorganger zijt van een gemeente, welke gij
zóó weet te steunen, waar is de kracht van uw geloof ? Gij weet...... gi j
moet dit weten uit uw uren van zelfinkeer, welk een steun dat is voor ons
allen : die vaste grond der dingen, die wij hopen, dat bewijs der zaken,
die wij niet zien ".
Al pratende deed zij een stap verder de bleek in ; hij volgde haar, geboeid
door haar woorden, een onbeschrijflijk droeve uitdrukking in zijn oogen,
die zich in haar blik verloren.
Levendig ging zij door: „Door de kracht van dat geloof hebben martelaren
den brandstapel beklommen. Zingende! Koninkrijken zijn overwonnen.
Denk eens aan onzen worstelstrijd. Deze kleine, verstrooide, lage landen
hier, met een handjevol boeren, visschers en kooplui tegen een rijk,
duizelingwekkend machtig als Spanje. Wat heeft God niet vermoogd door
den Zwijger ! Sterkten van den Satan zijn nedergeworpen en zoudt gij
dan niet bij machte zijn om te worstelen tegen inblazingen van den vijand ?
Wees toch man. Kniel, bid en blijf boven met Gods hulp. Ik weet wat strijd
is en ik weet het nog. Maar toegeven ? Vallen ? Struikelen desnoods voor
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een enkel oogen bl i k, maar dan opstaan en doorgaan met den blik naar boven !
Het korte leven, dat nog voor ons ligt, dient een wandelen te zijn in het
geloof en dat kan, als wij het voorbeeld der Heiligen en Profeten van ouds
navolgen. Vasthouden aan den Onzienlijke, aan God Zelf, dan kunnen we
volharden tot het einde en dan ", haar stem klonk heel teer en beschermend
legde zij haar hand in de zijne, „dan wordt het geloof tot een heerlijk aanschouwen, straks, als wij dezen korten baan hebben afgelegd.
Ga nu heen en vergeet mij niet, maar denk aan mij, als een zwarigheid op
uw weg, die gij hebt moeten overwinnen en God zal u kracht geven, dat weet
ik zeker. En ik beloof u, ik zal aan u denken met goede gedachten. Ga nu.
Als ge werkelijk mij lief hebt, toon mij die liefde door te volharden in wat
goed is voor u en dat daardoor een zegen zal worden, ook voor de uwen ".
Zij strekte haar hand uit, die hij aarzelend vatte.
„Ik zal het probeeren", zeide hij toonloos en keerde zich om. Hij boog
diep het hoofd en ging heen, langzaam, met slependen tred als van een
heél ouden man, gedoken in de schouders en daar was iets heel droevigs
in dezen gang, zoodat zij in medelijden hem nastaarde en een zachten glimlach over haar gezicht trok.
„Hendrik Sorghe, arme kerel. Arm en door eigen schuld ".
Toen streek zij met haar hand over het voorhoofd als om met een veeg
alle duistere gedachten te verjagen en zij tuurde in den westerhemel, die
in een teer blauw was overgegaan, waaraan een enkele ster flonkerde, die
in het nu spiegelgladde water van den Boorn weerkaatste.
„Mooi weer morgen," zeide zij haflluid en, opgewekter : „Mooi weer, dat
is een goed voorteeken voor den boask". 1)
In diep nadenken ging zij de bleek door, op het huis toe. Bij de keukendeur
bleef zij even staan en tuurde over het erf van de buren, waar langzaam de
donkere gestalte van Hendrik Sorghe bij een muurtje verdween. Zij knikte
bedachtzaam tegen de schaduw, die zich eindelijk nog slechts raden liet
en vouwde moederlijk de handen ineen.
„Sterkte, Hendrik Sorghe," zeide zij, „en Gods hulpe op uwén ons aller pad".
1)

Huwelijk.

AAN DE INZENDERS

REDACTIE

Na de aanvaarding van de taak, een arbeid van twaalf jaar voort te zetten,
hebben wij in een tweetal artikelen kort trachten toe te lichten wat ons
bij de leiding van het tijdschrift bezielt.
Wij menen niet, daarmee ten aanzien van het doel van Opwaartsche Wegen
iets geheel nieuws naar voren te hebben gebracht. Maar wel waren wij
van oordeel, dat dit geluid onder de huidige omstandigheden op geestelijk
gebied noodzakelijk weer eens moest worden uitgezonden.
Hetgeen wij hierdoor tevens hebben gepoogd te doen is : het geluid dat
ons als een echo in de inzendingen zal tegenklinken, stimuleren.
Oppervlakkig gezien mocht het er op lijken, of de Redactie met dat „critiek
en getuigenis" in de eerste plaats slechts voor zichzelf een gedragslijn uitstippelde, een houding bepaalde, die zij wenste aan te nemen speciaal bij
haar critische arbeid, dat wil dus zeggen : bij de bespreking van literatuur
en wat daarmee verband houdt.
De gedachte zou kunnen zijn opgekomen, dat er zodoende bij Opwaartsche
Wegen weer eens een verschuiving heeft plaats gevonden naar de zijde
van het essay.
Wij hebben eerder met de schijn, dat ons tijdschrift deze richting zou inslaan, te kampen gehad, en daarbij de sympathie verloren van hen, die wat
men noemt zo goed als uitsluitend „creatief" gericht waren.
Naar onze vaste overtuiging berust echter de indruk, als zouden „dichters
en prozaïsten" niet of in veel mindere mate onder dit „critiek en getuigenis"
besloten zijn, op een misverstand.
Wanneer wij toch — en dat zelfs zeer in het algemeen — de werkzaamheid
van den kunstenaar nader bezien, dan valt er zonder veel moeite te constateren, dat het werk van hen allen, zonder onderscheid, volstrekt in dit
teken staat.
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Om te beginnen staat elke „vormgever" c r i t i s c h tegenover zijn (ruwe)
materie. Het proces der omvorming, dat daarna een aanvang neemt, vindt
plaats in een gezindheid die zich beweegt van „verwerpen" naar „aanvaarden". En is tenslotte het werk volbracht, dan is hetgeen tot stand kwam
altijd op een of andere wijze een g e t u i g e n i s.
Nu ontvangen „deze beide wijzen van bewogenheid ", die ten sterkste op
elkander betrokken zijn, de verbizondering, de speciale gerichtheid, het
accent, vanuit de persoonlijkheid van den kunstenaar.
Wij geloven niet dat het, na twaalf jaargangen Opwaartsche Wegen en
vooral na de publicatie der laatste twee Redactie-artikelen, noodzakelijk is
nauwkeurig aan te geven, welke hoedanigheden deze persoonlijkheid zou
moeten bevatten om mede deel te kunnen nemen aan de taak, die ons tijdschrift bij voorkeur zou willen vervullen.
Aan allen die onze stem hebben opgevangen en bij wie ze „instemming"
heeft gevonden roepen wij toe : verenig u met ons. Stel Opwaartsche
Wegen in de gelegenheid om profijt te trekken van Uw inzichten. Zend
ons Uw verzen en Uw prozawerk, opdat wij in staat zijn ook daardoor te
„breken" en te „bouwen" aan de cultuur van onze tijd.
Wij beseffen, dat het thans moeilijker is dan b.v. een tiental jaren geleden
om de culturele werkzaamheid en de belangstelling hiervoor bijna geheel in
en op Opwaartsche Wegen te concentreren. Sedertdien heeft er op
o n s terrein — we mogen dankbaar vaststellen : mede tengevolge van de
arbeid in en om ons tijdschrift —p een zodanige uitbreiding plaats gehad,
dat het voor de betrokkenen haast lastig wordt op te merken, aan welke
uithoek van het gebied hun „bijstand" het eerst en allermeest nodig is.
Wie echter zijn ogen de kost geeft en eens nadenkt bij hetgeen hij ziet,
zal zich afvragen, of bij deze „uitdijïng" niet tevens het gevaar dreigt van
„vervlakking ".
Als uit onze betrekkelijk kleine groep, telkens en aanhoudend, personen, en
dan dikwijls dezelfde, gerequireerd worden om een handje te helpen h i e r,
en mee aan te pakken d a a r, dan moeten we ons toch ernstig bezorgd
maken, of niet na verloop van korte tijd een uitputting over de hele linie
het gevolg zal zijn.
Hetgeen Opwaartsche Wegen, in samenwerking met het Verbond van
Chr. Letterk. Kringen, de Auteurskring, de Essayisten kri ng e.d. verlangt te
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ondernemen, is : de geestelijke kracht fit, weerbaar, op peil houden. Haar
door „voorlichting" en „voorbeeld" enten met bestanddelen, die haar
gezonde weerstand versterken en bevorderen.
Wij stellen er daarom prijs op, om al datgene op de pagina's van ons tijd
schrift te verzamelen, dat kan dienen tot onderrichting, dat kan strekken
tot een voorbeeld ; waarbij we, wat dit laatste betreft, ook terdege het
„literair-technische ", het „genre", in het algemeen : het (verantwoorde)
experiment op het oog hebben.
Aanstonds willen we hierbij aantekenen, dat wij hiermee in geen geval
bedoelen, van Opwaartsche Wegen een blad te maken dat uitsluitend
„proefnemingen" zal demonstreren, zonder er rekening mee te houden
of er wel mensen zijn die zich daarvoor interesseren. Met enkel proefnemingen zijn wij, en zijn vooral ook onze lezers, weinig gebaat. Dat we
nog zo dikwijls inzenders moeten teleurstellen komt in vele gevallen daardoor, dat zij vee te spoedig tevreden zijn met een of ander probeersel.
Wij vragen om werk dat met volle overgave en met de grootst mogelijke
toewijding, onder het besef dat elke daad verantwoordelijkheid meebrengt,
tot stand komt. Wij doen niet enkel een beroep op „grote" talenten, maar
wel algemeen op talent ; d.w.z. op datgene waardoor zich het werk presenteert als het resultaat van een bewogenheid die daar ontspringt, waar de
elementen „critiek en getuigenis" reageren.
Om niemand onnodig af te schrikken, wijzen wij er nadrukkelijk op, dat
wij er alles behalve op gesteld zijn dat de mening zou post vatten : de
Redactie van Opwaartsche Wegen zal waarschijnlijk alleen die verzen
en dat proza waarderen, dat — behoudens het literair gehalte — s t e r k
en uitsluitend uitdrukking geeft aan ,vrome" overleggingen
of „Christelijke" levensopvattingen.
Wij leggen hier met opzet de nadruk op „overleggingen" en „opvattingen ",
ten eerste om de schijn te vermijden van tegenzin tegen vroomheid en
Christelijkheid, ten tweede om aan te duiden, dat wij het in 't algemeen
niet hebben op dat soort werk, dat zo uitdrukkelijk te voorschijn komt
met een stichtelijk onderwerp of een of andere beschouwelijke opinie. Wij
twijfelen er niet aan, dat al deze dingen wel oprecht gemeend zijn, maar
doorgaans ontstaan ze daar, waar een eigen visie ontbreekt. De stof is niet
verwerkt, hoogstens b e we r k t, in schema gebracht, op rijm gesteld.
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Het opmerkelijke van zulke verzen en verhalen is, dat ze ogenschijnlijk
zeer evenwichtig zijn, maar dat betekent dan, dat ze zo vast liggen als een
blok. Er is niet dat eigenaardige balancement van bewogenheid dat het
gevoel geeft, hierachter, hieronder trillen de diepste zielsbewegingen. Al
mogen ze dan niet altijd overal en even sterk waarneembaar zijn, ergens
moeten ze toch bespeurbaar worden. En alle werk dat deze ritselingen in
zich draagt heeft ons oor en onze aandacht.
Het is onmogelijk hier verder in details te treden. Wij nemen ons voor,
omtrent aangeboden werk, waar nodig, in de correspondentie onze bedoelingen te verduidelijken. Ieder van ons stelt zich gaarne beschikbaar om
diegenen, die daaraan behoefte mochten voelen, met raad te dienen. Wij
bieden ons niet aldus aan, omdat wij menen dat juist o n s advies een waardebij-uitstek heeft, maar #omdat het door omstandigheden nu eenmaal ook
op onze weg ligt, op deze wijze handreiking te doen.

MATER DOLOROSA

G. KAMPHUIS

Een mond, die nooit meer lachen kan,
staat stroef in 't oud gelaat gekorven.
uit d' oogen is de blik gestorven
sinds hij stierf als gemarteld man..
vrouw, wie het liefste is ontnomen,
blijft u nog Gods bedoelen vreemd ?
wordt, wie die diepe stem verneemt,
niet in zijn liefde opgenomen ?
nu hij aan u en ons ontvreemd
werd, kunnen w'eindlijk tot hem komen.
(Bij een schilderij van J. Hooft).

AVONDMAAL

W. E. DEN HERTOG
Voyez mon ame aux Hots de votre Vin
Dondez ma vie au Pain de votre table.
Noyez mon ame aux flhts de votre Vin.
(Paul Verlaine)

Verdrink mijn ziel in Uwe Wijn.
Laat, Heer, Uw bloed over mijn vuilheid vloeien
en wil me als transparant geheel doorgloeien
met van Uw Graal de purperschijn.
Verdrink mij, zoals ik verdronk
Uw reinheid in de slijkstroom van mijn zonden.
Schenk in mijn ledig hart het bloed uit Uwe wonden,
het dure bloed, dat ik verschonk.
En breek mijn leven met het Brood
van Uwe tafel. Wil mij in Uw handen
verscheuren met mijn schamelheid en schande
en wil mij dopen in Uw dood.
Ja, breek mij, zoals ik, o Heer,
Uw schuldloos lichaam brak met fel en wreed behagen.
Mijn leven door mijn eigen schuld kapot geslagen,
leg 'k in Uw stukke handen neer.
Verdrink mijn ziel in Uwe Wijn.
Breek met het Brood van Uwe dis mijn leven.
Wil mij Uw beker en Uw bete geven.
Laat ridder van Uw ronde ik zijn.

LANGS DE FRONTLIJN

ROEL HOUWINK

1. KATHOLIEKE PERSPECTIEVEN.
Naar aanleiding van: Albert Kuyle, „Alarm"
(Schiedam, Vox Romana, 1935) ; F r a n s v a n 0 I d e nburg Ermke, „Homo Economicus" (Schiedam,
Vox Romana, 1935); Henri Bruning, „Tegen
den Hoogmoed der Werken" en „Het
Z w a a r d", deel II en III van de door den schrijver zelf
uitgegeven brochure-reeks „Revisie en Richting"
(Amsterdam, Z.).
Wij kunnen niet eerder een verkenning langs de frontlijn ondernemen, voordat wij,
in kort bestek althans, het front zelf hebben beschreven. Wanneer wij dit doen, gaan wij
uit van de veronderstelling, dat er zulk een front aanwezig is, m.a.w. dat er zoodanige
verhoudingen op het terrein van het geestelijk en maatschappelijk leven in dezen tijd
bestaan, die het wettigen te spreken van principieele tegenstellingen, welke gedragen
worden door groepen, die naar houding en inzicht radicaal tegenover elkaar staan.
Wanneer wij over onzen tijd als een crisis spreken, dan beteekent dat ook dit : dat wij
eik van ons gedreven worden naar een punt, waar de beslissing valt. Wij kunnen er
niet langer buiten blijven. Er is geen uitweg meer naar neutraliteit of compromis. Wie
ook maar dit geringste zal trachten te behouden, dien zal genomen worden al wat hij
heeft. Maskers af, vizieren open!
Hier stooten wij reeds op de basis van het front : accepteeren wij deze onverbiddelijke
antithese of behooren wij tot hen, die gelooven aan den chaos of aan een synthese, die
in het verlengde der menschelijke ontwikkeling ligt ? Een derde mogelijkheid is er —
van ons uit — niet. Hier geldt het vóór alles zich te bevrijden uit den wirwar van leuzen,
opdat wij weder op den naakten bodem der realiteit komen te staan. Een ontzaggelijke
ballast aan bemiddelings-theorieën zal daartoe over boord moeten. Vele schoone
droomen zullen aan flarden gaan. De groote dingen, waarom het in een menschen -leven
gaat (onze verhouding tot God en den naaste) zullen uit de watten moeten, waarin
wij ze zoo dierbaar en voorzichtig hebben gepakt.
Belangrijk is geworden — opnieuw ! —, hoe wij z ij n en niet hoe wij over God, onszelf en onzen naaste denken. Wij hebben ons lang genoeg achter onze gedachten verscholen.
Wat zijn wij ? Stof, bestemd om tot stof weder te keeren ; èn : geschapen naar Gods
beeld. Daar kan men geen „anthropologie" overheen bouwen.
Wat zijn wij voor God ? Rebellen en broedermoordernaars èn : in genade aangenomen
door Christus. Ook de scherpzinnigste theologie kan dit niet „begrijpelijk" maken.
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Wat zijn wij tegenover onzen naaste ? De mensch Is den mensch een wolf èn : broeder
In den Heere. Geen sociaal ideaal kan deze afgrond overbruggen.
Zoo raken wij aan de spits van het front, waar wij niet meer staan kunnen, maar waar
wij In geloof over de golven moeten schrijden en waar ons ongeloof ons telkens weer
den verdrinkingsdood nabij brengt.
Tusschen basis en spits beweegt zich de „verticale" frontlijn, die de „horizontale" op
zeer verschillende punten snijdt. Deze horizontale frontlijn kunnen wij in haar algemeenheid het best benamen naar het onderscheid tusschen ouderen en jongeren, dat elke
nieuwe generatie met zich brengt. En er zijn velen die de zaak hiermede nu ook verder
als afgedaan beschouwen. Ze zeggen : het is altijd zoo geweest, dat de kinderen opstonden
tegen de vaderen. En zij troosten de vaderen over hunne opstandige kinderen met een
„Later als zij wijzer zullen geworden zijn......"
Doch wie de frontlijn tusschen ouderen en jongeren op deze wijze trekt, miskent de ernst
en de uitgestrektheid van den strijd. Niet tusschen twee generaties, maar t u s s c h e n
t w e e t ij d e n loopt de frontlijn. Daarom staan ook lang niet altijd op het oogenblik
vaders en zonen aan weerskanten van de lijn tegenover elkaar. In tegendeel, het begint
hoe langer hoe meer voor te komen, dat zij n a a s t elkaar staan aan denzelfden kant.
En voor zoover de ouderen hier aan de zijde van de „jongeren" staan, kunnen wij dit
een hoopvol teeken achten. In het tegenovergestelde geval kan het ons alleen maar een
triesten aanblik bieden van overloopers en verraad.
Nogmaals : de algemeene basis van dit front is een strijd om de erkenning van een levenshouding, die wortelt in een I a a t s t e n ernst met betrekking tot de werkelijkheid,
waarin wij als menschen staan.
Deze laatste ernst is, hoe ook verstaan, het gemeenschappelijke, dat alle „jongeren"
tegenover de naar compromissen of synthesen zoekende „ouderen" tezamen bindt, welke
principieele verschillen er tusschen hen onderling ook mogen bestaan. En het doet niets
ter zake, wààr naar zulke compromissen wordt gezocht : op staatkundig, maatschappelijk, godsdienstig of philosophisch terrein. Zij blijven voor de jongeren altijd „verdacht",
want zij beteekenen een „Erschleichung" van de gegeven pluriformiteit der werkelijkheid
en, naar Christelijk inzicht, een programmatische ongehoorzaamheid, een „Erimus sicut
Deus" (laten wij zijn als God) tegenover God, den Schepper van hemel en aarde. Want
het is den mensch niet gegeven verbindingsteekens aan te brengen, waar zij niet zijn
geplaatst.

Wanneer wij met behulp van deze zeer schetsmatige terreinverkenning thans den Katholieken sector van den strijd in oogenschouw nemen, treft ons in de eerste plaats het
vuur en den moed, waarmee gestreden wordt. Een boek als „Alarm" van Albert Kuyle,
een brochure als „Tegen den Hoogmoed der Werken" van Henri Bruning beteekenen
daden, waaraan men houvast heeft. Zij omlijnen scherp, waarom het deze jongeren gaat.
Men kan hun bedoelingen niet dan uit kwaadwilligheid misverstaan.
Als Albert Kuyle zegt : „Ons Israël is verduisterd, tot nacht wordens toe, en wij hebben
geen rechters. Wij kunnen Paulus' raad niet volgen en ons rechters kiezen uit „de
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minst geachten in de kerk". Wij moeten naar heidenen en ongeloovigen, wij moeten
staan in de kring van leugen en onrecht, maar rechters hebben wij niet. Geen glans van
hemelsche roeping ligt op hun gelaat, de beeldenaar der goddelijke rechtvaardigheid
sleet in hen uit...... ", verstaan ook wij deze aanklacht in al haar schrijnende gedempt
onvoorwaardelijk staan wij aan zijn zijde, wanneer hij het „Amerikaansche" -heidn
maar wij hebben er ons in het „oude" Europa zonder slag of stoot door laten inpalmen
— mercantilisme in al zijn grofheid en onzedelijkheid aan de kaak stelt. Wij kunnen het
alleen betreuren, dat in onze kringen deze dingen nog nimmer krachtig en duidelijk zijn
gezegd.
En als Frans van Oldenburg Ermke aldus den homo economicus (den economischen mensch)
beschrijft : „Hij is overal tegelijk, zooals zoo tegen het middaguur ook de honger overal
geeuwende wordt aangetroffen. En het ongeluk is, dat men hem met een soort leefregel
heeft vereerd, de economie, die, als wetenschap, al onze hulde en alle betuigingen onzer
onwetende nederigheid verdient, maar die, als handboek der wellevendheid (men
zou ook kunnen zeggen : als ethisch principe, R.H.) even gevaarlijk is, als een kannibaalsch kookboek in de handen van een slecht betaalde en overwerkte keukenmeid. Het
is de alomtegenwoordige zelfzucht, die in leerboeken homo economicus heet......" Dan
is hiermee een geestesgesteldheid bloot gelegd, die ook ons te wapen roept, die zich
evenals onze jonge Katholieke makkers naar Christus willen noemen en niet naar den
mammon. Wanneer hier gesproken wordt van „een valsch beginsel ", dan moet het als
beginselloosheid worden aangemerkt, indien wij dit valsch beginsel ongemoeid laten en
ons terugtrekken op het een of ander „religieus" vluchtheuveltje, waar wij „de wereld"
langs ons heen kunnen laten gaan. Want zoo waar als wij zondige menschen zijn, uit onszelf niet in staat tot eenig goeds, zoo waar zijn wij door het geloof in Jezus Christus onzen
Heer geroepen tot gehoorzaamheid aan Zijn gebod der liefde. En het zou volstrekte liefdeloosheid beteekenen, wanneer wij niet zouden trachten, overal waar wij het tegen
kwamen — in de eerste plaats bij onszelf en bij de onzen — dit valsch beginsel te ontmaskeren, dat de alomtegenwoordige zelfzucht voorstelt als een ethisch principe.
En wanneer Henri Bruning in zijn brochure „Tegen den Hoogmoed der Werken" zegt
„De Kerk heeft niet ten doel de menschen (een troep, een getal) voor een kerkgenootschap (voor een bepaald soort plichtjes) te winnen, maar de ziélen voor C h r i s t u s.
Het eerste blijkt, practisch, maar bitter weinig te eischen, en zeker niets mensch-waardigs ;
noch van de leiders, noch van de geleiden. Het tweede eischt (bij beiden) den inzet van
een leven. Het eerste leidt tot de steriele rust der nagekomen plichtjes ; het tweede
tot een goddelijke onrust : onvrede met zichzelf en de wereld...... ", dan gaat dit felle
woord ons zeker niet minder aan dan de „Roomschen", waarvan wij altijd dadelijk zoo
heerlijk veel kwaad te vertellen weten. „Niet de nederlaag der K e r k v o o r d e
w e r e I d", schrijft Bruning even verder, „maakt God armer, maar de nederlaag van
CHRISTUS i n d e z i e l e n der Zijnen. En ook deze gedachte mogen wij, die zoo
spoedig gereed staan tot het voeren van eenige „Christelijke" actie, wel eens duchtig ter
harte nemen.
„De redding der wereld, en ook elke genade van goddelijk leven in ons en in de anderen
is niet overeenkomstig onze voortreffelijkheid, maar overeenkomstig de voortreffelijkheid
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van Gods Liefde : een volkomen onverdiende w e I d a a d, waar van onzen kant niets,
dat het aankijken waard is, tegenover staat ". „Heden, de groteske branie der „onmisbaren" beschouwend, zou men wanen dat Christus nooit gezegd heeft : „En wanneer
ge alles gedaan zult hebben, zegt dan : zie, wij zijn onnutte dienstknechten geweest."
Hoeveel te meer zullen wij dit zijn, die nooit iets onverdeeld en alleen voor Christus
hebben gedaan" Zie, ik zou wel eens willen weten, waarom het op grond van deze
en andere woorden voor onze jongeren een verraad of een zwakheid zou beduiden, wanneer zij verklaarden, rondweg verklaarden, dat zij, levend uit hun eigen beginsel, toch
zich dichter voelen staan bij de Katholieke Jongeren, die strijden aan deze zijde van het
front, dan bij een zoogenaamd Protestantsch Christendom, dat precies even ontaard
en verwaterd is als het officieel Katholicisme.
Wij laten nog eenmaal Bruning aan het woord met een citaat uit „Het Zwaard" : „Het
Rijk Gods prediken binnen de Kerk is nu eenmaal een volslagen ander Christendom
prediken dan thans als goed verdedigd wordt en is, onvermijdelijk, mét dat Christendom in s t r ij d komen, — ook al vermeed men dat onmogelijke het Christendomvan-de-wereld d i r e c t t e b e s t r ij d e n. Het Christendom-van-de-wereld zou n.l
zelf de éérste zijn om die heilige Godsmannen — Bruning doelt hier op een „her-vormd"
priesterschap -- te b e s t r ij d e n, alleen reeds hierom, omdat het stijgen van hun
invloed het tanen van hun eigen aanzien ten gevolge zou hebben. „Wie niet met Mij is
is tegen Mij" ; dat geldt ook binnen de Kerk tot de laatste, bittere, bitterste consequenties. Overal waar de Kerk verwereldscht is, zou de prediking van het Rijk Gods onvermijdelijk verzet, strijd, verdeeldheid, haat, vijandschap en het heengaan veler beteekenen : het verzet van een Overheid die de wereld v r e e s t, en vreest te verliezen
wat zij van de wereld ontvangt : „het kei-harde smijtgeld", het Judas-geld vaak der rijken,
waarmede zooveel thans staat of valt ; het verzet en de haat der priesters die van de
wereld z ij n, hetzij doordat zij de wereld huldigen, hetzij doordat zij (uit vrees voor
de wereld) den Christus niet prediken ; het verzet en het heengaan der talloozen die
binnen de Kerk van geen Christus willen weten ; de haat van al die heerschzuchtige
ketters der actie, wijl de waarde geloochend wordt van al die „enorme successen" die
met geld, organisatie en massa-regie nu eenmaal voor een ieder te boeken zijn, — successen, waarmee men wel een g e t a I verovert of behoudt voor de K e r k, maar geen
z i e l verovert of wint voor C h r i s t u s ". Wie deze kritiek verstaan kan, begrijpt ook
haar draagwijdte. Zij maakt voor de deur van geen enkele christelijke kerk halt en zij
betreft iedere christelijke organisatie.
Er is weinig, zeer weinig, voor noodig, om haar uit de „Roomsche" sfeer over te planten
in de Protestantsche. En laten wij het ons voor oogen houden : de bittere perspectieven
zijn ook de onze. Wie daar nog aan twijfelen mocht, richte het oog maar eens op Duitschland. Daar is het „perspectief" bereids werkelijkheid geworden. Wij mogen tegenstribbelen zooveel wij willen, wij mogen naar uitvluchten en schuilplaatsen zoeken, zooveel het
ons lust. Onze vrienden mogen ons uit „persoonlijke" overwegingen in den steek laten,
juist wanneer wij het stelligst op hen zouden moeten kunnen rekenen, het doet er alles
niets toe. Op- of ondergang van onze ondernemingen zij zullen vertragen noch bespoedigen,
wat zéker komt : het gericht Gods over onze negentien-eeuwen Christendom, die een
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wereld te aanschouwen geven zoo vol leugen en bedrog, zoo vol „hoererij" -- laten wij
het maar aandurven met dat „platte" woord ! — en ongerechtigheid, dat men er niet
aan behoeft te twijfelen, of „een" wederkomende Christus — maar Goddank weten wij
uit Gods Woord, dat Christus „anders" wederkomen zal — zou wederom met de volle
medewerking van de kerkelijke ambtsdragers door de legitieme overheid en ten aanschouwe
van het gansche vrome volk ter dood worden gebracht !
Wij besluiten met een woord van Paul Schutz (Orient and Okkident, Heft 2), dat ons
precies de plaats wijst, waar wij staan :
„Alleen de gebroken akker is geroepen het zaad te ontvangen. De opengebroken akker
van den gebroken geest. De door lijden opengebroken geest. Niet voor zichzelf (voor
het „heil der ziel "), niet voor „zijn" aarde (de Cesar- Messias), maar voor de vrucht.
Sla toe
met Uw scherp mes
en snijd
de druiven van den wijnstok der aarde!
want zijn vruchten zijn rijp.

„Tot dan" -- hoop koesteren. Zich op het Laatste richten laten temidden van den verwarden loop der wereld. 1 n de wereld blijven, haar trouw blijven, „heiden" blijven en
altijd weer opnieuw daarbij zich in de ééne richting laten plaatsen. Standhouden in de
worstelstrijd. Standhouden op de renbaan— terwijl de overwinning nog ver is. Het met
gelatenheid riskeeren. Het met gelatenheid erop laten aankomen, of men „recht" gestreden heeft. Het oordeel aan den Rechter Zelf overlaten, wanneer Hij de wereld richt.
En juist dáárin aanvaarden de toewending Gods met Zijn ja en Zijn neen tot onze w e r k eI ij k e existentie. Want daarop alleen komt het aan, op deze w e r k e l ij k e existentie.
Daaromtrent liegt geen ziekelijk verlangen ons iets voor ".
In deze woorden is „ons" oordeel over „het Christendom" ...... NIET : teruggenomen,
maar de plaats aangewezen, waar het thuis behoort, n.l. in het hart van een ieder, die
zelf krachtens zijn geloof onder dit oordeel staat.
Moge God ons in Christus de kracht geven der verwachting en de trouw om als gehoorzame dienstknechten tot het Einde stand te houden in Zijn dienst.

PUNTJES BIJ PAALTJES

C u I t u u r-c o r r u p t i e. Soms slaat men z'n handen in elkaar over de toenemende
culturele ontaarding. Ook de afdeling boekbesprekingen is daarvan niet vrij gebleven.
„Men", de grote „men", praat graag over omgekochte resensenten, over 't cadeaustelsel bij de uitgeverij enz. Maar bewijzen daaromtrent ontbreken meest.
Dezer dagen ontving ik een tijdschrift ter bespreking met daarbij een gedrukte circulaire
als begeleidend schrijven. Er werd natuurlijk gevraagd om 't blad te bespreken, en
„indien U tijd noch gelegenheid daarvoor mocht kunnen vinden, dan gebruik te maken
van achterstaand persrésumé". Omslaande vonden we 't volgende (gedeeltelijk weergegeven) résumé: „Wat een prachtig maandblad. Modern en actueel ! Hier is nu een tijdschrift dat in geen huisgezin, waar pittige jonge menschen zijn, mag ontbreken ! X (naam
van 't blad) brengt naast een rijkdom aan vlotte en voorname illustraties een keur van
sterke, interessante artikelen. Het nummer dat voor ons ligt, laat weer eens op verrassende
wijze zien hoe een goed maandblad door een buitengewoon lage prijs onder ieders bereik
is !...... Wij twijfelen niet of er zullen op afleveringen als deze talrijke nieuwe abonnees
toetreden...... Een uitermate, interessant en met kennis van zaken geschreven artikel
is...... Opmerkelijk is een kort, rijk geïllustreerd, spannend oorlogsverhaal van...... Voorwaar, X blijkt een tijdschrift te zijn, dat er wezen mag !"
Dit Is 't z.g. persrésumé. Een dergelijke uitgevers -reclame kunnen we signaleren als beledigend voor de critici. Hier wordt bovendien op ergerlijke manier met 't goedgelovige
publiek gesold. Die slikken wel wat hun opgedist wordt en vinden misschien de resensent
van hun lijfblad een pientere, literair -aanvoelende baas. Zou er echter wel één resensent
inlopen ? Onder ons gezegd : die is dan geen knip voor de neus waard. En wat heeft de
uitgever er aan, wanneer overal zijn résumé nagekauwd wordt ? Heeft hij niet veel meer
aan flinke opbouwende critiek (b.v. dit stukje) ? Deze cultuur-corruptie dient gesignaleerd
als lezers en critici volkomen onwaardig. Dat ze een uitgever misschien ligt, Is z ij n zaak
maar hij spare er 6 n s voor.
Lectuur, die ik niet uitkies. De taak van een recencent is dikwijls heel
moeilijk, maar toch dient iedere criticus zich terdege bewust te zijn waarvoor en waarom
hij boeken bespreekt.
Stel, U ontvangt een boek, dat U niet ligt, het onderwerp interesseert U niet, de intrige
verloopt niet zoals U dit gaarne zou wensen, 't boek gaat over zieke mensen en U leest
liever van gezonde kerels. Al deze persoonlijke meningen zijn U van harte gegund en
niemand zal 't U kwalijk nemen als U niet de boekwinkel binnen stapt om een boek dat
U niet ligt, te kopen.
Maar...... mag U een dergelijk boek daarom in een recensie afbreken ? Heeft 't publiek
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iets te maken met Uw persoonlijke smaak. Kan het iemand iets schelen welke ziekten
U griezelig vindt ? Op al deze vragen past alleen een ontkennend antwoord. Mevr. Van
Hoogstraten- Schoch bespreekt in de „Ned. Bibliographie" van Febr. '35 de roman van
Gustav Schroer, Der Handen Dwang. Het gaat niet om de critiek op dit boek (dat ik niet
las trouwens), maar het gaat om de motivering van 't oordeel van de recencente. Ze
schrijft „Over het algemeen lees ik nimmer als ik het helpen kan geschiedenissen van
menschen die lijden aan een dwang-suggestie ". Uitstekend — dat kan en mag ! Maar als
de recencente van dit soort romans zo weinig las, is het de vraag of zij de juiste beoordelaarster was van 't onderhavige boek. Ze had dit werk feitelijk moeten overlaten
aan anderen en het moeten terugsturen. Nu schrijft ze verderop : „Ondanks het vele
goede dat het boek ontegenzeggelijk heeft, is het geen lectuur die ik zou uitkiezen ". Dit
werd niet gevraagd en hier wordt de grens van zuivere critiek overschreden. Het gaat
niet om onze voorkeur of liefhebberij (die hebben we toe te passen bij 't uitzoeken van
de werken, die we willen bespreken), maar het gaat om de waarde van 't boek.
Nuchter-weg erkent Mevr. Hoogstraten aan 't eind van haar recensie dat ze 't boek niet
begrepen heeft en de sfeer niet goed verstaan heeft („er zullen menschen zijn die de sfeer
beter zullen verstaan ") en wanneer men dat leest komt men toch tot de conclusie dat
er soms wel heel lichtvaardig gerecenceerd wordt.
B .v. N.

BOEKBESPREKING

Ons Anneke, door Eva Raedt- de Canter. A. W. Bruna en Zoons Uitgeversmaatschappij, Utrecht.
Deze episode uit het leven van een arbeiderskind ii i Brabants milieu is met talent verteld. Anneke groeit uit haar kinderlijkheid weg — de liefde doet haar intree in haar
leventje. Liefde zoals ze die in haar eigen kring l :ent, onsentimenteel en vinnig-bazig
aan de buitenkant, maar warm en diep van binnen. Ze vecht, om haar Dreeke vast te
houden, de kleine Anneke, als de jongen bij een uitje meer nota neemt van een vriendin,
dan van haar-zelf. Ze snapt niet, dat die „ontrouw" net zo goed een vorm van verlegen head is, als haar eigen kattigheid. Zo komt dan alle s ook goed en Dreeke wordt thuis
gepresenteerd. Anneke leeft onder de druk van mo aders machtsbestuur. Met de eerste
vrijage komen de eerste tekenen van opstandigheid Ze durft moeder aan en kan haar
aan. Ze zijn uit 't zelfde hout gesneden. Vader staat 't niet aan, dat Anneke's vrijage zo
officieus plaatsvindt : „Een ding zeg ik oe : met da st lekeme gevrij mot et uit zijn. Ad de
kermis afgelopen is, kan 'ie 'ier komme en fesoenlijl c zeggen wat ie mee jou veur heet".
Waarop Anneke zich een dochter van haar moed< ;r toont : „Ij ?" vraagt ze verbaasd.
„ij mee mijn ? ik toch mee 'em zeker ? En da za' k 'em wel baten zeggen ok, as 't
daorom te doen is".
Goede novellistiek, met rake typering en gevoel voor humor, maar overigens zonder
de verdienste van ergens dieper te peilen dan het alledaags gebeuren. Elke achtergrond
ontbreekt hier. v. d. L.

Het Soma Paradijs, door Aldous Huxley. Vertaling van John Kooy. Uitgeversmaatschappij Contact, Amsterdam.
Aldous Huxley is een van die figuren in de hedendaagse letterkunde, wier wanhoop om
het lege leven van de „moderne" mens maar één uitweg vindt — een grollend cynisme.
Onder bovenstaande titel verscheen zijn fantastische toekomstroman „Brave New World"
(dappere jonge wereld) — waarin de „gestabiliseerde" samenleving van over 600 jaar wordt
verbeeld. Met een verbazingwekkende kennis van de momentele stand der wetenschap
en techniek projecteert Huxley de consequente toepassing van al die vindingen in de
toekomst. Alles is genormaliseerd en gestandaardiseerd met dit éne doel : het geluk
van de mens. Daartoe is ook alle vrijheid, van leven, van denken, van geloven onderdrukt.
Individualiteit is opgeheven, alles is gesocialiseerd en gereglementeerd. „Soma" een volkomen onschadelijk bedwelmingsmiddel, vervangt cocaïne, opium, alcohol, heroïne, enz.
en helpt over alle mogelijke depressies heen. Het verloren paradijs is herwonnen. De
sexualiteit is op de meest bevredigende wijze gekanaliseerd. Geboorten komen niet meer
voor, het menselijk geslacht wordt seriesgewijs synthetisch vervaardigd in grote kweeken broedlaboratoria. De techniek heeft de mens op alle punten en volmaakt geknecht
en ten onder gebracht. Het „avontuur" van 't plaatsen van een „wild" mens uit een
„wildenpark" in deze toekomstcultuur geeft het vereiste contrast-effect -- maar tevens
veroorlooft het Huxley z'n angst voor deze toekomst scherp te formuleren : deze wilde
eindigt in een vlaag van walging met zelfmoord. Ik ga thans op dit boek opzettelijk niet
dieper in, daar ik er in de loop van dezen jaargang in breder verband op terugkom.
v. d. L.
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Vrouwen treden uit de schaduw, door M. van de Moortel. Contact,
Amsterdam. 1934.
Vier vrouwen In een ziekezaal -- en een vijfde, die in hun levens en hun verleden
doordringt, die het straks, zelf genezen ontslagen, te boek stelt. Vier vrouwennovellen
dus, in de omlijsting van het verhaal der toevallige ontmoeting in het gasthuis. Wiske,
een gescheiden vrouwtje en Francoise, een ongeneselijk ziek jong meisje — beiden uit
de kleine burgerstand. Jenny en „Bomma" beiden uit proletarisch milieu. Plaats van
handeling : Antwerpen. Niet alle vier novellen zijn even goed geslaagd. Het verhaal
omtrent Wiske is vol van de tederheid, die deze figuur door het haar verleende karakter
zelf om zich heen verspreidt. Francoise geeft zelfs voor de verteller zèlf haar levensgeheim niet prijs, zij blijft gedistantieerd men raadt de smartelijke vertwijfeling achter
dit ondoordringbaar gelaat meer, dan dat ze zichtbaar wordt. Gaaf en sterk is de
levensloop van Jenny, als dit kloeke en vaardige proletariërskind zelf. Ze kan het leven
aan. „Bomma", de oude, halfsimpele werkster, krijgt geen relief, zelfs niet door het rumoerig gebeuren van de achtergrond der Majollesteeg, waartegen de schrijver haar
plaatst. Er heerst een zekere eentonigheid in de wijze van uitbeelding, iets bijna schematisch, iets gedachtelijks, dat 't gevoel 'Onderhoudt. Toch boeien de verhalen als geheel
onweersprekelijk, ook al is de taal (goed Nederlands met een Vlaamse dialecttint) wat
mat en effen, ik zou haast zeggen : wat fatsoenlijk. De strekking is onmiskenbaar een
sociale, deze kunst heeft een bedoeling het tekort in deze levens te ontdekken. Een
tekort intussen, dat naar z'n diepste wezen de schrijver van deze verhalen niet helder
voor ogen staat. „Over alles ligt de grote alledaagsheid, die door één mens alleen
niet te breken is". Beseft van de Moortel wat dat is, die „alledaagsheid" ? Of kan hij
het niet weten, omdat hijzelf mee gewikkeld is in die alledaagsheid? Omdat ook voor
hemself het leven naar boven toe een drukkend laag plafond heeft, zonder doorkijk naar
een hoogte, waar het grootste mensenleed klein wordt, omdat hier het waarlijk onpeilbare zich welft boven al onze levens, proletariërs of bourgeois ? Ik heb reden, dit te
geloven de schrijver staat zelf nog zo zeer burgerlijk tegenover z'n stof — met het
neerbuigend meedogen, dat niet onecht is, maar ontoereikend. Werkelijk besef van solidariteit stoot dieper, ook tot de holle kern van het leven der bourgeois, als het renteniersgezin in dit boek, dat — zoals in alle werk met ontoereikend sociaal besef — maar caricatuur blijft. De schrijver heeft zich gemeten met de mogelijke vormen van het leven ;
„alledaagsheid" in zijn eigen bestaan belet hem, de diepste grond te raken, de grond van
ons aller zijn. Het zijn, dat in z'n ontbloot - liggen wacht op de genade van God, in Wien
v.
d.
L.
alleen leven mogelijk is.

Het ,,Wetenschappelijk" Antesemitisme, door Dr. Henri Polak. Andries
Blitz. Amsterdam 1933.
Schrijver weerlegt op goede gronden, wat door enkele Duitse scribenten op kwaadwillige
wijze het Jodendom ten laste wordt gelegd. De beschuldiging luidt : in de Joodse Talmoed- en andere wetsgeschriften wordt als zedelijk „goed" gesteld, wanneer een
Jood een Christen bedriegt, benadeelt, verraadt en verraders van eigen bloede doodt.
Bedoelde schrijvers (Arthur Dinter, Theodor Fritsch, Jakob Esker), die hun ,,wetenschappelijk inzicht" blijkbaar in dienst stellen van de politieke Jodenhaat in Duitsland,
leiden uit deze passages af, dat het Jodendom blijkbaar de bedoeling heeft, de Westerse
kultuur te vernietigen. In zijn verweer ontmaskert Polak in de eerste plaats de herkomst van de z.g. feiten. Geen der Joodse wetsgeschriften bevat passages als door de
Duitsers genoemd. Deze bewijzen zijn klakkeloos overgenomen uit de geschriften van
de beruchte prof. Rohling te Weenen. Rohling heeft de texten vervalst. Vals zijn dus
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ook de daaruit getrokken conclusies. Het Jodendom werkt niet kultureel vernielend,
maar integendeel opbouwend. Polak stelt een achtenswaardige lijst op van geleerden,
kunstenaars, staatslieden en zakenlieden, die de moderne kultuur groote diensten hebben
bewezen. Het is goed, van dit vertoog kennis te nemen, daar dit een groot aantal gedocumenteerde feiten stelt tegenover allerlei vage aantijgingen, die geïnspireerd door onchristelijke haat en domheid, tegenwoordig als politieke brandstof worden gebezigd. v. d. L.

De Wijzen van Zion, door Wolfgang Cordan. Uitgeversmaatschappij
Contact. Amsterdam 1934.
Verhaal : een Duits student van Joodsen bloede wordt getuige van de vermoording en
verminking van z'n Joodse collega's in het universiteitsgebouw. Het werk van de Nazi's.
Hijzelf brengt er 't leven af. Maar deze schande : geslagen en geschopt te zijn om niets
dan zijn ras, werpt hem in een zenuwcrisis. Daaruit opgestaan, weet hij nog maar van
één ding — wraak. Enige toevlucht is voor hem het communisme, daarom staat het vast
— hij gaat over naar de „rode honden ". Daartoe vlucht hij naar Zwitserland. Het verhaal
is tendenzieus -- de geloofwaardigheid der feiten wil gestaafd zijn door de mededeling,
dat ze ontleend zijn aan een autobiografisch manuscript van de Hongaarse schrijver Endre
Farkas. In het verhaal zijn ingevlochten twee fantastische elementen. Het eerste is de
Duitse legende (modern) van de „Zeven Wijzen van Zion" : om de 49 jaar vergaderen
diep in 't geheim de zeven voornaamste rabbijnen der wereld, om een vernietigingscampagne van joden tegenover Christenen te beramen. De documenten van de conferentie
van Krakau (1865) zijn Duitsen geleerden in handen gevallen. Het program bleek alle
rampen van de tweede helft der negentiende eeuw te projecteren : grootkapitalisme,
klassenstrijd, oorlogen, enz. met als einddoel : vernietiging der Westerse kultuur. De
onnaspeurlijke geheime conferentie van 1914 had onmiddellijk het schot van Serajewo
tengevolge mèt de grote oorlog, de Inflatie en de economische crisis. Deze hoge raad
van het jodendom beraamt dus stelselmatig de ondergang van West-Europa, als acte van
wraak op het Christendom voor de vernietiging van jeruzalem en de tempel. Daarom is
voor de Duitsers, die dit complot hebben ontdekt het gebod : vernietiging der Joden.
Dat bevrijdende werk doen de bruinhemden. Aan deze „onthulling" verbindt de auteur
de namen van Julius Streicher en Ludendorff. Of het waar is? Niets is momenteel onmogelijk in Hitleria. Een proza-epos van zeer slechte kwaliteit, maar interessant om z'n
strekking besluit dit boekje. „Klaagzangen van Jeremia" heet het. De ster Israëls heeft
met z'n volk meegewandeld de eeuwen door. Hij had oorspronkelijk zes punten. Nu
heeft hij er nog maar vijf, is bloedrood geworden en staat boven Rusland. De Ster
Israëls, die 't volk Israël de weg wijst, de weg naar 't communisme, de laatste toevlucht
voor een getrapt ras. Zo loopt dit hele verhaal uit op een propaganda voor 't communisme, dat altijd z'n middelen goed weet te kiezen. Het speculeert op 't in stilte verachte medegevoel van de „bourgeois", zonder intussen aan zulk een gevoel waarde
te hechten. Dat is de leugen van zulk een geschrift als dit. Toch is er een waarheid
in : de waarheid van het verscheurende dier in ons allen. De waarheid van een „humane"
kultuur die de aarde langzamerhand onbewoonbaar maakt. De communist protesteert
— waar blijft ons Christen -neen ? De vertaling is van Theo J. van der Wal, die ongetwijfeld
wel Nederlands kent en Duits geleerd heeft. Z'n vertaling echter is geschreven in een
taal, die tussen beiden het midden tracht te houden. Is dit ook een vorm van „contact"
v. d. L.

JOH. VAN HULZEN

DE HALTE

Ze knielen neer.
Ze kennen deze halte,
de oude kemelen
der trage karavaan.
Waar is de meester nu?
Ze wachten zijn gestalte,
die naast hen komen zal
en zeggen: „'t Is gedaan
voor deze dag ",
en strelen zal de hoofden.
Waarom toeft hij zo lang ?
Is dit dan niet het doel
voor deze dag althans ? —
Geef, wat gij hun beloofde!
De weg was wit en hel,
de dag was zwaar en zwoel.
Wat wacht hun nu
en draait met hen te laven ?
Is het de tijd van zijn
gebed en wacht hun 't loon
als 't licht verzonken is ?
Wat staart hij in de avond ?
Wat is er aan te zien
Het purper is niet schoon
van zulk een dag ! —
Meester ! gedenk uw gasten
Zijn zij uw een'ge niet? —
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Hij wendt zich naar de bron
en drenkt de kemelen
en hij ontbindt de lasten
en werpt ze in het zand,
dat nagloeit in de zon.
En één voor één
noemt hij hen bij hun namen
en streelt de koppen teer
en glimlacht naar de stoet.
Dan spreidt hij 't bidkleed neer
en knielt met hen te samen
de kemel naast zijn heer.
Allah is groot en goed !—
De meester rust.
't Is recht tot rust, mijn kemel
Wijd ligt de nacht om u,
en wijd ligt de woestijn.
Laat 't al nu henengaan,
de sterren en de hemel......
Mijn hart, voor heden, laat
het al geleden zijn.
Te morgen zal 'k
weer zien Uw bittere gestalte,
mijn Meester, streng en goed
Bij dorre dageraad
leg mij mijn lasten op,
maar t' avond bij de halte
lang mij Uw lafenis,
Uw hand — en Uw gelaat! —

DIT IS ZIJN LEVEN!

JOHAN VAN GOUDA

„aan m'n vriend de arme tuinder".

ik ben zo moe, zo heel moe,
en wil gaan slapen.
ik werkte hard, zo heel hard,
en wil nu slapen gaan.
Maar kan ik slapen als m'n kind'ren vragen.
„Vader, toe Vader, nog wat brood".
ik kan niet slapen als ze honger hebben.
Ik kan niet slapen, 'k wacht en waak en denk.
„Heb je nog honger, eet rauwe tomaten,
of kouwe piepers, ze staan in de kast".
Ik zit op een scheve stoel in m'n hoekje
en houdt me nog in ; maar straks : „God ik vloek je"

En nu, als alles stil is,
(ze slapen en voelen geen honger)
kan ik niet vloeken, want m'n tong is droog.
Laat me dan zitten in m'n hoekje en denken.
Morgen komt weer een dag met een kans
Morgen, honger ! droog brood ! Armoeds dans!
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Ziekenhuis, met zijn eigenaardige geur van medicijnen en lysol, met zijn
stille bezetenheid van lijden en dood !
En dit is het eigenaardig-beangstigende van de ziekenhuissfeer, dat ze Paschen
met zijn overwinningsmogelijkheden voor de aarde, met zijn nederdaling
van hemeische krachten schijnt buiten te sluiten, terwijl toch alles er op
ingesteld is lijden te verzachten en zoo mogelijk weg te nemen. Aan het
ziekenhuis kleeft de noodzaak van lijden en dood, anders zou het immers
geen bestaansrecht hebben !
En deze noodzaak is als een angstinfectie, die vele menschen aangrijpt, zonder
dat ze er zich van bewust zijn, de verklaring van hun vrees om in zulk een
huis te worden opgenomen.
De zusters, die lang in deze sfeer geleefd hebben merken van dit alles niet
veel meer ; ze dragen den reuk van medicijnen en lysol in hun kleederen,
ze wasemen die reuk uit, ook als ze buiten het ziekenhuis zich in gewone
dracht vertoonen ; alleen degenen, die hun vermogen tot medelijden intact
hebben bewaard, weten van deze bezetenheid.
Zuster Dora......
Nooit grijpt haar de realiteit van dezen nood dieper dan wanneer ze op
vijf en zeventig komt bij Wietske ; als ze haar moet verbinden lijkt het
leven een duistere afgrond, waarin geen straal van hemelsch licht ooit zou
kunnen doordringen. - Wietske ligt er goed ! op een tweedeklas kamer ! Dat heeft de familie
voor haar gedaan, toen er niets meer van haar te vreezen viel, omdat het
opstandige lichaam eindelijk zoo gebroken was, dat het niet meer geheeld
kon worden.
Toen hebben ze haar in het Diakonessenhuis een eerlijke begrafenis gegeven
vóór haar dood.
Haar eenige mede-patiënt is een stokdoove, oude dame, die met niemand
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meer spreken kan dan met zichzelf. Ze lijdt aan verval van krachten en
wacht op haar einde, meestal met het gezicht van haar kamergenoot afgewend.
-- Wietske ligt dus zoo goed als alleen ; zelfs op de bezoekuren wordt de
grafstilte niet verbroken al kijkt ze ook honderdmaal naar de deur bij 't
naderen van voetstappen, die toch altijd voorbijgaan.
Het mompelen van de oude vrouw in het andere bed, de stem van zuster
Dora of van den dokter, het klingelen van de schellen, dat zijn allemaal
geluiden, die bij het graf behooren en haar voorgoed van het leven dat ze
zoo hartstochtelijk heeft liefgehad, hebben gescheiden. Het was beter ge
als ze haar als een hond op straat hadden laten sterven, dan haar-west,
hier de marteling van een levend -doode te doen ondergaan.
Het raam van haar kamer op de eerste verdieping ziet uit op den tuin. Ze
kan de kastanjekronen zien bloeien en de geur van sering en jasmijn drijven
zwaar van heerlijkheid haar open venster binnen.
Het is marteling!
Wietske ligt er de lange dagen meestal met open oogen, zonder klacht over
de pijnen, die haar verscheuren, zonder eenige belangstelling ook voor wat
de zuster haar uit het leven vertelt ; grappige gezegden van de kleintjes
op de zaal boven, of van dapper gedragen leed...... óók zonder belangstelling
voor de goede woorden over Christus den Heer, uit het boek, waarmee
zuster Dora 's avonds de ronde doet, bij de patiënten, die er van gediend zijn.
Wietske is er alles behalve van gediend. Van pred i kantsbezoek wil ze ook
niet weten, maar ze kan zuster Dora niet voor 't hoofd stooten ; dus laat
ze haar lezen en luistert niet, tracht tenminste niet te luisteren. Als iemand
haar vroeger daarvan had verteld, zou alles misschien anders zijn geloopen
in haar leven, nu is het te laat. —
Na het lezen komt de nacht.
Nachten zijn heerlijk en vreeselijk.
In den nacht komt alles tot leven, wat de dag in slaap heeft gesust.
De kleine kinderen en de eenvoudigen van hart slapen hun gerusten, droom
-lozen
slaap.
De droomgezichten blijven in ieder geval zoo ver op den achtergrond, dat
de slapenden bij het ontwaken niet meer weten, dat ze droomden.
Bij anderen brengt de nacht alles aan den dag wat diep in het hart verborgen
woonde, in het onderbewuste sluimerde, of wat even op den voorbijen
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dag als een adem langs hen heen streek ; ze voelden : er gaat iets aan ons
voorbij,...... maar ze namen bij 't haastig voortleven niet den tijd bm
te zien naar wat hen had aangeraakt.
In den nacht keert het terug en plaatst zich vóór hen ; misschien is het een
hemelsch gezicht uit het vaderland, ons leven bij God.
Als het dit is, worden ze wakker en denken : Dat was het ! Dat is de sfeer,
waarin ik ademen kan ! De droom wordt de kracht van den dag.
Het kan ook anders zijn in den droom, God weet het !
We zijn volkomen weerloozen, als we ons niet met ziel en lichaam aan God
overgeven in den nacht.
Het geheim omhult ons ; soms zijn we ons daarvan half- bewust, midden
in den slaap.
Maar de slapeloozen
Die ondergaan het diepst dit geheim van den nacht. Wietske!
Ze weet, dat het haar zal gaan omhullen, zoodra de lampen zijn uitgedaan.
Ze ligt op haar rug met wijd open oogen. Op de gang brandt nog een licht ;
door het tuimelraam boven de deur vallen kleine flitsen op de witte tafel
en de witte stoeltjes tegen den muur. Ze zijn zoo mooier dan overdag.
Dat doode wit hindert haar soms geweldig ! Dan hunkert ze naar rood!
bloedrood en het fonkelende wijnrood en het vurige rood van de geraniums
in den gazonrand van haar vaders huis.
Als klein kind greep ze altijd naar roode bloemen, het is haar eigen
kleur.
Hier is alles dood-wit.
Als er goudglans over heen valt, dan leeft het op uit de doodsschaduwen,
maar dan leeft ook Wietskes verleden. Het omhult haar als een zwaren,
duisteren mantel, het sluit zich hoe langer hoe dichter om haar heen tot
stikkens toe !
„Ben ik het ?" hijgt ze, „ben ik het, die hier ligt in een graf en sterven moet,
omdat ik niet meer leven kan ?
Het omknelt haar al dichter, de adem stokt, ze heeft haar eigen grafkleed
geweven, ze wordt er levend in begraven ".
Help, o help ! Ze tracht overeind te komen maar kan niet l...... Toch, de
schreeuw was de bevrijding.
De nachtzuster schuifelt binnen. Wietske sluit haastig de oogen ; ze loert
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door haar oogharen naar de groote vrouw, die met over de borst gekruiste
armen een poos voor haar bed staat en waar-neemt.
Wietske haat die vrouw en wacht zonder zich te verroeren, tot ze weer is
heengegaan.
Dan komt de bezinning, en met de bezinning het beeld van het zuivere
gezicht van een man, die haar eenmaal heeft aangezien, anders dan de andere
mannen.
Hij was hulpprediker en had haar in een straat ontmoet, waar hij zeker niet
thuishoorde, anders had hij er den weg geweten.
Hij was op zoek naar iemand, die even verloren was als zij.
Ze moest hem wel liefhebben om zijn zuivere hart, dat sprak uit ieder woord,
waarmee hij haar trachtte te beduiden, wie hij zocht. Zij kende die vrouw
en bracht hem op haar spoor.
Hij gaf haar zijn adres ; zonder eenigen twijfel had hij ook haar ellende gezien.
Toen was plotseling in haar het hopeloos verlangen opgesprongen weer te
worden als een kind. Het was te laat, haar gezondheid was verwoest, maar
ze had van dat oogenblik af gebroken met het oude leven, het was voor
Wietske de bekeering geweest.
Aan het beeld van dien zuiveren mensch klemt ze zich eiken nacht opnieuw
vast, tot de morgen komt met de verschrikkelijke werkelijkheid. - Op een avond leest zuster Dora uit de Openbaring over menschen, die
uit de groote verdrukking komen en hun lange kleederen wit gemaakt
hebben in het bloed des Lams.
Dat klinkt Wietske allerzonderlingst in de ooren. Iets dat vuil is wit-wasschen
in bloed ; maar de kleuren boeien haar, kleuren zijn als klanken, ze raken
bij haar aan levensbeseffen, ze begrijpt kleuren.
„--Wilt u dat nag eens lezen, zuster Dora ?"
Die glimlacht hoopvol : „Natuurlijk !" Ze wil zoo graag helpen Wietske
op betere gedachten te brengen.
Als ze de woorden overgelezen heeft, zegt ze : „Het Lam dat is Christus,
Die vrijwillig Zijn bloed stortte, Zijn leven offerde om ons van onze zonden
te bevrijden en ons met God te verzoenen ".
Weg is alles !
Hoe kon het sterven van den een den ander van zonden bevrijden!
Je stond voor je eigen leven, dat ondervond zij aan den lijve ! —
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Als zuster Dora haar voor den nacht gereed gemaakt en het licht uitgedraaid
heeft, terwijl uit het andere bed al bobbelende, reutelende slaapgeluiden
opstijgen, ziet Wietske plotseling weer de kleuren : wit en rood.
Bloedrood is dus niet altijd het slechte, denkt ze, zooals in hààr leven.
Je kunt een bezoedeld leven van zijn vlekken bevrijden, als je het dompelt
in rood bloed, liefdebloed.
Ze ligt lang en stil te kijken naar dit visioen van rood en wit. Haar verleden
is er wel, zooals altijd in 't begin van den nacht, maar zonder den grafmantel.
Als je warme, bloedroode liefde ontmoet, dan gebeurt er iets met je, dat
heeft ze zelf ervaren. Haar heele ziel is op dat groote oogen bli k gaan bever
van een liefde, zooals ze te voren nooit heeft gekend ; ze moest er al het
andere voor uitschudden, waar ze tot nu toe van leefde, zoodat ze met leege x
uitgestrekte handen bleef staan. Er was niemand, die ze vulde. Dat heeft,
ze ook niet verwacht !
Hoe kan een zuiver mensch liefde opvatten voor een schepsel zooals zij!
Maar zij heeft hèm lief en het is warme, bloedroode liefde ! alles is bij haar
bloedrood.
Al kan er nooit een antwoord op komen, zij kan toch eiken nacht een soort
van antwoord geven door nooit meer in haar hart te willen, wat vroeger
haar lust is geweest.
In een oud notitieboekje, dat ze altijd bij zich heeft, ligt zijn naamkaartje..
Ze haalt het er voorzichtig uit en kust het en prest het tusschen haar gevouwen handen, kreunend van pijn en van vertwijfeling om haar jonge leven,
dat nu al een prooi is van den dood.
Ze kreunt zoo zwaar, dat de nachtzuster op haar rondgang het hoort.
Ze vindt Wietske zooals altijd, roerloos met gesloten oogen.
Zeker heeft ze weer akelig gedroomd, denkt de zuster, wat wonder, als
je zoo'n slecht leven achter den rug hebt. Dan schuifelt ze even stil weer
weg als ze gekomen is.
's Morgens vindt zuster Dora haar, ingesluimerd, een verkreukeld kaartje
ligt tusschen haar vingers uitgegleden op het dek.
Ze leest onwillekeurig den naam : Dingemans, en denkt verwonderd : dat
is de naam van onzen oudsten dokter, die een half jaar geleden stierf. Hij
had geen kinderen ; misschien is 't een van zijn familieleden.
Wietske wordt wakker en kijkt verschrikt rond. Als ze het kaartje i ti
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zuster Dora's handen ziet, grijpt ze er naar en bergt het haastig weg, zonder
een woord.
Maar 's avonds, als zuster Dora komt lezen, zegt ze : Wilt u dien naam vergeten, zuster Dora, die naam is niets ! maar het gezicht van dien man heeft
mij teruggeroepen en gemaakt, dat ik nooit, nooit meer wil, dat van vroeger ...
Hij schaamde zich niet voor menschen zooals wij "......
— Na die bekentenis denkt zuster Dora dikwijls : Ze is vlak bij ! Waarom
grijpt ze het kleed van onzen Verlosser niet aan !
Maar die andere zit er nu toch tusschen ; aan hem klemt ze zich vast, dat
voel ik duidelijk!
Als die andere er niet was......
Maar...... dat durft zuster Dora ook niet volhouden, door dien ander heeft
ze haar slechte leven prijsgegeven.
Wietske móét toch kunnen begrijpen, juist omdat de liefde van een gewoon
sterfelijk mensch haar al zoover heeft gebracht.
Maar dat was aardsche liefde !
Ja, maar het heeft iets in haar bewerkt, dat boven de aarde uitreikt, het
verlangen naar reinheid.
Maar het reikt niet tot in den hemel, het verzoent niet met God ! en dat
moet toch, zal het goed zijn met Wietske, ze gaat onherroepelijk naar het
einde.
Zal dit verlangen zijn weg vinden naar God, als ze aldoor op een sterfelijk
mensch het oog gericht houdt ?
Zuster Dora raakt hopeloos in de war over Wietske, wier dagen verloopen,
snel verloopen naar het einde.
„Niemand komt tot den Vader dan door Mij ", zegt Christus en van Christus
wil Wietske niet weten.
Als zuster Dora daarover begint, keert ze zich af en zegt onveranderlijk:
„Als iemand mij vroeger daarvan verteld had ! nu is het te laat ".
Ze weet alleen maar van dat eene, zuivere gezicht, dien eenen naam, dat
is haar genoeg.
Of...... spreekt Christus in Zijn erbarmen zoo door een mensch ?
Was Christus in dien man ?
Was die man op dat oogenblik Christus ?......
Zuster Dora durft het niet gelooven, het is te veel voor een sterfelijk mensch.
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— Op een herfstavond lijkt Wietske zoo weggezonken, dat ze meent de
hoofdzuster te moeten waarschuwen. Er is iets wonderlijks over Wietske
gekomen, een klaarheid, alsof de zekere dood wenkt,...... óf het leven.
De hoofdzuster luistert lang, dan schudt ze 't hoofd. Vreemd, Wietske
heeft een kleurtje op haar wangen als een ziek kind, na een eersten genezenden slaap.
„Het is nog niet zoover, meent de hoofdzuster, „houd haar in ieder geval
in 't oog, ik zal den dokter waarschuwen ".
Zuster Dora zit bij Wietske's bed en wacht,...... onder 't wachten bidt ze,
en dwars door haar bidden slaat het hartstochtelijke roepen van de lijsters
in de kastanjeboomen. Ze roepen alsof het lente was.
Zuster Dora ziet hoe het roode vlammetje op Wietske's wangen dooft,
er zamelen zich duisternissen om het gele voorhoofd, de neus wordt zoo
spits......
Het begint te regenen. Zuster Dora staat op om het venster te sluiten ;
de lijsters roepen hartstochtelijker, ze minnen den regen in den wilden
herfstavond...... dan hoort ze een geluid. Wietske heeft zich in bed opgericht,
haar oogen zijn wijd open, ze zien haar niet meer, ze zien iets anders ! Zuster
Dora kan haar nog juist opvangen in haar armen...... de half- geopende lippen
prevelen een naam, het is niet de naam van Jezus...... Wietske's hoofd
valt op zij.
Zuster Dora laat haar terugglijden op het kussen, dan stort ze zich in haar
angst op de knieën en bidt voor de ziel van Wietske. —

EENTONIG LIEDJE

ROEL HOUWINK

Wie onzer droeg Uw smartekruis ?
wij voeren vaak een vromen staat,
maar als het om ons leven gaat,
blijven wij liever thuis.
Wie onzer droeg Uw doornenkroon ?
wij spreken gaarne over God,
maar wee, wanneer men met ons spot,
wij loochenen grif Vader en Zoon.
Wie onzer ging den smallen weg ?
wij hebben her en der gedwaald,
maar amper is de zon gedaald,
sluimren wij reeds onder de heg.
Wie onzer gaf zichzelven prijs ?
d'een klemt zich aan den ander vast
en niemand draagt des and'ren last:
immer gaat 't leven nog op d' eendre wijs.

OP DE TAFELBERG

W. HESSELS

Mijn oogen zien den witten droom der wolken
en schemerig verweg : de blauwe zee.
Geen ruischen dringt hier door ; slechts diepe vree
die zich in dit vreemd droombeeld gaat vertolken :
God ziet de wereld zoo, in droom verloren, -als marmer is de witte brandingval
en roerloos als de bergen het groen dal,
waaruit geen kreet, geen lach meer is te hooren
Zijn wereld, waarin eeuwen zijn als jaren.
En 'k denk hoe uit Zijn hoogte bij de zon
in eeuwigheid Hij wel niet anders kon
dan in verrukking naar die wereld staren.

WAAR STAAN WIJ

?

REDACTIE

Waar staan wij, Christen- kunstenaars ? Staan wij met onze medemenschen midden in
dezen zwaren tijd of bevinden wij ons ergens op een veilig eilandje in den kolkenden
stroom ? Wij hebben confraters, die gevlucht zijn van hun post en die nu in het Zonnige
Zuiden hun schrijfmachines doen ratelen. Hun boeken zijn vergiftigd door de romantiek
hunner zelfbespiegelingen, alsof de wereld draaide om de as van hun talent. Anderen
zijn gebleven, maar hebben zich teruggetrokken in de cel hunner hoogmoedige eenzaam
staat het met o n s?
-heid.Ho
'Leven ook wij met een (zelf- geschreven) boekje in een hoekje, of heeft het leven, zooals
het verterend brandt in de harten van duizenden, toegang tot ons ? Is de nood der jeugd
-en de honger van den ouderdom een abstract begrip voor ons of een schrijnende werke-lijkheid ? Verstaan wij iets van de verwarring der geesten, die een volk, dat hunkert
naar een grondige herziening zijner zedelijke fundamenten, met lamheid slaat, of meenen
wij, dat het „zoo erg" niet is ? Begrijpen wij waarop de massale afval van het Christendom
in onze dagen duidt, of dunkt het ons, dat wij ons daarover niet ongerust behoeven te
=maken ?
Meenen wij, dat het voldoende is de wederwaardigheden van onze kleine, ongeloovige —
want wie is van nature geloovig ? — ziel te bezingen temidden van nachtelijke tuinen
met sluimerende rozen en nachtegalen, die niet kunnen zwijgen ? Niet iedereen is Boutens
tenslotte, en zelfs niet Marsman of Roland Holst! Hebben onze medemenschen —wij
spreken nog niet eens van onze geloofsgenooten -- werkelijk behoefte aan dit soort
poëzie, die zij toch eigenlijk — laten wij het vrijmoedig durven bekennen — veel beter
-en krachtiger kunnen vinden in de litteraire tijdschriften, die n i e t op een principieel
Christelijk standpunt staan ?
En dan ten aanzien van den engeren kring van onze geestverwanten ? Verwachten zij
,dit van ons : werk, dat, op de instrooiing van enkele „klanken" en „termen" na, in niets
eraan herinnert, dat het van Christenen komt ? Dat geschreven wordt uit precies dezelfde — maar minder fel uitgesproken — mentaliteit, die kenmerkend is voor het werk
van niet - Christenen van dezen tijd ?
Hebben wij, Christen- kunstenaars, die voor een goed deel leven aan de periferie van
het officieel-godsdienstig leven over de oorzaken hiervan zal nog wel eens gesproken
moeten worden — naast de instrumentale ontwikkeling van al datgene wat behoort
tot onze „techniek" niet in de eerste plaats g e l o o f s b e z i n n i n g noodig ? Moeten
wij, die in zekeren zin geroepen zijn mede - woordvoerders der geloovigen te zijn in
het gesprek met de wereld, ons niet zoodanig bewust zijn van de beginselen van ons geloof,
dat wij ons niet terstond in de verleidingen der wereld — en wij hebben hier dan in
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het bijzonder het oog op haar „intellectueele" verleidingen -- verwarren, zoodra wij
de pen op het papier hebben gezet ?
Op al deze vragen kunnen wij slechts antwoorden met de ruiterlijke erkenning van
onze schuld. En dit geldt in de eerste plaats voor de redactie zelf, maar toch ook voor
de lezers en medewerkers. Het moge naar den mensch gesproken een verontschuldiging
zijn, dat de druk van een in humanistische en idealistische tendenzen geworteld „litterair
leven" nog heden ten dage zoo overweldigend groot is op ons, dat het mogelijk is hier
geenerlei grenzen te zien (dat blijkt ons uit inzendingen helaas maar al te vaak !) ; doch
wanneer wij een en ander bezien in het licht van de liefde tot onzen naaste, die ons
door God geboden is, dan hebben wij ten opzichte van deze dingen zwaar gezondigd.
Waar staan wij ? Midden in de wereld, overal waar God ons roept ; maar wij staan
er als getuigen van Een Die niet van deze wereld is, doch Die haar nochtans zoozeer
heeft liefgehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon aan haar ten offer heeft gegeven.

OPSTANDING, DE NIEUWSTE ROMAN VAN WILMA
B. VAN NOORT

Enkele jaren geleden schreef Wilma over „Het genot van boekenschrijven" 1). Is het een
genot boeken te schrijven ? En het antwoord was tekenend voor haar zelf en voor haar
werk. Ze antwoordt volmondig : „Neen !" Genot kan kostbaar zijn, toch is 't in de
meeste gevallen goedkoop. Genieten van een bioscoopvoorstelling, zelfs van een radiovoordracht, een mooie zomeravond of anderszins is goedkoop vergeleken bij de v r e u g d e
die 't boekenschrijven kan geven. De mens trekt het genot naar zich toe, maar in de
vreugde geeft hij. Genot is nemen, vreugde is geven. Vreugde is de ander er bij betrekken, vreugde heeft de mens niet alleen. Genieten kan men in z'n eentje, dat staat
op een lager plan. En dan zegt Wilma : „Boekenschrijven kan een vreugde zijn, als we
het leven ontzaglijk lief hebben, zodat we mogen verwachten dat er een antwoord komt
op het werk, waaraan we de geboorte gaven. De levenskracht van een werk hangt af
van de liefdekracht die tot het leven wekte ". Zo bezien is „Opstanding" één van de
meest vreugdevolle boeken voor de schrijfster geweest. Hier is de liefdekracht tot 't
werkelijke leven gesublimeerd. Hier is 't de volkomen vreugde, die leeft van 't geven,
die alleen bestaat in 't de- ander-er-bij-betrekken. Hier is de centrale gedachte het
opgeven der menselijke Ich-haftigkeit, het zich volkomen broeder-weten van Christus,
hier is 't reeële leven van een zeer hoog plan geschouwd.
Het boek heeft allerwegen sterk de aandacht getrokken, vooral om de geest en de
sfeer, waarvan 't doordrenkt is. Het bedoelt niet in de eerste plaats een literair kunstwerk te zijn, maar de hoofdgedachte is : te getuigen van 't Opstandingslicht dat opging,
te jubelen over de veroverde zekerheid dat „Alle, die Schdnheit, Himmels and der Erde,
1st gefaszt in Dir allein". Wie achter Christus gaat mag met Hem opstaan. Dit zijn waarheden die overal en altijd geldig zijn, maar toch mogen we de opmerking maken dat
dit laatste boek van Wilma speciaal doortrokken is van de réveilgeest uitgaande van
Mdttlingen. Hiermede bedoelen we niet dat dit boek ons verplaatst in Mottlingen of dat
dit boek niet te verstaan zou zijn zonder Mottlingen te kennen, maar wel willen we
hiermede bedoelen dat de schrijfster leeft en schreef in het bewustzijn van de heerlijkheid die ze te Mdttlingen ontving en 't wil dus ook zeggen dat de centrale figuren van
deze roman uitdragers zijn van de boodschap van Mottlingen.
Van dit verband met Mottlingen gaf Wilma zelf getuigenis in haar lezing die ze op diverse
plaatsen hield en ook publiceerde onder de titel „Mottlingen en het probleem van de
Christelijke kunst" 2). In dit opstel gaf de schrijfster ook een uitvoerige analyse van
1) Standaard, Boekennummer 29-10—'31.
a) Opwaartsche Wegen December '34, biz. 301-315.
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haar roman, waarheen we dus hier mogen verwijzen. Opvallend in deze studie is de
simpele manier waarop de schrijfster over het genoemde probleem als zodanig spreekt.
Er bestaat voor haar geen probleem van de Christelijke kunst meer -- en dat in een
tijd die zo vol problemen zit. Talrijke problemen doorkruisen ons eigen-zijn, onze verhouding met anderen, met de wereld en met God. Het is heden welhaast een probleem
geen probleem te bezitten. We onderscheiden ons in dat opzicht van vorige geslachten
die verstard waren in een zekere nuchtere probleemloosheid, maar deze onderscheiding
is geen wonder. We leven op een kentering der tijden, we leven in een tijd van wezensverandering van dingen en verhoudingen. Kentering van tijden legt de plicht op uit de
ruïnen van het in een chaos veranderd verleden een nieuwe, grootse en krachtige toekomst trachten te bouwen. Kenteringen als deze kwamen meer voor en ze waren meest
boden van hogere oriëntatie. Crisis in de geest kan de boodschapper zijn van een gans
nieuwe basis. Crisis in de geest, in de ziel, is bewijs dat er aanraking is met het Eeuwige,
met de Absolute. Voor de Christen is bij elk probleem de zekerheid dat er een onwankelbaar evenwicht bestaat temidden van de meest chaotische verschijnselen en het
weten van dit rustpunt zal elk probleem moeten beinvloeden. Elke oplossing moet
in contact geweest zijn met 't Eeuwige.
Wilma loopt in haar romans de problemen van onze tijd niet voorbij ; „Moeder Stieneke"
het boek van 't onbevredigd moederschapsverlangen, „De Lichte Nacht" met het vraagstuk van het wereldleed, van 't gescheurde in Gods heerlijke schepping, „De Kruisboom"
met het veelbesproken huwelijksprobleem zijn daar bewijzen van. Het reële leven vormt
een integrerend deel van Wilma's boeken, maar de schrijfster spreekt op haar eigen
manier over de problemen van het leven. Ze spreekt liever over het w 6 n d e r van
het leven. Wie dit wonder wil ervaren, moet 't leven juist kennen of liever : moet de
juiste klank van het leven getroffen hebben. Hét grote probleem bij Wilma is steeds
dat de klank van 't leven overstemd wordt door een zucht naar Ich-haftigkeit, door
een streven naar zelfhandhaving. Dat streven leidt tot vergissingen, de ik-dienst leidt
tot isolering, tot alleen-staan. En de juiste klank van 't leven is alleen te kennen uit
de gemeenschap met anderen, uit de gemeenschap met 't leven-zelf, en bovenal uit de
gemeenschap met God. Gemeenschap hebben met iemand of iets is alleen mogelijk door
't opgeven der ik -centraliteit, door 't offeren, door 't prijsgeven en dit kan alleen door
de liefde voor 't andere. 'Wilma zei eens : „Leven is gezang — is lijden overglansd door
liefde -- is dus blijdschap ".

Haar jongste boek is van dit alles de vernieuwde paraphrase. In „Opstanding" is Ds Helgers
de blijvende centrale figuur. Hij is een gelovig man, die trouw z'n gemeente verzorgt,
tot hij opeens de armoede van zijn geloof ziet en komt tot de blijmakende erkenning
dat 't ware leven eenvoudig is als Christus' broeder, Gods wil te doen. „Wie de wil
van God doet, die is Mijn broeder ", het heerlijke daarvan wordt voor Willem Helgers
simpele realiteit. De wonderlijke droom van z'n vrouw Lydie brengt Helgers tot dat
besef van eigen niets - waardigheid en van de grote Paasheerlijkheid. Het bewustzijn Christus'
broeder te wezen geeft hem kracht te getuigen en voor sommige gemeenteleden gaat
hetzelfde licht op. Het eerst wordt de dominee getrokken naar Gekke Hannes, de onnozele
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sukkel, die „de diers volle beter vindt as de mensche". Helgers volgt z'n broeder, die
-ook 't ellendige en 't verlorene het eerst zocht en hij maakt iets wakker in 't hart van
die verschopte sukkelaar, hij brengt Hannes het besef bij dat „er één 'eweest is, diej
zien leven veur Hannes over hêf 'ehad".
.Marieke van Willige, het zieke meisje, dat volgens aller mening niet meer herstellen
kan, geneest wonderlijk op 't gebed van Helgers. En toch is dit niet wonderlijk. Het
is eenvoudig dat het reeële geloof in Christus bergen verzet, de waarheid daarvan noemen
we echter graag wonderlijk. „God is genadig geweest voor Marieke", zegt de dominee
-en Marieke aanvaardt haar nieuwe leven als genade van God en tot Zijn verheerlijking.
De derde figuur die door 't Opstandingswoord van Helgers gegrepen wordt is Jan Brands,
de man met 't verwoeste leven, die 't kleine dorp als woonplaats gekozen had om de ver
te ontvluchten. Soms echter, als hij 't niet uithouden kan, vlucht hij voor een-leidng
paar dagen naar de stad, om daar uit te razen. Ontroerend beschrijft Wilma de tocht die
Helgers en Brands ondernemen over de hei, tegen de snijdende wind en de regen op.
Die tocht, waarop geen woord gezegd wordt, is één grote strijd, het gaat met Brands
er op of er onder. En ook in 't hart van deze verdoolde breekt 't licht door.
Helgers' vrouw Lydie bewondert haar man wel, maar ze kan hem in z'n hoge vlucht
niet volgen en als straks de dominee eensklaps sterft is ze ontroostbaar, ze trekt zich
samen in haar isolement. Haar man zei steeds : „Het gaat naar 't leven toe, niet naar de
-dood ", maar waarom dan die zwarte doodsschaduw over haar leven ? Eerst heel langzaam
komt zij ook tot de aanvaarding van de boodschap, waarvoor haar man z'n leven liet.
Marieke en Brands zullen haar tot steun zijn bij die aanvaarding. Het sterven van haar Wil
heeft het geloofsleven van Lydie hopeloos geknakt, maar ten laatste zal ook zij gaan
staan tegenover het licht, het opvangend in volle klaarte. Na dominee's heengaan is vooral
Brands de levende getuige van de kracht die van Helgers uitging, maar bovenal is hij de
,getuige van de broederschap van Christus. Hij drukt Gekke Hannes de ogen toe, na hem
in de stervensure vertroost te hebben, hij spreekt op het graf van de oude Brinkman
die ontroerende getuigenis, hij is het, die contact met de mensen zoekt en een nieuw
bouwplan begint op de hei. De opvolger van Helgers ervaart het : al is 't dorp een
heel gewoon dorp met heel gewone mensen en heel gewone geschiedenissen, in iets
.-onderscheidt het zich van andere gemeenten en dat iets komt van Helgers. Deze laatste
ging geen, maar hij leeft, z'n woord leeft, z'n kracht plant zich voort, de broederschap
van Christus groeit.
De nieuwe dominee beseft het ; zijn geloof is gespitst op de toekomst en dat van Helgers
-concentreerde zich op 't heden, op de realiteit om je heen. Het boek eindigt met 't
feest op de ontgonnen hei, dat Brands geeft als de lupine bloeit, aan de mannen die bij
hem werkten, maar ieder mag het meemaken en het halve dorp loopt uit. Daar vertelt
Brands van 't opstandingslicht dat over zijn verwoest leven viel. En dan ervaart Lydie
de waarheid van Wil's woorden : Het gaat niet naar de dood, maar naar 't leven.

,

Reeds verscheidene malen is 't kenmerkende van de kunst van Wilma naar voren gebracht en 't is steeds opnieuw aangetoond hoe Wilma niet realist is in de gewone zin,
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maar meer idealist. Ze werkt van binnen uit, en dus blijven de contouren van haar
figuren wat vaag. Als deze schrijfster kleding of meubilering in haar roman ter sprake
brengt, is dit alleen om een innerlijke aanduiding te geven. Deze manier gebruikt Wilma
zeer schaars, in „Opstanding" viel op de zin over 't zomerjaponnetje van Lydie wanneer
deze besprekingen gaat voeren over het te bouwen huis achter de kerk. Wil, die pas
heenging, was levenskrachtig en hield van vrolijke kleuren. En dan zegt Lydie in zichzelf :
„Morgen zal ik een vroolijke zomerjapon aantrekken, liefste, en dan gaan we bouwen ".
Wilma bekijkt het omringende leven niet nuchter-weg, zoals 't ons lijkt te zijn, maar
schouwt over dit leven van een verheven standpunt. Door dit alles is haar zieletekening,
meest uitnemend verzorgd — en dat is ook realiteit -- maar ook daardoor blijft steeds
de dialoog een zwak punt in haar werk. Dialogen worden gevoerd tussen mensen, die
elkaar meest alleen maar uiterlijk zien en dus passen ze niet in haar werk. Opvallend
is, dat de dialoog in „Opstanding" veelal gunstig afsteekt bij vroegere romans, omdat
in dit boek van hart tot hart gesproken wordt en dan is Wilma's uitingsmanier de juiste.
We denken aan de gesprekken van Brinkman en Brands met Helgers. De schoonste dialoog
uit 't boek is (paradoxaal) het zwijgend gesprek van Helgers en Brands bij hun tocht over
de hei.
Een zwakke zijde van dit boek is ook de niet-steeds juist-verzorgde compositie. Vooral
in de tweede helft is te veel door-elkaar-geloop. Er zijn bij-figuren, die naast het gegeven
blijven voortsukkelen zonder ooit enige betekenis te verkrijgen, we denken aan de
onderwijzeres, die 't legaat ontvangt. Ook andere figuren, b.v. het schoolhoofd, komen
niet uit de verf en bemoeilijken de voortschrijdende intrige. De schrijfster heeft zich
wel sterk eenzijdig op enkele centrale personen geconcentreerd.
Tegenover deze bezwaren staat de bijzondere tekening van de schoonheid der natuur.
Het gemoed van Wilma is juist afgestemd op het ontvangen van de pracht door God
in de natuur gelegd. Wie denkt niet aan de schildering van 't opengaan der kastanjeknoppen in „Moeder Stieneke", wie tekende zo als Wilma het roggestuiven en in „Op-,
standing" leeft het bloeiend heideveld voor ons. Dan is de schrijfster zeer reeëi, maar
we doen goed haar realiteit steeds met een toekomst-tendenz te zien. Achter het tijdelijke
ziet ze steeds het eeuwige, het blijvende. Ze staat feitelijk, las ik ergens, tussen tijd
en eeuwigheid in en schouwt naar beide zijden. Ze doet ons zien het relatieve van onze
aardse realiteit en brengt ons in aanraking met de werkelijke werkelijkheid, die doortrild is van Christus' tegenwoordigheid. Bij een dergelijke confrontatie voelen we het
benauwende van een groot tekort aan werkelijkheidszin in ons leven. We zijn te vast
verbonden aan de wereld van de dingen om ons heen en we voelen de wereld van
Christus met 't zicht op de werkelijke waarde van alle dingen als vreemd aan. Dat is
benauwend, dit te ervaren.
Bij 't lezen en het herlezen van dit boek dringt telkens naar voren 't grote belang van
de dingen hier voor ons gesteld. „Opstanding" is een werk dat je niet zo maar loslaat
na 't gelezen te hebben. je bent er niet gauw mee klaar. Het plaatst boven alles „Jesus
Sieger" als onaantastbare waarheid. Als Christus in ons was, dan moest dat gezien worden,
we lezen het en beseffen onze armoede.
Wilma ziet steeds het diep-verscheurd zijn, er loopt een scheur door 't aardse leven.
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Hoe sterk sprak dat In „De Lichte Nacht ". Maar naast de tekening van de armoede in
veel levens, valt op : het zien van deze armoede in de betekenis van de vraag naar zonde
en schuld. Wilma vraagt ons of we deel hebben aan de schuld van anderen, of we meedragen de schuld van anderen. Al haar werk getuigt van de gemeenschappelijk gedragen
schuld en ze maakt die zaak tot een zeer persoonlijke. Haantjes merkt op dat Wilma
de nauwe betrekking van Christus en mens ook mogelijk acht en overbrengt op die
van mens en mens en vervolgt dan : „Weliswaar niet gehéél (deed zij dat, dan zou
zij Christus niet meer belijden als de enige, uiterste Zaligmaker), maar dan toch voor
een gedeelte. Volgens Wilma kan de ene mens meedragen aan het lijden en de schuld
van de ander, moet hij dit zelfs doen. Ieder Christen moet, volgens haar, Zijn Heer
en Heiland navolgen, niet alleen als Levensleider, maar ook als Middelaar" 1).
Dit levensbesef komt niet voor 't eerst tot uiting in „Opstanding" ; die dat meenden,
vergissen zich. Als we „Het Schoone Leven" b.v. lezen, ontmoeten we dezelfde levensvisie. „Voor den discipel zal het niet anders zijn dan voor den Meester ", zei Wilma eens
en dit is ook de basis van haar nieuwste boek. Helgers is volkomen Christus' broeder
en aller broeder. In een boekje van Wilma over Blumhardt, de vader van Mottlingen
schrijft Wilma : „In het lijden van den een zag hij het lijden van allen en hij maande
de kranken, niet alleen te bidden voor zichzelf, om zelf van hun lijden verlost te worden,
maar voor allen, die in hetzelfde lijden waren, of God in de kerk van Jezus Christus
weer een macht wilde geven tegen deze krankheid ". We laten Mdttlingen hier verder
rusten en bepalen ons bij 't te bespreken boek, maar Blumhardt staande voor God
met z'n gebed voor 't geheel is de grondtoon ook van het leven van Ds Helgers. Wordt
bij 't standpunt dat elke zonde gemeenschappelijk gedragen moet worden, dat men de
zonde van den ander op zich moet nemen, niet teveel gedaan aan uitwissen der grenzen ?
Eén, Hij Die zonder zonde aller schuld droeg, kon dat. Maar wie kan dat ook maar
in enige mate ? Bovendien wordt het lijden op deze manier bovenmate verheerlijkt, er
komt iets naar voren van de Parcifalgedachte „Durch Mitleid wissend ". Hier is 't verwarrende dat in veel mystiek-getinte opwekkingen naar boven komt. Er is één Middelaar
en in 't Middelaar-zijn kan niemand Christus' broeder zijn. De konsekwentie van genoemd standpunt is het uitschakelen van de verzoening in Christus, en 't mystieke
verlangen op te gaan in God, de ziel rust vindend in haar oorsprong.
Men weet hoe o.a. Brunner scherp hiertegenover stelde het reformatorische : alleen
door 't geloof, niet door 't opgaan in God. Nu weten we wel dat Wilma in geen enkel
opzicht aan deze konsekwentie denkt of gedacht heeft en zelfs 't bestaan van deze konsekwentie als zodanig volledig afwijst. Ze neemt over de woorden op Blumhardt's graf
In de tuin van Bad Boll gegrift :
„Dans Jesus siegt bleibt ewig ausgemacht,
Sein wird die ganze Welt".
Maar ondanks dit Is de afstemming van het gebeuren in haar boek gericht op de mystieke
beleving. Het is niet zo ver dat Goethe's woord „Gefuhl ist alles" als motto kan dienen,
1)

Dr. J. Haantjes, Over Wilma en haar werk, blz. 32.
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maar dat 't gevoel een belangrijke rol speelt is bewijs van de affiniteit met 't mystieke.
En wat zegt dit gevoel ons ? Blijft gevoel niet van de mens alleen, trekt zelfs het Godsbeeld
zich dan niet samen op het ik ? Hier raken we de subjectiviteit van alle mystiek uit
alle eeuwen en absolute objectiviteit is vereiste voor redding door Christus.
Het vraagstuk van de gebrokenheid van de mens wordt in zekere zin door Wilma voortgezet op het natuurleven of liever : Wilma zag de gebrokenheid 't eerst in de natuur
en daar zocht ze tevens het eerst de harmonie. Haantjes zei in z'n genoemde studie :
„Ze omvaamt nu niet alleen meer de mensen, maar ook de dieren en de bloemen met
haar liefde" 1).
Wilma verlangt naar een volkomen harmonie aller dingen, ze streeft naar de heerlijkheid
der eenheid van al 't geschapene. Met ontroering kan de schrijfster dier en plant een
rol geven in haar werk.
Wilma ziet het Goddelijke wijd, ruim, alles omvattend. Wapenaar noemde dit eens
een soort Christelijk monisme, maar hiertegenover stelde hij het monisten -in-hope zijn 2).
Wilma's boek is doorgloeid van een heimwee, een hunkering naar de volkomen harmonie
van alles en allen in en door Christus. Is dit echter reeël te wachten als 'n eindstand in
onze menselijke samenleving ? Hier is een overschrijding der eschatologische grenzen,
een binnenhalen in deze bedeling van wat er niet in hoort. Inderdaad zijn wij monisten
bedenken daarbij dat de toevoeging in-hope een dusdanige correctie-inhope,w
inhoudt dat 't eigenlijke monisme ineenschrompelt.
In de volledige overgave aan de Heiland, in de waarachtige ootmoed voor God, de levende
God, zit onlosmakelijk 't begrip afstand, blijvende afstand. Verzadigd van vreugde v o o r
U w a a n g e z i c h t is 't einddoel, dus vóór Uw aangezicht, dus weer blijvende afstand.
Deze afstand is trouwens een eerste voorwaarde voor het ideaal der aanbidding en
is er Iets hogers denkbaar dan deze aanbidding ? Wilma legt steeds de nadruk op 't
één-zijn, op de broederschap, op de kracht die van God afstraalt en door ons werkt.
In het genoemde boekje over Blumhardt schrijft ze : „Mottlingen is de plaats, waar
de krachten van het Koninkrijk weer openbaar worden, de krachten van den gekruisigden
en verrezen Heer" 3). De wondere genezingen door Blumhardt, Vater Stanger e.a. zijn
daar getuigenissen van. Bekend is ook, dat Wilma in haar eigen leven daar de heerlijkheid
van ervoer. We kunnen ervan lezen in haar opstel in „Opwaartsche Wegen ", bij Haantjes,
en in haar studies over Blumhardt, Stanger e.a. Reeds jaren geleden was Wilma in Bad
Boll ; haar neef, Ds Gerretsen, bracht haar reeds lang geleden met Blumhardt in aanraki ng.
Mij viel op dat Wilma schreef dat ze niets weet, of liever niets weten wil van 't dualisme,
waarin we zijn verstrikt geraakt 4). „Niets weten wil ", maar daarmee is 't niet weg.
Deze oplossing van 't probleem is wel heel simplistisch, zoals trouwens veel in de visie
van Wilma. Ze heeft alle problematiek ver achter zich weggeworpen, ze heeft zich afgewend van al 't dualistische en alles geconcentreerd op de kracht Gods die in ons
1) Haantjes, t.a.p. blz. 50.
2) School met den Bijbel, 16 -6--'32.
$) Wilma, Blumhardt, blz. 55.
Opwaartsche Wegen, t.a.p., blz. 303.
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werkt. Een allesbeheersende kracht tot Gods verheerlijking. Is ons geloof echter niet
meer dan 't geloof in een Goddelijke kracht die ons leven beheerst (theion) ? Geloven
we daarnaast niet in een God Die ons grijpt en tegenover zich stelt (theos) ?Het hoofdaccent valt bij Wilma wel op 't eerste.

Zoals men bemerkt, geeft dit nieuwe boek van Wilma stof voor veel overdenkingen.
En wanneer we in het voorgaande enige meningen stelden tegenover de hare, was dit
niet een uiting van zucht tot kritiek of het moest zeer opbouwende kritiek zijn. Het
boek van Wilma, ook al mag men de visie niet geheel delen, laat geen lezer onberoerd.
Het is een werk dat voor ons allen een persoonlijke zegen heeft. Boven de verdeeldheid
ook in ons eigen leven plaatst zij eenvoudig het „Jesus Sieger". Eenvoudig — en ze houdt
alles in dat eenvoudige besloten. Ook de gang van de intrige, de „veranderingen" die
sommige personen als Brands, Marieke en Lydie meemaken, zijn gelukkig reeël gebleven,
niet geforceerd of gespitst op het toevallige. Met grote blijdschap schreef Wilma dit,
haar eerste Paasboek, nadat ze Pasen, het geloof in de Verrezene, weergevonden had.
Met een variant op een gezegde van haar zelf kunnen we zeggen : in dit boek wordt
Jezus Christus voor honderd procent au serieux genomen. En dat is 't bevreemdende,
't nieuwe in onze tijd — misschien wel in ons eigen leven. Wij nemen zo weinig voor
honderd procent au serieux. We hebben zo bitter weinig geloof. Geloven is ten volle,
in perfectieve vorm, loven. Geloven is dus ten volle prijzen en aanbidden. En al is er
dan verschil van opvattingsonderdelen naar voren gekomen, tot dit geloven, dit ten
volle roept ook Wilma ons op.
We wensen dit boek een rijke zegen toe.

INA GOUDIER BAKKER ZESTIG JAAR
ROEL HOUWINK

Uit den aard van de zaak is de invloed, die in geestelijk opzicht van Ina Boudier Bakker
op het Christelijk proza is uitgegaan niet groot geweest ; haar schrijftrant echter en
haar wijze van psychologische observatie heeft ontegenzeggelijk bevruchtend gewerkt
vooral op onze oudere schrijfsters. Wij noemen in dit verband mevrouw van Hoogstraten Schoch, mevrouw Sevensma-Themmen en mevrouw H. Kuyper-van Oordt.
Doch er Is nog een andere reden te noemen, waarom de figuur van Ina Boudier Bakker
van belang is geworden voor onze letterkunde. Zij heeft bij onze auteurs de begeerte
wakker geroepen tot een protest tegen de „pessimistische" levensbeschouwing, die deze
schrijfster in haar werken aan den dag liet komen.
Wanneer wij op blz. 193 van haar klassiek te noemen roman „Armoede" de volgende
ontboezeming lezen : „Er schuilt een armoede in ieder menschenbestaan. En die armoede
scheidt ze in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in hulpeloosheid
van verlangen, maar alle liefde vermag niet de leemte te vullen — eenzaam blijft tenslotte
leder naast dengene, die hem 't liefst is", dan is het maar al te begrijpelijk, dat er
protest wordt aangeteekend tegen een dergelijk donker gekleurd beeld der menschelijke
verhoudingen. Het is echter de vraag, of men dit protest wel steeds op de rechte wijze
aangeteekend heeft. Want wij, van ons uit, moeten zeer voorzichtig zijn met zulk een
protest. Wanneer wij alleen maar protesteeren tegen de donkerheid van dit beeld en er
zelf een, in onze oogen lichter, tegenover plaatsen, is het nog volstrekt niet zeker, of
ons protest wel gerechtvaardigd was. Want het beeld, dat de Schrift ons teekent van
de menschelijke verhoudingen is voorzeker niet minder donker dan dat wat ons Ina
Boudier Bakker in haar boeken voor oogen heeft gesteld. Wanneer wij bedenken, dat
volgens Bi j belsche opvatting de mensch van nature geneigd is zijn naaste te haten (denk
aan Kain en Abel, aan Saul en David, aan Judas en Jezus !), dan is dat stellig een niet
minder „pessimistische" voorstelling omtrent de quintessens der menschelijke verhoudingen dan die welke ons door Ina Boudier Bakker gegeven wordt. Een „verwijt" alsof
zij ons de dingen al te zwart heeft voorgesteld, is dus zeker niet op zijn plaats.
Het eenige wat men erop aanmerken kan, is, dat wanneer het licht van Bethlehem tegen
dezen duisteren achtergrond zichtbaar wordt, de ontoereikendheid der m e n s c h e I ij k e
liefde niet meer het laatste woord zal kunnen zijn. En op dit punt is het dan ook, dat
een „protest" inzetten mag tegen het pessimisme, dat eigen is aan het werk van deze
auteur. In zooverre onze schrijfsters op dezen grond -- maar dan ook alleen op dezen
grond ! — tegen het pessimisme van mevrouw Boudier Bakker's verhalen protest hebben
aangeteekend, is dit terecht geschied. En zoo mogen wij dit misschien de groote verdienste noemen van het werk der 60-jarige, dat zij door de naturalistische scherpte van
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haar psychologie onze schrijfsters opmerkzaam gemaakt heeft op de realiteit van het
menschelijk bestaan, die zich niet achter romantisch-stichtelijke fantazietjes verbergen
laat, doch die voor alles in het licht van Gods liefde in Christus' wil zijn aanvaard.
Mevrouw Boudier Bakker heeft bij haar uitbeeldingen van menschenleven nimmer water
in haar wijn gedaan, d.w.z. zij heeft zich nimmer laten verleiden om ten behoeve van
haar lezers het menschelijk leven, zooals zij dat aandachtig had geobserveerd, anders
voor te stellen dan zij het in werkelijkheid zag. En zij heeft buitendien deze menschen
met een groote liefde uitgebeeld, zonder caricaturen van hen te maken, wat toch zoo
bijzonder gemakkelijk zou zijn geweest. En ook daarmee heeft zij aan de Christen-schrijvers
een voorbeeld gesteld, dat nog zeker in geenen deele is uitgewerkt.

PUNTJES BIJ PAALTJES

WAT AL NIET KAN
't Zal misschien wel overbodig zijn mijn protest te laten hooren bij de reeks protesten
die zullen loskomen betreffende het besluit van den minister van O. K. en W. de letterkunde van de onderwijzersexamens af te voeren en daar een...... dictee voor in de
plaats te geven. Er zullen toch wel protesten komen ? 0, als 't kon, laat dan ieder zich
uitspreken. 'k Hoorde er maanden geleden al van. Eerst wilde 't ternauwernood tot
me doordringen. Doch nu ik het als een feit moet constateeren, heb ik maar mijn
schouders opgehaald. Och, wat zal je anders doen als doodgewoon sterveling. Maar 'k
had toch ook zoo'n neiging tot......
Wat kan toch de reden zijn letterkunde als examenvak, dus practisch als leervak, te schrappen ? Was dat bij 't inderdaad overladen examenprogramma dan heusch 't eerste dat
vervallen moest ? Was al 't andere belangrijker ? 't Schijnt zoo door „bevoegde" heeren
besloten te zijn. Maar 't is een schandelijke miskenning van onze literatuur. Wij hebben
een literatuur om inderdaad trotsch op te mogen zijn. Een cultuurbezit van onschatbare
waarde. Maar in dezen, in alle opzichten beroerden tijd wordt dit zelfs niet meer door
menschen die voor ons beschavingsbezit moesten waken, erkend en ingezien.
Zoo heeft de algemeene geestelijke vervlakking, kenmerk van onze hedendaagsche geestesgesteldheid, nieuwe triomfen gevierd, Welja, wat is anders in dit land van klagende
boeren, droge schoolmeesters en platte handelslui te verwachten ?
Maar wat zullen de gevolgen van dit besluit zijn ? De belangstelling voor de literatuur
is nu al beneden peil. Dat zal dan nog erger worden. Eigenlijk is 't een beleediging voor
de onderwijzers. Maar ja, 't is voor menschen die toch niets anders te doen hebben
dan kinderen wat alledaagsche kennis in te stampen niet noodig dat ze zich verdiepen
in de simpele schoonheid van een middeleeuwsch vers of dat ze ingeleid worden in
de grootsche en machtige gedachten onzer 17e eeuwers en heelemaal niet in de kunst
van onzen eigen tijd. Ja er leeft dan wel een Boutens, een Henriëtte Roland Holst, een
A. Roland Holst, een Bloem, een Gossaert, een de Mérode, een Marsman enz.
Er zijn ook wel romanschrijvers, een van Schendel, Den Doolaard, Jan Eekhout, Rijnsdorp,
Wilma, Coolen, enz. maar een onderwijzer......
Daarom onderwijzers, als je nog wat trots over hebt en nog wat eerbied voor onze
geestesbeschaving, voel het dan als een beleediging ons nu aangedaan. Of zou 't zoo
niet meer aangevoeld worden ? 't Schijnt soms zoo. 't Goede, hoogstaande boek telt
maar weinig lezers. Een grenzenlooze vervlakking heerscht alom. Duizendmaal bah.
'n Ellendig saaie beweging al de opgewonden drukte. Zwijg maar over 't boek. Zelfs
jeugdtijdschriften schijnen niet doordrongen te zijn van de geestelijke waarde van 't
bezit aan goede boeken. Nee, schrijf maar bladen vol over wie weet wat, als 't maar
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schreeuwerig, drukdoenerig en practisch is, met een schepje politiek en sport erbij,
dan is 't goed. Dat heet dan pittig en modern. Waarom die aanpassing bij de oppervlakkigheid van onzen tijd
Om bij ons onderwerp te blijven : dat 't niet noodig schijnt dat menschen, die dan door
moeten gaan voor algemeen ontwikkeld, wien de opvoeding der jeugd is opgedragen,
die meestal een leidende positie moeten innemen in een vereeniging, dus leiding moeten
geven aan de rijpere jeugd, dat die geen kennis behoeven te hebben van onze letterkunde
(zoo wordt het toch op den duur) is een hoogst bedenkelijk verschijnsel. Juist menschen
die veel van hun geestelijk bezit moeten verbreiden, uitdeelen, hebben het noodig,
telkens weer geestelijk „bij" te komen. Ook (of vooral) door de schoone literatuur.
Jonge (ook oude natuurlijk) menschen, die je nog open kunt stellen voor 't schoone, die
nog kunnen doordringen in de tuinen des geestes, wie 't daar nog niet te stil voorkomt,
wordt nu dubbel wakker. Weest waakzaam. Protesteer.
Ik zwijg voorloopig. Anderen zullen 't wel van vele zijden en dus breeder bezien. Zullen
meer kunnen motiveeren. Hun betoog zal klemmender zijn. Maar protesteer. Deze beleediging van literatuur en onderwijzers moet gewroken worden.
KEES KLAP.
NASCHRIFT VAN DE REDACTIE.
Wij geven gaarne plaats aan deze „gewetenskreet" van een jong onderwijzer en sluiten
ons van ganscher harte bij zijn protest aan. Nederlanders, let op U saeck!

EEN BOEK OVER JEREMIAS DE DECKER
G. KAMPHUIS')

De overgroote bescheidenheid van De Decker en de geringe dunk over zijn eigen werk
zijn zeker niet toe te schrijven aan valsche nederigheid of pose. Zijn positie als dichter,
vergeleken met het letterkundig leven zijner dagen, biedt ons trouwens een afdoende
verklaring daarvoor. Hij was van een dichtergeneratie, die de niet gemakkelijke taak had
zich een plaats te veroveren naast en na die van Vondel, Huygens, Hooft enz. Bezwaarlijk
kan men hem en Dullaert epigonen noemen. Daarvoor geven zij niet alleen te zeer blijk
van een eigen persoonlijkheid, maar ook van een eigen poëtische uitdrukking daarvan in
hun werk. En dit was voor deze dichters, wien de rijpe en rijke verzen der groote voor
krachtig in de ooren naklonken„ geen kleinigheid. Maar het is toch, alsof de-ganersoz
groote, elementaire levensdrift van een vorig geslacht in hen teruggeëbt is. Hun werk is
minder krachtig, minder bewogen, minder omvangrijk en zelfs lichamelijk schijnen
deze dichters (men vergelijke b.v. hun leeftijden) minder sterk te zijn.
Met Dullaert behoort De Decker zeker wel tot de meestbeduidenden van dit tweede
geslacht. Maar van hen beiden teekent zich bij hem ook het duidelijkst dit noodlot : tot
het tweede geslacht te behooren, af. De machtige gevoelsstroom, die Vondel zoo dikwijls
bezielde, is bij hem verstild en verteederd tot een ingetogen en gevoelige lyriek, die toch
nergens sentimenteel wordt. Huygens' scherp vernuft heeft zich bij hem veraangenaamd
en vergemakkelijkt tot soms zinrijke, maar nergens duistere geestigheid. Cats' romantisch moralistische verhaalkunst (waarvoor men meestal, wel ten onrechte, zoo weinig waar
heeft) vindt men hier als niet altijd erg boeiende zedelessen.
-dering
Toch kan De Decker op een eigen plaats aanspraak maken temidden van zijn oudere tijd
zeker temidden van zijn leeftijdgenooten. In zijn onlangs verschenen proef--genot,
schrift over den Dortschen dichter doet Dr. Karsemeijer zijn beteekenis duidelijk uitkomen, al liet zijn bestek niet toe ruime aandacht te wijden aan een breedere literair
historische situeering van dezen auteur temidden van zijn tijdgenooten.-psycholgi
Indertijd merkte Dr. K. H. de Raaf ergens op, dat vooral de compleetheid van deze dissertatie zoozeer aanspraak kan maken op onze waardeering. En inderdaad, in een uitvoerige
bespreking van persoon, gedachten, leven en werken van De Decker heeft Dr. Karsemeijer een historisch nauwkeurig en grondig gefundeerd werk gegeven, dat wel alles
bevat, wat momenteel over dezen auteur kan geweten worden.
Als ik dan ook enkele opmerkingen mag maken, is het allerminst mijn bedoeling aan de
belangrijke literair-historische verdiensten van dit boek iets te kort te doen.
De schrijver noemt zijn boek : De dichter Jeremias de Decker. Het is inderdaad niet meer
dan natuurlijk, dat men een dichter beschouwt van zijn dichterschap uit. In Dr. Karse1

) Naar aanleiding van „De Dichter Jeremias de Denker ", door Dr. J. Karsemeijer. U. M. Holland,
A'dam, 1934.
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meijer's werk echter (en ik voor mij vind dat eenigszins jammer), heeft dit centrum,
deze kern, waaruit het geheel te verklaren is en waarin het samengevat kan worden,
m.i. niet altijd even krachtig meegesproken bij het groepeeren van feiten naar een dieper
verband. En dan denk ik vooral aan het tweede hoofdstuk : Levens- en Wereldbeschouwing.
Voornamelijk aan de hand van een correspondentie tusschen Westerbaen en De Decker
schetst de schrijver ons de godsdienstige opvattingen van de laatste. Waar vorige (liberale)
literatuurhistorici over deze materie wel eens wat zonderlinge en soms onjuiste meeningen
verkondigd hebben, was hier reden om in een helder licht te stellen, hoe De Decker's
opvattingen nu eigenlijk en in werkelijkheid waren. Maar het wil mij voorkomen, dat de
schrijver wel wat te veel het zwaartepunt gelegd heeft in de dogmatisch -theologische
gedachten van De Decker. Voor dezen zelf waren die dingen toch niet het belangrijkst.
Trouwens, Dr. Karsemeijer vestigt er dikwijls genoeg de aandacht op : De Decker was
vooral een gevoelsmensch. Inderdaad was hij een dichter, geen theoloog. Hij werd echter
door Westerbaen min of meer uitzijn tent gelokt om zijn gevoelens theologisch te fundeeren.
Het valt in dit hoofdstuk op, hoe de schrijver met een zweem van misprijzing eenige malen
spreekt over het „weinig belijnd Gereformeerd"-zijn van den dichter en over zijn afwijkingen van de Gereformeerde opvattingen. Mij ware het liever geweest, als hij meer
positief van het centraal -dichterlijke in De Decker's wezen was uitgegaan om zijn gedachten en handelingen te verklaren. Als hij eenmaal geconstateerd had, dat De Decker
niet dogmatisch rechtzinnig was, had hij wellicht beter kunnen zoeken, waar dan wel
het essentieele van dezen dichterfiguur lag en dan van daaruit zijn persoonlijkheid voor
ons opbouwen, meer uit zijn werk, dan uit een paar brieven, die voor De Decker toch
niet van een zoo wezenlijke waarde waren, als de schrijver er aan hecht.
Natuurlijk wijst Dr. Karsemeijer er ook wel heel duidelijk op, dat De Decker „een oprecht Christelijk gezind man was, wiens doen en denken gericht werden door de woorden
van de Heilige Schrift", maar hij schijnt het hem toch niet goed te kunnen vergeven, dat
„zijn kerkbegrip en zijn beschouwing van een kardinaal leerstuk principieel af(week)
van de Gereformeerde opvatting ". Is dit laatste nu wel (hoe zeer men het ook kan
betreuren) voor den dichter van zooveel belang na de vaststelling, dat zijn „heele
werk een duidelijk Christelijk stempel" draagt ?
Iets wat in een proefschrift wel haast onvermijdelijk is, maar toch vaak minder prettig, is
het uitvoerig weergeven van den inhoud der werken van den besproken auteur. ik wil
niet zeggen, dat Dr. Karsemeijer dit niet op een zeer leesbare en veel minder droge
wijze gedaan heeft, dan doorgaans in dergelijke gevallen gebeurt, maar toch voelt men
de bezwaren, verbonden aan het weergeven van de zoogenoemde inhoud van poëzie,
die haar kracht niet heeft in de zeer persoonlijke instelling of de origineele zienswijze
van den dichter, maar in de bizondere en puntige wijze, waarop hij de dingen zegt. Ik
zou mij kunnen voorstellen, dat iemand, die de Puntdichten ter hand nam na lezing van
Dr. Karsemeijer's uittreksel en samenvatting daarvan, ze veel minder saai zou vinden, dan
hij aanvankelijk gedacht had ; niet omdat Dr. Karsemeijer zoo saai schrijft (integendeel),
maar omdat deze gedichtjes nu eenmaal hun waarde in die bepaalde woorden en vorm
hebben en bij een andere weergave van hun in dien tijd geenszins ongewone gedachteninhoud noodzakelijk wel veel verliezen moeten.
Hetzelfde geldt ook eenigszins voor de behandeling van „Lof der Geldsucht", dat overigens
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veel minder leesbaar is voor de moderne letterlievende lezer en m.i. door Dr. Karsemeijer
eenigermate overschat wordt, als hij meent, dat „een zedengisper van vóór driehonderd jaar
nog wat te zeggen heeft tot het geslacht van heden ". Om den menschen van thans de spieger
hunner gebreken voor te houden, hebben we gelukkig heel wat geschiktere en in hun soort
zeker niet mindere literaire werken dan dit gedicht, al is daaraan, zooals de schrijver opmerkt, eenige cultuurhistorische waarde niet te ontzeggen. Alleen de meestal zuivere err
persoonlijk-gevoelige tafereelen van en meditaties over Christus' Passie in het lange gedicht „Goede Vrijdag" zijn voor den modernen geestverwant poëtisch van beteekenis
en hebben zeker een belangrijke plaats naast de bekende muzikale en beeldende Passies
uit verschillende tijden, voor zoover dit tenminste vergelijkbaar is. En voorts spreken
ons nog slechts een paar psalmen in (bij De Decker schaarsche) natuurgedichten aan, en,
in hun eigen genre, een aantal puntdichten.
Tenslotte moge ik nog een drietal kleine vragen stellen.
Waarom wordt er bij de bespreking van De Decker's invloed op anderen geen gewag
gemaakt van Oudaen's „Aendachtige Treurigheyd", dat, eenigen tijd later geschreven,
zoo verdacht veel overeenkomst in schema, metrum, regelafwisseling, enz. vertoont
met De Decker's „Goede Vrijdag" ?
Op pag. 29 vraagt Dr. Karsemeijer, of de uitgever Van Blancken het octrooi van Colom
niet schond door zijn eigenmachtige uitgave van de „Rijmoefeningen ". Maar merkt Van
Blancken voor in deze uitgave zelf niet op, zooals ik lees in een „d' Uytgever aen den Lezer":
,,...... dat het ieder vrij stond o n g e p r i v i 1 i g e e r d e (spat. van mij G. K.) boeken...... van
nieus te herdrucken......" ? De gelegenheid ontbrak mij om in de (zeer zeldzame) uitgave
van 1650 na te gaan, of er inderdaad geen octrooi in vermeld stond, maar afgezien daarvan
is het toch moeilijk aan te nemen, dat Van Blancken zoo grof zou gelogen hebben.
En een derde vraag : waarom heeft de schrijver (of de uitgever) ons een reproductie
naar Rembrandt's schilderij van diens vriend De Decker onthouden ? Het is toch meer
dan waarschijhlijk dat het portret waarop men De Decker meent te zien afgebeeld,
inderdaad van hem is.
Een onzer jongeren zei me eens, dat, naar hij meende, de „Christelijke dichters" van de
17e eeuw voor ons van weinig of geen belang meer zijn. Ik geloof, dat dit onjuist is. Al
staan wij thans ook voor heel andere cultureele en literair-aesthetische vragen, waarachtige
poëzie is per slot van alle tijden (al waardeert elke tijd er misschien weer een andere
zijde van), en het lezen van het werk onzer vroegere dichters biedt een cultureele verdieping, die ook aan werk van eigen tijd meer relief geeft. En hoeveel meer is dit niet het
geval, als de religieuze gevoelens van deze dichters zich uit en om dezelfde kernen bewegen
als die van onze auteurs ?
Het meer bekendheid geven aan die oudere poëzie verdient dan ook alle waardeering en
wij mogen Dr. Karsemeijer van harte dankbaar zijn, dat hij de bestaande studies over onze
17e eeuwsche dichters met zulk een uitnemend werk verrijkt heeft. Niet alleen de vakman
zal dit boek waardeeren, ook de talrijke letterlievenden (en ik denk hier b.v. aan het
werk in onze letterkundige kringen), die zich gaarne ook met de bestudeering van oudere
perioden in onze letterkunde bezighouden, zullen zich met groote belangstelling in dit
aangenaam, overzichtelijk en met uitstekende kennis van zaken geschreven werk verdiepen.
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Terug tot Ina Damman, door S. Vestdijk. Uitg. N.V. N i jgh & v. Ditmar,
Rotterdam 1934.
Wie er erg op heeft dat deze roman tot ondertitel draagt „de geschiedenis eener jeugd
kan mogelijk menen dat hij kans heeft zich te verstrooien met een „aardig" ver -liefd"
Maar dan vergist men zich. Deze geschiedenis is allesbehalve „aardig ", ze is bijna-hal.
navrant. Maar ik moet er bij zeggen, ze maakt de indruk, dat ze volkomen eerlijk is in deze
geaardheid. Dit romandebuut van Vestdijk wekt gevoelens van waardering, hoeveel bezwaren men overigens ook kan hebben tegen het gebruik van sommige termen of tegen
de niet streng noodzakelijke vermelding van bepaalde voorvallen.
In de figuur van den H.B.S. -er Anton Wachter geeft de auteur een type schooljongen, dat
onder de jeugd misschien minder zeldzaam is dan we zo oppervlakkig geneigd zijn aan
te nemen. Anton is een knaap met een sterk reagerend innerlijk leven, een jongen die
vrijwel geheel aan zichzelf overgelaten is, met een karakter dat heel moeilijk ergens aansluiting krijgt. Als hij naar de H.B.S. gaat is zijn vader overleden, tussen moeder en kind
heerst feitelijk een koele verstandhouding.
Antoon is iemand die alles en ieder in zijn omgeving met zijn gevoel aftast om er aan te
ontdekken wat hem van nature vijandig gezind of genegen is. Deze gereserveerdheid heeft
tot gevolg, dat hij in de kring van zijn kameraden niet als een gelijke wordt opgenomen.
Ze noemen hem „vent", en dit „woord" schijnt hem vooral in die eerste schooltijd aan
als een voortdurende dreiging. Met opmerkelijk talent maakt de schrijver de ob--wezig
sessie van al die ogenschijnlijk onbetekenende wisselingen in de schoolatmosfeer voelbaar.
Dan daarna vindt Anton afleiding in een echte jongensachtige verliefdheid op Ina Damman,
een vriendinnetje uit een naburig dorp. De genegenheid van Anton voor dit „kind" is
zo puur, zo algeheel los van bijoogmerken- van -lage-soort, zoals die bij kameraden bestaan,
en de beschrijving van deze episode geschiedt merkbaar met zo'n volstrekte toewijding,
dat we ervan overtuigd blijven, dat dit boek, niettegenstaande het feit dat er ook wel
„krasse" dingen in vermeld worden, vanuit een moreel hoogstaande gezindheid werd geschreven.
Als Ina Damman Anton laat lopen, omdat ze hem te saai vindt, verzeilt hij in het gebied
waar veel van zijn schoolvrinden bij voorkeur met hun gedachten verkeren, maar altijd
blijft er de weerstand tegen het totale verval in de zinlijkheid. Deze jongen heeft een
onvermurwbare drang in zich naar het goede en reine, naar de sfeer waar hij on beangst
en blij kan ademhalen.
Na een tijd van tobben vindt Anton langs de weg van herinnering het meisje Inna Damman
terug, niet persoonlijk, maar als „wezen" en in haar het essentiële van die gelukkige dagen,
toen er geen benauwenis meer was.
Hoewel de literatuur vrij rijk is aan romans over de schooljaren, mag dit boek van Vestdijk,
omdat de methode van zielkundige peiling hier een zeer persoonlijk accent draagt, zeker
als iets aparts op dit gebied gelden. Er valt in verband met de persoonlijkheid van den
auteur, die zich eerder reeds in opvallend dichtwerk openbaarde, natuurlijk nog veel meer
te zeggen over dit boek. De wijze waarop hier de werkelijkheid benaderd wordt verraadt
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ook sterk den dichter ; b.v. in het ontdekken van de wezenlijke aanleidingen of— indien
we er rekening mee houden dat dit werk een grote autobiografische inslag heeft — in het
uiterst gevoelig hervinden van al die vormen, waarin het duistere geheimenis zich presenteerde.
Tenslotte moet ik nog een ding te berde brengen. Het laatste deel van de roman heet:
Overwinning. In „onze" boeken wordt bij de overwinningen die een mens behaalt, meestentijds de kracht daarvoor toegeschikt uit een „andere" wereld.
Anton Wachter ervaart zijn innerlijke restauratie anders, maar het is niet nodig op de
betekenis ervan, en dan op zijn leeftijd en in zijn omstandigheden, iets af te dingen.
Want zulke toewendingen naar een lichter gebied bestaan eveneens en we mogen ze niet
miskennen, ook al erkennen we ze niet als volstrekte waarden. Niemand zal trouwens
na lezing van dit boek het gevoel hebben, dat nu ineens alle deuren opengevallen zijn
naar de eeuwigheid.
Omdat het boek voor het inzicht in de levensmoeilijkheden van de jeugd betekenis heeft,
spijt het me te meer dat het misbruik van Gods Naam hier en daar voor velen een
belemmering zal zijn om het te appreciéren. d. B.

Gedichten uit Zuid Afrika, door J. van Melle. Uitg. J. H. Kok, Kampen.
DICHT MAAR.
Dicht maar, dicht maar, want het vers
dat gij schrijft zal wel gaan rijmen,
En de gedachten die er zijn,
kan men licht wat samenlijmen.
Ziet nu, dichtend gaat gij voort,
steeds maar dichtend uw gedachten.
Zo zal eens een bundel vol

op een kundig drukker wachten.
Ga dan maar en kijk niet uit,
waar de recensenten naderen.
Dank zij uw moeite zult gij wel
enkel slechte recensies gaderen.
(Vrij naar J. van Melle, „Zaai maar ").
Als het anders is, val ik om. Want van deze uitgave ben ik werkelijk half onderstboven.
d. B.

Dorp aan de Rivier, door Antoon Coolen. Uitg. N i jgh & v. Ditmar N.Y.,
Rotterdam.
Blijkbaar berust deze geschiedenis op gegevens uit de werkelijke historie van een dorp.
De schilder Hendrik Wiegersma, die het boek ook illustreerde, deed den schrijver de stof
aan de hand.
Zoals de mensen en de toestanden hier beschreven zijn, vertonen ze een levensbeeld dat
abnormaal is. De dokter, Tjerk van Taeke, is een buitennissig mens. Hij verricht verlossingen
met een sigaar in de mond, hij verricht er zelfs een, terwijl hijzelf op een draagbaar ligt
Hij neemt zijn vriend, de dove stroper, mee naar een man met gespleten hersenpan en laat
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zien, welke reacties het prikken met een speld in de open hersens bij dat half-lijk opwekt.
Deze zelfde dokter neemt het lijk van zijn vrouw uit de kist, begraaft haar in zijn tuin,
en daags daarna wordt de dodenmis gelezen bij een kist met stenen.
De plaatsvervangers van dezen dokter zijn al even wonderlijk. Een ervan herinnert sterk
aan Charly Chaplin. De ander is een revolverheld, die in de kamer op muizen schiet achter
't behang.
In de poel achter de dijk bevindt zich een snoek die 800 jaar oud moet zijn. Er is een
spookmolen op 't dorp, waar af en toe een man in de luizeel hangt, en dergelijke lugubere
dingen meer.
Als ik een karakteristiek moest geven van dit alles dan zou ik het 't beste kunnen doen
met een voorval aan te halen uit 't boek zelf. Dokter van Taeke verricht altijd een ceremonie als zijn vrouw pannekoeken gebakken heeft. Dan legt hij eerst een pannekoek
plechtig op zijn hoofd en daarna weer op het bord, waarna zijn jongens er elk een stuk
van krijgen. Deze plechtigheid is celebraal, maar ze is tegelijk banaal en onsmakelijk, bovendien heeft ze geen zin. En zo is het naar mijn gevoel nu allemaal in dit boek ; het gebruik
der woorden geschiedt nog wel met élan, zoals we dat van den schrijver kennen. Maar
tesamen beschrijven ze dingen die bijna steeds banaal zijn, en het geheel is zonder enigen zin.
En als dit werkelijk zin m o e t hebben, dan begrijp ik toch niet welke zinvolle functie
hier de godsdienst nog vervult. Laat ik dit zeggen : wie van de p r o t e s t a n t s e jongeren
zich zou veroorloven om de eredienst op een dergelijke wijze tussen de schermen van
het Jan Klaassenspul te zetten, die zou absoluut het respect verspelen.
En hoe komt Coolen er nu bij, zoiets te schrijven ? vroeg ik me af. Het is mogelijk,
dat deze „legende van den heiden" nog onder de invloed staat van Coolen's voorgaande
occupaties. Maar hoe hij daarbij in zulke banaliteiten kon vervallen...... ? Als reactie ?
Als een soort Carnavalsroes, vóór het ingaan van de tijd die weer ernst zal kennen ?
Enfin...... het publiek waardeert het blijkbaar evengoed, zo niet meer. Mijn recensie exemplaar is er een van de d e r d e druk. Waar maak ik me eigenlijk druk over.

d. B.

Der handen dwang, door Gustav Schroer, geaut. vert. van Diet Kramer.
Uitg. Mij. Holland. Amsterdam.
Gustav Schroer behoort tot de Duitse schrijvers van de plattelandsroman. Reeds hierom
heeft dit werk bekoring voor den Nederlandsen lezer, die over het algemeen met de
sfeer ervan vertrouwd is.
„Der Handen Dwang" bevat de levensgeschiedenis van een onderwijzerszoon, Eric Hinde
moederloos, bij zijn stugge vader vormt zich in dezen vroegrij pen jongen een-mit.Ercs
koppig karakter. Ontferming en vertedering komen enkel op in de nabijheid van een
oude vrouw, smid Tragers moeder, die een waar kruis te dragen heeft in de misdadige
aanleg van haar zoon.
Erics aandacht wordt altijd geboeid door de kromme, gekorven handen van dit vrouwtje.
Die handen schijnen al haar verdriet, maar ook haar rustig geloofsvertrouwen te belichamen.
Na het sterven van zijn vader komt Eric onder de hoede van Ds. Barwald. Er ontwaakt
een sterk verlangen in hem naar wetenschap en de dominee probeert hem daarbij te leiden,
omdat het gevaar dreigt dat Erics levensbeschouwing geheel zal opgaan in het alleen aanvaarden van wat hij begrijpt.
Hindewet wil zijn leven in dienst stellen van de mensheid, hij wil dokter en advocaat tegelijk
worden om het lichamelijke en sociale leed zoveel mogelijk te kunnen verzachten. Eric
vecht tijdens zijn wetenschappelijke opleiding met de vraag van het „waarom, waartoe,
vanwaar ". En dan op beslissende momenten wijzen hem de handen van smid Tragers
moeder de weg. Maar altijd blijft diepste ervaring : de smart.
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Tenslotte leert Eric Hindemit te midden van de grootse Zwitserse bergwereld verootmoediging, het trotse hoofd buigt en het vragen verstomt.
Gustav Schroer heeft het motief van zijn *roman op spannende en daardoor boeiende wijze
verwerkt. Het beeld van echte levenswerkelijkheid behoudt op dit stramien, ondanks
de romantische inslag, een duidelijke en herkenbare omtrek, en daarom blijft het verhaal
niet zonder uitwerking. Temeer omdat Diet Kramer, met veel aandacht voor het juiste
woord, deze roman uitstekend heeft vertaald. d. B.

Het laatste gezicht, door Gábriël Smit, Rozenbeek & Venemans. Uit.
geversbed ri jf N.V. Hilversum 1934.
Dit is een klein boekje, in zeker opzicht is het ook wel een „fijn" boekje. Met dit laatste
is bedoeld te zeggen dat het „teer" is, en als een voorwerp van zodanige makelij
dient behandeld te worden. Door het weefsel van dit gevoelige proza zie ik tweeërlei
levenswerkelijkheid schemeren. Om te beginnen, het probleem van de vormgeving, een
kwestie die in de eerste plaats voor kunstenaars van belang is. Of liever gezegd, waarvan
vooral de kunstenaars de eigenaardige moeiten en ingewikkeldheden kennen, omdat
ze die aan lijf en ziel ervaren.
Maar verder krijgt in dit werkje ook een voor iedereen navoelbare gebeurtenis contour,
al zijn dan de lijnen niet zo sluitend getrokken, dat het een volledig, reëel beeld oplevert.
De ik-figuur is een jonge schilder, die reeds kort na z'n huwelijk zijn vrouw verloor.
Hij heeft haar gelaat na het sterven niet weer teruggezien. Nu beschrijft hij de ontzaggelijke moeite die hij heeft om haar gezicht in klei te boetseren, zo dat het de trekken
heeft, waarin meteen haar ziel openbloeit. Zijn handen blijken telkens onmachtig om dit
werk tot een goed einde te brengen. Om zijn indruk van Ria te versterken, verwijlt
Herman opnieuw op die plaatsen, waar zich indertijd iets van haar wezen aan hem openbaarde. Ook daar, ergens in een buitenlands berggehucht, waar zij hem verscheen als
de moeder waarin het kind gestalte begon aan te nemen. Maar Herman had nog geen
ogen voor het kind, slechts voor haar. Hij droomt ervan een schoon schilderij van haar
te maken.
Toen hij tevoren nog eens in dit dorp vertoefde, zonder Ria, overviel hem de tijding
van haar dood.
Nadat hij alles nog eens doorleden heeft, gelukt het hem eindelijk in de klei het aan
te formeren, waarmee Ria tot de werkelijkheid wordt herboren. Waarom toen-schijn
wel ? Helemaal duidelijk wordt dat niet. Enerzijds begrijpelijk, want dit wonder van de
herschepping is nooit geheel te verklaren. Men kan er hoogstens van zeggen, dat de dingen
opeens lucide en transparant werden, en zie...... De kracht tot het uiteindelijk volbrengen
van de daad ontspringt -- . zou men ten naaste bij kunnen verklaren — aan het besef,
dat Ria nog tot de aarde behoort, waarin zij als een zaad gezaaid is, wachtend op de
regen van de jongste dag ; verder aan de innige gedachtenis aan het kind, dat het zijne
was. Nu is Ria moeder en kind tegelijk: een vrouw.
Uit het voorgaande moge blijken, hoe subtiel de inhoud is van dit boekje. Het zou me
ook niet verwonderen, als er mensen zijn die het voorzichtig uit handen leggen en er
niet meer naar talen, omdat ze er niet genoeg „houvast" aan hebben. d. B.

BOETPSALM

AB. VISSER

Voor Dr. J. C. ROOSE.
Heer, maak ons open voor Uw kracht,
Als losse lenteaarde voor de zon.
Laat ons als argeloze ki nd ren strooien
De hagelwitte bloesems Uwer liefde
Over de hoofden van wie nooit de
Handen naar hun geur en schoonheid hieven.
Wij dragen van hun leed en eenzaamheid de schuld;
Want onze handen tasten de begeerlijkheid
Als hunne handen.
En onze monden proefden nauw
De gruwel van de vloek
0, schaamvol hebben wij de kracht
Van het geloof verstoken,
Als krijgsvaan, die men wegbergt in een duffe kast.
Maar nu vaart over alle hoofden grauwe angst,
Uw toorn wervelt over de ontzinde landen.
Neem Gij nu uit ons weg de kanker onzer lafheid Heer,
En stel ons als een blinkend -wit verweer
Tegen noods zwart getij.
Open ons Heer voor Uwe kracht
Als losse lenteaarde voor de zon,
En voer ons op tot groote daden
In Uw naam.

„WEE U..@*@”'

BERT BAKKER

Heer, als wij bidden voor ons dagelijksch brood
en dat Uw wil geschiede,
zijn wij niet beter dan de Jood
en Judas, die aan U den dood
verrichtten en U laf en smadelijk verrieden.
Wij zijn niet beter, Heer, maar veeleer slechter,
want zeker was hun haat oprecht en vééi oprechter,
dan onze liefde en het vuur,
waarmee wij — maar in naam — verbeten voor U vechten.
Wat zij eenmaal misdreven, doen wij ieder uur.
Heer, als wij bidden, meer uit zelfzucht dan voor derden,
die buiten schuld berooid en werkloos werden,
vergeet dan niet, dat zelfzucht ménschelijk is.
En, immers, voor elk kwaad -- ook dit -- schenkt Gij vergiffenis.
En als wij bidden, laat het dan zóó zijn
— maak daartoe eerst onszelf en onze harten klein —
niet voor een bontjas, Heer, maar voor de bedelaars,
die in portieken en plantsoenen slapen,
en voor de schooiers en gedwongen slenteraars,
die naar de sintels en het afval rapen.
Geenszins uit luxe, Heer, of louter uit genoegen,
maar bij gebrek aan warmte en aan brood,
omdat zij nimmer ondersteuning vroegen,
en wij hen lieten in hun diepsten nood.
Wat zijn wij anders, Heer, dan hypocrieten,
dan Farizeërs, priesters en levieten,
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en nooit barmhartig als de Samaritaan !
Heer, als wij bidden, laat ons dan niet staan,
want -- zelfs bij ons — berouw komt nooit te laat ; wel altijd achteraan.
En dan tenslotte, Heer, als wij zóó bidden,
misschien, misschien, dat Gij ons hoort en in ons midden
weer met ons zijn en woning maken zult.
Alleen, Heer, kan het zijn, heb nog geduld
met ons hebzuchtig hart en...... leer ons bidden
Luc. 11 : 39-54.
Voor Dr. M. J. A. de Vrijer.

LAAT UW KAARSEN BRANDENDE ZIJN
C. R. DE JONG

(Luc. 12:35).
Heer, wij gaan door donkere straten
En dragen de kaarsen dicht tegen ons aan,
Want om de hoeken staan ---, die U haten --,
De winden gereed om ons licht uit te slaan.
Zoodra we maar even de vlammen zien beven,
staat reeds onze hand als een muur om hen heen.
Wij moeten behouden, wat God heeft gegeven!
Al zijn 't er maar wein'ge, al is 't er maar één !
Bekeer u! ik zeg u, bekeer u! gij dwazen!
Hef hoog uw kaarsen in regen en wind !
God heeft ze ontstoken, God zal ze doen branden
Geloof slechts in Hem, geloof als een kind !

ZONDE')

JAN H. EEKHOUT

Zwijgend, de handen nutteloos gestrekt op de knieën, d' oogen star gevest
in de grondelooze grauwheid welke de leste tijden zijn leven geworden
was, uittenden, zit hij op zijne zate, de kleinhofboer uit den Niklaaspolder.
Hij ontwaart het niet hoe Zanne, zijne schoonzuster, telkens hem schielijk
belet van over heur verstelwerk — Zanne met heuren 'lijk toegenaalden
mond en heur oogen waarin entwat ondoorken nel i j ks gloeit......
Buiten rukt de wind van het najaar telkenmaal aan de luiken. Hij hoort
het niet, Petrus Lammaert, de kleinhofboer.
Lang zit hij alzoo. Dan lost hij een zucht, onwillens --, en recht den mageren
kop, onwillens. De grauwheid lijkt te wijken. Dat veroorzaakt hem zeernis,
zeernis die hij vergeten wilde. Hij had immer wel willen staren blijven
gelijk zooseffens en niemandal meerder schouwen dan juist deze doezige
grauwheid die triest maakt noch blijde en daarom goed is. Nu meldt zich
weerom de realiteit van de lampdoorlichte kamer : de lage, geroode stam
wanden ; de pronkschilderij van den slag bij-balkinge;dwts
Waterloo: een familie-erfte vol bruine vlekken van oudheid ; de buiskachel
waarop 't water flauw en eentonig neuzelt vanwege den zwakkenden brand
eronder ; de zwarte schouwe met de klok onder de glasstolp, d'hardbont
gecouleurde koebeesten van porcelein daar weerszi j nevens en, op de
schouwhoeken, de portretten, schuin op de koperdraden staandertjes.
Aan één dier portretten hapert zijn blik. 't Loopt thans in 't zesde jaar dat
Nelia verscheiden is. Mocht z'hem vanuit den hemel op deez' moment hier
kunnen zitten zien, ze zou voorzeker diep erbarmen met hem koesteren.
? Hij is schurdig veranderd de jaren
Zou z'hem nog herkennen, nu
na haar dood, van buiten en van binnen. Sch u rd ig, ja. 't Waren jaren van
onhoudelijken neergang en waarin hij snel ouder wierd : felle inkervingen
......

1)

Opzichzelf staand fragment uit een episode-roman in voorbereiding, getiteld : Aarde en Brood.
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zijn de groeven om zijn neus en mond geworden, zijn schoon zwart haar
vergrijsde, de handen hebben de vroegere vastheid verloren. Zijn handen......!
Bezie me zijn handen. De kracht is eruit weggetrokken, ze zijn eeuwig moe ...
En...... och, waarvoor zou hij 't beter wenschen voor hem ? jaren reeds
verricht hij zienlings ijdelen arbeid. Had Nelia nog geleefd, toefde Nèlia
thans daar overkants de tafel instee van heur heimelijke zuster Zanne - er zou hem nog moed in 't lijf hebben gezinderd, jòngtemoed, ja...... ; hij
zou de doodmakende tijden van het heden weerstaan, zij het buiten kans
op zege ; er zoude ijverin hem geleefd hebben, ijver,veering,spijtsalles......
Doch Nelia is weg.
Wèg : wat is dat, wat beteekent zulks ? Nooit zal hij den waarlijken zin
ervan vatten. Wat kan God er aan hebben hem te stooten in d'alleenzaamheid?
Ge moet betrouwen, raadt de geestelijkheid. Betrouwen...... Ach, hij zou
betrouwen gelijk het God en geestelijkheid van hem eischen...... wan neer
niet Zanne daar was...... Zanne, zij is de eigenlijke oorzaak van zijn toestand
wezen, ten slotte, — zijn moeheid, zijn lamte. Zanne met enkel heur-van
vreemdig beklemmende tegenwoordigheid .......Want
Want zij is schaarsch van
spreken, Zanne, en onruchtig in heur bedrijven. Zij is er, gelijk een geest
om u waart, waarvan bijwijlen verhaald wordt in eindlooze winteravonden
op alle steeën ter streke......
Petrus Lammaert voelt opeenen Zanne hem scherp bezien 'lijk als vermoedde
ze zijn denken. Hij buigt het hoofd. Waarom ?
Ik wenschte dat zij dbód ware, doorschicht het hem,...... ik ben schuw van
heur, ik weet het : schuw......
Zijn gepeins stokt. Hij bewerkte dit met ontzaglijke moeite. Zanne heuren
blik valt van hem af. Hij heeft beseft dat zulks gebeuren ging als hij staakte
van dubben, Petrus Lammaert.
Van her recht hij 't hoofd en daarop, als met een schok, zet het den ken voort.
Ik steel mijne gedachten, nu...... Zanne gunt me niets, niets......
Hij sluit d'oogen in d'onbewusten opzet zich dommelend te houden voor
haar, haar alzoo te verschalken. In den geest waagt hij het heur verwijt te
doen :
Jij zijt een slecht vrouwmensch, Zanne Scherrens ! Je hebt jij mij mijne
vrijheid geroofd. Misschiens weet jij dat zelf niet...... Ik weet alleen dat
je jij bij Nelia's krankte onder mijn dak gedrongen zijt en er zijt gebleven......
..
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Je verzorgt den huishoud. Ik heb daar geen klacht over. Maar 'tgene buiten
den huishoud valt : mijn zwoegen, ploetren om niet, op veld en hof : je
hebt jij er nooit deel aan genomen...... Waarom niet, Zanne ? Omdat je
jij slecht zijt, zonder eenige liefde voor een mensch...... Jij haat mij ; ik haat
jou. Laten wij 't malkender in 't opene bekennen, Zanne ! Wat zult g'uitrichten wanneer i k ten onder gegaan ben ? Weggaan. Weggaan, en mij laten
in de rampe. Ik wèèt dat, Zanne...... Awel, je zult spoedig jou gelijk krijgen
mijn zomeroogst verhageld tot niemandal, mijne beeten ver beneden bate
vercontracteerd, twee beesten kapot aan de ziekte...... Ik moet nogmaals
mijn gedoente bij den notaris belasten......
-- Petrus, ge steekt in de zorge.
Een schok rijdt den boer door 't lijf. Zanne heeft ze geuit, die woorden.
Zij kan in zijne hersens lezen, Zanne. Het bloed klimt hem naar de slapen,
van verschot, en van schaamte. Aan den toon harer zegging heeft hij vernomen dat ze zijn antwoord vergt. Om welke reden spreekt ze thans tegen
hem, zij, die anderszins handelt 'lijk of hij ternauwernood bestaat ......?
Er stak zelfs een zekere zoete welgezindheid in heure vraag-en- bewering.
Hij mistrouwt dit. Een booze geest is zij. Ook Nelia vreesde haar.
Hij kijkt haar aan. Zijne vingeren roeren zenuwachtig. Hare houding vordert
nog steeds zijn weerwoord. Ze glimlacht naar hem. Mistrouwen eveneens
wekt die glimlach. Toch klampt hij zijn eigen aan dezen glimlach vast, dwingt
hij zich ertoe, in een soortement wanhoop.
-- Ja-ja, stamelt hij.
--- Ik wist het, zegt Zanne aldoor glimlachend.
Hij rekt d'oogen open ...... I k wist het, slaat het na binnen zijnen schedel,......
Ik wist het.
Buiten, in de verte, dreunt zwaar de wind aan over de rauwe polderlanden,
nadert, grooter, geweldiger, werpt zich op de schuringen, tegen het huis......
De luiken stooten, rammelen. Een fluiten giert over de ribbeling der dakpannen......
Hij luistert ernaar, Petrus Lammaert, de kleinhofboer, en hij bezint niet
waarom. Dan begint hij:
- Zanne......
en verstomt.
Zanne's monkel wijkt niet. Hij tast meelij en geringschatting...... Het
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zwarte weer, ginder. En hier: Zanne...... Hij wou nu forsch verluiden :
Ik ga slapen. En op stond naar bedde vertrekken. Hij keert zijn wezen van
Zanne af en blijft zitten. Zanne spreekt, effen :
— 't Hof van Jonckers uit 't Zwin brandde af tot ten gronde. Gepasseerde
bamesse. Hij is nu rijke, Jonckers. Hij woont op een blinkend nieuw hof.
Ze zwijgt. Hij begrijpt heur zeggen niet, weigert te begrijpen. Zijn blik
treft schichtig den haren, bedelt om nadere verklaring...... Want dat, dat
kan zij niet meenep......
Ze glimlacht.
Wat wil ze van hem, wat......
Hij verluidt niets. Hij is opgestaan, buiten eigen weten. Hij stapt langzaam
naar zijn slaapvertrek. Als hij op de l ui ktrap staat en de deur van de hoogkamer opendraait, voelt hij dat ze nog immer glimlacht, fijn, raadselig,
wils......
Binnen strijkt hij met den rug van zijn hand langs het voorhoofd. Hij begint
zich te ontkleeden.
Dagen vergaan. Droog is het wintertij. I jzelwit de N i klaaspolder. Kraai benden speuren krijschend naar aas onder d'open hemel. Petrus Lammaert
verzorgt zijne beesten op de geregelde uren van den dag. Drie runders.
Vaar vier jaren telde hij er zèven. Eén paard. Vobr vier jaren : twèè. Hij
moet spaarzaam zijn met zijnen opslag aan voer. De hof gaat kapot, traag,
zeker. Hij is bij den notaris geweest : de notaris weigerde hem verhooging
van leening. De hof moet kapot.
En Zanne glimlacht. Telkens glimlacht Zanne. Hij kan die grauwheid, zoo
goed om in te staren, niet meer terugvinden. Want Zanne glimlacht. Overal
is die glimlach, ook buiten Zanne's bijzijn.
Het tergt hem, het tart hem. Al weken verzuimde hij den Zondaagschen
kerkgang, en hij bidt niet langer. Er wroet entwat wreedigs in hem wanneer
hij, zuinig kauwend op zijn toebak, uren aaneen zit bij de buiskachel, de
kousevoeten geprest tegen den warmen n i kkel rand benee den gloeienden
vuurpot. Soms rijst daar uit het Niet voor hem op : Jonckers' hof; hij
schouwt Jonckers' hof beeldelijk tot in de nuances. Hij vecht tegen dit
vissioen, zoekt hulpe aan de beeltenis van Nelia op den schouwhoek. Hij
mompelt Nelia's naam wel. Doch Nelia Is te heftig verbonden aan zijn have
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en eigen persoon. Nelia : dat roept dagen van voorspoed op uit 't verleen.
Nelia : dat openbaart het poovere heden. Neen, Jonckers' hof is er alsaan,
alsaan. Hij mijdt het, Zanne aan te zien. Want alsdan ontwaart hij heuren
glimlach, dien hij eigenlijk altijd ontwaart.
Hij heeft kortelings een nacht gedroomd. Iemand lispelde aan zijn ooren.
Wie ? Aanvankelijk wist hij het niet. Het lispelen wierd 'lijk een fijne sijfeling.
Verveerdheid beving hem. Vlieden wilde hij. Een hand klemde rond zijn
bovenarm. De stem fluisterde : -- Neen. Klaar verstond hij dit woord. Maar
'tgene daarop weder volgde niet. Hij wrong teneinde los te geraken. Vergeefs.
Hij wendde zijn wezen naar achteren. Hij zag in Zanne heur bleek aangezicht met dien monkel. Toen wierd hij opeenen vrij. Zanne was er niet meer.
Maar nog hoorde hij heur lispeling in zijn ooren. Dat ging over in een knetteren. Hij zocht waar zulks vandaan kwam. Ginder stormde volk aan, dwars
over 't blauwnachtelijk veld, wild gebarend met d'armen en nood krijschend.
Dan merkte hij hoe een gloed rosse weerschijn kronkelde, kromp en rekte
ringsom de plek waar hij stond. Hij snokte zich om, stak d'armen strak in
de hoogte, de vuisten in een kramp gebald : daár !....... dààr...... ! Dan
ontwaakte hij, sidderend, den mond opengesperd op een schreeuw die niet
kwam.
Hij heeft niet meer geslapen, toen. Hij heeft gewoeld. Hij heeft...... geweten.
In de donkere vroegte van den dag is hij opgestaan en doolde met de Ianteeren door de stallingen. Zijn komst joeg de beesten in ongemak. Na een
tijd keerde hij weder in huis, legde zich van her te ruste, de kleeren aan.
Met de vuisten zijlings zijne slapen perste hij de gedachten stom.
Als het dag werd schuifelden Zanne's sleffen door de keukenkamer. Er
was daarin iets 'twelk hem zijn droom fel in d'erinnering springen deed.
En sindsdien heeft het weten niet afgelaten. En Zanne glimlacht.
Een drang groeit in hem. Het lederen dag verhevigt de drang, bezet eiken
vezel van zijn geest en lichaam.
Listigheid gaat loeren uit de oogen van Petrus Lammaert, den kleinhofboer
uit den Niklaaspolder. De vrees voor Zanne luwt een luttel. Hij weèt. Zanne
wèèt. Er wordt een sti l l ige verstandhouding tusschen het looze dat loenscht
entwaar in Petrus Lammaert zijne blikken en den dunnen glimlach om Zanne
heure toeë lippen.
Eens in 't verholene in de pronkkamer, opent hij de deuren van het eikene
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kabinet. Hij sleutelt een schuifje open, haalt een in 't langde gevouwen papier
met blauwe stempels erop tevoorschijn en spelt den inhoud. Hij bergt het
papier weg, sleutelt bevend het schuifje dicht en glipt door den gang naar
't achtererf. (Toch vernam Zanne zijne aardige handeling ; haar gehoor is
scherp. En ze glimlacht. En ijvert voort aan den huishoud).
Bij 't noenmaal durft hij Zanne niet gaslaan. Want zijn wèten is thans sterker
geworden dan Zanne's. Er is het besef dat Zanne's laching nu hem stremmen
kan. Hij speurt niet naar de gronden daartoe. Er is enkel dit : dat hij allèèn
zijn wil ; vrij ; zelfstandig. Hij kènt zijn daad. Zanne is slechts een vrouw mensch......
Dien avond trekt hij vroeg te bedde. Rijke zijn gelijk Jonckers...... rijke
zijn gelijk Jonckers ...... ! koortst zijn brein. En tegelijk luistert hij inwendig
naar het voortschuiven van den tijd. Zanne gaat ook slapen thans. Een deur
valt dicht. Nog een deur valt dicht. Dan stilt. Stilte. De stilte beweegt zich
voorwaarts door den nacht. En toch stààt zij, de stilte : hier in 't vertrek ;
in 't gansche huis ; buiten, onder de tintelende sterren van den vriesnacht ;
op de heele aardewereld.
Hij ligt roerloos, ruggelings, Petrus Lammaert. Een zonderbare gespannenheid strakt daar hem, van kruin tot voetzool. Hij heeft zuiver te wachten,
wachten...... De werkelijkheid die hij zèlve is, wierd onvertrouwd. Hij ligt
daar als een vreemdeling met zijn eigen. Hij realiseert zich zulks niet.
En de stilte schuift naar de onbewust gestelde stonde......
Op een moment duwt hij met den druk van zijn onderarmen zijn bovenlijf
overeind. Hij werpt de dekens van zich af en verlaat behoedzaam 't bedde.
Even luistert hij gespitst. Hij tast ergens in de duisterte naar solfers, strijkt
er een aan en ontsteekt de kaars op tafel. Weêr luistert hij. Het is stil. Binst
hij zich aankleedt, sokken, broek en vest, huivert hij, maar ervaart geen
koude. Hij grijpt den kandelaar en begeeft zich, entwat mompelend, voorzichtig naar de deur. Traag opent hij deze. Hij daalt de l u i ktraptreden omneer, telt dof: één...... twee...... drie...... vier. Het kaarslicht danst door
de kamerruimte en zot danst de schaduw van Petrus Lammaert onder hem,
zijlings hem, achter hem, vóór hem. Nu eens rekt ze tot een dwaze reus,
de schaduw, -- dan krimpt ze tot een kromme dwerg, of een spokig d iergedaant of ding.
Hij staat op den plavuizen vloer, gààt wederom, den romp laag gebogen.
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Zijn hand omvat de deurkruk-. De deur kiert open, al wijder, piept zwakkelijk als een muis levers, men weet niet waar. Hij doorloopt de gang langs
de trap, luistert van her, sluipt verder, naar 't keukenhuis. Daar zet hij,
bij den uitgang naar 't erf, de kandelaar nevens hem op den grond, wrikkelt,
omzichtig, aan de sluitbouten. Hij vat de stallanteeren van onder de tafel,
doet deze ontvlammen en is eenige tellen nadien op den koer in den nacht.
Petrus Lammaert heeft al zijne handelingen gepleegd verkeerende in een
onwezenlijkheid. Hij gehoorzaamde simpel een dwang in hem, demoniek —, een
zwarte harde drift, de onverstikbare raadselachtige stuwing van het Wèten......
Zijne pupillen hebben zich tot 't uiterste verwijd. Hij ontwaart de dingen vol
onwerkelijkheid, ver en nabij, en hij ontwaart ze ook weer niet, Petrus
Lammaert. Hij schrijdt naar de beestenstalling gelijk een die zijn wil kent.
Maar hij heeft entwat over zich in zijne houding en gesten 'lijk van iemand
die wandelt in den slaap --, iets onaanduidelijks. In den stal -- er hangt
de dompe, lauwe reuk van beestenlijven en urine — haakt hij het licht aan
een spijker van een slietpaal, verzekert zorgvuldig den toegang, en sleept
uit alle hoeken stroobussels aan. Hij plaatst er eenige rechtop in reke tegen
de houtene stalwanden ; andere ontbandt hij, strooit hij tusschen de rechtopstaande uiteen. Hij haalt rieken vol hooi, stapelt het op regelmatige afstanden
in hoopen.
De beesten zijn ontwaakt. Het oude vospaard trappelt een paar maal nerveus, bonst aan 't beschot en keert langzaam den kop naar hem toe. Een
koebeest tracht, zwaar nog van slaap, ap te komen.
Petrus Lammaert merkt d'onrust van de dieren niet. Hij arbeidt door, op
een soort instinct van leepe berekening. Daar is niet 't geringste denken.
Het moet een ander zijn in hem dadig, thans.
Hij hurkt neer, beveiligt even, noodeloos, een solfervlammetje binnen de
schermen van zijn handen. Hij houdt het vlammetje aan het hooi. Vuurslangetjes krinkelen opwaarts, knisteren geniepig. Rook, mist-grijzig, wemelt,
stijgt...... Petrus Lammaert hurkt bij een volgenden hoop, herhaalt zijn
doening. En wederom...... 't Moet branden, murmelt hij telkens,...... 't
moet branden......
Het is een ander die murmelt alzoo.
Hij verlaat den stal aan 't ander einde. 't Werk is verricht, hier. Zijn schrede
is zonderbaar beheerscht. De lanteeren wiegelt in zijn vuist. Hij schrijdt
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'lijk in witte daghelte. De vuren achter hem laaien, gieren wild triomf.
Ze snakken, hunne vlammen, roofzuchtig naar de strooien dakdekking,
lekken wellustig, zuigen zich vast......
't Vee snokt aan de koorden, stamp, loeit. Het oude vospaard hinnikt schril.
Ongekende insecten, hechten vonken zich overal aan de huidharen, bijten
fijn naar het levend vleesch. Het slietbeschot dreunt onder de radelooze
hoeven.
Petrus Lammaert, de kleinhofboer, ziet niet om. Hij leeft in een starren
droomtoestand. Toch wringt, verborgen, ergens binnenin hem een wee,
zoekt uitweg, vindt geen uitweg.
Hij loopt pal naar d'oogstschuur. Werktuiglijk komt het gedurig overzijn
lippen : dat het branden moet......
Hij is in de schuur, zet bedachtzaam een ladder tegen de hooitas, klimt,
wrijft solfers aan, bedachtzaam, reikt naar links, naar rechts. Vuurslangetjes
krinkelen omhoog, haastig, gulzig --, pogen zich naar binnen te vreten......
Petrus Lammaert daalt omlaag van de ladder, neemt zijn lanteeren op,
vertrekt. Hij stapt langs de stalling. De brand is door het dak gebroken,
alzijds. Het vuur raast. Flauw is de smartklaging van een rund te hooren,
zwijgt. Balken knapperen, kraken.
De wêergloed van het tierend vuur slaat over Petrus Lammaert heen, die
voortgaat, den kop genegen. Hij nadert het huis. Het is hem 'lijk er iets
uit hem loslaat, een zware onbenaambre benauwing ; het is hem 'lijk of zijn
gehoor vrij komt en zijne oogen ontblind worden van hij-weet-niet-wat......
Hij houdt halt. Rondom hem over den bodem vloeit rossig het vuurschijnsel.
Hij bespeurt dit nu, voor het eerst. Vlammen huilen, brullen -- als benarde
dieren uit onzienlijke werelden. En hij hoort dit nu, voor het eerst.
De droom !, de droom !, flitst het.
Hij wendt zich om, en terwijl de lanteeren aan zijne voeten aan scherven
rinkelt, heft hij ontzet d'armen opwaarts. Hij spert den mond tot een
schreeuw...... IJlen ginder niet menschen aan van de naburige hoven......
Hij slaat de handen voor 'tat
gela en rent strompelend op 't huis af......
...... 't Brandt ! 't Brandt !......, kreunt hij. Eene geweldige, woeste zeernis
rijt entwat kapot binnen zijn borst, staakt niet van rijten......
't Brandt ! 't Brandt !......
Hij vlucht de gang door, geeft geen acht erop dat daar thans de muurlamp
asces.
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ontstoken is, vlucht naar de hoogkamer, rakelings langs Zanne, die kalkbleek staande bij de tafel de handen op 't hert geprest houdt.
...... 't Brandt ! 't Brandt!!
Hij staat in zijn slaapvertrek, Petrus Lammaert ---, wankelt naar zijn sponde...
't brandt !, 't brandt !...... Daar zinkt hij in de knieën, drukt het voorhoofd
heftig tegen den bedrand. Zijn handen strengelen krampend te zaem.
— God !, kreunt hij, -- God ! ..... .
Hij weent niet. Er is alleen almeteens een donker berouwen, dat woelt
met folterende pijn. Doch hij vraagt God geen vergiffenis voor zijn schuld,
n
wil God gee
vergiffenis vragen. Hij heeft geen recht op God......
--- Ik '...... Ik !......, beticht hij zich hartstochtelijk en wil hiermede God's
genadeliefde weren. Gad mag niet tot hem naderen, nu niet ......
Zanne......: hij denkt niet aan haar, hij heeft haar daarstraks niet ontwaard.
Zanne : zij i
niet, zij is er nooit geweest. Doch hij...... hij is er :......
Ik! Ik!
....
Hij martelt zichzelve, moèt zulks doen, verricht het met gierige lust:
Ik! Ik! l......
Lang knielt hij alzoo. Ondoordringbare muren van zwartheid omstijgen
hem, nauw. En niemandal meerder niet is er dan deze wereld van knellende
blinde muren...... ik ! Ik.l
Stemmen klinken door de opengelaten deur. Ze komen vanuit de woonkamer tot hem. Reeds een kort oogenblik waren ze er, die stemmen. Nu
pas hoort - hij ze, zonder het zelve te willen.
Er is een barsche mannenstem, die vraagt. Er is een heesche vrouwenstem,
die antwoordt.
Scherper luistert Petrus Lammaert thans toe op die barsche mannenstem.
En herkent. En weet, en ziet.
Hij beweegt zich, recht zich, is opgestaan. Zwaar ademend en met ongewissen
stap loopt hij naar de deur. In de deuropening blijft hij staan. Ze kijken
naar hem, zij, die in de woonkamer zijn : Zanne, en twee van 't politievolk met witte borstkoorden. Niets dan die witte koorden schouwt Petrus
Lammaert. Hij heft den arm omhoog en bonkt zich met de vuist op de borst.
--- Ik! Ik! ik! l......, breekt het uit zijn mond. Het is een ontzaglijke klacht
en een zaligheidskreet ineenen.
Hij daalt de luiktrap af. Weifelloos. Wankelloos. Hij schrijdt op de koorde-
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mannen toe, biedt zich hen en herzegt schrijnend en nadrukkelijk:
Ik 1 Ik ! !
Deedt gij 't zelve, Lammaert
Petrus Lammaert knikt.
— Ge moet met ons meegaan, Lammaert......
Wederom knikt Petrus Lammaert. Tusschen de mannen schrijdt hij heen.
Zanne kijkt hem na, 't wezen vertrokken. 'Lijk een grotesk-tragisch masker
is Zanne's wezen. —
Tusschen de mannen schrijdt hij heen, Petrus Lammaert, de kleinhofboer
van den Niklaaspolder. Achter hem laait, overmachtig, de brand. Petrus
Lammaert blikt niet omhoog. God mag niet komen, maar hij trekt God nu
tegemoet, dwars doorheen de boete. Boven hem bloeit sterrenwit de hemel.
Even richt hij d'oogen daarheen, in een plots wijd verlangen, wellicht. Dan
nijgt hij het hoofd, schudt ontkennend -- als wil hij God beduiden : Nog
niet, n g niet......

ARMENHOF

SJOERD LEIKER

Achter het huis van ouden en armen
ligt een jonge tuin in licht en rood.
Een witte uitgebloeide man ; hij raakt
zoo dicht aan dit leven, zoo dicht aan de dood
gaat elke dag verloren in de vreugd
van een glimlach langs de lichte perken.
Hij is zoo blij met bloemen en boomen,
dat de anderen verbaasd het merken,
want ze leven zoo oud in de jonge tuin,
dat haar lichtheid hen niet meer kan bereiken.
Alleen de avond is er hun goed en vertrouwd,
als langzaam het zingende gaat wijken ;
en de wind van jaren hun deel en vreugd
nog zacht in een boom ligt te neuren.
Dan is hun denken een wijlende gang,
langs een jonge tuin, naar Gods open deuren.

GDYNIA

JAN H. DE GROOT

Geboren uit een wil, die driftig als een speer
zich trillend vastbeet in een zeer begeerde aarde.
En zich verwikken noch verwegen liet al eer
een volk aámde aan de zee en over golven staarde.
Een pier slaat hard en strak zijn felle hoek in zee.
Omarmt schepen en kaden. Een stad van bonzend leven
verrijst waar eens aan 'n dichtgeslibde rêe
de trage visschersschuiten statig huiswaarts dreven.
Thans dreunen hamers in een drijvend dok.
En rekken zich de halzen van de kranen.
Hier leeft de zee, hier zwoegt een moedig volk
onder de bonte kleur van aller landen vanen.
Nooit brak een energie zoo toomloos hevig uit.
Nooit stuwde een volk zijn bloed zoo driftig op tot leven.
Gdynia, jong hart, de wereld hoort uw luid'
en rustelooze roep zich u over te geven.

GOD, HIER BEN IK

A. STEENHUIZEN

God, hier ben ik.
Meer heb ik niet,
maar ik wil het U geven.
Hier ben ik met mijn oogen,
die steeds verder willen kijken en pogen
een glans van U te ontvangen.
Hier ben ik met mijn handen,
die bang bevend alle wanden
aftasten om U te vinden.
Hier ben ik met mijn voeten,
die mij, zwerver, steeds weer moeten
dragen naar Uw bronnen.
God, hier ben ik.
Meer heb ik niet
Ik wil het U geven.

CHAOS

KEES KLAP

Als mensch op deze aarde te zijn geboren,
zes en twintig Juni negentienhonderd dertien,
tot een ontelbare aardebevolking te behooren
en dood en leven daaglijks om me te zien,
te zien hoe daar geslachten en volken
gelijk dieren, in de vuile aarde wroeten,
in droom te hooren, 't eentonig geluid van voeten,
wegtrekkend, oplossend als voorjaarswolken
slechts even een schaduw over de wegen.
Vandaag zullen wij de snelle motoren bedienen,
doch hoor achter ons als een lawine
andere levens die na ons gestalte kregen.
Ze stroomen saam uit alle streken :
blank, zwart, bruin, grooten, krachtigen,
tenger gebouwden, dwazen, onmachtigen,
schreeuwers en ook velen die niet spreken,
Christenen, joden, Heidenen, Mohammedanen
lokkend schoonen en zeer besmet) i j ke zieken:
op doortocht van 't leven: dorpen en fabrieken,
stadsstraten, arena's, bioscopen of renbanen.
En ook ik, in die stroom, zooals door riolen
't vuil stroomt. ja ik ? ook ik ! ook dit eigen leven ?
dit schoone lichaam, de handen die dit schreven ?
wordt elke geroofde rust ons ook weer ontstolen ?
Ja ook ik. Ik zie het niet, want mijn voeten
bewegen in die rijen, doch onzichtbaar als water
in het water, er is geen vroeger meer of later,
wat dat mijn handen nog doen moeten ?
0 in die vuile stroom over de aarde :
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de eeuwig eendere tocht der geborenen,
zijn daarin, o God, ook Uw uitverkorenen
is aardevuil reinigbaar tot hemelwaarde ?
O hoor uit de havens, fabrieken en steden
schreeuwen de geluiden als zieke beesten
somber zijn de vuile losbandige feesten
de parelen van waarde zijn lang vertreden,
O God en dan in de slaaplooze nachten
dit zwakke lichaam telkens voelen bespringen,
0, God, die krankzinnig angstige folteringen
sloopen als wat oude rommel mijn krachten.
Kan het dan dat Gij Verheev'ne te midden
millioenen levens mijn lichaam ziet bewegen ?
0 Gij Die Zelf lichtend zijt of ontstegen
aan gift'gen dood. 0 leer mij bidden,
0 leer dat mij.

UITWEIDING EN INWIJDING

REDACTIE

Hebben de auteurs die bij „Opwaartsche Wegen" geinteresseerd zijn, en hebben de lezers
die belang stellen in ons blad voor zichzelf al een antwoord gevonden op de vraag,
die in ons vorig nummer werd gedaan : Waar staan wij ?
U hebt natuurlijk het recht om tot ons de weervraag te richten, of wij, Redactie, misschien
reeds weten, waar wij precies staan. Uit ons laatste artikel hebt u kunnen opmaken,
dat wij menen, in de eerste plaats met de anderen „in de schuld te staan ".
Dit zou een betrekkelijk gemakkelijke belijdenis kunnen zijn, waarbij we dan de slappe
handen maar in de schoot legden en dachten : ach ja...... En als we dan, om onze
figuur te redden, een poging zouden wagen, om hoofd en lijf op te richten, dan zou ons
mogelijk toch het gevoel kunnen bevangen, dat we eigenlijk aan handen en voeten
gebonden zijn.
Misschien dat we aanvankelijk in dit gevoel van belemmering het meest aan elkaar
verwant blijken. Het is wel zéker, omdat het zo begrijpelijk is. Het is des te zekerder,
omdat de tijd er naar is. Iedereen heeft tegenwoordig het gevoel, gekortwiekt te zijn,
bij elke beweging ondervindt hij tegenstand. Nationaal en internationaal levert de drang
naar bewegingsvrijheid gevaar op. Omdat iemand, die in de buurt is, naar hem dunkt,
kans loopt van zijn plaats geduwd, mogelijk helemaal uit zijn evenwicht gestoten te
worden. Wij leven immers met de neuzen op elkaar.
Ja — wij s t a a n, maar vraag niet hoe. Er hoeft niet veel te gebeuren of we I i g g e n.
Vandaar dat wellicht de meesten het 't veiligst achten voor de zekerheid maar te gaan
zitten, in de hoop dat ze zo het langst ongemoeid blijven.
Welnu, met ons is het, om te beginnen, niet anders geweest. Wij zijn in de Redactie
van „Opwaartsche Wegen" gaan z i t t e n, en we zijn er nota bene, na de „beweging"
van onlangs, g e b l e v e n ook.
Of dat het veiligste was ?
Dat is maar de vraag ! Want we hebben sedertdien toch wel de neiging vertoond, om
recht van hoofd en lijf eens op te staan, en een woordje in het midden te brengen.
Maar -- niets menselijks is ook ons in deze tijden vreemd : bij elk breedarmig en
wijdbeens gebaar ontkomen we niet aan het gevoel, dat we niet helemaal „los" zijn.
Laten we de eerste indruk van die gewaarwording niet dadelijk ontleden, maar allereerst
eens bedenken, of dit op zichzelf wel zo vreemd is, of er misschien zelfs een lichtzijde
aan deze toestand waar te nemen valt.
In elk geval werd ons dadelijk dit aan het verstand gebracht : voorzichtig ! Als een mens
„bedachtzaam" wordt, dan poogt hij meteen ook „waardig" te zijn, maar bovendien
„nadrukkelijk" als het nodig is. Dat we in de gegeven omstandigheden hierin veel
tekort schoten, geloven we niet.
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Het besef van „gebondenheid" is geen fictie. Van een traditie van jaren zijn wij geenszins
met één slag bevrijd. Een met toewijding gevolgde werkwijze konden wij onmogelijk
zo maar prijs geven. Dat mochten we zelfs niet, nu de feiten ons overtuigden dat deze
arbeid duidelijk zijn sporen heeft nagelaten op een weg, die van uit een schemerig begin
opwaarts klom naar een lichter, wijder, gebied.
Maar buiten dat. De zaak die wij voorstaan, hebben wij beslist niet helemaal in eigen
beheer. Dat wil zeggen, wij moeten haar drijven, voor een groot deel, met de middelen
die ons worden aangeboden. Haar positie is mede afhankelijk van de handreiking van
medewerkers en lezers.
En nu zijn we niet bij de boedel blijven zitten, maar we zijn zo goed mogelijk met ons
aangeboren én met ons verhelderd aangezicht naar beide groepen toe gaan staan, om
te laten zien wat we zijn, en willen zijn.
Zo goed als iedereen kan bemerken : wij bevinden ons niet, of nog niet, in omstandigheden die ons veroorloven om veel „ophef" te maken.
Wij, en wij allemaal, zitten nog aan allerlei vast.
Van welke bindingen wij gaarne bevrijd zouden zijn, welke gebondenheid wij als de
enig ware en wenselijke erkennen, welke banden wij willen versterken, moge echter
in hetgeen wij uit het hart hebben gesproken toch enigermate tot uitdrukking zijn
gekomen.
Wij stellen voorop, dat een e i g e n h a n d i g e I o s m a k i n g, d.w.z. een overmoedige
zelfbevrijding, ons verwerpelijk voorkomt. Wij hebben de overtuiging, dat wij moeten
w o r d e n bevrijd. Dat wij ons niet bruusk in de ruimte moeten begeven, maar dat
wij in de ruimte gesteld moeten worden.
Na het uitspreken van dit verlangen, past ons nu verder toch eigenlijk niet een afwachtende
houding : tot het een keer gebeurt. Want dan zouden we gerekend moeten worden tot
de o n a c h t z a m e n en o n d a n k b a r e n, die ogen en harten gesloten houden voor
hetgeen hun, eer zij het vroegen, reeds geschonken werd. De vrijheid n.l. waarmee
Hij, Dien wij hoofd voor hoofd als onzen Verlosser belijden, ons heeft gelost.
In d i e vrijheid mogen we staan. We mogen het niet alleen, we moeten het ook. De maat
van deze vrijheid te bepalen, ze concreet vast te stellen, dat is ons niet gegeven. In
oprechte, overgegeven gebondenheid aan Christus zullen wij haar ruimte én haar grens
in de beslissende ogenblikken gewaar worden.
Zijn deze woorden op hun plaats in een „literair" maandblad ? Of horen ze feitelijk
thuis in anders betitelde rubrieken ? Dat wil zeggen, heeft dit ook iets met „literatuur"
te maken ? Maar natuurlijk ! Want w ij, wij allemaal, hebben er mee van doen. Niet
nu en dan, hier of daar, daar wel, en hier niet ; — o v e r a I ! In elke levensuiting,
die onze gehele persoonlijkheid eist. En o.m. I i t e r a t u u r, onverschillig of men haar
voortbrengt of beoordeelt, eist die gehele persoonlijkheid. Niet maar b.v. een beetje,
geschoold inzicht, een weinigje gevoel voor vers- of woordkunst, een tikje genegenheid
voor een zaak of „beweging", die ook onder ons en vóór ons haar nut zou kunnen hebben.
Vooral nu, in deze tijden, vordert de literatuur, terwijl men zich met haar inlaat, den
gehelen mens op. Omdat literatuur tegelijk 1 e v e n is.
Maar — er is méér, zult ge zeggen. Zeker ! Literatuur is léven — echter, hoe dikwijls
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hebben wij de indruk, dat ze tegenwoordig ook minder is, minder omvat, dan dit zich,
dag bij dag, in velerlei aspecten en tendenzen ontvouwende gebeuren. Met andere woorden:
bij de beoefening van literatuur bemerkt men toch ook, dat de aandacht wordt afgetrokken van gebieden, waar het leven zich niet zachtzinniger met ons bemoeit ; waar
wij evenzeer genoopt worden tot weerstand, houding en repliek.
Waar te eniger tijd de noodzaak zich mocht opdringen om — misschien in verband met
literaire verschijnselen, maar desnoods ook terzijde van dit speciale cultuurterrein —
critiek en getuigenis te geven, daar hopen wij met vrijmoedigheid het woord te nemen.
Al naar dat ons g e g e v e n zal worden te spreken.
Wij doen een beroep op medewerkers en lezers beide, om het onderling vertrouwen
te bevestigen, de wederzijdse welgezindheid te schragen door het levend besef van de
saamhorigheid, waartoe wij, van- binnen-uit én van- buiten-af, verplicht worden.

EEN CHRISTELIJK VERHAAL')

P. H. MULLER

Het boek, welks bespreking van dit artikeltje het sombere onderwerp vormt, behoort
tot de productie dier literatuur-fabrieken, die men Christelijke Bibliotheken noemt.
Het is een knaap van over de vier en een half honderd bladzijden, groot en dichtbedrukt
en het druppelde zoomaar uit de pen van een auteur, van wie men na de publicatie
van haar eerste boek, vele jaren geleden, iets goeds heeft verwacht.
Wij hebben tegen de conserven der literatuurfabrieken immer een antipathie gehad
wegens hun bliksmaak en aarzelden meermalen niet, te zeggen, dat wij het consumeeren
ervan voor de geestelijke spijsvertering funest achtten.
Nelly van Dijk-Has betreedt in dit en haar vorige boeken getrouw het voetspoor van de
groote Christelijke Courts Mahler : E. v. Maltzahn en zij is een waardig volgelinge, al
ruischt door haar aderen kennelijk meer Kuyperiaansch- Calvinistisch bloed, gelijk dat
uit de veelheid harer korte zinnen den lezer van stonde aan duidelijk wordt.
Wij Christenen zijn toch maar gelukkige menschen ! En zoo tevreden ! Maar dat is ook
geen wonder. Met een boek, zoo rijk aan diepe gedachten als deze roman mogen we
ook zoowel gelukkig als tevreden zijn. Welke rijke zegeningen worden uiteindelijk het
deel der geloovigen in dit kostelijke boek. Mogen wij daarop toch meer acht geven,
dan zal de lectuur van dezen treffenden en in zijn eenvoud zoo waren roman stellig vrucht
dragen, wanneer wij vandaag of morgen den goddeloozen jonkman van gedecideerd onchristelijken huize van de hand moeten wijzen. Wij zullen dan, jammer genoeg wel niet
de eerstvolgende paar jaren kunnen overspringen, zooals de onvolprezen romanciëre
het in haar werk doet, maar stellig wacht daarna op ons dan óók de burgemeester met
zijn goede positie en zijn mooie huis als loon voor onze rechtschapenheid. Al blijft het
een open vraag, hoe deze heer zoo veranderd komt. Eerst was hij een verwaand, eenigszins
buikig mispunt, thans is hij (natuurlijk nam hij de tusschen liggende jaren waar !) een
slank, uitnemend gekleed gentleman en Christen tevens.
Hoe gelukkig is het, dat ons het voorrecht beschoren is, in de romans van onze Christelijke schrijvers beschreven te vinden, hoe zegenrijk geloof en liefde elkander de hand reiken,
ja, zelfs in de armen vallen. 0, mochten onze lieve grootouders, die goed en bloed
hebben veil gehad voor den bloei eener zelfstandige, van wereldsche smetten vrije
Christelijke literatuur, het toch nog eens beleven, welk een vlucht onze Christelijke letterkunde genomen heeft, sinds zij elkander theedrinkend de gedichten van Ter Haar voorlazen en scholden op Tachtig !
Niemand dan Nelly van Dijk-Has verstaat zóó meesterlijk de kunst, ons het Christelijke
1)

N. v. Dijk-Has „Jeugd steigert ", Kampen, J. H. Kok, 1935.
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leven, „belichaamd" in menschen van onzen eigen tijd, te teekenen. Wel hebben haar
figuren alle mooie romantische namen, die wij missen, wel zijn ze zonder mankeeren
goed-gesitueerd en wij geen van allen, wel rijden ze, voor 'n deel, rond in hun eigen
auto en moeten wij de tram nemen of loopen, doch het zou kleinzielig zijn, op dergelijke
futiliteiten achtte slaan. Wie dit boek las, wie doorzijn tranen (van 't lachen of 't huilen ?)
heenzien kon en doorlezen èn hij, die zelf staat op het niveau van de auteur en daarom
de scheepsvracht burgerlijkheid der beschrijvingen vermag te prijzen als literatuur, die
heffe met ons eenen lofzang aan op de voortreffelijkheid van ons eigen Christelijk geloof,
waarvan wij zulk een uitnemend beeld krijgen in en door middel van dit prachtige boek.
Het is te betreuren, dat alle beschikbare zendelingen juist in Indië of Afrika zitten !
Welk een heilzaam werk zouden ze anders kunnen verrichten in het land, waarvan de
bewoners in een boek als hetwelk hier voor ons ligt, het daarin geteekende Christendom
onmiddellijk herkennen (en dus prijzen !) als het hunne. Ons volk en meer speciaal
het zich zoo gaarne van „de wereld" afscheidende Christelijke deel daarvan, is o.a. gezegend met eigendunk, hoogmoed en blindheid en dat in zoo hooge mate, dat wij er
geen het geringste besef van hebben, welk een zware beschuldiging er ligt in het feit,
dat het schrijven van dit boek mogelijk is. Inplaats van te erkennen, hoe weinig het hier
geteekende Christendom te maken heeft met werkelijk Christelijk geloof, zal men deze
roman waardeeren om den „Christelijken" zin ervan.
De brutaliteit, waarmede wij van den zegen des Heeren spreken, wanneer het goed gaat
in ons leven, evenaart volkomen die der hier ten tooneele gevoerde figuren. De ellendige
bekrompenheid en het wee makende farizeïsme, waarvan onze levenshouding en onze
woorden eiken dag zoo vol zijn, vinden we beangstigend zuiver weer op de vier honderd
en zooveel bladzijden van den glorieuzen roman „Jeugd steigert". Heel onze pietluttighei d, onze woorden-veelheid, ons gezwam, onze sentimentaliteit zoodra het geloofsdingen
betreft, hoe wonderbaar mooi, hoe kostelijk, heerlijk, dierbaar en treffend vinden we
het in dit werk terug. Welk een zegen toch, dat te midden van ons arm verdwaasde volk,
hetwelk slechts ooren schijnt te hebben voor het zoet gefluit van wereldsche verlokkingen
en verleidingen, auteurs mochten opstaan, die in hun romans onbewimpeld zeggen, hoe
ongepast het is, 's Zondags zóó maar buiten te wandelen of (schrik niet !) een roman te
lezen. De lezer vergeve het ons, indien wij zijn vrome ziel kwetsten, het is de schrijfster,
die het hem aan doet.
Wat zullen de duizenden jongedochters, leden van naaikransjes en zendingsvereenigingen
genieten, wanneer hun dit boek in handen komt. 0, moge dat slechts spoedig het geval
worden ! Getroost zullen ze afwachten, hoe 't Nan verder gaat. Geen nood. Bezoekt
zij niet eiken Zondag trouw de kerk ? Met zulke menschen kan 't niet misloopen. Verlicht zullen ze op-ademen onder het breien van wollen onderkleertjes voor Borneo'sche
heidenkindertjes, wanneer ze eindelijk, o, hoe ver achter In het boek !, de bladzijde
opslaan, waarop Nelly hun als langs den neus weg vertelt, dat Nan belijdenis doet. Ziezoo, nu is ze binnen en kan ze veilig in het huwelijk treden met den van ongeduld trappelen den Burgemeester. En dan de leden onzer J.V.'s op G.G. !, ijverige studenten in de
Vragenrubriek van het Bondsorgaan. Nu geen informaties meer, of je wel „stik !" mag
zeggen tegen je jongere broer of een sigaar rocken voor je zestiende jaar. Neen, nu
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dit boek, deze massieve roman, dit kunstgewrocht is geschreven en van de warm-gedraaide persen is gekomen, leven er voortaan betere, diepere, vooral ernstiger vragen
in de harten onzer jongeren. Immers : „Mag een meisje van achttien zich vervelen in de
kerk ?" „Is het in overeenstemming met de leer onzer Gereformeerde vaderen een radiopreek te hooren als vijf kwartier verder zich een kerk bevindt ?"
Welk een diepe blik toont deze schrijfster in het menschelijk hart en de roerselen daarvan. Wat een visie op het menschen leven ! Geen detail slaat ze over als ze aan het
beschrijven gaat. Niets kan haar belemmeren alles, maar dan ook alles te vertellen,
elk onbeduidend gesprek, elk voorvalletje, zij merkt het op met haar scherpe, met haar
artistieke blik. Dat de onbelangrijkheid van het verhaal daarmede des te duidelijker aan
den dag treedt, wie zal het de auteur kwalijk nemen ? Bij een taalgebruik, zoo prachtig,
zoo origineel, kan men de schrijfster veel vergeven. Wat zegt U van deze staaltjes :
„Nan kleurde fel ". „Ze zweeg bot". „Haar woordjes buitelden over elkaar" (hoe guitig
nietwaar ?).
Van den diepgang van het geestelijk leven eeniger figuren geven we het volgende staaltje
„Wat begint die er als een patertje goedleven uit te zien ", spotte Marian achter z'n rug.
„Hij mag wel eens wat aan sport gaan doen ". „Ssst !" waarschuwde mevrouw, „dat is
nu geen praat, zoo pas uit de kerk".
Men kan niet zeggen, dat dit boek niet de taal spreekt, die we rondom ons hooren en
waaruit, evenals uit dit citaatje een bekrompen geestesgesteldheid spreekt.
Nan, die veel houdt van den ongeloovigen Marcel, ziet op zeker oogenblik in, dat ze
deze jongeman niet trouwen kan omdat zij een geloovige is. Wel blijkt verder op in
het verhaal, dat het met die geloofszekerheid nog zoo zeker niet is, doch dat laten we
hier buiten beschouwing. Inplaats dat ze geen connecties met Marcel aanknoopt verlooft
ze zich wèl met hem en eerst vlak voor haar huwelijk verbreekt ze de verloving. Ze
heeft een rustig, flink, duidelijk gesprek met Marcel ? ? Neen, ze schrijft hem een brief
en maakt dat ze weg komt. In allerlei levensomstandigheden gedragen Christenen zich
op soortgelijke wijze. Uit een situatie wegloopen en er vervolgens een boek over schrijven,
dat is zoo de gewoonte.
We wenschen dit boek veel succes bij de lezers. Hoe meer het geprezen zal worden, des
te erger is het met ons Christendom gesteld. Niet-Christenen hebben weer eens een
reden te meer (en een góede) om op dat geloof hun scherpste en giftigste pijlen te richten.

STEMMEN

Onder bovenstaanden titel opent de redactie een nieuwe rubriek waarin zij aan onze
jongeren gelegenheid wil geven zich te uiten over onderwerpen en vraagstukken, die
hen in bijzondere mate bezig houden. Het spreekt wel vanzelf, dat voor deze rubriek alleen
die artikelen in aanmerking kunnen komen, welke naar het oordeel der redactie voldoen
aan de algemeene eischen (klaarheid van uitdrukking, weloverwogenheid en ruiterlijkheid
van inhoud), die aan publicaties moeten worden gesteld, en tevens in overeenstemming
zijn met het kader en de bedoelingen van het tijdschrift.
DE REDACTIE
ANTWOORD
Aan de jeugd, aan de jongeren der eeuw.
Aan de kracht en de glorie, de hoop en de vreugde van heden.
Hernieuw uw bestaan !
Velen hokken mat en lusteloos bijéén als slaven zonder drijver, lamgeslagen en zonder
veerkracht.
Is er geen doel, geen uitzicht ?
Zijn ze losgeraakt van den vasten grond der dingen, het geloof
Het is mogelijk.
Evenwel, met gejammer komen we er niet, hier kan in allen ernst gewezen worden op het
woord van Christus : „Wie van ulieden zal met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte
toedoen ?"
Het is geen kunst, met eenige routine en verbeelding een somber aandoend versje te
„
o dood"
en
„
schrijven waarinnacht"
al z'n leven rijmt op „klacht" en „noodop
„smart" op „hart", waarin bij wijze van tegenstelling op „zorgen" natuurlijk „morgen"
volgt en waarbij het woord „angst" het op zijn tijd ook doet!
Het is geen kunst en daarom ook geen Kunst.
Laten we eens nadenken over de woorden, die we gebruiken.
Wat is ons hart .2 Het centrum van al onze levenskrachten, het altijd bewegende, nooit
of te nimmer rustende, drijvende, kloppende, hamerende beginsel van ons bestaan. Een
uiterst belangrijk en onmisbaar ding.
Wat is smart ? Smart is het kreunend protest van een ziet, die doodelijk beleedigd is. Het
is een gesteldheid, waaruit elk oogenblik de felle steekvlam van spot of bitter sarcasme
-kan schieten. Het is een innerlijke woede, die vervloekingen op de lippen brengt.
Wat is angst ? Werkelijke angst is een verlammende beklemming, die alle levensverrichtingen begeleidt en belemmert, die alles somber en noodlottig, afschuwelijk grauw en
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nutteloos maakt. Het is een toestand, die stervensverschijnselen wakker roept en zonder
tegenwicht onhoudbaar is.
Daarom zijn deze woorden te zwaar van inhoud, dan dat ze als rijmwoord of dooddoener
mogen worden misbruikt, want ze zijn de uitdrukkingsvorm van een ongehuicheld en sterk
levensverschijnsel.
Maar angst en smart kunnen den stoot zijn tot vernieuwing en hoe dieper ze ingrijpen,
des te geweldiger zal de verheffing zijn.
Wanneer langzaam aan alle grond onder uw voeten verdwenen is en afgronddiepe twijfel
u gebracht heeft tot aan de randen van den eeuwigen dood, wanneer het uiterste punt
bereikt is en geen dieper diepte mogelijk, dan kan het gebeuren, dat uw ziel omzwaait,
in blinkende nieuwheid komt de zuiverste levensopenbaring op u aan en vol van ongekende
verrukkingen hervindt ge uw eigen stem.
Een stem, die gaat zingen en juichen, bliksemen en bloeien, hijgend van ontroering,
schaterend van vreugde, striemend als een orkaanvlaag, zacht als de omhelzing der eerste
en puurste liefde, streelend als de handen van een sterken, donkeren minnaar, scheurend
als een klauw in de wildernis, zegenend, vloekend, bouwend, brekend, vol van ongeduldigen
ijver tot waarheid.
Een éigen, éigen geluid.
Want tot den twijfelende, den doodelijk vermoeide kunnen wij zeggen in groote rust
Bedenk, dat God machtiger is dan alle macht en dat Hij zelfstandig en geheel onafhankelijk
van ons bestaat.
Dat is de zegen, de sterke genade, want hoe zouden wij duurzaam kunnen steunen op iets
dat van en in onszelf en daarom van ons afhankelijk is ?
Steunt niet de boom op de stevigheid der bodem en de vogelvlerk op de dichtheid
der lucht ?
Zoo steunen wij op God, Hij is de Gansch Andere.
Nog is de wereld vol onrecht, werk tot verbetering en bouw den brug, uw techniek
Is uw kracht, als er gelóóf is.
TH. VAN DER LEEK

PUNTJES BIJ PAALTJES

B. VAN NOORT

KAMERADEN BELEMMEREN !
In de „Nieuwe Rott. Ct." van 9 April '35 geeft Roei Houwink een zeer afbrekende recensie
van de novellenbundel van Mary Pos „Lichtzoekers" 1). Hij spreekt van „gepraepareerd
geloof", fabriekswerk enz. Ook Piet IJspaard spreekt in de „Amsterdammer" (20 April '35)
van „te goedkoope oplossingen" bij deze novellen. Beide critici hebben nog meer gemeen
in hun oordeel. IJspaard zegt : „Kijk, dat is nu precies het Kerstverhaaltje uit de vorige
eeuw waartegen we zoo gesputterd hebben : arm jongetje, booze moeder, jongetje doet
stout, gebedje, verhooring plus betere huisvesting". Houwink zegt dat de taak en de
gaven van de schrijfster zeker niet liggen in de vermeerdering van de hoeveelheid Christelijke lectuur. Die is al meer dan groot genoeg.
En dan eindigt Houwink met een algemene stelling : het is beter te zwijgen dan door
geschrijf je kameraden belemmeren In de strijd tegen een quasi-Christelijke literatuur,
waarin Christus louter als moralistische hekkesluiter fungeert. Dit laatste is een waarschuwing die ver uit gaat boven 't belang voor die ene genoemde recensie. 'k Wilde dit
woord wel uitschreeuwen, zodat alle auteurs en boekjesmakers, ook alle uitgevers het
niet meer vergeten konden.
Ieder die schrijft heeft een verantwoordelijkheid voor z'n kameraden. En wie onze literatuur,
o n z e Christelijke l e t t e r k u n d e verrijken wil met z'n quasi-vromerige vertelsels,
dat hij of zij zwijge, zwijge ! ! Geen kameraden belemmeren.
We zijn de laatste maanden zeer verrijkt met boeken als „Wat blijft" van Hein de Bruin en
„Strooschippers" van Van Eerbeek. Zou nu toch werkelijk een Christelijke proza -literatuur
mogelijk zijn ? Niet mogelijk alleen, maar 't is er. Alleen...... laten we oppassen nu weer
niet al het goede te begraven onder een stapel onwezenlijke, „Christelijk "-eindigende
bedenksels. Rijnsdorp schrijft zo juist in 't „Geschenk" (Boekenweek 1935) dat „nu er
meer auteurs komen heeft de veelschrijverij in 't geheel geen zin meer (zo ze die ooit
had) ; ook voor de z.g. volksschrijvers klemt de eisch van strenge zelftucht en concentratie ".
Geen „geflodder" in onze Christelijke literatuur, geen geknutsel van dialogen die nooit
gehouden zijn of worden. De eenvoudigste eisen van geloofwaardigheid en eerlijkheid
moeten de fundamenten van iedere roman zijn. Romanschrijver-zijn vraagt studie, ausdauer, geduchte zelfcritiek. G. Mulder gaf een nieuwe roman („Geeft gij hun te eten...... ")
met kostelijke staaltjes van gefabriekte gesprekken die spotten met eik psychologisch inzicht. Het is verder een vlot boek met een actueel onderwerp, maar daar alleen mee komen
we er niet. Dat is kameraden belemmeren !
Seerp Anema zegt in z'n jongste brochure („Calvinistische en Impressionistische Aesthetiek") dat „de poging om te komen tot een Christelijke literatuurbeweging van eenige
1

) Het gaat hier verder om een algemene zaak, niet om dit éne boek, dat we trouwens nog niet lazen.

PUNTJES BIJ PAALTJES
0

141

kracht, veelszins een droeve mislukking bleek". We willen ook geen beweging, maar een
Christelijke kunst die de schoonheid, komende van God, weerspiegelt. En dat pogen Is
niet altijd mislukt. Maar Anema ziet heel ons litterair pogen nog steeds verstrikt inde
grijparmen van 't impressionisme, waarbij hij impressionisme niet ziet als alleen kunst
maar meer als levenshouding, als amorele zielsuiting van een gedegenereerd schoon--stijl,
heidsaanbidder. Zijn we verstrikt in dat impressionisme ? Wordt bij ons de l'art pour
I'art-leer zonder reserve, klakkeloos aanbeden ? Neen, en nog eens neen ! Anema spreekt
wel van de tandradbaan van O.W., waarop alle stijging vrijwel uitbleef, maar dan ging de
reis zeker door een nacht-donkere tunnel toen we de hoogte in gingen en ja ! dan zie je
er niet veel van.
Geen kameraden belemmeren ! Laat het ons allen gezegd zijn.

•
BOEKBESPREKING

De Strooschippers, door J. K. v. Eerbeek. Uitg. G. F. Cal len bach, Ni j kerk.
Een roman over het schippersleven, een echt „Hollands" onderwerp. In de eerste plaats
valt hier op te merken, dat dit werk is van iemand die kijk heeft op de geaardheid en
de doening van het schippersvolk. In zoverre bezitten we in dit boek reeds een waardeerbaar document.
In den beginne, waar v. Eerbeek zich laat gaan in verteltrant, had ik het gevoel, dat hij het
zich wat gemakkelijk maakte. Ik dacht, dat gaat op de manier van „breien ", telkens de steek
weer opvatten ; maar in het volgende hoofdstuk heeft de schrijver de losse toon al
enigszins laten varen, daar wordt de stijl overwogener, verzorgder.
Zodoende vertoont v. Eerbeek de twee zijden van zijn talent : verteller en beeldend
stylist. Deze ongelijksoortigheid in de vorm is in „Strooschippers" niet bepaald hinderlijk, maar ze laat bij herhaling aan de dag komen, dat v. Eerbeek een schrijver Is, die bij
vlagen en invallen produceert. Hetgeen het gevaar meebrengt, dat zijn boeken fragmentarisch sterk kunnen zijn, zonder in hun geheel de indruk te maken van hechtheid.
Intussen geeft deze auteur zo duidelijk blijk van een indringend vermogen tot psychologische onderkenning, dat we gaarne t.a.v. van zijn wisselvalligheden in de vormgeving
een oogje dichtdoen.
v. Eerbeek verplaatst ons met zijn verhaal aanvankelijk in de negentiger jaren van de
vorige eeuw. Hij laat ons kennis maken met materiële moeilijkheden van de schippers,
met hun gescharrel om een vrachtje te krijgen, maar allengs wordt toch hun geestelijk
bestaan het hoofdmotief. Vooral de figuur van Sjoerd geeft den schrijver gelegenheid tot
het naspeuren van ailerhand, duistere complexen, die de handelingen van een mens be-
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palen. Helemaal aanvaardbaar heeft hij ons deze persoon niet gemaakt, al gelukt het hem
bijwijlen de daemonie van het bijgeloof in haar invloed te suggereren.
De meest natuurlijke, frisse persoonlijkheid is de jonge, levenslustige schipperszoon Jouk.
Zijn vader is een geestelijke tobber, die onderwijl zijn eigen jongen vergeet. Als Jouk onder
de verleidelijke, wraakzuchtige voorspiegelingen van Sjoerd tenslotte tot misdadigheid
vervalt, gaan Abel Taling de ogen open. De geschiedenis van de inbraak lijkt mij een vondst,
die hier kwalijk verantwoord wordt, evenals het slot, dat op zichzelf wel een verzoenlijke
indruk maakt, maar dat toch ietwat te snel zich verheft in de romantische sfeer.
Van Eerbeek heeft een veelvuldig gebruik gemaakt van het dialect, bijna overal daar, waar
hij de gedachten van de schippers zelf weergeeft. Dit, en de gewoonte van den schrijver,
om af en toe rechtstreeks een eigen opvatting of een verklaring in te lassen, maken de
lectuur wel eens onrustig. Verder heb ik hier en daar moeite gehad, om een plaatselijke
situatie duidelijk voor ogen te krijgen, hetgeen het nabeleven van de handeling belemmert.
Maar een knap, gevoelig aanduider van sfeer, van het bijna onnoembaar geheim, dat landschap en voorwerp ontstijgt, is v. Eerbeek ongetwijfeld.
Tenslotte dit nog : ik heb gemerkt, dat de uitgever in zijn reclame voor dit werk gebruik
maakt van de uitspraak van Dr. Ritter, dat De Strooschippers nu eens bij uitstek een
openbaring is van Calvinistische geest. Ik deel die opvatting niet, ik geloof tenminste dat
het niet goed is, haar verder te lanceren. Er zijn in de literatuur van Protestanten romans,
die dit karakter sterker en op gezonder wijze vertonen dan v. Eerbeeks boek. Ik wil
er niet over strijden, of in de Strooschippers geen Calvinistische tendensen aanwijsbaar
zijn, maar met deze geestesgesteldheid voor Calvinisme te verslijten, bewijst men deze
richting, die toch reeds, ongemotiveerd genoeg, voor „ietwat vreemd" aangezien wordt,
geen dienst. Bovendien heeft v. Eerbeeks roman dit etiket niet nodig, om zijn waarde
in 't licht te stellen. d. B.

XXX PSALMEN, door Willem de Mérode. Uitg. G. F. Callenbach, Nijkerk.
Dertig Psalmen, dat wil hier zeggen : dertig Psalmberijmingen. Reeds ongeveer 25 jaar
manifesteert zich het dichterschap van de Mérode in het openbaar, en het schijnt dat hij
met de jaren productiever wordt. In de latere tijd heeft zich voor hem ook nog een nieuw
verschiet geopend : dichter te zijn voor een gemeenschap van geestverwanten, dichter
voor de gemeente, zo ge wilt. Of de Mérode bij zijn arbeid in deze richting bewust gehoor
geeft aan geuite verlangens, of dat deze nieuwe gerichtheid verband houdt met de ontwikkeling van eigen, persoonlijke zielsgesteldheid, blijve hier onuitgemaakt.
In elk geval is de Mérode om zijn dichterlijke en technische gaven, als protestants poëet
de aangewezen man, om zoiets te ondernemen als een nieuwe Psalmberijming.
De vorm van de gedichten, de rythmische verscheidenheid van de versregels, geven
aanleiding te veronderstellen, dat de dichter zich bij deze berijmingen niet heeft laten
leiden door gedachten aan de mogelijkheid van toonzetting. Tenminste niet door een
zodanige, die aansluit bij het heersend gebruik : ieder vers te zingen op dezelfde wijs.
Zelfs Ps. 42 in deze bundel, die wat de versbouw betreft overeenkomt met de berijming
in onze kerkboeken, is niet overal te zingen zonder de melodie geweld aan te doen. Waarschijnlijk kleeft aan die oude berijming hetzelfde euvel (ik voel me niet bevoegd om over
het verschil in karakter tussen melodie en versificatie bij die „oude" Psalmen te oordelen)
maar in elk geval : de Mérode heeft niet allereerst gedacht aan muziek. Trouwens het eerste
wat bij de lezing opvalt is, dat de verzen niet zeer muzikaal aandoen. In vergelijking met
de bestaande berijming zijn ze ook minder „pittig", wel dichterlijker over 't algemeen,
maar de toon is zachtaardiger.
Ik schrijf hier het vers over, waar ik dit bij mijn eerste kennismaking met het werk al
aanstonds gewaar werd ; het bekende Psalmgedeelte, dat in de oude berijming begint met:
Gelijk het gras is ons kortstondig leven. De Mérode dicht :
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Hij weet wel dat wij dwaas zijn en onmondig,
Kent ons bestaan, dat broos is en kortstondig.
Wij zijn zoo teeder als een bloeiend gras.
Nauw komt de wind de groene wei doorwuiven,
Of de uchtendbloei verdort en gaat verstuiven,
En niemand weet meer waar zijn bloeien was.
(Ps. 103).
De regels in het oude vers : Wanneer de wind zich over 't land laat h o o r e n, Dan k n a k t
haar steel etc. maken m.i., ondanks hun eenvoud in de woordkeus, het geluid en het
geweld van de storm beter hoor- en voelbaar, dan de Mérode's dichterlijke omschrijving,
die aan het luchtig zweven van zomerkoelte herinnert.
Maar tenslotte, ik merk wel, dat ik die bekende gedichten uit mijn Psalmboek moet laten
rusten --- ofschoon onze 20ste eeuwse her-dichter ze hier en daar met hele regels zelf
citeert -- maar...... de Mérode wilde waarschijnlijk een nieuwe berijming beproeven,
poëtisch verantwoord en uitgedrukt in de taal van onze tijd. Intussen toont zijn werk
zijn sterke verbondenheid aan een woordgebruik dat van overlang gangbaar was in
deze materie. Een gemakkelijke taak had de dichter bij deze vernieuwing niet. Hij kon
heel veel wel anders uitdrukken, maar toch dikwijls niet helderder.
Het aantrekkelijke van de Mérode's bewerking is, dat ze niet in uitweidingen verloopt,
maar zich met overleg bepaalt tot de versificatie van de inhoud der overeenkomstige
Bijbelgedeelten. Deze „Psalmen" kunnen, ter afwisseling, nu eens heel goed gelezen worden
in 't gezin, in samenkomsten, waar we met zo'n Schriftgedeelte beginnen of sluiten.
Of dit werk van de Mérode in onze protestantse gemeenschap een ruime plaats zal gaan
innemen en of het 't verlangen zal wakker maken naar voortzetting van deze arbeid, waag
ik niet te beoordelen. Over het algemeen is er zo'n sterke gehechtheid aan het bestaande,
dat pogingen tot vernieuwing niet al te spoedig algemene waardering vinden.
Over de verluchting met houtsneden van de hand van Roeland Koning (over wiens bijdrage
de bundel generlei vermelding bevat, hetgeen bevreemdt) een enkel woord. Het+ best
getroffen lijkt mij de voorstelling van de herten. De „boom" maakt meer een „wilde"
dan een „frisse" indruk. De figuur bij Ps. 130, om hulp roepend uit het modderdiep, herinnert te veel aan een fragment uit 'n houtsnede van Masereel, waar een dergelijke witte
gestalte met opgeheven armen, onder de hoge boeg van een schip, dreigt te verdrinken.
d. B.

PRIJSVRAAG LEEKENSPEL

Het Verbond van Christen Jonge Vrouwen- en Meisjesvereenigingen schrijft ter gelegenheid
van het derde lustrum een prijsvraag voor een leekenspel uit.
Gevraagd wordt een leekenspel, dat uitdrukking geeft aan de groote vraagstukken van
dezen tijd, zooals die in de kringen van het Verbond worden verstaan, gezien in het licht
van het Protest. Chr. Geloofsbezit.
Toelichting:
De inzenders worden er op attent gemaakt, dat het leekenspel door ongeschoolde krachten
(hoofdzakelijk leden van het Verbond), met eenvoudige middelen, in een zaal zal moeten
worden opgevoerd.
Het spel zal ongeveer één uur moeten duren, de noodige actie bevatten, en geen Bijbelsch
onderwerp behandelen.
Voorwaarden:
Inzendingen van een schema, waarvan het eerste bedrijf uitgewerkt is, worden ingewacht
(bij voorkeur getypt) vóór 1 Januari 1936 bij Mevrouw Stelma-Loosjes, Hoflaan 128,
Rotterdam. Elke inzending moet voorzien zijn van een correspondentie-adres (niet het
eigen adres), een motto dragen (geen onderteekening), en vergezeld gaan van een gesloten
couvert, dat hetzelfde adres draagt en tot inhoud heeft een kaartje, waarop niets anders
staat, dan de naam en het volledig adres van den auteur.
Bij elke inzending moet voldoende porto gevoegd worden voor terugzending.
De jury kiest uit de ingezonden schema's die, welke naar haar meening voor uitwerking
in aanmerking komen en geeft daarvan kennis aan de opgegeven correspondentie -adressen.
De jury . behoudt zich het recht voor, geen der inzendingen te bekronen.
Het Verbond looft een prijs, groot f100.— uit, voor het uitgewerkte schema, dat in aan
komt om te worden opgevoerd.
-merking
Het Verbond verzekert zich hierméde het recht van eerste opvoering.
De Jury :
J. ALLON (Verbond van Chr. Lett. kringen in Nederland).
Dr. J. HAENTJES (Chr. Essayisten kring).
Mr. R. HOUWINK (Opwaartsche Wegen).
G. KAMPHUIS (Chr. Auteurskring).
R. VAN KUIKEN-VAN DER ZEE (Verbond v. Chr. J.Vr. en M. Ver.).
C. STELMA-LOOSJES (Verbond van Chr. J. Vr. en M. Ver.).
N.B. Inlichtingen en exemplaren van voorwaarden zijn verkrijgbaar bij Mevrouw Stelma,
Hoflaan 128, Rotterdam.
Bovenstaande prijsvraag beveelt de redactie gaarne warm aan in de belangstelling van
de medewerkers aan ,,Opwaartsche Wegen ".
DE REDACTIE.

PINKSTEREN

AGATHA SEGERS

Hoe kan dit groot geluk toch wezen
dat Gij somwijlen in mij woont,
en aan mijn innerlijke oogen

Uw wonderbare Wezen toont,
en Gij in mij begint te spreken,
zóó, dat ik bevend stil moet staan,
om, met den adem ingehouden,
Uw diepe boodschap te verstaan.
En als Gij dan hebt uitgesproken,
dan komt een stroom van tranen vrij,
omdat Gij mij hebt uitverkoren,
vol boosheid en vol hoovaard i j.
Dan ga ik met vernieuwde zinnen
en hoed mij angstig voor het kwaad,
opdat het zuiver zij in 't harte,
wanneer Gij wéér daar binnengaat.
Zoo leef ik dan in hoop en vreezen
en troost mijn brandend ongeduld
met uitzicht op den dag dat eens toch
Gij eeuwig in mij wonen zult......
Gij hebt mij een man gegeven,
een man en een stralend kind,
en Gij alleen weet hoe teeder
mijn hart die beiden mint,
maar waarom dan sta ik des avonds
aan 't uiterste eind van mijn tuin,
en hoor hoe de leeuwriken stijgen
omhóóg uit het schemerend duin,
en berg ik mijn hoofd in mijn handen
en ween, omdat ik niet als zij
zingende achter kan laten
wat zich stelt tusschen U en mij......

TER GEDACHTENIS
aan de Conferentie van het Verbond van Christelijk Letterkundige
Kringen in Nederland, op Woudschoten, P i n k s t e r e n 1935

In Holland staat een huis gebouwd,
onwrikbaar vast in gruis en zand,
achter de glooiïng van het land,
beschoten door een sparrenwoud.

•
De middagzon glimt door het bos,
het huis is stil van vloer tot nok......
Maar langzaam raakt het vol van drok
gestap en springt het lachen los.
En later spreekt een vrind, oprecht
en kalm, een woord van hart tot hart.
— Wat in geen jaren werd ontward,
wordt in een avond niet beslecht —
Het hindert niet ; een ieder neemt
iets in het wisselend denken mee;
de weerstand tussen ja en nee
is d'een vertrouwd, en d'ander vreemd.

•
Des morgens roemt de donkre gong
de nieuwe dag, het rozig licht.
Wij worden fris, en toegericht
voor 't Feest van Vuur en Tong.
Indachtig : hoe eenzelfde Vlam
al' eeuwen door in mensen daalt,
hoe 't zelfde zuivre Licht bestraalt
Jeruzalem en Amsterdam — —

•
Aleer de maan het zonlicht leent,
de schemer toesluit om het huis,
zijn wij, in deemoed, onder 't Kruis
een wijl in bede' en lied vereend.

D. DE VRIES

DOOP

Drie woorden : Jk doop u"
Het kindje ligt warm
aan moeders borst -- in moeders arm.
„ik doop u" -- je oogen zijn helder en groot —
de wereld is wijd — en snel komt de dood.
je lacht in mijn armen -- nog kan ik je dragen --Ach mijn hart is geladen met vragen — met vragen~
Maar nu -- in mijn dankbare gretige ooren,
dit woord mocht ik hooren:
„Ik doop u
in naam van den Vader, den Zoon en den Geest !"
0 onder mijn tranen jubelt een feest !

EEN MODERNE TRAGEDIE

J. K. VAN EERBEEK

(FRAGMENT)

-- De jongen is eigenlijk zoo kwaad niet, zei Donnebrink aarzelend. De
intimiteit van de zondagmorgen-slaapkamer verlokte tot algemeene beschouwingen. De zon viel schuin door het venster naar binnen en brandde
l ichtviekken op het behang.
-- Maar waar moet de stakker in deze tijd in vredesnaam werk vinden ?
---- Tja, zei Donnebrink schouderophalend. Hij stond in z'n witte overhemd, en schoor zich zorgvuldig. Er speelde een jongensachtig glimlachje om
z'n lippen.
— Van de wind kun je niet leven, vanzelf; maar je kunt de jongen toch
ook zoo niet afzeggen, omdat ie gedaan-werk heeft.
Mevrouw kon niet direct antwoorden, omdat ze bezig was het haar in
een wrong te leggen.
Direct, direct, antwoorde ze toen ietwat ongeduldig... -- Wie praat
er nu van direct. Maar weet jij wat zoo'n jongen beginnen moet ?
j

-- Als jij nu werk voor hem wist.......
Minke is nog jong ; bedacht mevrouw verder. -- Waarom zouden we uitstellen wat toch eens gebeuren moet. Minke heeft haar goeie tijd nog;
ze kan toch een ander vinden.
Ze stonden wat onwennig in de kleine slaapkamer, dwaalden tusschen de
op stoelen verspreid liggende stukken nachtkleeding.
— Zeker, stemde toen Donnebrink toe, Minke zou wel een ander vinden.
Aan het onbijt hadden ze weinig woorden. Maar er was een verholen
aandacht van de een voor den ander. De moeder brandde van verlangen,
met Minke te spreken, maar de atmosfeer was geladen, en een enkel woord
zou haar in tranen of woede doen uitbreken.
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— Drink je melk op, zegt de moeder bits tegen Minke.
Toen, direct daarop tegen haar man :
— We gaan niet meer zoo laat van de Krag weg, we zijn iederen Maandag
te laat over.
Achter die aanwijzingen door spinnen hun gedachten voort aan eigen
spinsel. Een wankelzieke stemming; als iemand een woord te veel zegt,
volgt er een explosie. Het meisje slikt met haar brood haar tranen weg.
Donnebrink zit met een ongelukkig gezicht zijn eten in kleiner parten te
snijden, dan zijn gewoonte is.
En Minke.........ze houdt zich in, houdt zich in.........tot precies voor het
dankgebed staat ze bruusk op van tafel. De anderen schrikken.
-- Wat, huil je ? Waarom ?
Daar begrijp jij niets van.
Ze zegt jij tegen haar moeder.
Na tafel, bij het wasschen van het vaatwerk, vindt moeder een gelegenheid tot praten.
-- Huil toch niet. Misschien kan hij terugkomen aan de fabriek als de tijden
beter zijn. -- Er is een nagemaakte opgewektheid in haar stem. Ze zegt
maar wat.
— Kom nou.
Ze wasschen om, en drogen af; ze bewegen de armen, en het is een tijdlang stil.
Het zal hem niet meevallen, iets anders te vinden.
Hoezoo ? antwoordt kribbig Minke. Er is toch werk genoeg in de
wereld. Er zijn toch meer zaken....— En dan :
-- Hij denkt er trouwens over, voor zichzelf te beginnen.
-- Wel, zegt droogjes de moeder.
Een terzijde kijken. Dan.
— Dat kost geld.
Zwijgen. Het vaatwerk ging zacht rinkelend door hun vingers; het licht
stroomde door het raam over het aanrechtblad, reflecteerde op het witte
aardewerk en spoelde rond heur handen.
— Een eigen zaak, begon ze toen, met een lichte charge in de
stem :
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— Dat is een mooi ding, maar familie of kennissen, die hem aan geld kunnen helpen, heeft de jongen Immers niet.
Het antwoord van de dochter kon de traan zijn, die op het pas schoongewreven bord stukviel.
Ze zweeg nog. Tot haar moeder opzij keek, en ze met kille totaal veranderde stem zei :
— Maar moeder, dat weet Ik toch allemaal ook wel. Begrijp dan eens wat.
Waarom laten jullie een mensch alles nog eens zeggen, wat je allemaal al
weet.
Weer diezelfde zijdelingsche blik.
— Wat nu, tranen ? Om iets wat je vooruit hebt zien aankomen ? Heb Ik
je niet altijd gewaarschuwd ? Daarbij, een meisje als jij, dat aan elke
vinger een jongen kan krijgen......... Er komen wel anderen om je......
M i nke was op een stoel gaan zitten. Ze keek strak voor zich, en gaf zich
niet de moeite, de tranen weg te wisschen.
U, zei ze bitter, met vertrokken mond; --- U mocht hem nooit.
— Me dunkt, dat nu wel uitgekomen is, dat Ik daar reden toe had.
— Is het zijn schuld, dat de tijd zoo slecht is
Is het verstandig, in een slechte tijd ruzie te maken met z'n chef
Derk Jan is er te eerlijk en te flink voor, om zich iets te laten zeggen.
--- Flink is, wie z'n meisje een veilige toekomst kan geven. En voor zooiets
moet je niet bij Derk Jan zijn.
— Och kom. Wat hem overkomen is, kan iedereen treffen.
— lntusschen is hij de eenige aan de Lotus, die ontslagen is. Omdat ie te
flink is.
Mevrouw liep naar het achterhuis met groote haastige schreden, die nog
heftiger betoogden, dan haar woorden het deden. Achter de deur disputeerde ze verder met nadrukkelijk rinkelend vaatwerk.
Toen ze terug kwam was ze uiterlijk rustiger. Maar haar woorden waren
niet minder scherp.
— Je moet je weg zelf maar gaan. Laten we rekenen dat je oud en wijs
genoeg bent. Maar wie z'n gat verbrandt, kan op de blaren gaan zitten.
Ik loop langer mee dan jij. Je hebt nooit naar me willen luisteren. Maar
ik heb je altijd gezegd, dat hier een ander over de vloer komt, waar je
een beter leven mee krijgen zou, dan met de man van jouw keus.
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Een van wie je niet bang hoeft te zijn, dat ie woorden zal krijgen met z'n
broodheer. Een die niet met een zwart gezicht en ontslag thuis zal komen.
-- Och, antwoorde nu heftig smalend Minke, -- zoo praat U al twee jaar.
Maar Derk Jan is toch een heel ander dan Uw Gerard. U wilt die twee
toch niet met elkaar vergelijken gaan ?
-- Als je me maar eens zei, wat voor bijzonders je Derk Jan heeft. Hij mag
zoo aardig en bijzonder zijn als ie wil, maar ik heb hem nooit iets
bizonders zien doen of hooren zeggen. Ik heb nooit iets anders in hem
kunnen zien, dan een nerveuze, eigenzinnige jongen. Ja zeker, eigenzinnig
heb Ik hem altijd gevonden.
Het meisje, zoo opeens voor de vraag gesteld, waarom ze haar kaart op
Derk Jan had gezet, zweeg verwezen. Eigenzinnig had haar moeder hem
genoemd. Dat woord stak haar, want...... het was juist. Gemakkelijk had
ze het zeker niet altijd met hem gehad. Ze had hem beurtelings bewonderd, veracht ; ze was bang voor hem, en had hem dan weer geplaagd
.........Ach ; en zoo moe als ze soms 's avonds thuis was gekomen. Eigenlijk
een rustig idee zich in te denken, dat het uit was tusschen hen. En je wist
nooit vooruit wat voor antwoorden hij geven zou.
Toch iemand, waar je op aan kon. Van iemand als Gerard Riezepol was
je nooit zeker. Van z'n inkomen, ja, in zoover had mama gelijk.
Derk Jan had nooit in den handel gemoeten. Hij had dokter, of zooiets
moeten worden. N u......... mama had gelijk, hij voelde veel te zelfstandig
om onder een ander te staan. Ze zag zelf beter kans, de kost te verdienen,
dan hij.........
En met een zekere schrik doorvoer haar de vraag: mama had gelijk met
haar voor Derk Jan te waarschuwen.
Opeens voer ze uit :
— Praat me er niet meer over. Ik kan geen kwaad van hem hooren, verstaan ? Hij is alleen meer waard dan wij met ons drieën samen.
Avond ; de familie zat in de tuin.
Die achterkant van de huizen aan de Teerweg leverde een vreemd gezicht.
De eene smalle reep tuin lag daar naast de andere ; allemaal binnenplaatstuintjes van Verhoogh ; een wingerd, die de zonneschijn over de rug
kroop zoo materieel of ze er over uitgestreken was; een doorkijk van een
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achterhuis tot de Teerweg toe....... Een gans, een hond, wat hoenders.
Emir lag loom in zijn hok.
— Je moet voor die hond oppassen ; zei mevrouw. — Ik stond er zooeven bij ; ik streek het beest over den kop, maar toen ik me omkeerde
beet ie naar me.
— Waarom oppassen ? Ik ben niet bang voor een hond, zei Dánnebrink.
Het was onnatuurlijk lang warm dit jaar, zoo dat men tot diep in de herfst,
tot half October toe nog buiten zat. Overigens was het zwaar weer ; het
bloed ging moeilijk door de aders, en zieken klaagden. Men zat tot in het
diepe donker buiten ; want ook de nachten waren zacht.
— Waarom zou ik bang zijn, hernam Donnebrink. We hebben een hond
gekocht, om te waarschuwen als er onraad is. Een dier valt zijn eigen
baas niet aan.
-- Zijn vorige eigenaar heeft er hem om weg gedaan.........
-- Zoo goed als het dier een vreemde kwaad kan doen, kan het dier het
jou doen.
De hond bespeurde een of andere verdachte beweging achter in de tuin;
rukte. zich los, en rende het donker in.
Hij ging met woest gegrom tusschen de struiken rond. Mevrouw gaf een
gemaakt gilletje.
Ik vind het toch zulk een eng beest, die hond van jou......
m~ Nu is het mooi. Die hond van jou ...... En je hebt me zelf gevraagd, een
hond te nemen. — Maar mevrouw vluchtte het huis in ; ze verweet haar man
het feit, dat ze vluchten moest. Haar man zat een oogen bl i k betutterd te
kijken.........
— Vang het beest nou, drong mevrouw van achter de serreramen.
-- Vang het nou ; vang het nou...... smaalde de ander, — kan ik in het
donker zien ?
— Je was er niet bang voor.
- Emir, riep nu Donnebrink het donker in, met gemaakt grove stem

-- .........Emir.........
Toen met zoet overreden :
m~ Kom bij de baas, Emir......Moet de hond wandelen met de baas.
Even later kwam hij terug, het dier aan de halsband meevoerend .........
Hij hield zich groot, maar de onrust van zijn vrouw had hem geënerveerd,
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en toen hij Emir's ketting aan zijn ring bevestigd had, zond hij dien een
nerveuze schop na, die zijn vrees verried.
-- Je bent vroeg, van avond, was mevrouw's eerste woord tegen Derk Jan,
toen die de tuin binnen kwam.
Ben ik te vroeg?
Dat zeg ik niet. Je kunt zoo vroeg komen als je wilt. Daarom niet......
Ieder is hier vrij.
Stilte.
Er is hier vanmiddag iemand om je geweest.
-- Om mij ? Hier ?
Ook aan zijn kosthuis was naar hem gevraagd. Zou dezelfde bezoeker hier
geweest zijn ? Zijn hospita had verzuimd naar de naam van den bezoeker
te vragen.........
Maar hij durfde niet van dit bezoek te reppen. Hij had ook het liefst
niet geantwoord, als dit had gekund. Het zwijgen dat in de kamer hing,
voorspelde hem niet veel goeds.
-- Iemand voor mij ? Wie is dat dan wel geweest ?
— Je zal toch wel weten, wie het geweest is......
Maar ......weerde zich Derk Jan.
ik heb nog geruime tijd met hem gepraat.
Als ik nu maar wist, wie het was.
Ja, en hij heeft een boekje over je opengedaan...... Zie je, dat ie schrikt,
vroeg mevrouw de kring rond......Ik geloof niet, dat je geweten zuiver is.
Er is iemand van de politie hier voor je geweest. Rechercheur Lohman
heeft naar je gevraagd.
Derk Jan keek nu op zijn beurt de kring rond, maar ieder ontweek zijn
blik. Niemand sprak ; Minke zat met neergeslagen oogen. Mevrouw keek
hem aan met zulk een koele, onderzoekende blik, dat er evengoed een
schadelijk beest op die stoel had kunnen zitten. Het kille zweet stond
hem opeens op het voorhoofd.
-- Hoe heb je dat zoo, dat de politie naar je komt vragen ?
— Ik weet het niet. Hoe kan ik ervoor, dat men het doet, probeerde hij
brutaal te doen.
— Je vergeet, dat het voor ons héélémáál niet prettig is, dat er hier politie over
de vloer komt. Het grappige egoïsme van haar woorden ontging de Rapper
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niet, en toch gelukte het mevrouw, hem zich schuldig te doen voelen.
Opeens vroeg mevrouw, in geheel andere toon, er sprak een zekere zorg
in haar stem, die hem ontwapende :
— Je hebt je zaken toch wel voor elkaar, zoodat ze daar niets over zeggen
kunnen ?
Ze vroeg dit zoo echt bezorgd ; zoo moederlijk-ongerust...... Derk Jan wist,
dat ze niets anders deed, dan die vleug van medelijden te gebruiken, om
hem straks gevoeliger te treffen (hij had haar die truc al zoo vaak zien
toepassen)......en voelde er zich toch door ontwapend.
— Ik heb 'n wissel geïnd. Lohman heeft misschien met U over de kwestie
gesproken ?
— Maar jongen, schrok mevrouw op met 'n bestudeerd hooge stem. En
nu was ze werkelijk vol afschuw, want ze was bang voor de politie...... Ze
gaf aan die afschuw toe en te schriller viel die afkeuring op na de zorg
van zooeven.
Toen :
— Een wissel geïnd......het is toch niet waar......Hoe kun je dat toch doen
......Waar heb je dat geld voor gebruikt...... En waarom bleef je bij
Wetering.......
-- Waarom ik bij Wetering bleef...... ik had geld noodig...... en waar ik geld
voor noodig had ? Nu, we zijn toch uit geweest samen ...... Waarom vraagt
U me nu, waar ik het geld voor noodig had. Ik verdiende minder en U
liet me meer uitgeven.
— Dus je wou er ons de schuld van geven, ziedde opeens mevrouw......
Ze had de tanden stijf op elkaar en verdedigde zichzelf en haar familie
tegen alle mogelijke toekomstige aanslagen.
— Ik beschuldig niemand, antwoordde lusteloos de Rapper, maar U vroeg,
waar ik geld voor noodig had......
— Je zal wel geld voor het een of ander noodig hebben gehad.
— Hoe bedoelt U dat ?
— Nu ja ...... waar een jonge kerel geld voor noodig heeft ......soms......
Als ik toch geweten had, dat je op die manier aan het geld kwam......ik
had geen voet in je auto gezet...... Schande breng je over ons......We
hadden je toch graag genomen, zooals je was, ook al verdiende je minder.
— U wist toch, dat ik loonsverlaging had, zei rustig de Rapper.
:
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-- Och, jongen, weerde driftig mevrouw die veronderstelling...... driftig,
omdat ze hem gelijk moest geven...... Had ons dan toch gewaarschuwd ......
-- Moeder, houd U nu maar op. Zulk een prettige boodschap is dat niet
......En U hebt hem altijd tot royaal doen aangezet......0 kunt immers
niet zonder geld uitgeven...... Maar jij had het niet moeten doen, ging ze
voort tegen haar verloofde.
En in haar toon lag een zachter verwijt, dan haar moeder gebruikt had
maar haar woorden klonken niettemin als een oordeel ......
-- Ik stel er geen prijs op, om te gaan met iemand, die met de justitie
te maken heeft, zei mevrouw nog.
-- Dus dat beteekent zooveel als dat ik niet terug mag komen
-- Ik verbied niets...... Maar misschien was het goed, als je uit jezelf zoo
verstandig was, weg te blijven.
Hij kon zich niet weerhouden van te glimlachen. Hij had het de laatste
tijd meer, dat hij er bij lachen ging, als iemand het hem moeilijk maakte ;
hem het mes in de rug stak. Hij wist zelf niet, welk een sterk verweer
er in die houding lag ; zelfs mevrouw Donnebrink raakte er even door
van de wijs, ze keek een oogenblik meewarig naar hem en in die blik
kwam uit, hoe vreemd ze hem gevonden had......Ze moest al heel bits en
scherp praten, om zichzelf over dit weifelen heen te helpen.
-- Minke is het, die uitmaken zal, of ik later terug kom, antwoordde de Rapper.
Ja, dat zal ze zeker, antwoordde mevrouw schei tegen haar eigen overtuiging
in. Maar toen ze zich even bedacht onder het praten werd haar stem vaster.
Ze vond den jongen man zelfs naïef omdat hij dat zoo zei : Ja, dacht ze, dat
zal je niet veel helpen. Het is wel goed, dat je 't Minke laat uitmaken.
Maar ze zal immers niets zeggen, dan wat ik haar raad.
De Rapper stond op......Het was bijna nacht ; het theelichtje stergelde in
het donker......het duister vrat het gele pitje op......
De Rapper zag den hond niet......En hij verlangde naar huis......, Hij begreep, dat hij hier afgedaan had. De politie zat dus achter hem heen. Hij
was het liefst gevlucht ; er was een blinde drang in hem, alles in de steek
te laten...... zich met z'n armoe en schande aan het oog van de menschen
te onttrekken......hij zag gemakkelijk kans zonder pas de grens over te
komen...... Maar wat moest hij ginds beginnen ? HijJ' moest zich weren ; p
beeren uit de handen van de justitie te blijven.
—
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Hij nam afscheid ; hij liep terug het donker in ; Minke bracht hem niet
weg ; Dönnebrink riep hem terug; hij had hem wat te zeggen...... Derk Jan
stond juist bij het hok van Emir, en onder het praten streelde hij het
dier......Het lag stil onder zijn handen ; hij voelde de warmte van de dierenhuid onder zijn vingers...... zoo vreemd stil stond het dier......Hij deed een
stap terzi j...... En opeens, met d u ivelsch gegrom stortte de dog zich op
hem...... h i j rukte zich los van de ketting, en voor de Rapper zich weren
of verdedigen kon, had het dier de tanden in zijn arm gezet ; de scherpe
pijn reet hem door het vleesch......
Wat is er, stamelde Donnebrink verschrikt. -- Heeft Emir je gebeten
Neen, ik stoeide even met hem, loog de Rapper. Maar toen hij op
straat stond, in het licht van de lantaarn, drupte het bloed uit zijn jasmouw.

VISIOEN IN AFRIKA

W. HESSELS

Een ogenblik staat bliksemhelder in mij
een Hollands bos, doorgeurde loverhal,
de weke grond bewuifd van zachte zon,
een diepe koelte, en duiven ergens ver
roekoeënd; transparante beek
waar dorre blaren zweven boven bodem
van mos en mof m op donker kristallijn
varens zich overbuigend van de wanden,
schermen van beukeblaren, fonkelende
een heuvel met de eeuwenoude stam
van rimpelgladde beuk, schorend het dak,
de hemelhoge koepel van koel groen,
met fijn -gestraalde sterren geborduurd
en op die heuvel staande : o verschiet
van akkers met gebonden schoven, hangend
de krans van rijpe aren in een scheem'ring
van grijze douw,
vóór het kasteel, dit roerloze fantoom,
met witte muren rijzend uit de spiegel
der slotgracht......

SAUL LUISTEREND NAAR DAVIDS SPEL
WILLEM DE MERODE

't Is alsof de vroege lente
In de dalen uit gaat spruiten.
Deze zachte, deze zachte,
Deze zachte klank van luiten
Lokt de vrouwen uit de tenten.
Achter hem staan zij te smachten.
Donkerrood zijn mijn gedachten.
En ik werp de korte lans.
Als een bliksem die verknettert,
Schadeloos ter aarde klettert,
Valt het ijzer ; in een licht
Is verneveld zijn gezicht,
En ik zelf, in diepen nacht,
Hoor...... God lacht!

BILEAM?

WILLEM DE MÉRODE

Vaak, als hij wakker lag, en 't bonzen hoorde
Van hart en aadren, werd het tot een stem
Die uit het boek des bloeds las en 't verwoordde.
En het verleden leefde weer in hem.
Hij zag de bloemen, en hij proefde vruchten,
Beminde, en ontbeerde, en genoot,
En onderging wat hij eens droomend duchtte
Hij was de heftig afgerukte loot,
Waarmee geslagen werd, en zelf de pijnen,
Die and'ren leden, voelde en onderging ;
Die and'ren tuchtigde om hen te verreinen,
En zelf geen deel had aan de reiniging.
Toen was er in zijn doffe bloed een fluist'ren
O weggeworpene, Die u overmocht,
Heeft in den avond, voor het volle duist'ren,
Hoe vele wegen naar u afgezocht !
Nog was het nacht, nog schenen maan en starren
Het slapend leven bleek en transparant.
Hij hoorde 't ratelen van koets en karren.
(Wie kwam om hem ?) en weende aan den wand.

DIENST

REDACTIE

Een waarachtige werkgemeenschap kan onze groep alleen dan zijn, wanneer we alle
dilettantisme uitbannen. Dilettantisch is alle arbeid en alle belangstelling, die niet met
de rug tegen de muur staat, die als 't er op aankomt nog achterwaarts de wijk kan nemen,
schuw voor een onafwijsbare en zakelijke verantwoordelijkheid. Dilettantisch is al wat
nog zichzelf zoekt en niet bij machte is, persoonlijke ijdelheid (die geen van ons ooit
ontbreekt) ter zijde te stellen, wanneer Christengemeenschap zijn zakelijke eischen
stelt. Dilettantisch vooral is datgene, waaraan strenge zelfkritiek vreemd is, zelfkritiek,
die onbarmhartiger, eerlijker, zuiverder en consequenter is dan eenige kritiek van
buiten. Ziet, we zijn niet verwend door en met elkaar. Onze talenten, ons werk, onze
geestdrift zijn zwak en verward, weifelend vaak tusschen moralismen en looze fraaiïgheden. Ook de geest, die uit werkelijke, ongebroken kracht zich tot heerschen recht,
is niet het gevaar, dat ons innerlijk bedreigt. Geest in deze houding, geest met het majestueuze gebaar van een Stefan George vereischt ijzeren zelfdiscipline, zelfkritiek, tragische
ernst, onwrikbaar geloof in zichzelf en in 't zelfopgeheven ideaal. Maar dit is het gevaar :
dat we niet kunnen heerschen en niet kunnen dienen. Ons gevaar is zwakheid en onpersoonlijkheid, verliefdheid op het eigen niets. Dit harde woord wordt gerechtvaardigd
door ons schrikwekkend gebrek aan vormkracht. Vormkracht springt op uit de innerlijke
gestalte van den heerscher of van den dienaar. Stijl is zichzelf zijn. Zichzelf zijn óf in
heidensthe trots óf in Christelijke ootmoed. Nooit ontspruit stijl en vormkracht, élan
en werkdrift uit het compromis, uit de angst, uit innerlijke kleurloosheid. Stijl, gestalte,
constitutie, meesleepend gebaar, levend, beeldend, gloeiend getuigenis wortelen alleen
in volkomen overgave aan taak en zaak. Het is zoo gesteld, dat we God kunnen dienen
in deze wereld óf onze eigen idolen. Deze schrikkelijke keus is ons gelaten. Maar God
te vriend houden én onze eigen beelden eeren, dat is belast met de vloek der onvruchtbaarheid. De vloek van het dilettantisme.
God geeft ruimte aan een kuituur, die Hem tart. Daaraan kan niemand twijfelen, of hij
moest Goethe niet kennen, of Flaubert of George.
Maar de ootmoed en de overgave ontbloeien onder Gods ademtocht tot schoonheid,
ontplooien zich tot een weinig kuituur, of we zouden Gezelle moeten verketteren of
Friedrich von Spec of Klopstock, Milton en Gotthelf, Jenny Lind en Durer, Vondel en
Revius.
Dezen hebben het dienen gekend en de overgave, de ootmoed en de gehoorzaamheid.
Ze zijn niet geschrokken van deze belachelijkheid : dat de hooge menschengeest knechtsplunje moest dragen. Maar niet minder dan het heerschen van de grooten der Renaissance eischte hun dienen zelftucht, zelfkritiek, geloof en ernst. Zij kenden het compromis niet in hun werk, zij vergaten zichzelf voor de zaak.
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Zoodat we misschien, geestdriftig geworden, onszelf het ideaal eener Christelijke kultuur
moeten stellen ? ja, zou dat niet een terugkeer zijn tot de zaak, gehoorzaamheid, overgave ? — Nu, als we dan tóch simpel moeten zijn, laat het dan tenminste niet langer
déze simpelheid der naïeve verblinding wezen. Zijn we soms zóó fundamenteel vrij, als
men moet zijn om zich een ideaal te „stellen" ? Is er bij ons een zoo onuitputtelijke
existentieele rijkdom, zoo'n krachtsoverschot, dat we deze wereld aan kunnen en nog
materie en geest kunnen leveren, strekkende tot een andere, een nieuwe wereld ? Neen.
Wij zijn niet vrij, maar gebonden. 't Is niet aan ons, een „ideaal" te „stellen" --- maar
integendeel, wij worden gesteld in de werkelijkheid. Naar de mate, dat we Christen
zijn, naar die mate zijn we realisten en leven we op een zéér begane grond. We leven
met onze kuitureele drang, onze belangstelling, onze werkdrift, ons verlangen temidden
van een grenzelooze problematiek, die van de werkloosheid, van de jeugd, van den oorlog,
van den staat, van de kerk, van de wetenschap, van de zekerheid, van de sexualiteit,
van de opvoeding, van de mechanisatie, van de volkshuishouding...... In déze werkelijk
zelf zoo onoplosbaar en eindeloos problematisch, ons eeuwigdurend onberekenbare-heid,
raadsels opgevend en onbeantwoordbare vragen stellend, in déze werkelijkheid zijn wij
concreet en nuchter geplaatst, zonder dat we hebben kunnen vragen om een plaats die
ons bevalt of een taak, die ons past. Een sterkere hand, een hand die souverein de
leiding heeft, zette ons daar neer en nu staan we er, tegen wil en dank. Hoe is het dan
nu ? Zijn we dan machteloos gemaakt, blind daarheen geworpen, neergevallen midden
in die werkelijkheid, die al onze krachten afvergt, slechts om ze doelloos en nutteloos te
verteren ? Is dan kuituurwerk onmogelijk, elke poging om uit deze „toevalligheid" te
komen tot bewustzijn en doel en activeering, elk zoo'n poging zonde ? Is de Christelijke
houding dan die van het „op de plaats rust" ? Wie dat meent, begrijpt het geplaatst-zijn
niet. Daarin immers is geen toeval of zinloosheid. De hand, die ons deze plaats geeft in
de werkelijkheid, gaf ons deze plaats tegelijk als concrete taak, oneindig rijker dan welk
onzer idealen. Leven in dezen tijd en op deze plaats is tegelijk noodzakelijk kultuurleven.
Daar is eenvoudig niet aan te ontkomen. Noch door idealisme, noch door askese. Wie
hier en thans leeft, leeft het kultuurleven mee. En wie Gods wil volbrengen wil in zijn
leven, wie de gehoorzaamheid betracht, leeft het op een geheel éénige wijze, vanuit deze
gehoorzaamheid, vanuit de overgave. Hij dient. Hij leeft uit Christengemeenschap. Voor
den geloovige is Christus wezenlijk het Hoofd van Zijn Kerk. Ook van de Kerk in de
kuituur, de kerk in belachelijke dienstknechtsplunje, de kerk als hoedster van die wonderlijk vreemde rijkdommen der armoede : de ergernis en de dwaasheid. In deze Christengemeenschap is moeilijk plaats voor dilettantisme, want hier staat het Ik niet hoog genoteerd, hier is geen breedte voor een compromis en hier is de kritiek de allerfundamenteelste : „Och waart ge heet of koud ! Maar omdat ge lauw zijt, zal ik U uit Mijnen mond
uitspuwen ".

UIT DEN MOND VAN KINDEREN *)

WILMA

Dit belangrijke boek geeft, zooals de inleiding reeds aanduidt, de eerste omstandige beschrijving van den invloed der Oxford- Groep-Beweging (die in Amerika genoemd wordt
Een Christen- Gemeenschap uit de eerste Eeuw) op het leven der kinderen.
Het is onnoodig hier een uiteenzetting te geven, van wat de Oxford- Groep-Beweging
eigenlijk wil. Dat is genoeg bekend.
Maar misschien is het goed, bij de bespreking van dit werk voorop te stellen, dat een beweging, die zulk een onloochenbaar-machtigen invloed heeft op het leven van ouderen
en jongeren, van zelf ook haar beteekenis heeft voor het leven der kinderen. Als ik in
dit verband over kinderen spreek, dan bedoel ik het kind, van het oogenblik af, dat de
moeder het ontvangt, tot aan de moeielijke periode van de wisselingsjaren, waarin het
kind zeker nog niet heeft opgehouden kind te zijn en zeker de ouders niet minder noodig
heeft, dan in de eerste jaren, maar waarin toch allerlei andere factoren gaan meespreken.
Het gaat in dit boek hoofdzakelijk om den invloed van de Oxford-Groep-Beweging op
jonge kinderen.
Immers, waar ouders en opvoeders, jonge menschen misschien nog, voor wie het leven
pas begint, plotseling voor Christus komen te staan, Christus als de groote Werkelijkheid,
dan brengt dit feit vanzelf een radicale verandering in hun leven te weeg. De kinderen,
die zoo gevoelig zijn voor geestelijke atmosfeer moeten dan wel merken, dat er iets anders
van de ouderen uitgaat. Ze zouden het niet onder woorden kunnen brengen, ze ondergaan
het eenvoudig ; er bloeit iets voor hen open, waar hun, naar liefde hunkerend hartje al
lang onbewust heeft uitgezien. Er komt „zon" in hun leven, ze koesteren" zich in de zon.
Jezus zegt een geweldig ding, waar wij ouderen maar moeielijk mee klaar komen : Laat
de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk der
hemelen ;......en verder : „Indien gij niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, gij
zult in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan ".
Het Koninkrijk der hemelen is dus „der kinderen ". We moeten dit woord van Jezus
rustig laten staan, zooals het er staat zonder eenige dogmatische veronderstelling. Er
wordt niet gezegd, dat kinderen kleine heiligen zijn en geen bekeering noodig hebben,
maar dat het Koninkrijk der hemelen hen behoort. —
*) Uit den mond van kinderen, door Olive M. Jones. geautoriseerde vertaling van M.
C. van Gheel Gildemeester met medewerking van Mej A. E. Adriani en met een inleiding van Baron G. van Wassenaar. Uitgave van Kemink & Zoon N.V., Over den
Dom, Utrecht.
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Er is dus iets in het kind, dat wij ouderen missen, dat wij verloren hebben in het leven en
weer terug moeten vinden, omdat het juist datgene is, wat ons in onmiddellijk contact
brengt met jezus : het vertrouwen, het kinderlijk vertrouwen. Een kind vertrouwt zoo
graag ! Misschien is menige opstandige uiting van een kind niet anders dan de averechtsche
kant van het vertrouwen, dat hij zoo graag zou willen geven.
Wat wordt er dieper geschonden in de wereld door ouders en opvoeders dan het ver
kinderen, door onwaarachtigheid, onlouterheid, gebrek aan zelfbeheersching,-trouwend
en wat dies meer zij !
Als dit boek er alleen toe diende om ouders en opvoeders te helpen het verloren vertrouwen te herwinnen, dan deed het zijn gezegend werk. Want het is ontstellend, als
men van ouderen hoort, wat de eenzaamheid van hun kinderleven voor schade heeft

aangericht.
Dr. Sam. Shoemaker zegt heel bescheiden in zijn voorbericht : „inderdaad zijn er sommigen
onder ons, die gelooven, dat de Oxford- Groep - Beweging, zooals die de kinderen beinvloedt, niets minder doet dan voor de wereld der ouders een natuurlijken weg openleggen in Christus, waardoor hun kinderen kunnen opgroeien, zonder de angsten en geheimhoudingen, die de broeiplaats zijn voor velerlei verkeerde daden en slechte
gewoonten.
Miss Olive M. Jones, de schrijfster, is niet maar de eerste de beste. Ze heeft een positie
van beteekenis in de opvoedkundige wereld, organiseerde scholen voor jeugd met misdadigen aanleg, was lectrice, o.a. aan de New-York-University en voorzitster van de
Academie voor Openbare Opvoeding en van het Protestantsche Onderwijzersgenootschap, zoowel als van de National Education Association en begint dit boek voor en over
kinderen met de geschiedenis van haar eigen bekeering, haar volkomen overgave aan
Jezus Christus.
De vraag van een jongen bracht haar tot deze daad van overgave.
Oorspronkelijk diep overtuigd, dat een kind vanzelf goed opgroeit, als men het maar in
het goede milieu brengt en de goede kansen geeft, kwam ze toch langzamerhand tot het
besef, dat er velen waren, die na hun schooljaren, niettegenstaande de goede kansen, toch
den verkeerden weg opgingen. Ze begon er toen over te denken godsdienst als paedagogisch hulpmiddel te gaan gebruiken. Haar humanisme had fiasco geleden. Juist in dien
tijd was er onder de onderwijzers in New-York een beweging gaande, om aan kinderen,
die buiten de kerk stonden, op werkdagen vrijwillig godsdienstonderwijs te geven. Men
verzocht haar om medewerking.
Eens, toen ze zulk een klas bezocht, vroeg een van de jongens haar : „Naar welke kerk
gaat u ?" Om geen antwoord schuldig te blijven, noemde ze de kerk, waarin ze geboren
was, maar voelde tegelijk het vreeselijke van de leugen tegen het kind. Al in geen jaren
had ze een voet in de kerk gezet !
Toen besloot ze de kerk weer op te zoeken om ten minste eerlijk te staan tegenover de
kinderen, voor wie ze de kerk als hulpmiddel wilde gebruiken. Zoo kwam ze in aanraking
met Dr. Sam. Shoemaker van Calvary-Church, een man van de Oxford- Groep - Beweging,
die haar met de beginselen van de Oxford -Groep in aanraking bracht.
Toen is ook Miss Olive Jones tot volle overgave gekomen en heeft op verzoek van Dr.
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Shoemaker de eerste proeven genomen met een godsdienstige opvoeding op de Zondagscholen naar de beginselen van Christus, zooals de Groep die leert en in praktijk brengt,
waarbij als eerste beginsel voor de opvoeders geldt : Men kan in dit opzicht niets geven,
als men het zelf niet heeft. -- Dat lijkt zoo vanzelfsprekend, het is ook vanzelfsprekend ;
maar in de praktijk zijn honderden nog altijd bezig anderen dingen bij te brengen, die
ze zelf niet bezitten, of, zooals Blumhardt het uitdrukte „zich druk te maken met de bekeering van anderen en te vergeten de loutering van het eigen leven."
Ik wil op het vooropstaan van dit beginsel sterk den nadruk leggen omdat ik het van de
allergrootste beteekenis acht voor een eerlijke bespreking van dit boek en van de heele
Groep-Beweging. Natuurlijk komen er dingen in voor, die velen met mij niet voor
honderd percent zullen kunnen aanvaarden, maar die toch onmiddellijk in een ander
licht komen te staan, als de persoon, die deze beginselen voorstaat, tot werkelijke
overgave aan Jezus Christus is gekomen. ik meen ook, dat dit beginsel van. de Groep
velen, die het Christelijk onderwijs dienen, tot nadenken moet brengen.
Is een Christelijke School niet anders dan een school, waar met gebed begonnen en Beeindigd wordt, waar men Bijbelles geeft en waar het onderwijs in de geschiedenis een
zekere kleur draagt, zonder dat het bepaald noodig is, dat degenen, die daar werken,
zich waarachtig met lijf en ziel hebben toevertrouwd aan Jezus Christus, of die ten minste
eerlijk zoeken om tot deze algeheele overgave van zichzelf te komen ?
Dan moet men zich ook niet verwonderen als er bij vele kinderen bitter weinig te bespeuren is van het feit, dat ze op een „Christelijke" school gaan, ja, dat velen zich afkeeren.
Hoe kan men een kind iets leeren, dat men zelf niet in praktijk brengt ? Hoe kan een
onderwijzer een kind straffen omdat het gelogen heeft, als het leven van dien onderwijzer
zelf nog krieuwelt van onwaarachtigheden, onlouterheden ? Hoe kan men van een
kind gehoorzaamheid eischen, als men zelf niet geleerd heeft te buigen voor God. Een
kind ziet zooveel !
Het is een feit, dat de Groep-Beweging met deze dingen ernst maakt.
Miss Olive Jones laat dan in het vervolg van het boek het kind zelf spreken, door authentieke verhalen uit het kinderleven, waarin ze tot openbaring brengt, wat de resultaten zijn
van het toepassen der Groepbeginselen, waarbij het om twee dingen gaat : God te leeren
kennen als Vriend en niet als een verschrikkelijk wezen ergens ver weg ; om Jezus Christus
te doen kennen als de Zoon, die door een God van liefde in deze wereld werd gezonden.
Om de kinderen, waar ze verkeerd doen, te brengen tot zondebewustzijn en berouw,
tot het gebed om vergiffenis en tot het herstel van wat er verkeerd is gedaan, voor zoover
dat ten minste mogelijk is.
De twee groote middelen, die de Groep hiervoor gebruikt zijn : het gebed en de stille
tijd.
Stille tijd voor jonge kinderen natuurlijk kort, een paar minuten, voor oudere kinderen
wat langer.
Dit houden van stille tijd is een moeielijk punt. Want het beteekent niet een eenvoudig
zich toerusten voor den dag, die komt, door den tijd te nemen voor gebed en Bijbellezen
en als 't moet een rustig tot zich laten komen van het gelezene, om dan eenvoudig er op
te rekenen, dat God zelf Zijn kinderen zal leiden van oogenblik tot oogenbiik, -- want
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hier tegen zal wel niemand eenig bezwaar kunnen hebben, neen, het beteekent stille-tijd
naar het bepaalde voorschrift van de Groep, waarbij men luistert naar God en Zijn leiding
en voor dien dag bijna een werkprogramma ontvangt, zoodat men met potlood en
papier gewapend eenvoudig zijn instructies, of terechtwijzingen, of hulpbetoon
ziet toegewezen. Het zou mij persoonlijk moeilijk vallen op deze wijze te wachten
op leiding. Ik meen ook dat het strijd met het kind -zijn in het huis des Vaders. Een kind
in huis dat zijn ouders liefheeft, kent om zoo te zeggen den gang van zaken, en daarbij,
weet het : mijn ouders zorgen, dus...... ik behoef niet te vragen, ik weet mijn taak en
alleen voor bijzondere dingen zal hij naar zijn ouders gaan en vragen, hoe dit of dat moet
gebeu ren.
Een mensch komt zoo licht tot zelfbedrog!
Maar misschien is voor kinderen de stille-tijd minder „gevaarlijk" als ik dat woord eens
mag gebruiken dan voor ouderen, juist omdat een kind nog niet zoo gecompliceerd is.
Voor kinderen lijkt mij het gevaar van overbewustheid, van interessantigheid, van „het
voetstukje ", waarop ook kinderen zichzelf graag plaatsen, niet denkbeeldig.
We moeten ook in het beoordeelen van deze zaak zeer voorzichtig zijn. Is er gevaar
in deze manier van stille-tijd houden ? Maar als we de geschiedenissen lezen van ouderen
over hun eigen kinderleven, ontstellende geschiedenissen over angsten en eenzaamheden,
uit angst verzwegen kwaad, dan vragen we ons af : Lagen daar niet veel grooter gevaren ?
Hier gaan tenminste deuren open !
Alleen 't echte is 't rechte ! En als in deze werkwijze van de Groep het echte beginsel
werkt, dan is hier zeer zeker een mogelijkheid, dat de kloof tusschen ouderen en jongeren,
die helaas ook al bestaat tusschen jonge ouders of opvoeders en de jonge kinderen, die
voor hun verantwoording liggen, weer overbrugd wordt.
Want er wordt hier eerlijk spel gespeeld door het deelen, het elkander helpen door de
belijdenis van eigen kwaad, ook van de ouderen tegenover jongeren, het aan elkander
mededeelen van de hulp, die men heeft verkregen.
De opvoeder staat nu vlak naast de kinderen als een kameraad, die ook leiding van God
noodig heeft. Het schaadt niet aan den eerbied tegenover de ouderen, integendeel!
Een kind heeft eerbied voor eerlijkheid.
Waar het zelf moeite heeft eerlijk te zijn, zal de eerlijkheid van ouderen hem helpen.
En het beste van alles is, dat de vrees verdwijnt, de vrees, die slechte raadgeefster.
Want dit is het verschrikkelijkste in het kinderleven : het uit vrees geheimhouden van
wat er verkeerd werd gedaan : kleine diefstallen, kleine oneerlijkheden, onzuiverheden, —
een tijdlang kwellingen voor het kindergeweten, langzamerhand van geen beteekenis
meer, eindelijk in veel gevallen haarden van zondige gewoonten.
Er is niets gevaarlijker dan deze verzwegenheid. Wat we ook van de stille-tijd der GroepBeweging denken, tot na-denken moet ieder eerlijk beoordeelaar zeker komen.
Hoofdstuk 4 van het boek handelt over de „natuurlijke" gebreken der kinderen, de aangeboren gebreken, waarmede we op het terrein der erfzonde komen, die door de
schrijfster theoretisch ontkend, toch practisch aanvaard werd.
Ook hier bewijst ze, hoe de kracht van het gebed der anderen soms plotseling verandering
brengt, zonder dat er een woord van bestraffing gebruikt werd. „Het gaat jou niet
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aan, wat een ander verkeerd doet, dat gaat God alleen aan, maar als jij je boos maakt,
wordt God boos !"
Dit is de groote stelregel voor kibbelende kinderen, het is ook de goede stelregel voor
kibbelende menschen. Wat zouden er een moeilijke kwesties vanzelf opgelost worden,
als ieder zich aan deze stelregel hield. Ik moest onwillekeurig denken aan Vader Stanger
in Mottlingen, die een, altijd met zijn buren kibbelende boer door dit woord, in goed
Zwaabsch gezegd : „'s Goht mi nix a !" tot stilstaan bracht en daarbij tot volkomen omkeer.
Ieder is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke zonde, dat kunnen de kinderen begrijpen.
Daarop volgen een paar merkwaardige hoofdstukken over jokken, angst, drift, het
gebruiken van leelijke woorden, hoofdstukken, die men onder het oog van iederen
opvoeder zou willen brengen, ook van degenen, die misschien bezwaren voelen tegen
het houden van stillen-tijd met kinderen. En eindelijk richt de schrijfster het woord
regelrecht tot de ouders in een hoofdstuk, dat ze getiteld heeft : Verloren Ouders.
Ze wijst er op, hoe gedurende minstens twee geslachten ouders en onderwijzers elkander
de schuld hebben gegeven van de mislukkingen der jeugd, als ze tegenover werkelijke
levensproblemen kwamen te staan.
Langzamerhand heeft men begrepen, dat hier samenwerking absoluut noodzakelijk was
alleen wordt nog menigmaal vergeten, dat men hier in de eerste plaats rekening heeft te
houden met God en met het kind zelf.
Het gemis aan zelf-tucht bij ouders en onderwijzers heeft tot natuurlijk gevolg, dat het
kind ook van geen tucht wil weten.
Olive Jones waarschuwt ook nadrukkelijk voor den stelregel, dat men kinderen niet moet
willen beïnvloeden, dat men ze zelf moet laten kiezen.
Laat de kinderen vrij in de keuze van kerkelijk verband en geloofs- belijdenis, maar leer
ze God te kennen, doe dat door gebed en door de leiding, die men van God ontvangt.
Heersch niet over het leven van de kinderen, maak geen plannen voor hun toekomst,
als ze nog in de wieg liggen !
Maar als Olive Jones over „verloren ouders" spreekt, heeft ze het hoofdzakelijk over de
groote groep mannen en vrouwen in dezen tijd, die het ouderschap licht opvatten, het
in ieder opzicht vermijden, als het in botsing komt met hun eigenbelang, hun genoegens,
hun zaken ; het meest onverbeterlijke type van „verloren ouders", dat zij zich kan indenken, is de vader of moeder van kinderen, die toestemt in, of echtscheiding vraagt op
lichtzinnige manier, of om redenen van eigenbelang of persoonlijk geluk. „Er kunnen
uitzonderingen bestaan ", zegt ze, „maar ik heb nog nooit een kind van gescheiden ouders
gekend over wiens leven geen schaduw lag. Een boek zoo groot als dit zou schrijfster kunnen
vullen met verhalen over wat kinderen van gescheiden ouders is overkomen, over het
volkomen te gronde gaan van hun geloof in ouders en God, het cynisme, waarmee ze het
andere geslacht bescohuwen, hun opvatting, dat wet en sacrament waardeloos zijn.
Het laatste gedeelte is zakelijk, maar zeer belangrijk. Het handelt over „de wijze, waarop ".
Over kindergebeden, over de verhouding tusschen de opvoeders onderling en de hulp,
die de stille tijd ook hierin geeft; over de verhouding tusschen onderwijzers en kinderen,
waarbij dit eene zinnetje typeerend is : „Wij hooren wel spreken over de oudere, die
,,afdaalt" tot het niveau van het kind, of, over het behandelen van een kind, als gelijke,

UIT DEN MOND VAN KINDEREN

167

•

-- wat denk ik — zeggen wil, als volwassene. Uit mijn eigen relaties met kinderen heb
ik geleerd, dat er een gemeenschappelijk niveau van eerlijkheid en vertrouwen bestaat,
waarop wij elkander kunnen ontmoeten."
Ik ben blij met dit zinnetje ; het is trouwens typeerend voor de heele Groepbeweging.
Verder zijn er allerlei wenken gegeven voor het gemeenschappelijk gebed, voor het vertellen van Bijbelsche verhalen en het van buitenleeren van gedeelten uit de Schrift.
Over het vertellen van Bijbelsche verhalen wordt veel gezegd, het acteeren wordt er
zelfs bij aanbevolen. Ik meen, dat de schrijfster hierin te ver gaat en toch ten slotte niet
doorvoeld heeft, dat het Evangelie „kracht" is en dat de Evangelieverhalen zoo eenvoudig
als ze daar neergeschreven zijn, tot het kind spreken, zooals geen andere verhalen.
Ik zou van deze werkmethode alleen maar dit willen zeggen : Alleen hij, die wezenlijk de
beginselen van de groep is toegedaan, alleen hij die begrijpt, dat de persoonlijke overgave aan Jezus Christus voorwaarde is voor het welslagen, zal iets met deze methode
kunnen doen. -- Het boek eindigt met dit woord over de aanbidding : „Zoo zien wij
het initiatief voor een leven van dienen, ons leven krijgt tot middelpunt Christus en met
Paulus kunnen wij zeggen „Want de liefde van Christus dringt ons ". Het zal ieder duidelijk
zijn, dat een eigenlijke bespreking van dit boek, zou beteekenen : een bespreking van de
beginselen van de Groep, waarvoor in dit tijdschrift natuurlijk geen ruimte is. Men moet met
dit boek doen, wat op bladz. 202 gezegd wordt van boeken over godsdienstige opvoeding :
Lees het, kies er uit en gebruik datgene, wat God u door Zijn leiding laat zien, wat waar
is en gooi de rest weg.
Maak in ieder geval de allerdiepste ernst met wat hier wordt gezegd.
Op één punt zou nog ik willen wijzen. Het is droevig, maar waar, dat in dit boek allerlei
in systeem gebracht is, wat voor degenen, die zich naar Christus noemen al lang uitvloeisel had behooren te zijn van hun jarenlang belijden van Christus.
We kunnen niet anders dan dankbaar zijn, dat de Groepbeweging in zooveel kringen
de menschen uit hun slaap geschreeuwd heeft ; het was noodig, de slaap was diep !
Maar leidt dit „in systeem brengen" niet licht tot een anderen vorm van humanisme, tot
een opbouwen van den mensch door den mensch zelf! Er zijn twee kanten aan de waarheid, het geloof ziet ze niet met elkander in tegenspraak. -- Het : werkt uws zelfs zaligheid en : de genade, dat het God is, die alles in ons werkt.
Men moet met onverbiddelijke eerlijkheid deze beide kanten vasthouden.
Komt in deze werkwijze het wonder -woord van het Evangelie : „Het bloed van Jezus
Christus reinigt van alle zonden ", tot zijn recht ? Het kan alleen zijn volle beteekenis
voor ons hebben als we Gods heiligheid zien ! Toch, moeten we ook hier weer voorzichtig zijn. Wie tot waarachtige overgave komt aan Jezus Christus, die leert Hem kennen
en leert zich-zelf kennen. En men rekent, men moet rekenen bij de beoordeeling van
een Beweging met de echte, eerlijke dragers van de gedachte, die er de stuwkracht
van is, niet met de meeloopers.
„Alleen het echte is het rechte ", dat geldt op elk terrein van het leven, maar niet het
minst op het terrein van de Christelijke werkzaamheid bij het verzorgen en opvoeden
van de aan ons toevertrouwde jeugd. — De vertaling is, behoudens enkele onzuiverheden,
goed. --

EEN CHRISTELIJKE CRISIS-ROMAN*) P. H. MULLER

De firma Bosch en Keuning heeft de gewoonte, haar nieuwe uitgaven met nog al vele
en drukke woorden aan te kondigen. De wijze, waarop zij in haar prospectus de roman
bij den lezer inleidde, die het onderwerp van deze aankondiging is, was er de oorzaak
van, dat wij, vooringenomen, met de lectuur van het boek maar geen aanvang durfden
maken. Het is niet de eerste maal, dat een uitgeversprospectus het voor den lezer
moeilijk maakt, het betreffende boek op te nemen en de zaak der goede, d.w.z. bescheiden en voorname Inleiding zijner uitgaven door den uitgever gaat ons zoodanig ter
harte, dat wij er, ter gelegenheid van deze recensie een lans voor willen breken. Jammer
genoeg zal 't wel niet helpen (vooral niet in dit geval !) want de heeren uitgevers zijn
al te lang gewoon, in superlatieven te schrijven dan dat zij dit gemakkelijk zouden afleeren. Maar we willen dit toch tot het lezerspubliek zeggen : Laat u niet beïnvloeden
door de snuivende taal van een boekenprospectus, maar kijk liever uit eigen oogen.
Het Christelijk verhaal heeft nog altijd maar weinig aandacht voor de problematiek van
het sociale leven in dezen tijd in verband met de Christelijke principia. Het leven der
geloovigen in de gemeenschap heeft wel een plaats In onze romans, doch nog steeds te
veel als coulisse. Het is het individu, dat toevalligerwijze in bepaalde maatschappelijke
verhoudingen leeft en arbeidt, dat met zijn geestelijke belevenissen en zijn strijd, met
zijn zielkundig, méér dan met zijn materieel ervaren op den golfslag van den tijd meedobbert -- dat In het centrum van de auteurs-belangstelling staat. In dit verband is
het typisch, welk een heel zwak accent het maatschappelijke leven gegund wordt in
Wilma's romans ; hoe het er om zoo te zeggen feitelijk geheel in veronachtzaamd wordt
ten bate van de beschrijving van het religieuse zieleleven en de ervaringen daarvan,
welke een veel zwaarder, dynamisch accent krijgen.
Hoewel niet zoo sterk als bij Wilma, is datzelfde het geval In Eekhout's roman én In dien
van Rijnsdorp, terwijl de beschrijvende kunst van Mevr. Kuyper-Van Oordt geheel buiten
beschouwing kan blijven, daar dit niet toe komt aan de behandeling der problematiek
van het persoonlijk Christelijk geloofs-leven.
In den roman „Vechters" van de auteur, die zich Dingena de Pater noemt, heeft de sociale
nood van dezen tijd een construeerende functie in het gegeven.
Dat is reeds iets meer, dan we gewoon zijn, daar er nu sprake kan zijn van een wisselwerking tusschen het individu en de sociale omstandigheden, waarin zijn materieele
bestaan wortelt. Binnen het kader van den roman moet de Christelijke persoonlijkheid
tegen de omstandigheden stelling nemen.
Wij willen met deze opmerkingen geen verwijt richten aan 't adres van het Christelijk
verhaal en zijn instelling. Terecht immers heeft het steeds de volle, onverdeelde aandacht
geëischt voor de bekeering van den mensch tot Christus. Al het andere is aan dat feit
secundair en de centrale plaats, welke de juiste relatie tot jezus Christus volgens die
*) Dingena de Pater : ,,Vechters" Bosch en Keuning, Baarn 1935.

EEN CHRISTELIJKE CRISIS-ROMAN

•

169

verhalen in het menschenleven toekomt, komt óók in het Evangelie die relatie toe. Het :
„Zoekt eerst het Koninkrijk Gods" hervinden we terecht in onze Christelijke romankunst en hoezeer „de heidenen" zich bezorgd maken over de dingen, die „zullen worden
toegeworpen" ziet men in tientallen romans, van welke „Carrière" een der meest
sprekende is.
Intusschen is het een gelukkig verschijnsel, dat de auteurs-aandacht zich begint te richten
op de beschrijving van de wijze, hoe iemand in speciaal dézen tijd met zijn vele materieele
en geestelijke moeilijkheden, als Christen leeft. Dat in het Christelijke verhaal de bekeering, de om-keering centraal en cardinaal was, is juist, doch het leven in den geloove
is daarmede niet, zooals in de romans, ten einde, doch begint dan eerst recht. Er moet
een : „maar nu !" volgen. Daarvan hebben we in onze romans nog te weinig gezien
en naar het schijnt begint pas onder den druk der malaise- en crisisomstandigheden de
behoefte aan een beschrijving ervan zich eerst recht te doen gevoelen. Kierkegaard zegt,
dat in Christelijken zin de weg is hèe men dien bewandelt en de verschijning van
„Vechters" verblijdt ons, omdat het boek van dit „hoe" vertelt. De wijze waarop dit
geschiedt is de volgende :
Hoofdfiguren zijn Freek en Joan, twee jonge, academisch gevormde menschen op den
leeftijd van ongeveer dertig jaar. Met hun twee kinderen vormen ze een gezin. Freek
studeerde handelswetenschappen, heeft halverwege zijn studie opgegeven en door protectie van zijn vader een betrekking in het bankbedrijf gekregen. Freek's vader is een
plichtsgetrouw, ernstig en ruimdenkend Christen, die met zijn geloof niet pronkt, er
weinig over spreekt, doch het beleeft in de wijze, waarop hij zijn arbeid verricht en
zich verhoudt jegens zijn gezins- en familieleden. Zijn echtgenoote, „Ma", is iemand
van dat koele, nuchtere, verstandelijke type, dat men in dogmatische kringen niet
zelden ontmoet. Van de meer „ethische" instelling van haar man is bij haar geen spoor.
Ze neigt tot intellectualisme, ook in haar geloofsleven, neemt „de werkelijkheid" zooals
zij dat noemt nuchter en verspilt woorden noch kracht aan eenige meditatie erover.
Ze is eenerzijds ongenaakbaar en er zit iets afwijzends, gereserveerds in haar heele
optreden, doch anderzijds toont ze, met de weinige woorden, welke ze in moeilijke
omstandigheden ter bemoediging van anderen over heeft, toch een dieper geestelijk
leven en vooral een sterker weerstand dan men aanvankelijk bij haar zou verwachten.
Wanneer de debacle haar gezin treft is z ij degene, die zich het gemakkelijkste in de
ernstige teleurstelling schikt en die resoluut de noodige, zeer ingrijpende bezuinigingen
treft èn toepast, met absolute terzijde stelling van persoonlijke overwegingen.
Terzijde staan in dat gezin van Freek's ouders zijn twee zusters, onderwijzeressen, wier
karakters varianten zijn van dat van „Ma".
Joan's vader is gestorven vóór de roman aanvangt. Zijn tweede vrouw, zuster van zijn
eerste, „Moeke" genoemd, leeft met haar twee jongens van tien en twaalf jaar in dezelfde
stad. De jongens, Wout en Joop, zijn Joan's halfbroertjes. Wanneer „Moeke" na een
operatie komt te overlijden, nemen Freek en Joan de jongens bij zich In huis. Joan's
oudere broer Hans heeft in Canada een scheepswerf. Zijn zaken, klein begonnen, zijn
voorspoedig en breiden zich gestadig uit. Joan leeft het dichtst bij „Moeke ", die met
haar milde, in het leven gevormde en verworven wijsheid en met haar sterke, diepe
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geloofskracht de dochter in zeer veel tot moreelen steun is. „hoeke's" persoonlijkheid
heeft zekere geestelijke verwantschap met Freek's vader en die twee begrijpen
elkander zonder veel woorden het best.
Joan bewondert in haar Freek zijn geloof, maar deelt het niet. Ze Is niet, wat men
in de rechtzinnige terminologie „een geloovige jonge vrouw" zou noemen. Haar liefde
tot de onevenwichtige, gevoelige Freek is diep en echt, maar van een geestelijk samenleven tusschen die twee mag geen sprake zijn.
Freek is (weder in de taal van ons kerkelijk leven) een bekeerde jongeman. Het zit
diep bij hem, maar zijn geloofskracht is niet stabiel. Soms leeft hij perioden lang zonder
geloof ; hij kent ook tijden van ernstigen twijfel en is onder den invloed van bepaalde
omstandigheden zijn zekerheid even gauw kwijt als hij haar weer terug wint onder andere.
Hij is verstandig, maar zijn wil is niet krachtig. Zoo sterk als zijn moeder leeft uit haar
verstandsleven, doet hij het uit zijn gevoelsleven. Emotioneel en nerveus, is zijn geestelijk
evenwicht telkens verbroken. Artistiek geneigd pakt hem in de eerste plaats het aesthetische en is het verklaarbaar, dat hij geen bevrediging vindt (zooals zijn vader) in den
gestagen, plichtsgetrouwen arbeid.
De genoegens der beide hoofdpersonen liggen geheel op het gebied van het artistieke.
De muziekavonden bij en de intellectueele gesprekken met eenige intieme vrienden
vormen oasen in het woelige, dagelijksche leven dat, door Joan in de keuken en bij
de kinderen, door Freek op kantoor, door beiden (zij het door den tweede meer dan
door de eerste) wordt beleefd als een noodzakelijke, niet overmatig aangename, plichtsvervulling.
Men ziet het uit ons opzettelijk wat uitvoerig gehouden exposé, dat we in dit
boek te doen hebben met een typisch Christelijk middenstandsmilieu, zooals we
dat van nabij kennen, Materieel hebben deze menschen het niet bijster zwaar ; ze kunnen
zich een betrekkelijke, burgerlijke weelde veroorloven en dank zij hun ontwikkelingsgraad staan ze vrij behoorlijk gewapend in het moderne grootestadsieven van dezen tijd.
In dit leven en in dit milieu slaat de economische crisis een diepe wonde. De bank, waar
Freek een werkkring heeft en waar zijn vader veertig jaar arbeidde, wordt in een faillissement betrokken en slaat, als gevolg daarvan, zelf failliet. Freek komt zonder betrekking
en vangt aan, eindeloos te solliciteeren, terwijl zijn vrouw lessen geeft gedurende de
haar resteerende avonduren. Een groot deel van het boek beschrijft deze periode van
strijd, welke op het ontslag volgt. Het zwaartepunt van die beschrijving ligt in de teekening van de wijze, waarop beide echtelieden dien strijd materieel zoowel als geestelijk
beleven. Freek's geloof blijkt niet krachtig genoeg om hem in evenwicht te houden,
Joan voert strijd om de verankering van haar leven in een buiten-tijdelijke zekerheid.
Zoo gaan zij, onafhankelijk van elkaar, feitelijk denzelfden weg: die, welke leidt naar
hetzelfde doel. Dat doel wordt bereikt op het oogenblik, waarop Joan haar leven en
haar persoonlijkheid gebonden geeft aan de leiding Gods en op het oogenblik, waarop
Freek bereid is, alle veiligheid van eigen kring, eigen land en volk, eigen lotsbestemming,
over te geven. In de maanden van uitzichtloos strijden en lijden is de onevenwichtige
Freek geestelijk een man geworden, die nu vermag in te zien, dat leven in Christelijken
zin niet is het volgen van ambities en het bezitten van zekerheden. Beide jongemenschen
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hebben al hun zekerheden leeren opgeven en deze ééne, gelouterd, gewonnen : dat
het God is, Die het leven leidt en dat de Christen niets te doen heeft dan aan Zijn
hand zonder omzien voort te gaan op den weg, die gewezen zal worden. De taak, die
zij voor zich zien, omschrijft de auteur met de woorden van Thomas a Kempis : „Vrucht
dragen in lijdzaamheid ".
Hans, Joan's broer heeft voor Freek in zijn bedrijf een plaats en daarmede een levensmogelijkheid voor zijn gezin. Freek heeft de aanbieding van zijn zwager niet willen aanvaarden, omdat hij niet loslaten kon. Nu hij dat heeft geleerd vertrekt de familie naar
Canada. Alles laten zij achter en wat ze behouden, is hetgeen ze in den strijd gewonnen :
„Ze hadden hetzelfde vertrouwen gewonnen, dezelfde rustige overgave aan wat hen
wachtte aan de Hand, Die hen leiden zou ".
Zoo heeft deze auteur, wanneer we de quintessence van haar boek pogen te omschrijven,
feitelijk d i t gezegd met betrekking tot de practijk van het Christelijk geloof in dezen
moeilijken tijd : Er is één enkel ding, dat te doen staat, n.l. zich bereid houden al het
eigene, alle zorgen zoowel als alle zekerheden te w i I 1 e n verliezen in de gereedheid,
vol vertrouwen (dat is dus : geloof) alléén gehoorzaam Gods stem te volgen en Zijn
leiding te aanvaarden. Hiermede heeft zij naar onze meening in den vorm van een roman
den Christelijken lezer iets inderdaad belangrijks voorgehouden.
In den vorm van een roman. Er is een tijd geweest, dat wij dit feit het belangrijkst
meenden te moeten achten in een publicatie. Literair gezien is dat ongetwijfeld juist
en men mag van een bespreking in een literair tijdschrift verwachten, dat zij de aandacht richten zal op het literaire in de publicatie, welke haar als roman wordt gepresenteerd. Er heeft evenwel in onzen tijd een belangrijke verschuiving plaats gevonden der
belangstellings-accenten en die verschuiving vond plaats onder den druk van het gewijzigde leven zelf. Er is onlangs smalend gezegd, dat het de gewoonte schijnt te worden,
moraliseerende recensies te schrijven. Tot die besprekingen behooren dan ook zulke,
waarin de essayist de vraag naar den inhoud van het hem ter beoordeeling gegeven
werk belangrijker acht dan de vraag naar de vormgeving. In elk geval behooren er
zulke besprekingen toe, waarin aan de beschouwingen betreffende het verhaalde éérst
en pas daarna aan de qualiteit ervan een plaats wordt ingeruimd. Of noodzakelijkerwijze
daarmee aan het literaire, het aesthetische te kort moet worden gedaan, betwijfelen we.
Integendeel blijven ook wij de vólle aandacht wijden aan de literair-aesthetische zijde
van den roman. Deden we dat niet, dan zou het zin noch doel hebben, literatuur te
beoefenen. Maar het leven is belangrijker dan de literatuur en alleen zij, die van het
tegenovergestelde overtuigd zijn, kunnen in een bespreking, welke ten doel heeft, de
w a a r d e van een publicatie te bepalen, de eerste plaats opeischen voor datgene,
wat pas „ten tweede" van belang kan worden geacht.
De tijd is voorbij, waarin wij rustig en aesthetisch een boek konden proeven op zijn
literaire waarde. Het leven is labieler in zijn evenwicht geworden en gunt niemand meer
het boek in het stille hoekje. Het boekzèlf is er in de eerste plaats niet meer van gediend,
te worden bezien als uitsluitend literair product. De roman bedoelt in dezen onstuimigen,
geestelijk uit het lood geslagen tijd iets te zeggen, iets te betoogen en zijn stem te
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verheffen. Is het wonder, dat deze jaren een vrij groot aantal auteurs heeft opgeroepen,
die, hetgeen zij te zeggen hebben van méér belang achten dan de wijze, waarop zij het
doen ? Is het onjuist, dit feit in het oog te houden ? Of mogen wij nieuwsgierigen blijven,
die naar een mooie brand gaan zien ? Wij kunnen dat niet meer, want het is o n s
huis, dat in brand staat.
Voor een auteur als Dingena de Pater is, wat zij in den vorm van een roman wil zeggen
onvergelijkelijk veel belangrijker dan het feit, dat zij een roman heeft geschreven. Het
is reeël, daarmede rekening te houden. Wat niet wegneemt, dat de literaire eischen
onverzwakt gehandhaafd moet blijven.
Voor den lezer Is het niet moeilijk, te ontdekken, dat de auteur het naast verwant is
aan de door haar beschreven Joan. Haar stijl verraadt een beschaafd milieu, heeft het
uitgebalanceerde, dat de penvoering kenmerkt van goedgeschoolde intellectueelen en
s van de nerveuse geaardheid, welke eigen is aan vele jonge auteurs. Kennelijk is dit
boek niet haar eerste werk, dat verraadt de stevige compositie en den doelbewusten
gang van het verhaal. De schrijfster bezit een uitstekend vormend talent. Haar visie
op het leven, dat zij beschrijft is niet zoo zeer diep-indringend, maar in de eerste plaats
karakteriseerend en gevoelig. In het geestelijk milieu, waarin zij den lezer binnenvoert
is zij geheel thuis en haar vermogen om de erin voorkomende schakeeringen aan te
duiden met een paar afdoende lijnen, mag uitstekend genoemd worden.
Typisch vrouwelijk is de tegenstelling tot wat we als eigenschap „resoluut" noemden
in de stofbehandeling : de benadering van leven via de gevoelswaarden.
Er is zekere superioriteit en tegelijk een bepaalde humoristische inslag merkbaar in de
bejegening, die het dienstmeisje Fientje van de zijde van de schrijfster ten deel valt.
Er schuilt iets kleineerends in de voortdurende nabootsing van Fientje's volksdialect en
onbewust demonstreert de auteur hiermede een onvermogen om in het leven door te
dringen buiten het milieu, dat het hare is. Er ligt hier een beperktheid, welke vaker
het deel is van academisch gevormden. Materieele zorg is dan ook voor de Joan uit
dit boek (en voor de schrijfster, die men tot op zekere hoogte in dit opzicht rustig
met haar identificeeren mag) een begrip met nog heel anderen inhoud dan voor de
menschen uit den kring waartoe Fientje behoort.
Beter is de schrijfster op dreef, wanneer ze de kindertaal gedurende en buiten de spelletjes in de huiskamer, hanteert. De humoristische kant van haar vermogen tot imitatie,
komt hier beter uit.
Over het algemeen is de dialoog van gelijke kwaliteit als de milieu- en persoonsverbeelding
vrij scherp typeerend, intellectueel van kleur, sober, nerveus.
We hebben hier met een boek te doen, dat literair de kwaliteiten en zwakheden vertoont
van vele door vrouwen geschreven romans der laatste jaren. Het is wat beperkt in
zijn visie, maar krachtig in die beperktheid, sensibel, maar zuiver door de nuchterheid,
die eraan gepaard is ; ietwat oppervlakkig en vluchtig van teekening, doch dikwijls raak
van lijn ; daarbij van een beminnelijkheid en eerlijkheid, die innemend is en die de
verstandelijkheid zoowel als het intellectualisme, welke in gestudeerde vrouwen zoo
i rriteerend kan zijn, buiten sluiten.

STEMMEN
Onder bovenstaanden titel geeft de redactie aan jongeren gelegenheid zich te uiten
over onderwerpen en vraagstukken, die hen in bijzondere mate bezig houden.
Het spreekt wel vanzelf, dat voor deze rubriek alleen die artikelen in aanmerking kunnen
komen, welke naar het oordeel der redactie voldoen aan de algemeene eischen (klaarheid
van uitdrukking, weloverwogenheid en ruiterlijkheid van inhoud), die aan publicaties
moeten worden gesteld, en tevens in overeenstemming zijn met het kader en de bedoelingen van het tijdschrift. DE REDACTIE

T. LAMMERS

PLAATSBEPALING
Zijn wij dan de vleugellam geschoten
vogels, die van een roekeloze vlucht
onverwacht zijn neergestoten
nestelen nabij de dood en
onder heggen en langs sloten
schuilen in de schaduw --

En Die zegt, dat van de duizendtallen
musjes er niet één zal vallen
buiten U,
hebt Gij ons als levenloze
figuranten uitgekozen
en niet eens ons hart geraakt ?
Maar het zwerven langs de grenzen
van Uw wil en onze wensen
heeft ons ziende blind gemaakt

BOEKBESPREKING

De Pantse r k rant, door Menno ter Braak. Rotterdam, N i jgh en Van
Ditmar. 1935.
De heer ter Braak, die te onzaliger ure de stoel van Borel aan Het Vaderland heeft
beklommen, verbaast met bijna elke nieuwe publicatie den lezer weer door de uitingen
van zijn abstraheer- en analyse- ziekte. De zelfgenoegzame eigenwijsheid, het hautaine
air welke het gedrukte woord van dezen heer kenmerken, leert men overvloedig kennen
in het „tooneelspel" „De Pantserkrant ".
Het ding, dat alleen den v o r m van een tooneelspel heeft, vertelt den lezer, dat er
dagbladen bestaan die het eigendom zijn van wapenfabrikanten en dat de redacties van
deze bladen de zakenpolitiek dezer fabrikanten moeten steunen en dienen. Er zijn redacties, die daar niet veel lust in hebben. De heer ter Braak, die een uur loopt voor een
„conflict" en twéé uur voor een „paradox" heeft zoo vriendelijk willen zijn, in een
botsing tusschen belangen en principia op dit terrein, nieuw voedsel te vinden voor zijn
honger naar „het paradoxale ". Zijn rijke geest zou dit voedsel ongetwijfeld ook overal
elders hebben kunnen vinden, doch „de propagandist in mij" was „ontwaakt" en de
„eruptie" die volgde was dit „spel ". Nu, daar kan men niets aan doen ; dan heeft men
geen keus. Nee, zeg nou zellef!
Natuurlijk moeten in een „Brief", welke het boekje besluit, zorgvuldig alle intenties
van den heer ter Braak worden uitgeplozen. We hopen voor hem, dat zijn lezers hem
nu niet zullen misverstaan. Hij voor Zich heeft Sjestow, Dostojefski, Gide en (natuurlijk !)
Nietzsche noodig gehad, om te zeggen, wat hij bedoelde, hetgeen voor bekrompen
zielen als de onze eerlijk gezegd wel wat veel ineens is geweest.
Desondanks mocht het evenwel ze Ifs ons gelukken, door middel van de lectuur van
dit „spel" de hoogst belangrijke persoonlijkheid van den schrijver wat beter te begrijpen.
Wat niet geheel gelijk staat met hem sympathieker vinden.
P. H. M.

Witte muziek, door Elizabeth Reitsma en Jan H. Eekhout. Uitg. H. J. Paris,
Amsterdam 1935.
Deze bundel draagt tot ondertitel : Mystische Lyriek der Indische Middeneeuwen. Hij
bevat Vishnu- Liederen, Liederen uit den Kring van Ramananda, Liederen der Sikkels en
Hinduistisch- Mohammedaanse Liederen. Ik wil hier eerst een ervaring aanhalen die ik
opdeed bij het voorlezen van een der gedichten van een zekeren Tulsi -Das. Ik verzweeg
de naam van den dichter en gaf aan het tiental personen, dat de voordracht beluisterde,
te overwegen, wat het voor een gedicht was. De algemene opinie luidde : een h e d e nd a a g s, C h r i s t e I ij k gedicht. Ik lees in de aantekeningen dat Tulsi -Das een orthodoxe Vishnuiet was. Waarom trok men de zoeven genoemde conclusie ? Om tweeërlei
reden, denk ik : omdat de overzetting geschiedde in moderne woorden en omdat veel
van die woorden behoren tot de taalschat van het vrome Christendom.
Er is dus reden om te veronderstellen, dat de lectuur van deze poëzie verwarring zal
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stichten, ook als men met de aantekeningen voor ogen weet, dat de oorspronkelijke
verzen geschreven werden door aanhangers van niet-Christelijke godsdiensten. De vraag
naar de waardering van andere religies laat ik hier in het midden, maar het zou me spijten,
indien deze in vertaling gegeven lyriek voor sommigen aanleiding werd tot gevolgtrekkingen als : och, zie eens hier, het komt toch allemaal zo ongeveer op hetzelfde neer.
Wij behoeven maar om ons heen te zien in de hedendaagse wereld om op te merken,
tot welke hopeloze gevolgen de relativering van alle godsdienst leidt.
Ik zou het een bewijs gevonden hebben van verantwoordelijkheidsbesef, als aan deze
bundel een instructieve, zakelijke verklaring was voorafgegaan, welke zin de woorden als
Heer, God, Genade, Zonde e.d. hebben in de religieuze gedachten van deze Indische Lyrici.
Hierbij zou tevens een antwoord gegeven worden op vragen naar hun Gods- en wereldbeschouwing. De korte aantekeningen die in de bundel voorkomen, zijn niet toereikend,
dunkt me, om inzicht te geven in de speciale gedachtenwereld van deze Oosterse dichters.
Misschien dat het sommigen een glimlach ontlokt, te lezen, dat ik, in plaats van mij onvoorbedacht te wenden tot de schoonheid en mystiek van deze dichtkunst, dadelijk
weer behoefte gevoel aan omgrenzing en plaatsbepaling. Ja -- indien het me ergens
dringend noodzakelijk voorkomt, dan zeker bij een uitgave als deze, die er te meer zin
door gekregen zou hebben. Want deze bundel zal toch niet uitsluitend gedacht zijn voor
de ingewijden. En elke leek moet zich m.i. bij het lezen van deze lyriek telkens afvragen
hoe heb ik dit te verstaan ?
Wat de vertaling zelf betreft (waarvan ik de kwaliteit, in vergelijking met het voorbeeld,
niet kan beoordelen), ze doet me soms aan als gedwongen van woordschikking, lijkt me
niet vrij van krampachtigheid. Maar zuiver in de beeldspraak, fijnzinnig in de woordkeus is ze wel. Alleen, en dat blijft telkens de eindconclusie, het is te veel een labyrinth,
waarin wij ronddolen, tenslotte met vermoeide ogen en zonder een duidelijk besef van
oorsprong en centrum dezer wondere wegen. d. B.

Drie mannen in de sneeuw. door E. Kastner.Amsterdam, L. J. Veen 1935.
Een opwekkende geestige geschiedenis vlot en luchtig van toon heeft de auteur met dit
boek geschreven. Een millionair die met zijn kapitaal een groot concern drijft heeft
voor de aardigheid anoniem meegedaan aan de beantwoording van een prijsvraag door
een van zijn fabrieken uitgeschreven. Hij wint den tweeden prijs. Een doodarm academicus,
specialist op reclame gebied, verwierf bij den wedstrijd den eersten prijs. De humor
van den schrijver met deze academicus krijgt een wrange bijsmaak : deze Dr. heeft voor
de zevende maal een prijs gewonnen in zulk een wedstrijd, maar een behoorlijke betrekking kan hij niet krijgen. Telkens bestaat bovendien de uitgeloofde prijs in een
gratis verblijf van zeker getal dagen in een buitengewoon gezond oord of in een gratis
zeereis. De Dr. heeft bijna geen kleeren om aan te trekken, snakt er naar iets te verdienen, krijgt prijs op prijs en raakt hoe langer hoe meer klem. De millionair verveelt
zich dood. Zijn bezit heeft hem machteloos gemaakt. Voor hem is het zooveel-daagsche
vacantieverblijf in een duur hotel een prachtige gelegenheid om te vluchten uit zijn leege
leven met het te groote comfort. Hij gaat naar 't bewuste hotel in de bergen onder 't
pseudoniem waarmee hij den prijs won en heeft 't oudste aangetrokken dat hij krijgen
kon. Hij voelt zich hoe langer hoe meer op zijn gemak. Zijn kamerbediende moet mee,
maar in de vermomming van zijn baas. Voor deze knechtenziel is geen erger kwelling
mogelijk dan den millionair te moeten spelen. Hij vergist zich onophoudelijk. De huishoudster en dochter van den rijkaard, bezorgd voor zijn welzijn, waarschuwen telefonisch
de hoteldirectie en geven hem instructies. Het toeval wil echter dat de straatarme
academicus 't eerst in 't hotel verschijnt, waar men hem als millionair behandelt. De
man begrijpt er niets van tot degene voor wie hij wordt aangezien, zijn entree doet
en als proleet behandeld wordt. Beiden sluiten vriendschap en de knecht is de derde in
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den bond. De logeerpartij in 't hotel wordt op deze wijze een geschiedenis vol humor
en misverstand, maar ook van echte gezonde menschelijkheid. Men poogt den millionair
die voor proleet gehouden wordt, weg te negeren, doch dat lukt niet. Later komen
de beide bezorgde vrouwen, gewaarschuwd door den knecht, in 't hotel en de bom
barst. Directeur en portier van 't hotel slaan een reuze-nummer en Dr. Hagedoorn krijgt
eindelijk de betrekking, die hij waard Is.
Als vacantie- lectuur is dit boek nu ècht zooals 't zijn moet : Frisch en geestig. We
hebben niet veel goede ontspanningslectuur, ondanks 't feit dat geen soort zooveel schrijvers heeft getrokken. Een vacantieboek is in den regel of een liefdesgeschiedenis waarin
overdadig veel Duitsche of Engelsche sentimentaliteit is verwerkt, óf een avonturen
grootste onwaarschijnlijkheid. Kastner's boekje is gezond geestig ; men-verhalnd
lacht om de vele verwarringen en heeft toch steeds 't gevoel dat de fantasie niet uit
de rails loopt. Ik wilde wel, dat een onzer eens zulk een historietje schrijven kon !

0 heerlijk leven. door Sigrid Boo. Amsterdam, L. J. Veen 1935.
Dit is het derde boek van deze Noorsche schrijfster, dat in onze taal wordt vertaald.
Men kent haar vlotte luchtige schrijfwijze uit de beide vorige verhalen, van welke Helga's
weddenschap toch de prettigste herinneringen naliet. Men zou niet vermoeden dat de
titel van dit nieuwe boek de beschrijving van het leven in een sanatorium voor t.b.c.lijders dekt. De „heerlijkheid" van het leven evenwel komt in des te scherper licht
te staan wanneer men de beschrijving leest van al de mislukte, ten doode gedoemde levens,
die in dit boek compareeren. De teekening der personen, hier voorkomende, is veelal
raak, de beschrijving van hun gevoelsleven in de diverse phasen en met de befaamde
ups and downs is boeiend en wekt den indruk, waar te zijn. De schrijfster houdt zich
verre van alle sentimentaliteit. Natuurlijk heeft haar historietje een blij einde en voldoet
ons dit wel 't minst door zijn opzettelijkheid. Maar het boek is met veel psychologisch
begrijpen geschreven.

De kern, leesboek voor de hoogste klassen van inrichtingen van voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en kweekscholen, door Dr. W. v. d.
Ent en Dr. W. H. Staverman. Uitg. P. Noordhoff N.V., Groninger- Batavia.
In een uitvoerig voorbericht leggen de schrijvers rekenschap af van hun bedoeling met deze
uitgave, die in het proza-gedeelte hoofdzakelijk essayistisch werk van vroegere en heden
kunstenaars bevat. Zij beogen stof te leveren voor het taalonderwijs in de hoge-dagse
zin van het woord, waarbij strenge eisen aan het verstand van de leerlingen gesteld worden.
De samenstellers van de bundel zijn van mening, dat verstandelijk begrijpen een voorwaarde is voor een zuiverder waarderen van het gevoelselement in de taalkunst. Bij de
keuze van de stukken hebben zij allermeest gelet op rijkdom aan gedachten, die, naar
zij aannemen, de belangstelling zullen prikkelen en gaande houden.
De bundel is gedrukt op stevig, glanzend papier, tussen de tekst staan enkele portretten.
Indien de leraren de leerlingen inderdaad er toe krijgen, dat zij in deze lectuur belang
stellen, indien ze zich de moeite getroosten om hun pupillen de voortreffelijkheid en de
waarde van de hier verzamelde uitingen in verband met cultuur en historie aan te tonen,
dan valt er veel van dit leesboek te verwachten voor de kennis van onze taal en de algemene vorming. Maar de gebruikers van dit boek zullen er niet tegenop moeten zien,
om meer van hun inspanning te vergen dan gewoonlijk. Ik hoop voor ons onderwijs,
dat een gedegen en pittig leerboek als „de Kern" met veel pleizier en vrucht gebruikt
zal kunnen worden. d. B.

DE JEUGD GETUIGT ZOO ZIJN WIJ
JAAP KROONENBURG

Wij zijn niet eenzaam, als een weggezworven hond,
Die tevergeefsch zijn baas poogt op te sporen.
Wij zoeken niet ; omdat we niets verloren !
Wij zijn wèl eenzaam, maar n ièt als een hond
Wij zijn zoo eenzaam, als in 't open veld een boom,
Die van verlatenheid geen pijn kan voelen.
Zooals een baken, waar langsheen de golven spoelen,
Zooals een donker ding, dat afdrijft op den stroom......
Wij zijn niet eenzaam, als een weggezworven hond,
Omdat wij aan geen Meester toebehooren !
Wij zijn als blaad'ren in den wind verloren,
Die ergens eenzaam vallen op den grond......

REVIUS

JO YPMA

Hij las zijn Bijbel en bij 't overdenken
drongen in hem en ritme en rijm omhoog.
Hij kon niet anders, dan in verzen schenken,
wat in zijn diepste wezen zich bewoog.
Zoo spreekt hij nog nadat hij is gestorven
tot ons verdoolden, in dit zijn verward,
en wijst ons op de rust, die wordt verworven,
door hem, die God betrouwt met heel zijn hart.
En wij, die na zoo vele eeuwen, lezen
In zijn gedichten, worden stil verblijd,
want hij heeft ons weer op het Kruis gewezen
en tot de Bron van alle kracht geleid!

DE STEM DES ROEPENDEN

JAN IETSWAART

God riep hem in het ver en klein gehucht,
een kind nog, droomend met zijn groote oogen
naar vlinderpracht en bonte vogelvlucht,
en wolken, door de lentewind bewogen;
En dieper groeide ernst om deze dingen
en veie andere in zijn kinderziel,
tot het een bron werd, die in hem ging springen,
een dauw, die uit den hemel op hem viel ;
Zóó brandt het vuur, als wind er over schiet
Zóó roept de koekkoek voor den regenval zijn lied ;
Gods adem is alreê in 't bosch en trillend hout
vóór regen het open kruid bedauwt.

DE LYRIEK VAN HENR. ROLAND HOLSTH. BARENDREGT
VAN DER SCHALK

Wie Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk wil zien als literaire figuur, en welke
deiningen ze veroorzaakte In de literaire vijver, die raadplege de boeken. Deze ver
bedoelt niet meer dan haar te willen zien als mens tegen de achtergrond van-handelig
het leven.
Evenals bij Breitner, Van Gogh, Mahler, heeft haar kunst, aan de buitenkant gezien,
iets onafs. Het zijn de beschadigingen van de levenslange worstelstrijd, waarin haar liefde
haar gewikkeld heeft : de strijd tussen droom en daad. Zij heeft volledig mens willen
zijn ; een die het leven binnen en buiten zichzelf harmonieus beheersen wilde, zich uitlevend in dromen, het spekulatieve, en daden, het aktieve. Die vrij met haar innerlik
tot de buitenwereld wou kunnen uitgaan, daadkrachtig, en ook met de wereld tot zich
wilde inkeren, de droom koesterend. Maar door de vijandschap van het leven en de
onmacht van het eigen hart werd zij uitelkaar en neergeslagen.
Haar drang tot de daad bezit iets manliks ; zoals dat ook heeft de brede zwaai van haar
ritme, en het grote van haar denken. De innige verbondenheid dier beide naturen blijkt
wel uit haar beeldspraak die geboren is uit gevoelsvisie, en de lyriek waaruit het sentiment
van de gedachte opspreekt ; het is een beeldspraak van het gevoel en een lyriek der gedachte.
Wat betreft de tweeheid in haar ziel tussen de daad en de droom, het zijn — wanneer
we het even overscherp stellen -- de krachten in haar van het manlike en het vrouwlike,
van het hart en het verstand, het subjektieve en het objektieve, het demokratiese en
het aristokratiese, ja op momenten zelfs van het lagere en het hogere.
Deze ziel uit te tekenen naar de gegevens van haar lyriek, het Is mogelik geworden door
de merkwaardigheid, dat die een autobiografie vormt ; juist van haar innerlik leven. En
in één zin is haar ganse ontwikkeling daarin dan samen te vatten : zij heeft met een groot
bovenmenselik gebaar de socialistiese idee van aards-horizontaal tot eindeloos-vertikaal
opgericht. De tragiek is : het loslaten van wat niet meekon ; het verlochenen van
stukken ziel ; het neergeworpen worden van de mens om te planten God. Want haar
leven, in het ijler worden, keert omhoog.
Nog niet meteen.
In 1895 debuteert een zekere Henriëtte van der Schalk met „S o n n e t t e n en V e r z e n
In Te r z i ne n geschreven": vanuit de Tachtigerwereld rijst de geest op en
strekt zich naar hoogten en verten, naar werelden die het oog vergat.
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Wij, die overzicht hebben, zien meer.
Het is een jonge, ideale vreugde, die bestemd is op 't leven stuk te slaan. Er staat een
jonge vrouw, die een schat van liefde achter haar ogen gereed heeft liggen, zo groot
dat ze die zelf niet eens kent ; met een drang naar klare waarheid die nergens voor
terugschrikt. Deze liefde en die waarheid zullen we van nu af aan herkennen als de
drijfkrachten van haar leven, zich bewegend in de schoonheid als vanzelfsprekende levenssfeer. Die haar keer op keer deden ondergaan en die haar toch altijd weer uit de ondergang omhoog en verder voerden. Zij wordt de vrouw, die blij met hen het leven tegemoet gaat om er wat van te maken, maar het er schromelik mee verliest — en daarmee groter blijft dan Boutens, die van die trits de bewuste sintese vond boven (buiten)
het leven, daar waar de mens niet meer ademhalen kan. Over háár ouderdom is 's levens
slotsom : zie, een mens ; over de zijne : zie, niets.
Met twee blanke handen draagt zij dan die liefde en die waarheid op. Zij vertelt met jonge
ernst en stelligheid van het perspektief, waarmee haar geest haar hart heeft ontroerd ;
van een vreugde die het zeker doen zal, omdat zij er zelf zo vast in gelooft ; zij wil voor
zichzelf het kwade loslaten, in haar en om haar, en veel liefhebben, alle dingen en alle
mensen, om luisterend naar de stem van wijsheid en rede, velen mee te trekken naar
het blije, vrome bestaan op de toppen van mens-zijn. Het kan, want de geest is „voortreflik, naar volkomenheid gericht ". Wij zeggen ook : de mens, tot alle goed werk vol
-makteli
toegerust. Alleen : hij staat met de rug naar zichzelf toe.
Ook, filosofeert zij, is hij een produkt van natuurstreving, voortgebracht door de moeder
Heelal in stand houdt, bepaalt zijn daden evenals zijn-schoneid.„Ewth
leven ".
Dit p a n t e 1 s t i e s h u m a n i s m e krijgt het aspekt van een religie : haar ziel, die
lief heeft en sterk religieus verlangt, kan niet anders. Voor de rest : met het Christendom
wil zij niets te maken hebben. „Het gezicht van een god heeft de tijd verbleekt ". Zij
is een gelovige aan eigen stelsel, waarin de verlosser is : rede ; waarvan de bodem en
boomstam Is: het geloof in de mens.
Met heel haar drang naar waarheid ontspruit zij hier vanuit de leugen. Het is 't gevolg
van de grondfout van haar leven : dat zij alle hogere betrekkingen, zowel van haar ziel
als van de wereld, radikaal lochent. In de opengekomen behoefte voorziet zij, door in
zichzelf gevonden strevingen goddelik te verklaren 1). Met deze verwachting van de mens
steekt zij zometeen de wereld in. Maar wie met een leugen de wereld inkomt, roept
daaruit de leugen in veelvoud tegen zich op. Van zijn tentakels is zij zelfs in haar ouderdom
nog niet bevrijd.
Toch is haar h u man isties verwachten zo goed te begrijpen. Zij heeft de mens zeer lief.
Zo lief, dat zij van hem geen kwaad, maar alleen maar het goede geloven wil. Zij vervult het tweede deel van de wet zonder het eerste te willen gehoorzamen. Terwijl die
twee vereend zijn met elkanders leven als een moeder met haar kind.
En zo dan toegerust stelt zij zich voor om
) Zo hier met de waarheid. Straks van de gerechtigheid („De Nieuwe Geboort") : „Geen God handhaaft u, maar wij zijn de goden ".
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't schoone land gezamenlijk te bereiken
dat, over vele zeeën, wachtend staat.
Het is het program (de droom!) van haar leven geworden ; al is dat land ook gegroeid.
Maar zij hield toch een land in het verschiet en — niet voor zichzelf alleen.
In deze tuin echter, waar omwille van wijsheid en inzicht het verstand een groter trouw
wordt toebedeeld dan 't hart, bevindt zich onder de bloemen een valkuil. In twee
pendantsonnetten hebben hart en verstand terrein verkend : het verstand brengt met
ontzag een groet aan de helden, die het abstrakte leven beminnen, boven de mens; maar
het hart groet vol liefde de milde naturen, die de mens liefhebben boven het abstrakte
leven. Daar wringt iets. Maar de ziel zweeft over die kuil licht heen : zij doet geen keus ;
daar dwingt haar ook niets toe. Dat zij echter tussen mens en abstraktie zal moeten kiezen
is de doem van haar aanleg. De hang naar het konkrete, en naar het abstrakte ; naar
terrein voor haar hart, en voor haar verstand ; naar de daad, en naar de droom. Het
Is de probleemstelling van het konflikt, dat tater scherp op scherp tot in de vernietiging
toe zal worden uitgevochten.
Zo verschijnt Mevr. Roland Holst ons in haar eerste bundel als een vrouw, die de glans
van het Christendom voor gedoofd houdt en als surrogaat in jeugdige zekerheid een
lamp heft boven de menigte om als de verpersoonlikte rede voor te gaan naar het betere
land -- maar in waarheid niets meer is begonnen dan wat ze in diezelfde bundel haars ondanks ook over zichzelf heeft geprofeteerd:
Deze tijden met heftige gebaren
hebben de walmende lichten gedoofd,
die de menschen beschenen, die voorheen waren,
nu zijn ze walmbevrijd en licht-beroofd.
Met aarzelen besteden ze hun jaren,
zwaar valt de keuze aan het bestoken hoofd
't oude is een gapend pakhuis, leeg van waren,
en vormloos vaag, wat zelf zich 't nieuwe looft.
En déze schuilen nog met hun gedachten
in 't sidderend bouwvallige paleis,
dat uitgewoond werd door vele geslachten.
En gene, die droom-oogen maakten wijs
de verre wolke' een land vol wond'ren te achten
beginnen hoopvol een vergeefsche reis.
Die reis neemt een aanvang, zodra ze --- en dat tijdstip móést komen — ontdekt, in haar
rede-mystiek eigenlik niets te bezitten. „Het was of mijn sterren blonken in ijle ruimten,
en mijn diepst hart smachtte naar te zien inslaan d'ideale krachten in 't leven".') Het
1)

„

Ver zonken Grenzen

".
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hart -- het leven -- de twee die bijna in een hoek waren geduwd. 't Hart laat zich niet
in droom spinnen maar veert op tot de daad : liefde en waarheid treden In de bres voor
het onderdrukte deel van de maatschappij (want de mens Is goed !) en plaatsen zich
meteen voor de konsekwentie : oorlog met het scheve leven.
„D e N i e u w e G e b o o r t". Het hart in barensnood, de droom brengt de daad ter
wereld. De toon dezer bundel is smartelik ; het is één heen en weer in een „tweedracht
van verlangens" : naar de heimelike tuin die zij verloor, naar de verblindende glans die
roept. Het wordt „een strijd en een ontbreken" : haar wezen wil de mystiek, de kontemplatie, de droom. Haar wezen wenst het moederschap zoals de vrouwen bezitten die haar
om haar woorden-uit - een - ander-leven afgunstig de hand drukken. Dat wordt alles geweld aangedaan : zij moet door de muur heen als pionierster. Wat is nog veilig van het
hart ?
Een kreet uit de chaos antwoordt : „Alles dooft uit, maar d i e glans niet ".
Het hart is „ingescheept op 't wereldwoelen". Duistere machten staan tot de sprong
bereid ; maar ze vaart onder een hoog, wit licht. Dat evenwel niet tot haar doordringt.
Ze belijdt : waarheid, wat ook viel, gevolgd te zijn. Dat is alleen subjektief waar. Ze
volgde de waarheid, die haar hart als waarheid wilde zien. Ze wilde, onder de drang van
haar liefde, h e t S o c i a l i s m e, als waarheid zien. Ze gaf haar leven daarmee weg aan
een schijn. Ze schonk haar liefde en haar schoonheid daar, waar ze zonder meer opgeslokt werden, omdat alle hogere moraal ontbrak ; alle streven was op het ik en de
materie gericht. Ze geloofde in een leugen.
Hoe kon het anders. Het Socialisme weet wonderwel weg met de goede mens ; het zoekt
óók de mensheid op te heffen en te veredelen. Haar humanisties standpunt vindt zijn
dadelike beantwoording in het socialisties ideaal ; de leugen in haar ontdekte de leugen

buiten haar.
Zo schuift Satan onder zijn mooiste lach een van zijn figuren met een rukje zijn glimlachende wereld binnen en knoopt daar behoedzaam de ziel met zijn glanzend weefsel
vast. Maar twee ogen van bovenaf waken.
Zo loopt zij, die godzuchtig de waarheid en de gerechtigheid in zich opgezogen heeft
egocentries als alle groten en sterken -- met een blind verlangen naar de nacht toe.
Gedoemd om — wijl ze haar idealen van liefde en waarheid prijsgeeft aan een wereld
waar haat en leugen zich botvieren, zonder hoger vertrek dan die wereld zelf --- te
móéten breken.
Bij de plaats van de katastrofe heeft zich Satan opgesteld. En wacht God.
Op 't ogenblik evenwel doorleeft zij alleen nog maar de pijn der geboorte. Zij heeft
angst voor het wrede leven dat komt en voelt de scheur van wat ze heeft losgelaten.
Daarenboven :
wij zullen niet zien hoe uit die zaden
de vrucht van de nieuwe wereld wast.
Wij zullen niet zien -- deze klacht der pioniers zal eenmaal terugkomen : in het bitterst
uur. Wij zijn om de kloof te helpen dempen waardoor het volk moet gaan : de kloof
tussen de maatschappij van nu en de heilstaat der toekomst.
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Wij vielen neer aan den rand,
en vergaan, waar de zon nooit lacht.
Maar volgende rijze' uit de schachten
en verlengen het bloedig spoor :
hun voet is gespierd, en hun stem
heeft een nieuwe klank voor ons oor;
wij liggen gekneusd, verloren,
in sombere rij aan rij ;
wij kunnen hun stappen hooren
zij komen...... nu gaan ze voorbij,
verder dan waar wij vielen
hooger dan 't zwak wezen ons droeg
toonden het pad sterker zielen
en dat is voor vroegsten genoeg.
Het is alles. Haar hartstocht naar waarheid en haar brandende liefde hebben de daad
volbracht. De droom was de inzet.
En toch : het gaat om een idee ; „zie de gedachte trekken menschheid omhoog" 1 aan
vankelik nog niet zo bewust wellicht ; maar de idee van het Socialisme. Om die idee
houdt zij vast. Wat zij aan de ene kant in het verleden aan droom verliest, wint zij zodoende aan de andere kant in de toekomst terug. De droom verantwoordt de daad
hoe langer hoe meer. En daarom :
„O p w a a r t s c h e W e g e n ", het omhoogschrijden van de geest In het nieuwe
leven, één in droom en daad. Hart en verstand bedrinken zich beide voor honderd procent.
Het is het boek van het vuur. Hier wringt zich de „Moderne Prometheus" 2 in zijn
geketendheid en zij omjubelt hem en zet hem aan.
Zij mijmert, ook, over de mens en de gemeenschap in hun wederzijdse verhouding en
beziet dat zeer Christelik. En over mensheids schoonste dochter, Socialisme, waarin
de enkeling zijn onvervulde verlangens en geknotte krachten weer levend vindt. Dit
soort mijmeringen, die lied worden, laven haar droom. Het aktief-socialisties leven laaft
haar dadendrang. Zij roept de makkers haar onoverwinnelike vreugde toe en port hen op,
sleept de vrouwen mee, vecht tegen buitenstaanders. Een amazone achter ros Socialisme
In de lichtkring van strijd.
) ;

)

Een spanne tijds heb ik u toch bezeten,
opperste vreugd waar elk groot hart naar joeg
altijd, heb ik, een ruiter koen, gezeten
schrijlings op Leven dat mij droeg,
in d'eene vuist klemmend der daden teugels
dragend op de palm van de and're hand
1)

Verzonken Grenzen

„

2) het proletariaat.

".
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de wondervogel met azuren vleugels
dle weerschijn vange' uit droomenland.l)
Ondertussen blijft haar blik binnen de grenzen van het slagveld. „Dit geslacht plant
op aarde onverschrokken de vlam......" __ de geloofsbelijdenis waarmee zij vriend en
vijand overtuigen wil, de brandstof voor droom en daad. Dit geslacht plant. Op aarde.
Maar zo God het huis niet bouwt, arbeiden de bouwlieden vergeefs. En dát juist zal ze
zeker niet erkennen ; bovenaardse glansen doven tans zoals de dag verdwijnt aan de
duisterende einder ; godenschemering ; en móéten doven om plaats te maken voor haar
wereldlicht. Ze zegt het. En met deze bundel in haar hand zet ik haar op het armezondaarsbankje van het Socialisme, waar zij mét het Licht der Wereld tevens het licht
in de mens ziet uitdoven, waarna in de volkomen duisternis Satans ogen fosforeseren
over haar : voor wie God wegdoet blijft de wanhoop over.
Daar heeft men zich zeer aan gestoten in de loop van de tijd, dat Mevr. Roland Holst o.a.
geen term te kras vond — niet alleen in deze bundel — om het geloof te beschimpen.
Van die „deemoedigen" ! Maar zij heeft geen lauwe ziel ! Zij is sterk emotioneel en
bezit daar buiten de grondige vreugden ook de luchtige schulden van : de emotionele
overdrijving en het eenzijdig oordeel. Later fluistert deze zelfde vrouw : „Deemoed, zij
die ik van mij had geweze' in mijn lange donkere hoovaardigheid, -- ik heb haar weer".
En wat haar drijfveren betreft : recht en onrecht schuift zij naar twee gescheiden kanten
en welke rol de godsdienst daarin speelt heeft zij graag om Socialisme's zaak willen geloven.
Zodra het leven haar oordeel echter heeft gewijzigd, durft zij het ook andersom te zeggen.
Achter alle verguizing schuilt zoveel oneindigheidshonger, waarheidsdrift.
Met een eindeloze liefde heeft zij zich dus de proletariërs toegewijd ; zij predikt zelfs
de klassenhaat om hen, bevrijd, het land van de liefde te kunnen doen ingaan. Maar wie
de haat uitroept, doet de haat op zich stormlopen. Hij is gekomen ! Hij besprong haar
hart, op 't ogenblik dat ze hem verheerlikte, om het zwak te maken. Hij stortte zich
over haar uit in woord en geschrift uit alle richtingen als antwoord op haar vurige propaganda. En sloeg haar, die wezenlik vrouw-van- liefde bleef, de wonden waaraan haar
hart verbloedde.
Wel stond ze op het hoogtepunt van haar leven. In de elastiese verbinding van individu
en massa. Verkoren door de daad en door de droom. Maar de eenheid was geforceerd.
En de ondermijning had ze zelf bewerkstelligd : door een idealisme te voeden over de
arbeiders en de beweging dat alles verwachtte, en door de opgeschroefde verheerliking
van de zo wezensvreemde haat. Zij werd gestuwd op de vloed van de makkerschap.
Tij mee. Maar toen dan ook de makkerliefde ebde, strandde zij onvoorwaardelik.
Kongres te Deventer, 1909. Een kleine groep redt de idee en scheurt zich af van de massa,
die in de leer van Marx verwaterde. Nu moet ze kiezen : tussen vader de idee, en moeder
het bloed van het Socialisme. Daar is natuurlik geen kiezen tussen. Hoe kan ze het
proletariaat nog aanvoeren naar het eind-punt, als dat in twee wegen uiteen gaat. Een
plotselinge vertwijfeling verslindt haar dadenleven en haar droomleven. De scheur in
de makkerschap loopt precies door haar hart. Zo ontstaat :
1)

„

De Vrouw in het Woud ".
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„D e V r o u w i n h e t W o u d ", de allegorie van de zuster die zich voelt dwalen door
een woud van twijfel, tweestrijd en benauwenis, vele paden loopt, om tenslotte, moe verlangd, onder de boom van groot verdriet in het waarom te blijven steken.
Edoch — de pijn ontstond niet in Deventer. Daar werd slechts haar verborgen kwaal
akkuut. Deventer stoot haar omlaag uit de daad. Dat betekent, dat zij geknot wordt
In het aktieve deel van haar wezen, dat het beste van zichzelf voor de partij inzette ;
dat de liefde als voedingstroom en de rede als leidsman had. Zij wordt aan de kant
geschoven. De tijd kolkt met haar leven naar de diepte. Het individu wordt door de
massa ontkend.
Toen zij, met de „Nieuwe Geboort", tot het dadenleven besloten had, aksepteerde ze
daar ook mee de haat ; tans heeft zich d e haat o p d e daad gewroken.
Met deze breuk in de partij en in haar hart breekt voor haar d e k o e p e I v a n h e t
e v e n en breekt d e v o l k o m e n m e n s : droom en daad zijn tegenstellingen
geworden en de mens wijdt zich of de belangen van de een of die van de ander -- 't hart
„wou een god zijn ".
Zij valt terug op zichzelf. De liefde van de enkeling houdt haar vlot op haar binnenzee
-- moeder, een mens, een vreemde soms. De bezinning komt. Buiten omstaat haar het
on begri j peli ke leven. Maar als door een venster ziet zij een weg door begrijpen naar
vrede. Naar inzicht streeft zij.
Bereikt zij het ? In een allesomvattende greep bant zij de gebeurtenissen onder dit fatum
groei van het leven gaat nu eenmaal niet zonder pijn. De bezwering met een toverspreuk.
Neen, toch nog meer. In één lange ontroering zegt ze haar besluit in het vierde deel
van deze bundel : de daad zij voor de massa ; de droom voor de enkeling. Node laat
ik de daad los, en trek me terug in de droom. Zij kunnen elkander echter niet missen ;
de daad heeft het droomleven nodig. Daarom zal ik van nu aan de daad der makker«
schap voeden met mijn droom. — Het is de zege over het leven.
Onder de boom van groot verdriet heeft ze zich neergezet. En heeft haar tanden geklemd in de vreemde vrucht, die haar de boom te slikken gaf. Maar de pit — die is
h e t w a a r o m -- krijgt zij niet klein. -- Dat is het verliezen aan God.
Toen Dante door het woud doolde, was zijn centraal probleem zielsbekering. Mevr.
Roland Holst smeekt om vrede binnen het kader van de tijd. Dante doolde in het leven.
Mevr. Roland Holst in zichzelf. Zoals hij een brug zocht te slaan tussen ziel en hemel,
zoekt zij het te doen tussen ziel en wereld. Voor een wijsgerige oplossing schiet zij
tekort ; op de breukrand blijft zij met al haar verlangens voor het raadsel staan. „Mij
leidt geen gids, als het eigen gemoed ".
Maar in de praktijk -- geen geest had ooit zo'n Danteske allure. Die overeenkomst zit
niet alleen in de uitwerking van haar allegorie, maar in de grootheid van haar levensvoering. Zij staat naast Dante wat de ruimte van haar geest betreft, die door het leven
allengs uit de wikkels van aarde en tijd is ontbonden. Want tenslotte klom ook zij vanuit de hel dezer wereld, die zich in haat en leugen openbaarde, door stervenslouteringen
heen naar een hemels zien. En zo is in deze fase groot haar prachtige aanvaarding van
wat het leven over haar besloot. Het niet bij de pakken neerzitten.
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Daar komt nog wat bij. Temidden van alle wankelingen klemde zij zich met een hartstochtelike greep vast aan het Socialisme.
Kunt galleen worden doordat wij vergaan:
het komt op geen verbruikte harten aan.
Wat ze greep was te klein voor haar. Het was een van de wikkels, waarvan haar geest
zich moest ontdoen. Maar in de onvoorwaardelike trouw aan die greep was ze groot.
De hartstocht van dit „gebed" ontstond uit de woeling tussen smeking en belijdenis, de
belijdenis van het „één voor alien".
Daar is in de geschiedenis nog een geweest, die deze leuze aanhief. Henriette Roland
Holst konfronteert zich in dit gebed als profetes met de hogepriester Kajafas. Beiden
staan op een kentering, als een lens waarin zich de tijdslijnen verdichten. Maar in die
kentering is haar woord zelfopoffering, en het zijne zelfhandhaving. Zijn woorden waren
duivels, hoewel zijn bedoeling, voortkomend uit de hel, tot in de hemel werd opgenomen en van daaruit uitgewerkt. Háár bedoelingen zijn hemels, zij zoekt wetsvervulling
in liefde en waarheid, maar zij zijn, daar zij stelling nam in een verkeerd beginsel, geeksploiteerd door de hel. Met dat al : ofschoon beiden profeet ondanks zichzelf, stond
Kajafas georiënteerd op de duisternis, en zij op het licht.
Zo is de vrouw in dit woud zeer groot. Zo groot dat in deze krisis noch aan God noch
aan Satan de uitslag in handen valt. Beide machten hebben terrein gewonnen, maar de
beslissing wordt verschoven. Want haar aanvaarding is het heffen van haar gebogen
hoofd en het ver weg zien in wat haar nog overbleef: de droom ; maar met die droom,
waarin zij haar ziel nu perst, ontgint zij de schone wereld in dienst van de sterker dan
ooit vastgeklampte socialistiese idee. Want nu volgt
„Het Feest der Gedachtenis ", het visioen.
In de toekomst- heilstaat wordt een feest gehouden : de vrouwen herdenken de slavinnen
van de oude maatschappij (die hun antitiepe krijgen in de nieuwe) en de heldinnen -voorloopsters. Het leven, zoals dat in de heilstaat zijn zal, is voor de Christelike zede
onaannemelik. Het is het Socialisme op zijn smalst, een dichteres genegen over de
aarde, die begrensd wordt door een gemarkeerde horizon. Het humanisme is hier
de vanzelfsprekende religie van de socialistiese samenleving; op de avond van het
feest luidden de klokken,
beierden uit het opperst welgevallen
van den mensch aan zichzelve' en aan 't Heel-Al.
Overigens zingt zij hier de zwanezang van de tijd. Want in een doodbloedende droom
zou zij tenslotte verschimd zijn, als het harde leven haar niet teruggeschokt had naar de
werkelikheid.
Haar moeder sterft.
De dood.
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Twee grote ogen zien die moeder na. Het hart heeft moeten loslaten ; maar die ogen -„V e r z o n k e n Grenzen ". Aanvankelik luistert ze naar haar verstand : wie zal
ons zeggen, wat de dood is en wat er met de ziel gebeurt. Maar haar liefdesverlangen
breekt dat weg : de dood kan niet anders zijn dan een gemetamorfoseerd leven. Grenzen
verzinken. De hemelkoepel verhoogt zich. Er heeft zich iets in die ogen voltrokken. Haar
geest laat zich tenslotte binnen de ring der horizon niet doodknellen. Zij ziet in eenland achter de kim. Dood en leven zijn één. Wat hij hier van elkander verwijdert, brengt
hij immers daar tezamen. (Dat is dus geen rekenen met Gods eeuwigheid, maar een
kosmiese mystiek !) Tenslotte zweept haar hart het verstand zo op, dat het eind var[
de bundel ontaardt in een falikante doodsmystiek, die tot de averechtse konklusie
komt : „ik zie u als een licht door mensche' ontstoken over den afgrond Leven".
Waaroverheen Paulus zijn zware klok luidt : de dood is de bezoldiging der zonde. En
Christus 't verblindende Paaslicht werpt.
Over dat land, waar de grenzen verzonken, ontwaakt haar panteïsme, dat sinds de
„Sonnetten en Terzinen" sluimerde : het leven is een golf die uit de dood is omhoog
dood leeft de alziel ; zo is het leven „'t worden van God in ons".
-gestuwd;in
„God in het universum wordt, wordt in de menschheid ook". De strijd van het proletariaat is een goddelike baring. We stichten geen heilstaat, maar we ontwikkelen do
eeuwigheid op aarde. De mensheid opheffen is : God in ons groeien doen. En mijn
evangelie : maak los de godheid in elkander.
Hier heeft haar panteïsme -aan het humanisme de hand gereikt. Zij is weer tuis in 't
oude schouwen. Hoe wij daar ook over denken : de schemer dezer eeuwigheid, die zij
zich hier won, is noodzakelik geweest om een wijde grond aan haar bestaan te geven :
opdat zij straks in de vloedgolf der duisternis niet zal ondergaan, maar achter de wereld
met zijn gewoel een oneindigheid zie met zijn rust, al is het ook een panteïstiese.
Zelf weet ze : zij heeft gebouwd aan een „nieuwe kerk ". Daarmee steeg weer haar
ideaal. Het grote religieuze verlangen zoekt hoogte.
Maar nu ze de strijd der makkerschap in het nieuwe licht ziet — nu ze toch hun resultante hebben-- schrijnt weer het oude verlangen open. In een mijmerlied besluit ze echter
schoon : de mens is wel één met het verleden, maar niettemin in de tijd veranderd
het oude keert nimmer weerom zoals het was. Hart — wat verlangt ge ? En het opnieuw urgent geworden probleem stilt ze in de dood. -- Droom en daad zijn niet
verenigbaar in dit leven (ze houdt de ogen open), maar in de offerdood — de hoogste
daad om een hoogste droom -- worden ze één. Zou ik voor mensheid zo mogen sterven
Om een deel omhoog te brengen —.
Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft -voor de mensheid. Wat zij bedacht, werd bij God daad. Hij heeft, in Christus, de droom
met de daad verzoend. Niet de droom van een socialistiese heilstaat. Maar toch wel
van een heilstaat. Een verduisterde, en onbereikbare droom. Gejaagd door een gezonken, en machteloze daad. Een vijandig leven. Een tegen zichzelf verdeeld hart. Maar
dan is er God, Die ons over alles heen inlijft in Zijn droom — om Christus' daad. Voor
het harmonieuze leven.
Maar de duisternis roert zich. Tot hier toe heeft ze boven het zwoegende leven een smal
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licht gehoed : de droom. Nu roept het leven. De waarheid wil zich bevrijden van de
leugen, zoals de liefde het eens deed van de haat.
Ze maakt een reis naar Rusland.
De droom reist met haar mee, om in de werkelikheid om te komen.
Teugelloosheid en ellende -- het zijn maar woorden. In haar nieuwe wereld had ze
zich de liefde wel vrij gedacht. Maar hier is zij ontaard. Lenin heeft stappen terug gedaan. Hij zij gezegend. Maar hij heeft iets geofferd van de droom. Ze was naar de Sowjet
gegaan om te zien, hoe schoon het licht der wereld schijnen zou. Zij zag alleen de walm
van het licht.
De terugkeer Is die van een ontredderde. De oude en de nieuwe wereld wentelen tegen
elkaar in en de drijfassen wringen door haar hart. In een nachtmerrie beginnen droom
,en werkelikheid hun duel. De daad is geschoffeerd en de droom een doodsteek gegeven.
In één stuk poëzie, gespannen van zielsnood, realiseert ze zichzelf de nieuwe waarden,
worstelt erom met de afvallige ziel van Friedrich Adler.
„T u s s c h e n t w e e W e r e l d e n". Op de betreffende bladzijden staat één woord
gebrand : Sowjet, Sowjet. Er is maar één ding gebleven : de waarheid. Diep en schamper
is haar toon :
Wij die dachten dat d'oude heerschers- wereld
kon worde' in één geslacht een wereld- van-genooten,
dat de slaven konde' afwerpen hun slaafschheid,
als waar t'een kleed, los geworpe' om hun leden,
geen gif, verontreinigend hun bloed, -de meesters afstroopen hun heerschers-zeden
als de slang afstroopt zijn versleten huid.
Zulke wonderen geschieden niet op aarde,
en de waan die zich voorgoochelt, dat zij
geschieden is niet schoon. Schoon is de waarheid.
De waarheid is veel schooner dan de waan,
de waarheid is veel dieper en veel grootscher. -Bitter. En nu zij de daad ziet mislukt, en de droom in die daad als een vaandel ziet neer
-gehald,
geeft zij wenend haar levensverlangen op :
Wij zullen u niet zien. lichtende vrede,
wij zullen niet proeven uw weligheid
van onze lippen naar ons hart gegleden;
De klacht van de kapotte ziel, wier zaak failliet is. De leugen heeft zich gewroken op
de droom. -- Dan veegt zij de brokken, die de werkelikheid haar overliet, tezamen in
het donkerende slot en sluit dan tevens haar schreiende ziel daar bij in.
Inderdaad gaat het hier veel dieper dan in de ,,Vrouw in het Woud ", waar het verdriet
nog een allegoriese vorm kon vinden. Hier zegt ze het met minder woorden, maar
radeloos-direkt en naakt aan de werkelikheid, ploegend met diepgang. In de „Vrouw
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in het Woud" werd wel de daad losgelaten, maar o n d e r v o o r b e h o u d. Hij bleef
stralen boven de massa, en met zuster droom bleef ze hem dienen. Droom en daad bleven
op zichzelf ongerept.
Tans zijn en droom en daad door de waarheid aangevallen en tot de kern toe aangetast.
Tussen twee werelden zijn droom en daad in de maalstroom vermorzeld ten onder
gegaan.
Voorgoed ?
Nee, dat is juist het drama. Zij worden ten koste van de eer gered naar een wijkende
toekomst.
Niet te moge' ondergaan in wilde vlammen,
niet sterven te moge' een prachtigen dood,
maar te moeten verder leven, verdragen
te moeten sluiten met den sterken vijand,
hem toe te laten in de vesting ; met
loven en bieden tegen hem te strijden

De droom beveiligd met het kompromis, d.i. met het schenden van de daad. Wat daar
in de nieuwe wereld gebeurde -- het is één stap geweest naar het ideaal. Zij heeft ontdekt, dat de droom als een stér zo klein en ver staat te pinken in de top van de spiraal,
door de mensheid af te leggen. De daad is de lange weg, aan welks aanvang het proletariaat -- en hoe. Voor haar heeft dat geen betekenis meer. Persoonlik is zij in haar
strevingen onzeglik teruggeslingerd.
Maar één werd te vaak en te wreed bedrogen
en vindt geen kracht voor een nieuw begin. 1)

Er was nog een in nood. Haar humanisme werd mede door het leven onder de voet gelopen,
maar nochtans redt ze het met prijsgave van de goede mens : ik had gedacht dat hij
een licht was, maar ik vond dat er nog veel holen in hem zijn. — Het leven had haar
beduid : zie, wat het proletariaat van de heilstaat-droom maakt ! En zij antwoordde :
ja, maar wij staan ook nog maar aan de voet van de louteringsberg ; de eerste stap is
natuurlik wankel, maar we komen er wel, want „de mensch heeft kracht dat pad te gaan ".
Niettemin deed ze hier een koncessie. De mens is „(een kern van licht,) omgeven door
wanden van duisternis". 2)
Bij alle verworpenheid staat zij hier als ongeweten profetes toch weer op een hoogte.
Haar ziet is de klankbodem van Gods stem. Die stem is opgerezen achter „Sonnetten
en Terzinen ", en overbrugt haar leven, de echo's róépend, om achter haar laatste
bundel eerst te zullen ondergaan :
Ik kom nog eenmaal met u worstelen om
uw ziel......
Tusschen Tijd en Eeuwigheid ".

1)

„

2)

„ Heldensage".
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Dat is niet het enigste. Tegen alles in beleed ze :
De Nieuwe Wereld, -- zij is toch geboren,
in bloed en tranen werd zij toch geboren.

Ook wij staan in de werkelikheid, zoals zij ; en doorleven dezelfde besmeuring van de
daad en zijn ten prooi aan dezelfde strijd tussen droom en werkelikheid. En ons eender
gebed klimt hunkerend daarboven uit : Uw koninkrijk kome.
Nu uit de gronden van haar bestaan (de droom dezer wereld, en de verwachting van
de mens) plotseling de hel is opengebroken, zou ze in Satans nacht verzonken zijn, als
God niet de voorzorg had genomen, dat bestaan te hebben gebed in de schemer Zijner
eeuwigheid. Wel had de onderwereld zich in zijn dreigende volheid opgericht om het
antwoord op haar leven te geven ; maar tegelijkertijd, aan de andere kant, was het
God, Die daarmee de inhoud van haar leven wegsloeg, o m d a t h e t n u k o n. Want
wat nu in haar overbleef, was de grote stilte, de leegte naar Hem. Hoewel geen positieve
keuze (zij bleef onbewust van wat geschiedde), is het niettemin winst voor God als
zij belijdt :
Maar als dat hart, gerijpt tot sterken vrede,
niet meer behoeft den kinderlijken waan
dat eens de wordingsstrijd zal zijn volstreden
en de baring des levens stil zal staan,
ziet het eenlingen, groepen en geslachten,
en alle vrucht, rijpende aan den tijd,
voorbij varen, als in een brein gedachten,
aan het uitspansel van de eeuwigheid.
Niet de vrouw van het „Feest der Gedachtenis" had dit kunnen zeggen, maar die van
„Verzonken Grenzen" kon dit. In de daarmee gevallen beslissing, hier achter de katastrofe, heeft Satan het afgelegd. Zij heeft de wereld losgelaten. Achter de lichtgrens
van haar bewustzijn wacht God. — In de nu opgebloeide stilte vangt zij „V e r w o rv e n h e d e n" aan met de zuivere smeking
Gedenkt mij in uw gebeden!
Gebeden hebben kracht :
Zij komen als stralen gegleden
door onze nacht.
De roep om mensenliefde. De liefde, die reeds een vorig maal haar over de zandbanken
heendroeg. Maar ditmaal schenkt zij zichzelf een wijdere troost. Zij wint zich vrede
met de natuur, met de buitenwereld, op panteïsties-filosofiese gronden, vanuit de vrede
met het eigen hart : zij is weer teruggevallen op zichzelf. Het is de laatste zekerheid
van de in zich afgesloten mens. Maar als een tierende leeuwerik uit zij haar lied :
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Ik heb den duisteren en harden waan
gelijk een keten achter mij gelaten
en als een kind gaat door de morgenstraten,
ga ik, met lichte kleeren aangedaan.
De bevrijding. Zij heeft de ruimte van het leven ontdekt. En, het slagveld verlaten,
wenst zij alléén nog vrede om het leven zo te blijven zien.
Maar zooals na bewogen dag de avond
die over 't land sereene glanzen spreidt,
zoo is de lichtende gelatenheid
van 't hart,......
Dat is de verworvenheid. Deze vrede neemt haar zo doordringend in, dat zij leeft als
in Kerstmis (zal God tans komen ?) en bijna huiverend fluistert : „De aarde is zoo juist
heilig verklaard ".
Eens door de beweeglikheid van het leven overstroomd, wordt zij in de rust ervan een
zieneres. Boven haar weten uit droomt zij (en het is de weg, waarlangs zich haar liefde
bevrijden gaat) :
Allen zijn schuldig......
Allen zijn aan alles schuldig
ieder boet voor aller schuld.
In dit diepe woord is zij Christin. En die diepe vondst moet zij ook anderen meedelen.
Haar blik keert zich van binnen naar buiten. Aan de arbeiders. Opdat ze lief zullen
hebben en niet meer haten. Beminden, broederschap komt alleen.
zoo wij niet versagen in den wil,
and'ren te vergeven hun schuld en zonden,
omdat w'in ons geen mindere gevonden
hebbend, zelf hope' op vergeving ; 1)
„V e r n i e u w i n g e n ". In de ruimte van het leven ziet ze pas goed het wijde van de
liefde en ze kreunt als ze denkt aan vroeger, toen ze de liefde wilde bereiken door haat :
„hoeveel zuivere liefdesvonken trapte ik uit ". Wat zij als de vrouw in het woud door
haar leed heen nog niet verloren gaf, heeft zij tans in de brand van de nieuwe wereld
achtergelaten : zij is verlost van de haat. En ook: de mens is niet goed. Haar liefde en
haar waarheid leggen opnieuw beslag op het leven, maar nu bevrijd, en niet partijdig
als voor de eerste keer („Nieuwe Geboort"). Alleen, ze zullen nog doorlicht moeten
worden van de Geest van God. Dat is vitaliteit.
Zestig jaar oud geworden getuigt zij nu :
Wij hadden ons misrekend en vergist.
Wij bouwden op een te smal fundament:
t)

„Vernieuwingen

".
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op dat der „gevangen liefde ". Maar heb groot lief. Vernieuwt u in de liefde. Bemint
elkander („ o arbeiders, reikt elkaar toch de hand, legt de lange bittere veete bij ".) en
En d' a n d e re n ...... o richt hen, richt hen niet
Wat zijt gij zelf ; hoe hebt gij u vergrepen ; —
ge weet immers niet, of ze ook begrepen
wat ze doen, kent niet hun geheim verdriet.
Het is de mildheid van de ouderdom, maar een leven heeft God er voor stuk moeten
slaan. Opdat, nu in Liefde, en in Waarheid, het pad gewezen zij.
,,Tusschen Tijd en Eeuwigheid ". In de vrede is Hij gekomen. Met heel haar
wezen, zoals ze altijd alles in haar leven met heel haar wezen deed, keert ze zich naar
Hem omhoog en schouwt vanuit haar verworven stilte in het Licht.
Liefde, o God, en Waarheid —
Toch nog niet volkomen bevrijd.
Nog tot in deze bundel strekken zich de uitlopers uit van het panteïsties humanisme.
Maar met de greep naar God hebben die hun zin verloren. Er hebben sommigen nog
een aanklacht tegen ingediend. Maar alleen reeds het feit, dat God er doorheen drong,
neemt ons het woord uit de mond. Het laatste van een mens toch is niet meer de ontwikkeling, maar de sprong ; waarbij de oude bodem wegzinkt. De verlochening van het
ik, waartoe zij om Socialisme's wil in staat was, zou zij het om Gods wil niet kunnen ?
Zij heeft in droom en daad haar liefde en waarheid moeten ontworstelen aan de haat
en de leugen : over het sataniese heeft het goddelike getriumeerd. Dan is het overige,
in het licht van God, van geen gewicht meer.
Het Socialisme heeft ze meegenomen. Het wekt argwaan. Maar de droom van haar ziel
valt tans samen met de droom van God. Zij zegt : „De wil tot het Socialisme : dat is
de konkretiseering voor deze tijden van den roep naar gerechtigheid die door de geschiedenis schalt, van den roep naar menschwording, naar VRIJHE'D, dat is naar verwerkelijking van persoonlijke waarden, van vreugde in persoonlijke verantwoordelijkheid,
en naar GEMEENSCHAP, dat is naar EENHEID der menschen". 1)
Het is de laatste fase in de oprichting van haar ideaal : boven de socialistiese praktijk
uit. En daarmee is het geworden het geloofsprogram van de in Christus herboren mens.
Het geloof, waarin én de droom én de daad blijven nagestreefd.
Tussen tijd en eeuwigheid. Het is een schommeling nog zonder definitieve doorslag.
Maar de dichteres heeft, bidden we, haar laatste woord nog niet gezegd. Zij is teruggekeerd naar het innerlik rijk van vroeger ( „Sonnetten en Terzinen "), maar als een
die achter de mens en zijn verdriet de hemel vond. Met andere ogen beziet ze haar
voorbije leven. Met andere ogen het gedoe van de wereld. Ze wacht. Ze heeft nog
Iets te vervullen ; nog iets te zeggen misschien ; laat God doen weten wat. Maar de
tijd is krap en Hij -- nog ver.
Maar mijn handen tasten langs wanden, blind
mijn voeten strompelen over scherpe steenen
11

) „Teleurgestelden ?" 1934.

194

DE LYRIEK VAN HENR. ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK
i
mijn oogen, rood van 't stof der wegen, weenen :
ver van U zwerf ik, en ben toch Uw kind.
Te weten dat men Gods kind is geboren
en aan het einde tot Hem wederkeert, —
al weigerde men lang zijn stem te hooren
en heeft lang, vaderloos te zijn begeerd......

Wat onze vreugd op aarde armer werd, wordt zij rijk in God : „onvervreemdb're
vreugd ". Liefde, Waarheid en Schoonheid zijn vanuit Hem ons volkomen deel. Daar Is
haar eerste bundel mee weerlegd. Zij wacht het uur der openbaring.

WERKGEMEENSCHAP

REDACTIE

Wat wij noodig hebben als kern van ons tijdschrift, is een werkgemeenschap. Een
werkgemeenschap, waarbij redactie, medewerkers en lezers (elke categorie op hare
wijze) gelijkelijk intensief betrokken zijn. Het geestelijk fundament, waarop wij staan,
maakt dit noodzakelijk. Ons tijdschrift heeft geen zin en kan zijn taak niet naar behooren vervullen, wanneer het beschouwd wordt als een soort oefenschool voor jeugdige
litteraire acrobaten „van Christelijke huize ", gelijk dat heet. Met andere woorden :
het is niet het doel van „Opwaartsche Wegen" aan min of meer talentvolle jongeren
de gelegenheid te geven hun artistieke eerzucht bot te vieren en te genieten van het
plezier zich gedrukt te zien.
De redactie wenscht niet te worden vergeleken met een examencommissie en zij verlangt tot haar medewerkers niet in een verhouding van examinatoren en examinandi
te staan, om er maar van te zwijgen, dat zij zich die lezers van haar tijdschrift zou
denken als het spiegelbeeld van de zenuwachtige schare vrienden en verwanten, die
met spanning de praestaties van hun pupillen tegemoet ziet.
Als dit de roeping van een Christelijk- litterair tijdschrift is, dan kan men gevoegelijk
zeggen, dat het géén roeping heeft.

Wat de redactie van zichzelf meent te moeten verwachten, heeft zij in een reeks redactioneele artikelen, zoo goed haar dit mogelijk was, uiteengezet. Zij wil thans in het
kort aangeven, wat zij op grond van het geestelijk fundament, waardoor ons tijdschrift
gedragen wordt, van haar medewerkers en haar lezers verwacht.
Van haar medewerkers verwacht zij in de eerste plaats, dat zij, eer zij tot inzending
van hun bijdragen besluiten, zich ernstig rekenschap geven van het litteraire èn van het
geestelijke gehalte van hun werk. Door een grondige en moedige zelf- kritiek kunnen
zij de redactie niet alleen veel moeite besparen, maar er ook toe medewerken, dat de
wederzijdsche aandacht op het essentieele en principieele gericht blijft en zich niet
behoeft te laten afleiden door allerlei in den grond der zaak onvruchtbare bijkomstigheden.
Over het algemeen Is in litterair opzicht het peil der inzendingen laag te noemen, lager
dan noodzakelijk is, indien de medewerkers van te voren hun werk serieus zouden
hebben getoetst. Fnuikender echter is, dat bij velen ook het allergeringste inzicht ontbreekt met betrekking tot het geestelijke gehalte van hun inzendingen.
Hoe vaak moeten wij ons niet afvragen : waarom zendt men ons dit werk toe ? waarom
zoekt men er plaats voor in een Christelijk - litterair tijdschrift? Beseft men dan niet, dat
wij het recht hebben, ja zelfs de plicht, bij inzendingen voor ons tijdschrift naar diepere
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motieven te vragen dan dat beruchte „van Christelijke huize"-zijn ! Weet men nog
steeds niet, dat berijmde Bijbelteksten en melodramatische bekeeringsgeschiedenissen
met literatuur in het algemeen en met Christelijke letterkunde in het bijzonder, niets
te maken hebben?!
En hiermee komen wij aan datgene wat wij in de tweede plaats van onze medewerkers
verwachten. Wij verwachten van hen het besef, dat zij door zich met hun werk tot
ons te richten, een v e r a n t w o o r d e I ij k h e i d op zich nemen, dat zij kleur bekennen tegenover het algemeene cultureele leven van onzen tijd.
Deze verantwoordelijkheid betreft uit den aard der zaak vóór alles hun werk en alles
wat daarmede tezamen hangt, doch zij betreft ook hun houding tegenover degenen met
wie zij in dezelfde werkgemeenschap staan. Er wordt onder onze Christelijke auteurs —
en het kan ons koud laten of het elders meer of minder gebeurt ! bedroevend veel
aan „politiek", lees : kwaadsprekerij gedaan en vaak helaas worden de meest elementaire
zedelijke normen in den onderlingen omgang met voeten getreden. In een werkgemeenschap
als die, waartoe ons tijdschrift moet uitgroeien, wil het in dezen tijd een reden van
bestaan hebben, zullen wij onszelf en elkander voortdurend hebben te vermanen en
te helpen om i n d e e e r s t e p l a a t s onze menschelijke verhoudingen zoo zuiver
mogelijk te doen zijn. Ook het schoonste en indrukwekkendste litteraire resultaat is verwerpelijk , indien het berust op handelingen of gedragingen, die een aanfluiting zijn
van de liefdewet Gods, waaronder wij als Christenen zijn gesteld.
Van de lezers verwachten wij, dat zij ons tijdschrift niet enkel...... lezen, doch dat zij
ook medeleven met zijn inhoud. Om van dit medeleven te getuigen, behoeven wij geen
lawine van kritiek, al zullen wij onze lezers steeds zeer erkentelijk zijn voor hun ge
aanmerkingen. Wat wij bedoelen is dit : Wij zouden willen, dat-documentrp
men ons tijdschrift niet in hoofdzaak beschouwde als een orgaan, dat de schoonheid
dient, voor zoover zich deze met meer of minder rigoureuze „Christelijke" beginselen
vereenigen laat ; maar dat men „Opwaartsche Wegen" verstond als het product van
een werkgemeenschap, die Christus als Hoofd der Eéne Heilige Algemeene Kerk dienen
wil midden in den nood van deze wereld met de gaven der schoonheid en der verbeeldingskracht, zooals deze aan haar leden, naar zij gelooven, van Godswege geschonken zijn.
Zulk een werkgemeenschap hebben wij als redactie, medewerkers en lezers noodig,
opdat onze arbeid niet een bespotting is van den ernst van den tijd, waarin God ons
een plaats heeft gewezen.

FRIESE KRONIEK 1933 EN '34

HET NIEUWE TESTAMENT

Sedert Pinksteren 1933 kan iedere Fries een deel van het Godswoord lezen in zijn
eigen taal ! Dat is wel de grote gebeurtenis van deze twee jaren : wat eeuwenlang
niet kon, wat vele geslachten niet mogelijk rekenden, is waarheid geworden : in de
eigen, vertrouwde taal van het dagelijkse leven spreekt het Evangelie tot het Friese
hart. Dat betekent dat Gods Woord zo dicht mogelijk aan dat hart wordt gebracht,
opdat we er ons door laten oordelen in datzelfde leven. Is het te verwonderen dat
velen met ontroering dit Gods geschenk in handen namen ? Laat het een rijke winst
mogen geven.
Met de verschijning van deze vertaling, die door Dr. Wumkes werd verricht, had het
Kristlik Selskip, dat in '33 zijn vijfentwintig-jarig bestaan herdacht, één van de opgaven
die het zich gesteld had, en waarmee het vele jaren bezig was geweest, volbracht. Van
meet af stelde deze vereniging zich immers ten doel de Friese taal te „heiligen ", d.w.z.
niet louter het Fries voor allerhande volksgrappen te gebruiken, zoals toen veelal
de gewoonte was, maar vooral te bezigen, en daardoor te wijden, voor de diepste
gevoelens van de mens ; dus allereerst in het religieuze leven, opdat daardoor de scheur
die er liep door het leven, dat zich deels uitte in 't Fries, deels gebrekkig in een aangeleerde taal, geheeld zou worden. Wanneer men bedenkt dat de taal van grote
invloed is op het voortgezette bewuste denken, dan kan men begrijpen dat het gebruiken van één taal voor gewone, dagelijkse dingen en een andere voor religieuze
verhoudingen, 't godsdienstig leven scheef moet trekken.
Daar reeds eerder een psalmberijming verscheen, en vele formulieren, benevens de
Catechismus in het Fries uitkwamen, is 't houden van kerkdiensten in het Fries, zoals
hier en daar weleens gebeurt, wel gemakkelijker geworden. Dat de kerk als instituut
daar niet zo gauw toe zal overgaan, verwondert ons niet. Een traditie van vierhonderd
jaar zal daarvoor gebroken moeten worden, en dat zegt wat in een kerk, waar elke
traditie zo sterk is.
Door de spreek- en preekdiensten buiten de kerk om zal het volk moeten gewonnen
worden. Men zal moeten begrijpen dat men er recht op heeft, omdat het voor het
zieleleven van de grootste waarde is, in de moedertaal het Evangelie te horen. Het woord:
„hoe horen wij hun in eigen taal de grote werken Gods verkondigen," wijst gebiedend
de weg, die ook de psychologie en ons hart als de beste prijzen, en die niet alleen voor
de heidenen geldt, maar ook voor de Friezen.
Is daarom van godsdienstig standpunt gezien de verschijning van het Nieuwe Testament
toe te juichen, ook taalkundig gezien brengt deze gebeurtenis ons vooruit. Het lezen van
de Bijbel is van grote invloed geweest op de Nederlandse taal; zo zal ook de Friese
vertaling een bewarende en opbouwende kracht zijn voor het Fries. Het taalgevoel, dat
nu door allerlei vreemde invloeden besmet en verzwakt wordt, zal er krachtiger door
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worden. Bovendien zal het „minderwaardigheidsstempel ", dat het Fries in veter ogen
nog bezit, weer iets verbleken en daardoor zal het beter stand kunnen houden.
Ondertussen is Dr. Wumkes begonnen met de vertaling van het Oude Testament. Wij
hopen dat het geen 25 jaar meer duurt, eer we de gehele Bijbel in 't Fries bezitten.
LOF FEN ALLE TIDEN. FEDDE SCHURER. 1

)

Bij bovenstaand onderwerp sluit zich enigszins aan een bundel psalmen, gezangen en
liederen door Fedde Schurer overgebracht. Het is de lof, die de gemeente van Christus
van alle tijden haar Schepper en Verlosser heeft toegezongen. Het zijn welbekende
psalmen en gezangen, die in de kerk en in het huisgezin aan het zondegevoel, de dankbaarheid en de toekomstverwachting uiting hebben gegeven. De gemeenschap en de
eenling hebben hun geloof er in beleden. Het is een groot voorrecht, dat nu ook de
Friese stem zich kan mengen in deze zang die van alle plaatsen is opgestegen.
Schurer hield zich bij deze overzettingen zo dicht mogelijk aan de Hollandse tekst. Het
eigenlijke van een lied is de sfeer die 't omgeeft en die werd door een dichte aansluiting aan de te vertalen tekst zo goed mogelijk behouden. Na ze eenmaal gelezen
te hebben, zijn ze dan ook niemand vreemd meer. De overbrenging is goed geslaagd,
overtreft soms het oorspronkelijk.
Aan het huisgezin, de school en de vereniging nu de taak om deze liederen opnieuw
tot een belijdenis te maken.
Ter kennismaking druk ik hier af de eerste strofe van het Lutherlied, met zijn forse
inzet ;
God is in heech en sterk kastiet,
In taflecht for dy 't lije.
Al wankt fordjêr fen fjur en stiel
Syn macht scil us bifrije.
Mei driginge en fortoan
Komt de tilde fijan oan ;
Syn rissing gloedet read
Fen wredens, bloed en dead
Fen twang en tyrrannije.
IT ANKER. R. P. SYBESMA. 2

)

In Opw. Wegen VI p. 240vv. besprak ik van deze schrijver een bundel sonnetten die
door hun beheerste vorm en strakke uitbeelding van de Friese natuur tot de beste
behoren van onze letterkunde. Nu ligt voor me een bundel proza-schetsen. Als dichter
heeft Sybesma de laatste jaren vrijwel gezwegen ; hij heeft zijn proza, waarvan het
ontstaan samenvalt met zijn sonnetten, verder ontwikkeld.
In een sonnet dat als motto aan de bundel voorafgaat en de titel wil verklaren, schijnt
de schrijver te zeggen, dat hij afstand doet van alle litteraire vormen en zich zo dicht
mogelijk aansluit bij het volk : „het anker werpt hij uit in Friese grond, op Friese ree,
1) J. Kamminga, Dokkum.
2) Brandenburgh & Co., Sneek.
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waar hij veilig ligt tegen de stormen, en al wat hij op zijn reis naar vreemde streken
heeft gewonnen moet overboord !" Dus de Friese literatuur moet op eigen wegen zich
verder ontwikkelen. En dat eigene moet het volk spreken van eigen strijd en moeiten,
van liefde tot het werk dat de seizoenen de mens opleggen. -- En zoo zien wij in deze
verhalen meest kleine levens hun dagelijkse worsteling voeren. Geen strijd om wat
men verheven noemt, maar de heel gewone worsteling om een eenvoudig, klein geluk,
liefst op eigen erf gewonnen. We lezen van boeren en arbeiders, die door volharding
en overleg hun bezit uitbreiden ; van hun liefde tot het vee, een veulen of een enkele
koe ; en boven dit menselijk gebeuren, het bouwend of vernielend, vinden we de natuur,
die deze mensenlevens meest een tragisch verloop geeft. Slechts een enkele weet zich
door eigen geestkracht staande te houden.
De taal van Sybesma sluit zich dicht aan bij de gesproken. Hij schrijft eigenlijk een
gestileerde spreektaal en toch bijna zonder dialoog, daardoor weet hij 't kenmerkende
van de Friese omgangstaal, die meer aanduidt dan ze zegt, te bewaren.
Zo vinden wij hier volk, natuur en taal in innig verband, dit geeft aan deze bundel een
rijk leven. Mijn bezwaar is dat de schrijver niet boven de natuur weet uit te komen
en de genade niet de levensfataliteit breekt.

SATE HUMALDA. R. BROLSMA. 1

)

Ook op Brolsma heb ik in voorgaande kronieken al enige malen de aandacht gevestigd.
In deze jaren kwam een nieuw werk van hem uit : Sate Humalda, dat al de deugden
van zijn vorig bezit. Hij schetst ons hierin het leven van een boer uit de jaren van
1880, in Friesland bekend als zware crisis -jaren van de landbouw, jaren van snelle achteruit- en ondergang van menige boerenfamilie door de grote concurrentie van Amerika,
jaren ook van de opkomende arbeidersbeweging. Ook de boer hier getekend gaat
hard achteruit, wordt arbeider en visser, tenslotte komt hij in een achterbuurt van
de stad terecht, waar hij, die de zee en het land heeft gekend, niet kan aarden. Zijn
bloedverwanten trekken naar Amerika, maar zijn vrouw weigert haar familie te verlaten.
Beiden lijden diep. Door een oude kennis geholpen, die dit zonder risico voor hem
zelf kon doen, raakt Arjen Anema weer op een boerderijtje en met zwaar werken,
veel ontbering, en geholpen door een opgaande tijd, komt hij er weer bovenop. Nu
sluit hij, die in afzondering van de andere boeren had geleefd, zich aan bij de S.D.A.P.,
waar hij zonder enthousiasme door de arbeiders wordt ontvangen.
Brolsma's kracht is het typeren van de mensen, en dat is ook hier weer uitstekend.
De dialoog is voortreffelijk. Maar een gegeven als de eerste rode optocht naar Leeuwarden,
ligt buiten zijn kunnen en aan de tekening daarvan waagt hij zich dan ook terecht niet.
Een mooi boek, waard om gelezen te worden, vooral nu.

FRYSKE SKETSEN. 2

)

De twee bovengenoemde schrijvers treffen we ook met nog tien andere aan in een
bundel korte schetsen. Twaalf goede verhalen in één jaar zijn blijkbaar te veel gevergd,
1) Brandenburgh & Co., Sneek.
2) A. J. Osinga, Bolsward.
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want ik moet bekennen dat er enkele onder zijn, die best gemist hadden kunnen worden,
zoals die van Hero Cammingha, Fedde Schurer en B. S. Pollema. Onder de andere zou
ik vooral de aandacht willen vestigen op Libbensjoun en Sang fen 'e sé, die mij het best
voldeden. Het eerste tekent ons de milde liefde van een oude eenzame woonschuit bewoner voor zijn kleinzoontje en voor de vrijheid ; 't tweede, het harde leven van
een visser-jager-strandjutter, wiens zoon verdronk door de schuld van een concurrentberger; deze „moordenaar" wordt vele jaren later door de oude man, zij 't met enig
gewetensbezwaar, op 't slijkerige Wad in levensgevaar achtergelaten. Naast deze twee
bevat het boek ook nog een goede schets van een „bakvis ", wel een van de moeilijkste
soort mensen, die door hun eigenaardig karakter de naastbetrokkenen soms wanhopig
maken, maar waarvan de tijd toch heel veel terecht brengt.
HENGIST EN HORSA. S. KLOOSTERMAN.I)
In dit verhaal wordt de sage van Hengist en Horsa, twee Friese koningszonen, die naar
Engeland vluchtten, naverteld. De liefde speelt er een grote rol in en die is
in de lyrische taal van de schrijfster goed weergegeven, maar daardoor ging de strakke
stijl, vereist voor een sage, verloren. De inkleding is modern, de inhoud is niet van en
voor deze tijd en dit geeft aan dit werk een tweeslachtig karakter.
TOER EN TSJERKE. E. B. FOLKERTSMA. 2
Een boek van deze schrijver is wel een kostelijk bezit. Zijn proza dat tot het beste
behoort dat er in Friesland geschreven wordt, lag in allerlei tijdschriften - verspreid. Voor
een deel is het nu hier samengebracht en daardoor zijn we in de gelegenheid om opnieuw het klare oordeel, de indringende kennis van mens en volk, de gave menselijkheid, het diepe zondebesef en het sterke geloof van Folkertsma te bewonderen. Het
werk bevat litteraire kritieken, essays over de taal- en volksbeweging en over andere
onderwerpen, en litterair werk in meer engere zin. Toch is het geen mengelmoes, want
het is uit één geest geschreven.
Die geest benaderen we wellicht het gemakkelijkst van uit de titel „Toren en Kerk".
Op het Friese land ziet men overal de torens en kerken opstijgen. Vooral in het Noorden
rijst de bekende steenklomp met zijn zadeldak omhoog. Bij die toren hoort de kerk.
Samen beheersen ze het dorpsbeeld. De toren nu is voor de schrijver het symbool
van het Fries-Germaanse leven : stoer, onwrikbaar en strevende naar het licht ; daarnaast staat de kerk, die dit leven oordeelt, omdat in de kerk Christus heerst, Die alle
leven oordeelt in zijn zonde, maar ook verlost. Zo worden ze samen het teken van de
verbinding der twee krachten, die ons volk moeten beheersen. Als ik het beeld nog
even mag voortzetten, zou ik willen zeggen, dat de schrijver de klok van de toren is,
die met zijn metalen stem steeds weer zijn volksgenoten roept tot Christus. Wanneer
men nu zou menen dat dit werk alleen koel en fors is, zou ik een verkeerde indruk
hebben gevestigd. Want Folkertsma schrijft uit zijn hart ; 't verstand zwijgt niet, tenslotte
blijkt echter, dat bij alle dingen dit niet het laatste woord heeft, dat integendeel de uit-

1) Brandenburgh & Co., Sneek.

2)J. Kamminga, Dokkum.

FRIESE KRONIEK 1933 en '34

201

•
gangen van het leven uit 't hart zijn, en dit hart is moedig, maar ook teer. Het wijst op
plichten en vraagt om rechten, maar voelt zich nietig en nutteloos tegenover de
Almachtige.
Omdat deze werker van deze geest is doortrokken, bewondert hij Augustinus en brengt
diens Confessiones in het Fries over ; vereert hij de profeet Bilderdijk, striemt hij de
kerk om ze tot haar roeping aan te zetten, geselt hij de passiviteit der Friezen, legt
hij heel het leven en de uitkomst van ons werk in de handen van God, bij Wie de uitslag
veilig is.
POEZIE.
Vier bundels poëzie verschenen in deze tijd, waarvan we twee iets uitvoeriger willen
bespreken. De eerste is die van J. H. Brouwer, die enige jaren geleden met de Gouden
Ure 1) kwam en nu In string Fersen 2) ons aanbiedt. De verscheidenheid is in deze bundel
niet zo groot als in de vorige, die ook de neerslag was van een lange reeks jaren. We
vinden hoofdzakelijk twee soorten verzen : natuur- en sociale lyriek. Een stille, intieme
stemming, die naar het weemoedige trekt, is de grondtoon van het natuurvers ; 't is,
meest een klein geluk dat tot zingen drong; daarnaast zijn het de herfst, de wolken,
het riet waar de zicht voor klaar ligt, de vallende kastanjes, die de dichter onder de
indruk brengen van het vergankelijke en hem doen peinzen over de eeuwigheidswaarde
van het leven. De sociale lyriek heeft een warme menselijke toon ; ze geeft het leed
van deze tijd geleden door de werkloze. De klank wordt niet bitter en scherp.
Doordat de dichter G. Stuiveling in „Tijd en Taak" een vertaling in het Nederlands
gaf van een vers uit de bundel, kan ik U een proeve er van voorleggen met vertaling.

KASTANJES.
In stille moarn en net it minst biwegen,
En net in stim dy troch de dize giet ;
Allinne dript, ut beammen lans de wegen,
Yn 't giele leaf it treasteleaze liet.
It libben, yn al inger rounte sletten,
Ebbet en gliidt de rest yn, deade -stil.
Eft ek it bange bounzjen fen us herten
Yn 't selde ritme sliepend stjerre stil ?
De dize dript... . den, op 'e stille strjitte,
Knappe kastanjes en de frucht springt bleat.
Mocht sa us siele ut lichems hoalling sjitte
En glánsgjend iepenboarste yn 'e dead I
') Zie 0. W. IX p. 299.
2) Brandenburgh & Co. Sneek
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Vertaling :
De morgen stil, en zonder 't minst bewegen;
Er gaat geen stem zelfs door het nevelgrijs.
Alleen verdrupt, uit bomen langs de wegen,
In 't gele loof een troosteloze wijs.
Het leven, in al kleiner kring besloten,
Ebt en verglijdt tot dood -verstild bestaan.
Zal ook het bange bonzen onzer harten
In 't zelfde ritme slapend sterven gaan ?
De nevel drupt...... dan, op de stille straten
Knappe kastanjes en de vrucht springt bloot.
Mocht zo de ziel uit lichaams huis ontschieten
En glanzend openbarsten in de dood.
Gelukkig verscheen in 1934 — eindelijk — ook een bundel van Gerben Brouwer, getiteld „Weagen" (Golven).') Lang hebben we moeten wachten voor de dichter ging
bundelen, hoewel zijn verzen het zeer waard waren, om hun zuivere kunst, maar ook
om hun inhoud : de worsteling van God met de mensenziel. Daarom vooral zijn we met
dit werk zo ingenomen ; met Fedde Schurer behoort Brouwer tot de dichters uit het
Kristlik Frysk Selskip.
Zijn verzen zijn van een sterk gevoel, dat door een mooi rhetorisch geluid wordt verklankt,
dat me steeds weer bekoort. Naast deze staan ook andere in een meer „moderne" vorm,
waarin de dichter niet meer zingt, maar spreekt. Ze zijn van een latere datum en luiden
misschien een nieuwe tijd in. Het beste van deze „moderne" verzen is wel de „Danse
Macabre", waarin de optocht achter de dood in zijn verschrikkelijke realiteit en variatie
scherp gezien is. Van de andere noem ik het „De Profundis", waar de stem de klank
krijgt van die der profeten en heel de wereld meeroept om verlossing.
Minsken en fé !
Wilden en marren ! rop mei my d'ivige oan,
Wetters en wolkens ! bring Him mijn klacht
een vorige kroniek wees ik al op de mooie Paas- en Hemelsvaartliederen. De vertalingen
van psalm 27 en 68 staan hiermee op een lijn. Hoor van deze laatste de eerste twee regels:
De Hear stiet op mei wrek en wea !
Syn grime brant de himel rea !
en ge zult het met me eens zijn, dat we van deze dichter nog veel verwachten mogen.
Volledigheidshalve noem ik nog twee gedichtenbundels in '33 en '34 verschenen : Ge
Rilke oerset fen O. Postma en Fersen fen P. v. d. Burg. Op twee andere-dichtenf
werken, een litterair-historisch van Dr. Wumkus en een toneelstuk van Kalma, hoop ik
binnenkort terug te komen. K. F.
1

) J. Kamminga, Dokkum.

ZO IS HET LEVEN')

H. DE BRUIN

Daar is „Bartje ". We hadden van te voren al een glimp van hem opgevangen. Ter nadere
kennismaking liet de uitgever op de bandomslag een portret afdrukken. Als het anderen
gaat als mij, dan zullen ze deze beeltenis na lezing van het boek gevoeglijk kunnen
missen. Want al hoort dit jochie misschien tot Bartje's type, op-en-top- Bartje is het niet.
Anne de Vries, de authentieke portrettist van het Drentse boerenjongetje kan maling
hebben aan den fotograaf. Hij gaf als litterair kunstenaar met vaste hand en aandachtige
toewijding een jongensfiguur van karakter en formaat.
Dit verhaal van de lotgevallen van een arbeidersjoch, van zijn kijk op het leven en
de grote mensen, betekent een uitstekende litteraire aanwinst. Uit dit werk blijkt de
bijzondere opmerkingsgave van den auteur, zijn vermogen om met doeltreffende middelen
weer te geven, wat hij ziet en wat zijn gevoelige intuïtie bespeurt.
Dit boek is in de eerste plaats een product van de ogen, van scherp toezien, van
een onbarmhartige controle van hetgeen zich als werkelijkheid voordoet. Zoals Bartje
het zelf overlegt, op een der laatste bladzijden : le moet alles wat zo mooi liekt, van
nabij bekieken dan blieft er meestal niet zo veule van over.
Deze werkelijkheidszin heeft den schrijver tijdens zijn arbeid voortdurend geregeerd.
Er is slechts „een beetje droom" en „een beetje bedrog ". Een droom die telkens door
het harde lot te gruizel wordt geslagen, bedrog, waarvan het wrede, wrevelige leven
herhaaldelijk het masker afrukt.
Dit boek zal niet maar onder de aandacht gebracht of aanbevolen kunnen worden met
het vlakke recensie - zinnetje : met genoegen, klimmend genoegen zelfs, gelezen. Het
levenslot en de ervaringen van Bartje zijn allesbehalve genoeglijk.
Ik laat voorlopig daar, of er onder andere ook een probleemstelling aan dit boek ten grondslag ligt, maar zeker is, dat hier geen poging aangewend werd, om een hedendaags
of een algemeen probleem tot oplossing te brengen. De gedachten komen niet tot

rust.
Voor degenen die nog maar op een eerste indruk afgaan, die denken, dat ze straks
aan de leutige gedragingen van een kleine snuiter doorgaans hun pret zullen beleven,
klinken deze opmerkingen mogelijk vreemd. Ik wil ze in hun verwachtingen niet geheel
teleurstellen : Anne de Vries heeft aan de humor ruime plaats gegeven, en over het
algemeen ook op een wijze, die hem aanvaardbaar maakt. Maar schrijnend is deze humor,
vermurwend vaak.
Het is niet de minste verdienste van een boek, dat het je wat doet, dat het je in
1)

Naar aanleiding van „Bartje ", door Anne de Vries. G. F. Callenbach, Nijkerk.
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verrukking of in opstand brengt. De tendens mag er natuurlijk nooit duimen-dik op liggen.
Welnu, Anne de Vries treft het verwijt niet, dat hij grove handwijzers zet in allerlei
gebieden, waar hijzelf het spoor bijster is. Hij geeft het leven-zelf ons als geleider mee,
hij laat ons door Bartje's bril kijken, al wisselt hij hem wel eens voor zijn eigen kijker,
terwille van het uitzicht — maar het ding is niet moeilijker te hanteren dan een „so

easy".
Ik zal niet proberen in een omschrijving een nadere waardering of indruk te geven van
het fijnzinnig conterfeitsel van het jongetje Bartje. Ofschoon hij de hoofdfiguur is, is
het zelfs de vraag, of hij de aandacht zo sterk trekt, dat onze blikken achteloos heen glijden over de entourage van zijn beeltenis, over de achtergrond waaruit hij naar voren
komt. Ik zelf heb een sterker indruk overgehouden van die dingen waarmee hier de.
sfeer rondom dit jongensportret werd geschapen, dan van het gebaar en de gelaatsexpressie van de gestalte op de voorgrond.
Meer dan het landschap -- ofschoon dit ook een goede omtrek heeft -- valt op : het gezin
zoals het binnen het interieur van de woning verkeert, hun levenslot.
Vader Bartels is boerenarbeider. Hij is geen uitzonderingsmens, maar eentje van het slag,
zoals wij ons gemeenlijk boerenarbeiders voorstellen : onder de doem van het zware
werk, dat lang en moeizaam wordt overeenkomstig de duur en de hevigheid der seizoenen.
Een werkslaaf, die thuis zijn opstandigheid lucht en wreekt, die bij den boer zijn chagrijn
verbijt. In huis gedraagt hij zich volgens zijn teugelloze nukken, op het werk naar de
aard van den onderworpeling. Hij vloekt, drinkt en zwaait de „klabatse", en moeder
behandelt hij niet zachtzinnig. Als je haar geloven mag, dan slaat hij meestentijds maar
op onverantwoordelijke manier met haar lijf en leven om.
Het laat zich raden, tot welk een sloof vrouw Bartels vervalt. Ze wordt minder ontzien
dan een beest, wanneer het zijn „zware tijd" heeft. Zij moet zich vergenoegen met de
restjes, de kostwinner krijgt de beste brokken. Als Bartje levenswijs begint te worden,
dan schat hij vader ongeveer op die wijze. Moeder komt in die dagen bij hem in aanzien, omdat zij omgeven is door „het geheim ". Voor haarzelf werd dit door ervaring
reeds nuchtere, dreigende realiteit.
Lammechien vertegenwoordigt het proletarische type, dat zo zoetjes aan genoeg krijgt
van de armoed. Zij weet wel andere pleiziertjes, wat opschik en af en toe een vrijer
met losse handen. Tenslotte loopt ze natuurlijk tegen de lamp. Dan hebben we Arie
nog, de stotteraar, de verschoppeling, die van pure eenzaamheid in het avontuur verdwaalt, misdadig wordt en op 't eind in het tuchthuis meer vrede heeft dan thuis.
Het noodlot wijzigt de omstandigheden als volgt : Ze moeten eerst bijna uit het huis
weg, omdat het in de verkoping komt. Nog een kleine tijd hebben ze echter geluk,
omdat de boer die de woning koopt, meteen vader mee overneemt als knecht. Dit geluk
bergt echter het ongeluk. Die boer, een Groninger, kijkt zijn arbeiders met de hakken
nog niet aan. Bartels is bang voor hem. Maar op een dag als een vrijer van Lammechien
hem werk in de stad voorgespiegeld heeft, geeft hij in overmoed zijn baas een grote mond,
als de boer over een jongensstreek van Bartje komt rechten. Dan staan ze op de keien.
Volgt : het verblijf in de Lange-Jammer, een buurtje waar het uitschot huist. Onder
deze vernedering, de armoe en de treiterende werkloosheid steekt allerlei slechtigheid
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uit verweer de kop op. Tot er een ouderling van de Gereformeerde kerk verschijnt,
die Bartels, op voorwaarde dat hij zijn kinderen van de Hervormde school afneemt
-en naar de Gereformeerde stuurt, en dan ook trouw te kerk komt -- aan werk helpt.
Ze wonen dan weer in een wit huisje op de hei, maar ze zijn er nog niet, pas op. Van
louter uitputting bezwijkt moeder voorgoed. De dominee kan haar niet bijstaan. Opoe
Tjobbe helpt haar dan toch uit de bedstee in de hemel. Daarna de begrafenis zonder
veel omhaal, de korte, vreemde tijd van weduwnaarschap. Tot vader een grof „heide
lompe kinders er bij in haalt en pantoffelheld wordt. Het gezin stuift-wief"mtvr
vervolgens spoedig naar alle windstreken uiteen.
-Onder dit alles is Bartje het pientere jochie, die helpt waar 't hem geraden schijnt,
-die zich achterbaks houdt als 't hem niet pluis lijkt. Het grote-mensen-gedoe vindt hij
raadselachtig, het leven een moeras gelijk. Alleen de hemel dunkt hem geen bedrog. In
God heeft hij meer vertrouwen dan zijn slag op slag onverhoorde gebedjes rechtvaardigen.
Zo is het leven. Anne de Vries heeft niets verbloemd.
,

Wat is er toch in „Bartje" dat maakt, dat de gedachten na het beëindigen van deze lectuur
kwalijk tot rust komen ? Wil dat zeggen, dat het boek in laatster instantie toch niet,
of niet helemaal bevredigt ? Is het mogelijk, dat na de confrontatie van de inhoud met
het leven een volmondig „ja" volgt, een volkomen waardering van deze open eerlijkheid
tegenover het lot, en dat er toch nog een wens in een of ander opzicht overblijft ?
Het is mogelijk. En wel daarom, omdat er van een of andere oplossing : bijvoorbeeld
van het conflict tussen het geestelijke en het stoffelijke in „Bartje" geen sprake is.
De lezer mag zich afvragen, waarom er zelfs bijna geen uitzicht geopend wordt op zulk
een oplossing. Hij mag daarbij de vraag stellen, of de schrijver zelf niet aan een mogelijkheid gelooft, die wijst in de richting van verzoening.
In elk geval staat er achter het slot van deze geschiedenis een vraagteken, een onzekere
toekomst, wijd en gevaarlijk als het moeras, waarin Bartje het pad zoekt naar het geluk.
Bartje is op zijn quivive ; hij weet maar al te goed, dat de vogel die voor zijn voeten
vleugellam over de hei struikelt, hem voor de mal houdt, om zijn gedachten van de
ware toestand af te leiden. Bartje kiest „eieren voor zijn geld", het wisse voor het onwisse.
Er is iets mistroostigs in, dat dit kind, hoewel dubbel en dwars gewaarschuwd, toch
maar weer naar het gereedschap grijpen moet, waaraan al zijn leden zich krommen
zullen tot er wellicht geen kracht meer is, en geen hoop.
Waarom geen hoop?
Wij moeten volkomen eerbiedigen, dat de auteur het kleine mensenkind van de Drentse
hei niet op een of andere manier buiten de cirkelgang van zijn lotgenoten geleid heeft.
Er schijnt geen ontkomen aan. Met deze fatale gedachte stelt hij de gemeenschap, waartoe
hij zijn boek zendt, voor een vraag. En wel voor deze : of het niet waar is, dat het
materieele tekort noodzakelijk een toestand schept, waarin de natuurlijke liefde verstikt,
waaronder de geestelijke groei zelfs in de kiem armtierig en schraal blijft.
Het meedogenloos realisme van den schrijver roept meer vragen wakker. Onder anderen
of wij, zo de dingen in deze tijd staan, zullen moeten vasthouden aan beweringen als
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zulke : dat een boerenarbeider tout court een boerenhond is, dat de boerenwerkgever
zich doorgaans als een bullebak gedraagt, dat de kerk in de ergste maatschappelijke nood
en de daarmee blijkbaar verbonden geestelijke achterlijkheid met haar bijstand tekort
schiet, dat haar ambtsdragers dikwijls meer zaakbezorgers dan zielszorgers zijn.
Het lijkt me toe, dat, wil het verweer recht van bestaan hebben, dat hier in „Bartje"
toch ook weer niet de al te bekende schema's vermeden zijn, er in de maatschappelijke
verhoudingen nog wel een en ander gewijzigd zal moeten worden.
Ik houd natuurlijk voor ogen, dat de levenswerkelijkheid in een boek door en in de
verbeelding herschapen wordt, dat de schrijver de dingen naar eigen keur rangschikt,
dat zijn wil beslist over de loop der gebeurtenissen ; dat hij-zelf lotsbeschikker is, althans
de machten stelt die de personen en voorvallen in zijn werk zullen regeren. Tenslotte :
dat ook in zijn reconstructie van het leven tot uitdrukking komt, aan welke machten
hij de sterkste invloed toekent, het sterkst gelooft wellicht.
Bestaat er kans, dat dit realisme leidt tot een sceptische, vervolgens passieve, levenshouding ? Dat zal daarvan afhangen, of iemand meent, dat wij willoos aan de overmacht
van de natuur, of aan de invloeden van het milieu, aan onze zinnen en driften overgeleverd
zijn ; of dat men gelooft in een kracht, die deze doem doorbréken kan. Waarbij het
natuurlijk niet genoeg is, eraan te geloven, zonder dat stelselmatig verzet op te geven,
waarmee alle inbreuk op onze houding afgewezen wordt.
De inhoud van „Bartje" wordt door twee stromen bevloeid : één, die tot bron heeft
de aandachtige genegenheid voor het kind tijdens de periode van vorming in gezin en
school ; één, die ontspringt aan een speciaal georiënteerd, sociaal besef. Die tweede,
donkere vloed beheerst het aspect van dit levensgebied vrij sterk. Om de schaduwen
als het ware materieel nog tastbaarder te maken, hadden ze misschien over helderder
licht getrokken moeten worden. Maar het zij zo. Dit is werk van bekwame hand ; met
een uiterst boeiende visie op het onderwerp.

PUNTJES BIJ PAALTJES

B. VAN NOORT

HET „MAAR" BIJ BARTJE.
Met grote belangstelling hebben we gewacht op de ontvangst bij 't publiek van 't debuut
van Anne de Vries. En...... de schr. heeft geen klagen, z'n boek is een schlager geworden,
de meest neutrale en niet- literaire bladen kondigen het aan als een meesterwerk. De
Chr. pers Is al even enthousiast...... alleen komt hier en daar een „maar" te voorschijn.
Over dat „maar", die reserve in de toejuiching, moet iets gezegd worden, vooral als
die reserve leidt tot een daarop volgende totale afwijzing van het boek.
Wat is 't geval ? De Vries vertelt van een zeer slordig kerkelijk meeleven in 't gezin
van Bartje's vader. Slordig van beide kanten, van de kant van 't gezin en van de kant
van de kerk. Feitelijk bemerken we weinig van de kerk in 't boek, er worden geen
pogingen aangewend om dit gezin te trekken...... tot opeens een ouderling ver
vader Bartels werk belooft als hij z'n kinderen afneemt van de school, waarop-schijntde
ze met genoegen zijn en ze stuurt naar de Gereformeerde school, welke school versterking van 't leerlingenaantal nodig heeft wil er geen lid van 't personeel ontslagen
worden. Dit feit uit 't verhaal heeft 't misnoegen opgewekt van sommige recensenten. Het
„Calvi n istisch Weekblad" van 5 Juli'35 noemt dit gegeven een „onwerkelijk
beeld ". De recensent acht de voorstelling der feiten „onwerkelijk, niet - bestaanbaar ".
Nog feller van toon is de recensie van G. in 't „L e i d e r s b I a d" (voor Geref. Knapenen Meisjesvereen.) van Juni '35. Daar staat : „Ik vind het een deprimeerend boek. De
geschiedenis van een arbeidersgezin, waarin de opbeurende kracht des geloofs wordt
gemist.......'t Is alles even triest en droef. Misschien komt het zoo in de praktijk voor ;
ik hoop en geloof van neen ! Maar 't geheele geestelijk en kerkelijk leven wordt hier
tot een walging gemaakt. En die walgelijke menschen zijn dan speciaal Gereformeerd ".
Vooral dat laatste zinnetje wekt sterk de mening, dat, indien de personen uit „Bartje",
Hervormd of Luthers geweest zouden zijn, dat dan de recensent 't boek met genoegen
zou hebben gelezen.
De heer G. geeft een recensie die geen recensie is ; van bouw, stijl enz. zegt hij niets,
misschien is hij daar ook te ondeskundig voor, maar alleen uit hij z'n afkeer omdat leden
van z ij n kerk niet op z'n fraaist uitgebeeld zijn. De Vries valt echter geen kerk aan, maar
geeft een situatie waarin mensen die tot een bepaalde kerk gerekend worden, geen
mooie rol spelen.
Als de heer G. het voor 't zeggen had zouden we alleen romans krijgen, die ons aangenaam aandeden, die ons een zelfvoldaan gevoel gaven, zoiets als : „Wat doet onze partij,
groep of kerk 't toch goed !" Is daar de roman voor, laat staan of dit gevoel Christelijk
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is ? We moeten 't durven, om een boek dat ons pijn doet, maar waar blijft, toch te aanvaarden. Misschien is een boek dat pijnlijk voor ons is, tegelijk voor ons van grote zegen.
Wie „Bartje" las, is mede getroffen door 't droef- kerkelijk leven, maar zou dat bij de
armste arbeidersgezinnen op de Drentse hei zoo onbegrijpelijk, zo onbestaanbaar wezen?
Wie 't boek las, voelt dat de auteur hierin ook waar was. We weten toch ook uit meer
culturele gebieden van ons land gevallen als dat „schoolgeval" uit „Bartje ".
We komen dus op tegen de stelling dat een roman met de situatietekening onze propagandistische inzichten moet steunen. Een verhaal kan onze waardering zeer goed verwerven, ook al gaat 't daar tegen in.
„Bartje" is volop een Christelijk boek. Velen verstaan daar nog onder een boek met
enkel suikerheiligen of fondantpoppetjes, die 't kwaad bijna niet kennen. Anne de Vries
geeft de mensen in hun volle zijn, hij geeft een betrouwbaar zielebeeld en...... daardoor
ziet hij wel eens iets, dat ons onaangenaam is. Maar gelukkig heeft hij z'n beeld niet
bijgewerkt en 't minder-fraaie niet gemaskeerd. Vooral in moeder Bartels, de zwoegende
daglonersvrouw en in Opoe Tjobbe staat voluit de beslist Christelijke basis van 't boek
gegeven.
Het boek is vol met paedagogische lessen en niet steeds vleiend voor ieder onderwijzer.
Zouden daarom de onderwijzers dit boek afkeuren met een : „zo iets bestaat niet".
Het zou al te dwaas zijn !
De „N e d e r I a n d e r" van 28 Juni '35 voorzag deze moeilijkheden en eindigde z'n
brede bespreking zeer juist aldus : „Wie goed naar hem (d.i. Anne de Vries) luistert,
hoort er den smartkreet van den kunstenaar in dat hij die levens zóó heeft moeten
schetsen ".

DE DUIKER

W. HESSELS

Hij daalde in de zee.
Boven hem sloot het ruisend vlak zich dicht.
Nog drong een laatste schijn van licht
in deze effen stilstand om hem heen.
Maar ook dit minderde, er was een zweven
van vage vormen, plotseling dichtbij.
Een eeuw'ge schemering heerste, vol van leven,
vreemder dan dat van lammergier en bij.
Dan kwam een bruinig donker, als uit lagen
van modder opgeweld, een dikke damp
die roerloos stond, maar waar nochtans een dagen
in gloorde als van een mistomfloersde lamp:
ook hier was leven, vreemder, duisterder
dan al 't tot nu geziene, uitgerust
met eigen rusting, om ook hier te sluipen,
te moorden, te voldoen aan sombre lust,
te léven. Was er dan geen einde
Uit dieper donker tilde een plant zijn armen
roerloos en plomp. Toen greep een angst hem aan,
oer- huivering die door zijn lichaam deinde,
om 's levens oorsprong, wreed en zonder naam.
En aan het touw rukte hij wild naar boven.
Dan trokken zij hem langzaam uit dien poel.
„O schemering, o dageraad, ik voel
Uw nadering, niet te geloven.
Uw schijn verblindt mij, maar nog altijd zie
ik dit visioen, hoe kom ik het te boven
0 donker, donker dat ik aldoor zie......"

('76

OTAMA

W. HESSELS

De onverbroken vrede van een vijver,
het bloemomrankte, marmeren paleis,
de lachende ogen die zich naar hem neigen,

broze weerspieg'iing van het paradijs, —
zó was zijn jeugd. Rondom een haag van rozen,

ring van geluk om deze zuiv're steen.
Maar wie raadt in dit kind het heimlijk blozen,
het angstig voorgevoel van schuld en leed ?
Grenzend aan deze tuin : de donk're wereld.

Heeft hij verrukt gedroomd van hare pracht ?
Ach, tranen, tranen hebben moeten leren:
licht is het leven, maar zijn kern is nacht.
Toen is hij heengegaan op zoek naar vrede,
latende jeugd en lust en bloem en vrouw,
om ongestoorde stilte in te treden,
zonder begeerte, zonder vreugd of rouw.

OVER H. MARSMAN

T. DE BRUIJN

(Naar aanleiding van „De dood van Angèle Degroux").

Aan H. Marsman.

De dood van Angèle Degroux is door de Nederlandse letterkundige kritiek over het
algemeen ongunstig beoordeeld. Van aestheties standpunt bezien valt er op deze roman
inderdaad het een en ander aan te merken. De compositie is zwak, een behoorlijk
slot ontbreekt, enkele figuren zijn te veel in de schaduw gebleven en het boek is
wat topzwaar door een te veel aan beschouwingen.
Met dat al blijft het mijns inziens een belangrijk en aangrijpend document ; niet het
minst omdat het een sterk autobiografies karakter vertoont. Daarom heb ik gemeend
na Stronkhorst's bespreking (Opwaartsche Wegen 12 —4) nogmaals op dit boek te
moeten terugkomen. Het ligt niet in mijn bedoeling een uitvoerige recensie te leveren ;
liever wil ik nagaan in hoeverre de elementen in Marsman's overig werk ook hier
aanwezig zijn, welke deze elementen zijn en hoe ze In „de Dood van Angèle Degroux"
zijn uitgewerkt.
Gewoonlik wordt Marsman gerekend tot de „vitalisten ". De inhoud van het woord
vitalisme zal in de loop mijner uiteenzettingen nader worden gepreciseerd. Hier volsta
ik met erop te wijzen dat Marsman's waardering van leven en kunst in de eerste plaats
afhangt van hun intensiteit en niet van de richting waarin zij zich voortbewegen. Overigens
ontgaat hem de belangrijkheid van het ethies-religieuze moment niet. In de Appendix
van de Anatomische les (blz. 97 en 98) poneert hij weliswaar zijn vitalisties standpunt
en zegt hij met even zo vele woorden dat hij de dichtheid van leven stelt boven het
gehalte van de levensinhoud, maar hij voegt eraan toe „De levensintensiteit wordt
gericht en verdicht, geef ik toe, en misschien zelfs bepaald, door de strijd tusschen
goed en kwaad ".
Wie verwacht dat deze vitalist zich in zijn werk geheel of hoofdzakelik met de ,,geneugten des levens" zal bezighouden, vergist zich. Ongetwijfeld speelt het levensmotief
een voorname rot, maar onmiddellik daarnaast zien we een ander element : het motief
van de dood. De titels van zijn laatste boeken „Witte Vrouwen" (d.i. stervende vrouwen),
„Ponta Nigra" (de poort des doods) en ,,De dood van Angèle Degroux" leggen hiervan
getuigenis af. Het derde element zou ik het apocalyptiese willen noemen : de dreiging
en de roep van de eeuwigheid.
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Uit het bovenstaande blijkt wel, dat wij met de naam (of het scheldwoord) vitalist bij
Marsman, niet veel verder komen.
Marsman's mensenideaal — klaarblijkelijk aan Friedrich Nietzsche ontleend -- heeft hij
voornamelik (maar ook onder andere gedaanten treedt het op) gestalte gegeven in de
figuur van Penthesileia. Penthesileia -- „haar historisch voorbeeld doet niet ter zake"
is bij Marsman de uitbeelding van de autonome mens ; deze is heer over zijn bestaan en
kent geen andere norm waaraan hij zou gehoorzamen dan zijn wil, zijn begeerte, het
eigen leven zo sterk en intensief mogelijk te voeren :
„alleen het geruisch
van uw bloed en van uw hart het gehamer
vervulle uw lichaam, verstaat ge, uw leven, uw kluis —
zwicht nooit voor lippen :
samenzijn is een leugen en alle kussen verraad
alleen een hart dat tegen eigen ribben slaat
is een zuiver hart op een zuivere maat".—
(Uit „de grijsaard en de jongeling", Porta Nigra, blz. 22).
Penthesileia Is een heerseres ; een trotse, harde, bronzen figuur, zichzelf genoeg, wier
handelingen bepaald worden door en vanuit het eigen bestaan ; wier hoogste doel is,
zichzelf te zijn, haar leven te behouden en te behoeden tegen eigen zwakte en
inmenging van anderen. Daarom is Penthesileia eenzaam. Behoefte aan vriendschap,
liefde en gemeenschap is pathologies ; uit onvergefelike zwakte zoekt de mens daarin
steun en hulp bij anderen, zijn eigen zieleleven vervalsend. Vreemde, oneigenlike invloeden dringen daardoor binnen en beïnvloeden, veranderen het wezenlike.
„Penthesileia was voor mij een soldaat en ik aan haar zijde: een soldaat. Geen geliefden
vooral, en zeker geen vrienden......"
„De ziel, deze fijne nevelige vloeistof, heeft de fatale neiging, samen te vloeien met
nevenstof : twee miasmen, die zich verbinden tot de afschuwlijke ziekte der liefde :
een moeraskoorts. Penthesileia wist, dat het onteigenen, het verweven met het andere
wezen, onvermijdelijk uitloopt op een gistende, scheurende pijn, op een woekerende
felle ontsteking.....,"
„Door zelftucht, door gedrilde beheersching, door orde, door dwang, verkoelde zij
het vluchtige zielsvocht, zoodat het — vergeef mij de term -- terugaggregeerde tot
den eersten kristalstaat : lichaam. Daarom was zij slank, glad en onvruchtbaar. Daarom
doodde zij de verweekingen in haar gevoel, daarom bedwong zij de verteederingen
van haar bloed......"
,,...... zij wist, dat een zielsliefde het eenzame, harde lichaamsgeluk zou schenden ".
,,...... door de verbinding der lichamen resoneeren de zielen mee, en vervloeien, vertroebelen, vervalschen".
„Penthesilela verwierf het harde, strenge geluk : een volkomen beheerscht, doorstroomd,
gespannen, slank lichaam te zijn. Knaap -achtig weerbaar, gesloten, glad, rank".
(in memoriam Penthesileia, De Vijf Vingers, blz. 12).
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Ik heb Penthesileia een ideaal genoemd ; want deze heeriike mens, deze god bestaat
niet. Het is een droombeeld, een hersenschim. Niemand is volstrekt beheerst, niemand
wenst tot het uiterste eenzaam te blijven ; behoefte aan liefde en vriendschap kunnen we
bestrijden, ze is in ieder aanwezig. In dit opzicht bedriegt Marsman zichzelf niet. Hij
verbreekt eerlik de betovering van deze droom en beëindigt het bovengeciteerde stuk :
„Laat mij de gedachte aan haar snel, dapper leven en aan haar snellen, dapperen dood
koel en gesloten houden, laat mij niet denken aan de nachten dat zij snikte naar een omarm ing .. ...."
Maar Penthesileia is méér dan ideaal en hersenschim. Het is de gestalte, die Marsman
gaf aan de begeerte naar ongebrokenheid en harmonie, die de menselike kreatuur
van alle tijden heeft voortgedreven in het nooit eindigend conflict met zijn Schepper.
Tegenover, naast en dwars-door dit levensideaal gaat de dood.
Elk mensenleven komt op uit eeuwigheid en spoedt zich daarheen ten einde : een korte
bloei tussen twee doden. In dit bloeiende leven zelf is een diep -- meestal verborgen —
doodsbesef aanwezig. Vooreerst werpt het weten over een onherroepelik einde reeds
tijdens het leven een schaduw over het bestaan. Deze vrees voor de dood als einde onzer
menselike heerlikheid heeft in Marsman's werk telkens vorm gekregen. Het einde van
het leven is het einde onzer heerschappij, de bitterste vijand van onze autonomie, van
het Penthesileia- ideaal.
Ook d i r e k t echter ligt in het levensbewustzijn het doodsbesef ingeweven. In de
christelijke terminologie treffen we tevens uitdrukkingen aan, die spreken van een leven
uit de dood : Jezus zegt:
„Want zoo, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen maar zoo, wie
zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal het vinden" (Matth. 16 : 25). En in joh.
12 : 24 staat : „Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zoo blijft het alleen
maar indien het sterft, zoo brengt het veel vrucht voort".
De begeerte aan zichzelf te sterven is Marsman niet vreemd. Dit betekent het opgeven
van Penthesiieia's trotse eenzaamheid, toegeven aan het verlangen naar gemeenschap,
naar liefde. Het vers Penthesileia in „Paradise regained" eindigt:
„hunkerend naar verraad en ondergang,
en angstig om die beide, diep ontsteld,
weert zij de warende gestalt'
die door haar tent sluipt,
vaag en overal -en kantelt zich,
en klemt zich
aan den wand......"
De bedreiging van de dood en de hunkering naar het sterven aan zichzelf, geven
Marsman's werk een sterke gespannenheid. Alle krachten worden samengetrokken els
mobiel gemaakt tegenover de nu en later dreigende ondergang van het eigen wezen.
Nergens wordt het conflict weggeidealiseerd of in schone schijn „harmonies verwerkt".
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Penthesileia en de dood blijven twee altijd strijdende nooit overwinnende of overwonnen
rivalen. De wèrkelikheid van de dood botst onophoudelik tegen de wèrkelikheid van
het leven.
DE OVERTOCHT.
De eenzame zwarte boot
vaart in het holst van den nacht
door een duisternis, woest en groot
den dood, den dood tegemoet.
ik lig diep In het kreunende ruim,
koud en beangst en alleen
en ik ween om het heldere land,
dat achter den einder verdween
en ik ween om het duistere land,
dat flauw aan den einder verscheen.
die door liefde getroffen is
en door het bloed overmand
die ervoer nog het donkerste niet,
diens leven verging niet voorgoed;
want de uiterste nederlaag
lijdt het hart in den strijd met den dood.
o! de tocht naar het eeuwige land
door een duisternis somber en groot
in de nooit aflatende angst
dat de dood het einde niet Is.
(Paradise regained).
Uit de laatste strofe blijkt dat het sterven bij Marsman nog een ander aspekt heeft.
De dood is ook toegang, poort tot de eeuwigheid.
Dit houdt verband met het derde element in zijn werk dat ik het apocaliptiese noemde.
De doodsengel staat nu niet slechts in de t o e k o m s t als een wachter gereed. Dood
en eeuwigheid komen naar ons toe ; een onweerslucht, waaruit onophoudelik de bliksem
slaat. In sommige verzen en uit „Clean-Shaven" (De Vijf Vingers, blz. 33--38) blijkt, dat
de eeuwigheid, datgene wat over de grens ligt, voor Marsman een ambivalent karakter
bezit. Enerzijds is het vreesaanjagend, verontrustend, maar tegelijk ook heilbrengend.
REGEN.

• ,De regen valt in den nacht
in het dat, tusschen donkere bergen;
uw haar en uw handen zijn zacht,
maar waar, waar moet ik mij bergen
in dien laatsten verwilderden nacht
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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.
(Ponta Nigra, blz. 48).
VERZET.
Toen zei de man : ik ben moe;
vijand, laat van mij af;
ik verweer mij niet meer;
ik lig nog maar wat en wacht af
of ik gehaald word vannacht.-en de priester : ik breng u den heer......
maar hij met een laatsten slag
sloeg het kruisbeeld weg van zijn mond
en krijschte : ga weg —
neem mijn laatste bezit mij niet af:
mijn zonden gaan mee in mijn graf.
(Ponta Nigra, blz. 28).
In „Afscheid" staat vlak naast de verschrikking van dood en eeuwigheid de verwachting
van de komst in het nieuwe Jeruzalem.
AFSCHEID.
Ik ga op weg
en laat mijn huis
verdonkren
in het avondrood

vergeef mij
dat ik achterlaat
wat ik zoozeer
heb liefgehad :

o, ga niet weg
de nacht is groot --

mijn huis, mijn stad,
mijn kleine straat
en u
mijn eigen hart.

Ik kan niet blijven
lieveling,
de dood ontbood mij
tot zijn kring ;

ik hoor een lied
een groote stem......

OVER H. MARSMAN

216

•

zijt gij dan niet
van mij?
van hem
vrouw die
eenzaam achterblijft
In het verwaaiend
avondrood

o dood, o stem......
de nacht (s groot
en sterk de stem
dle tusschen slaap
en morgenrood
roept uit het
nieuw Jeruzalem.
(Ports Nigra, blz. 56).

Ook in dit kader botsen twee realiteiten : de werkelikheid van het leven dat om zichzelf en uit zichzelf wil bestaan en die van de eeuwigheid die het leven onomwonden
opeist. Zoals de begeerte naar een groot, sterk, in zichzelf besloten leven wordt doorbroken en bedreigd door de dood, zo wordt zijn leven van alle waarde beroofd door
de stem uit het andere Rijk.
Een oplossing in het menselik vlak is bij Marsman niet te vinden. Het andere Rijk
vindt hij niet in zichzelf ; het staat buiten en boven hem en roept hem op.

Charles de Blécourt, hoofdpersoon in de „Dood van Angèle Degroux" is een Penthesileiafiguur. Zijn liefde voor Angele draagt daar de tekenen van. Tegen Rutgers zegt hij :
,.......op zijn minst had ik toch gedacht dat èn Angèle èn u zouden weten dat men
van Iemand houdt, juist om zijn eenzaamheid en om naast hem in eigen eenzaamheid
zooveel mogelijk zichzelf te zijn. Werkelijke menschen — en dit heeft nu met mijn
opvatting over bovenaardsche geheimen en de rest al niets meer te maken -- menschen,
die niet te veel femelarij hebben aangehoord en teruggegeven, weten dat men juist in
de liefde zichzelf zoekt en een atmosfeer waarin men voluit zichzelf kan zijn. De rest
is een troost voor zwakzinnigen.....," (blz. 180).
Trouwens in de gehele figuur van de Blécourt, spreekt het Nietzschiaanse. Hij is een
hoogmoedige toeschouwer, zowel ten opzichte van de vrouwen, waarmede hij leeft,
als tegenover Rutgers en de wereld, zoals hij die om zich heen vindt. Maar onder
allerlei vorm bedreigt hem de dood ; wel in de eerste plaats in de figuur van Angèle.
Zijn liefde voor haar, de eerste werkelike liefde in zijn leven, haalt hem van het voetstuk; hij moet zijn trotse houding laten varen, de eenzaamheid opgeven, sterven aan
zichzelf. Zijn bestaan was doelloos, dreigde voortdurend in het vegetatieve te geraken.
Hij beseft dit soms scherp en vreest het ouder worden en het einde.
,,...... ja, eens zou hij liggen onder den grond en vergeten worden door allen" (blz. 91).
„Het sluipend begin van ziekte dat hem een schimmelig gevoel had gegeven in zijn
keel en zijn maag, tastte nu meerdere plekken in zijn lichaam aan, dat er iets weeks
van ging krijgen, bijna iets beursch. De voorstelling van zijn ontbinding maakte hem
ziek. Hij zette zich schrap om er niet geheel door overmeesterd te worden......" (blz. 92).
De angst van deze Penthesileia-figuur voor ouder worden, dood en overgave, geeft
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aan zijn liefde voor Angèle een krampachtige spanning. Hij moet haar winnen, de laatste
kans op vernieuwing, opstanding en leven mag hem niet ontsnappen. Maar hij faalt.
Zij vlucht van hem weg en laat hem alleen. Tegenover Rutgers, de Blécourt's tegenspeler in het boek, legt hij dan verantwoording af. Deze Rutgers is wat we zouden kunnen
noemen een fijn--humanisties mens. Hij ziet de Blécourt's onmacht om zichzelf te geven
en zegt hem dit. „Wat is een magisch geheim" (Penthesileia !), „de Blécourt, om die
woorden nog even te gebruiken, al is het nog zoo subliem, als het geen weerklank vindt,
op zijn minst, in andere wezens en in andere levens ? Wat is alle magie ter wereld
bijeen als zij verkommert in een trotsch brein '...... ik begrijp heel goed dat u dat
niet toegeven zult en zeker nu niet, en vooral niet tegenover mij. Misschien kunt
u het ook niet toegeven tegenover u zelf, misschien is deze erkenning een te vernederende nederlaag voor iemand als u. Hoewel ik geloof, dat deze erkenning het
begin van uw redding zou zijn. Maar dat u mij in uw hart gelijk geeft, daar ben ik
zeker van, en dit besef van een tekort, dat terugwijst op onwil -- want onmacht is
een zacht woord voor onwil, en een vervalschend zacht woord -- dàt veroorzaakt uw
schuldgevoel" (blz. 184).
De Blécourt's antwoord is scherp afwijzend ; de behoefte tot overgave tot offer en
deemoed (sterven aan zichzelf) noemt hij :
,,...... een behoefte om te wentelen met de zwijnen --- en hoe meer zwijnen hoe meer
humanitaire gezelligheid --- in den modder van den deemoed......" (blz. 186).
Een ding heeft de Blécourt weer geleerd ; ,,...... dat eenzaam blijven het eenige is
en alle zoeken naar een verbinding met menschen een zwakte en een verraad......"
(biz. 186).
De Blécourt doorbreekt de cirkel niet. Dood en leven botsen op elkander en blijven
onoverwonnen tegenstanders. Maar dan komt de Dood (van Angèle) zelve. De betekenis
van dit laatste hoofdstuk Is niet zonder meer duidelijk. M.i. is hier aan het einde nog
een wanhopige poging gewaagd het conflict op te lossen. Voor de poorten des doods
ontmoeten de Biécourt en Angèle elkaar voor het laatst.
„ln een smartelijk wachten lag zij tegen hem aan. Toch was er in den met deernis
en bitterheid doortrokken weemoed van dit bijeenzijn een vrede en iets van geluk.
Het was ijl en onwezenlijk en de naderende dood gaf er een bijsmaak van vergeefsheid
en ongeloofwaardigheid aan, maar toch had dit eerste en laatste uur van volkomen vrede
iets als de naglans van een groot vervlogen geluk" (biz. 206).
En het slot luidt : „Waarom lijden wij zoo ? Waarom lijden wij zoo om een droom ?......
Toen hoorde hij voetstappen naderen, het moest van der Mark zijn, die hem kwam
zeggen, dat Angèle gestorven was" (blz. 211).
De poging het boek een oplossing en slot te geven vanuit Angèle's dood is mislukt.
Uit literair oogpunt is dit misschien te betreuren, deze mislukking is mij liever dan
een fraaie oplossing. Want dit boek is door en door eerlijk. Omdat Marsman zijn
Penthesileia- ideaal niet kan opgeven, bleef de Biécourt gevangen in zichzelf en onmachtig
„aan zichzelf te sterven" tot aan Angèle's dood toe.
Twee pogingen tot een oplossing willen we nader bezien. De eerste geeft Rutgers in
het bovenaangehaalde stuk : deemoed, overgave, offer. De Blécourt wijst dit met ruwe
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woorden terug. Deze houding Is naar mijn mening konsekwent en de enig mogeiike
voor Marsman. Bij de bespreking van het apocaliptiese In Marsman's werk bleek,
dat hij het eeuwigheidsverlangen niet ziet als een god-menselik besef. Zijn werkelikheid
en de werkelikheid van het andere Rijk snijden elkaar nergens. Daarom is alle menselik
gepraat over liefde tot de naaste, over gemeenschap en overgave, absurd. Slechts met
de stem uit het nieuwe jeruzalem is een gesprek hierover mogelijk.
In het vuurgevecht tussen de autonome mens en de eeuwige God worden alle humaniteiten en vroomheid vernietigd. Dit conflict is door eigen kracht of offer niet op te
lossen. Het moet eindigen In de dood van Penthesileia. Marsman's strijd tegen het
humanisme (o.a. tegen Coster en Havelaar) is zeker 66k door deze dingen bepaald.
De twede poging is van andere aard. Marsman tracht in zijn boek de strijd te beslechten
door de dood van Angèle. Een korte naglans van vervlogen geluk is de enige winst.
Er is hier geen stem Gods uit het nieuwe Jeruzalem, die zijn leven oordeelt, de oude
natuur doodt en hem tot een nieuw, godzalig leven doet opstaan. Het boek draagt de
titel „De dood van Angèle Degroux". Marsman heeft de oplossing van de Blecourt's
leven vergeefs in háár leven gezocht. Alleen de dood van Charles de Blécourt kan
uitkomst geven.
We hebben er ons toe bepaald enigermate aan te geven hoe de motieven van leven
en dood ook door deze roman heen lopen. In het onopgeloste conflikt tussen deze
beiden ligt de kern van het boek en de hoofdoorzaak van de z.g. mislukking. Zo bezien
is echter van een mislukking in eigenlike zin geen sprake. Het gebrokene Is een w e z e n se 1 e m e n t. Wie „De dood van Angèle Degroux" wil beoordelen moet dan ook van
deze organiese gebrokenheid uitgaan (en niet van het ideaal ener harmoniese eenheid
zoals dat gewoonlik geschiedt).
Op een enkel ding willen we nog wijzen. In Porta Nigra staat het volgende antwoord
aan Anton van Duinkerken :
Gij zegt van mij:
hem rest geen andere weg
dan zelfmoord of geloof;
(of een verdoft berusten) -maar gij vergeet,
dat men in open zee
ver van de veil'ge kusten
recht als een man op een recht schip kan staan
en onversaagd tot aan den dood toe strijden.
(Porta N igra, blz. 29).
Marsman noemt hier het geloof de veilige kusten. Hij meent blijkbaar dat de gelovige
het leven in zalige rust en harmonie doorbrengt. Hiertegen moeten wij met nadruk
opkomen. Want het conflikt tussen Penthesileia en de Stem uit het andere Rijk wordt
niet op eenmaal en voorgoed beslecht. In deze strijd blijven wij naast elkander staan —
Marsman en wij -- tot aan onze intrede in het nieuwe Jeruzalem.

ORPA

JAAP KROONENBURG

Ze is besluiteloos en heeft geen vaste keuze.
Ze volgt Naomi naar het vreemd gebied,
Maar haar. belofte is niets dan een leuze:
Haar hart is in de dingen die ze achterliet.
Ze mint Naomi en ze wil wel met haar trekken.
Haar lokt het vreemde van het verre land.
Maar Moab blijft haar oude liefde wekken
Ze heeft de schepen achter haar nog niet verbrand.
Ze weifelt en ze weet niet wat ze zal verkiezen.
Nog gaat ze zwijgend achter d' and'ren aan.
Maar op den tweesprong blijft ze schreiend staan
Ze wil voor Kanaan haar Moab niet verliezen......
Ze kan de zucht naar Moab niet geheel verdrijven
De keus van Ruth is voor haar hart te veel.
Ze wil van beide kanten liefst een deel :
Ze wil naar Kanaan en toch in Moab blijven......

EEN BLINDE

JAAP KROONENBURG

De Heere opent de oogen der blinden.
(Ps. 14 6 : 8a).

God heeft de lichten uitgedoofd
En dicht gedaan de duistere gordijnen.
Nu ziet hij nooit de vroege zon meer schijnen.
Zijn dagen zijn van licht en kleur beroofd.
God heeft zijn oogen uitgedoofd.
Maar binnen -in deed Hij een lamp ontbranden.
En voor dat licht wijken de duist're wanden -De blinde ziet ! hij ziet, want: hij gelooft!

IMPERIALISME')

P. H. MULLER

Het is een feit, dat onder ons al te uitsluitend de telkens nieuw verschijnende romans
worden gelezen. Dat is des te meer jammer, omdat we op betrekkelijk zoo weinig werkelijk superieure romans bogen kunnen. Bovendien zijn er zoovele andersoortige werken,
welke om tal van redenen de aandacht evenzeer verdienen als de beste romans. O.a.
zijn de buitengewoon boeiende en in hooge mate leerzame biografieën te weinig bekend,
die In het buitenland af en toe verschijnen.
De levensbeschrijving van Eduard VII werd eenigen tijd geleden in onze taal vertaald en
het werk is daarmee toegankelijk geworden voor degenen, die het Fransch niet verstaan.
André Maurols is er de schrijver van. Hij Is een goed kenner van de geschiedenis der
negentiende eeuw en publiceerde eerder een (eveneens te onzent vertaalde) levens
een biografie van den dichter Shelley. Onder de roman--beschrijvngaDël
schrijvers van dezen tijd neemt Maurols in de Europeesche literatuur een belangrijke,
hier niet nader aan te wijzen plaats in. Zijn biografieën munten uit door hun levendigen
verhaaltrant, waarvan de stijl o.a. wordt versierd door het bescheiden gebruik van een
verhelderende beeldspraak. De simplistische behandelingswijze van ingewikkelde en
veelomvattende problemen en situaties maken deze boeken in breeden kring genietbaar
terwijl dat simplisme In de wijze van voorstelling der feiten en situaties geen afbreuk
doet aan de juistheid ervan. Doch vooral lezenswaard is het boek over Disraëli en
dat over Eduard VII omdat ze den lezer niet slechts het leven van één mensch beschrijven
en doorlichten, doch hem tegelijkertijd het geheele sociale leven van een bepaalden
tijd duidelijk zoekt te maken en de factoren aanwijst, welke tezamen het karakter èn
de ontwikkeling van een zekere periode bepalen.
Nu hebben wij wellicht voor géén periode der geschiedenis een zoo groote belang
als juist voor die, waarin de regeering van Eduard VII valt. Men heeft de negentiende-steling
eeuw de eeuw van het imperialisme genoemd en Eduard VII regeerde het Britsche Imperium juist gedurende die tien jaren, waarin heel het complex der imperialistische gegedachten en principen tot een consequentie werden gevoerd, welke de wereldoorlog
tot direct gevolg had.
Het was de negentiende eeuw, die het imperialisme zag ontstaan en groeien en tegen
het einde van die eeuw werd het bijna tot wat men een levens- en wereldbeschouwing
zou kunnen noemen. Dat imperialisme deed de Europeesche Staten den hachelijken
bewapeningswedloop aanvangen en deze voerde onvermijdelijk tot de catastrophe van
den grooten oorlog. Het was een bewapenings-wedloop, waarvan de stuwende krachten
zucht tot bevestiging of tot uitbreiding van m a c h t eenerzijds en wantrouwen jegens
de bedoelingen van andere staten anderzijds, in het imperialisme lagen. Dezelfde krachten,
1

) A. Maurois. „Eduard Vil en zijn tijd ". Utrecht, Erven j. Bijieveid.
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welke het Imperialisme In het jongste verleden droegen, stuwen ook thans nog, niet
slechts de politiek en de economie der Europeesche Staten, doch evenzeer het leven
der afzonderlijke menschen, die de bevolking van die staten vormen. Het zijn de egocentrische, de destructieve krachten, welke, goed beschouwd Inhaerent zijn aan de
menschelijke persoonlijkheid in alle tijden. Doch die, in en met het imperialisme gesanctioneerd, de wereld, waarin wij verkeeren en arbeiden, de uiterlijke signatuur hebben
verleend, welke ze thans bezit en voor de hatelijkheid en verwerpelijkheid waarvan heel
langzamerhand onze oogen beginnen open te gaan. Tot goed begrip van hetgeen wij,
naar aanleiding van Maurois' boek willen zeggen, is het noodig, het begrip „imperialisme"
te omschrijven.
Het is een staatkundig, een economisch, zoo goed als een ethisch begrip. Dat beteekent,
dat de beginselen, welke er aan ten grondslag liggen zoowel het politieke en het economische als het zedelijke leven beheerschen kunnen. Het is van belang, dit goed in
het oog te houden.
Het imperialisme bedoelt letterlijk : het imperium, het groote, het wereldrijk te stichten
en te bevorderen met alle middelen, die, op welk gebied ook, daartoe strekken kunnen.
De politiek en de economie samen bepalen de imperialistische gedragslijn. Handel, industrie
en cultuur leveren de wapenen. Het imperialisme gaat uit van de stellingen, die men
het eenvoudigst kan samenvatten met erop te wijzen. dat het rijk, de natie, het volk,
de plaats, welke het inneemt moet handhaven niet slechts, doch in haar eigen (levens-)
belang moet pogen te versterken en uit te breiden. De Staat moet macht bezitten en
deze macht uit-oefenen. Deze macht moet zoodanig zijn, dat ze door haar stevigheid
en haar intensiteit de bewondering en vooral het respect der andere staten afdwingt.
Deze machtsuitoefening acht het imperialisme voor de welvaart In den Staat en van
de natie een levens-eisch ; haar n i e t doen gelden beteekent : de mogelijkheid open
laten ten offer te vallen aan anderer imperialisme.
Het imperialisme is dus een m a c h t s- principe van den eersten rang, onder welke leuze
het zich ook aandient. Het Duitschland van Bismarck eischte „ook haar plaats onder
de zon ". Het Engeland van Eduard VII achtte zich „een wapen in Gods hand teneinde
een maatschappij te stichten, gegrond op Rechtvaardigheid, Vrijheid en Vrede". De
Duitsche natie is er (niet slechts sinds Hitler de macht in handen heeft) van overtuigd,
„een cultureele zending in de wereld te vervullen te hebben ". Het machtsprincipe roept
dus het superioriteits- principe te hulp om zijn bedoelingen te rechtvaardigen.
Dat neemt niet weg, dat alle imperialisme blijft (zooals Brailsford het gekarakteriseerd
heeft) : „het voortdurend verwerven van economische mogelijkheden door politieke
druk". Dat beteekent dus, dat de materieele belangen als hoogste goed moeten worden
bestreefd, zoo noodig ten koste van andere volken.
In de negentiende eeuw is dit machtsprincipe, in den dienst van de economie, in de groote
Europeesche rijken tot een „stelsel" geworden. Hoezeer het een machtsprincipe was
en is blijkt onder meer uit de wijze, waarop - telkens met weer andere middelen en
onder weer andere voorwendsels -- door de Europeesche volken buiten Europa landroof
is gepleegd en op de wijze, waarop werd omgesprongen met de rechten van gekleurde
volken. Men behoefde afzetgebieden voor de eigen producten of wenschte de rijkdom
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van den bodem (olie, kolen, metaal) voor zich. Op allerlei, met de meest elementaire
rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid spottende wijzen diende men steeds en uit
eigen belangen, er onderwijl zorg voor dragende, den schijn op te houden-sluitend
van den zegen der beschaving te brengen of de rechten eener verdrukte minderheid
te beschermen.
De twintigste eeuw, voor zoover die thans is verstreken, heeft ons getoond, hoe hard
de botsing aankomt tusschen de tegenstrijdige imperialistische belangen der naties.
Deze botsing kan niet uitblijven, omdat de verschillende staten, door hun eigen imperialistische politiek genoodzaakt waren, zich tegen elkander te beschermen met behulp
van legers en vloten. Deze oorlogsuitrustingen werden wederzijds voortdurend uitgebreid
en geperfectioneerd tengevolge van de achterdocht, de jalouzie en de vrees, die de
volken onderling jegens elkander koesterden.
We hebben ondervonden, dat de vrede van het imperialisme feitelijk is het uiterst labiele
evenwicht van bevreesde en daarom gewapende machten. „Het is", zegt De Graaf, „de
vrede van een vat buskruit ".
De „welvaart" van het imperialisme is goed beschouwd ook niet de welvaart van de
natie, doch die van een betrekkelijk kleine groep belanghebbenden. De olie -, ijzer- en
steenkool-magnaten zijn het, die in de imperialistische sfeer wel-varen. De geweldige
bedragen, noodig voor de uitbreiding en het onderhoud van legers en vloten worden
onttrokken aan de uitvoering van sociale maatregelen, welke geheel het volk ten goede
zouden komen. De belastingen drukken het zwaarst op de arbeidende klassen en het
geld, dat zij opbrengen wordt benut ten bate van de belangen van magnaten en bankiers,
die de markt en de pers beheerschen.
Het zijn deze feiten, welke in het boek van Maurois op heel eigen wijze worden beschreven. De auteur ontdoet heel de geschiedenis van de zware franje der bijkomstigheden
en herleidt haar in zijn beschrijving tot de simpelste proporties. Dat is de verdienste
van zijn boek. Want daardoor heeft hij het mogelijk gemaakt, de zaken in vele opzichten te zien, zooals ze in den grond feitelijk zijn. Zijn beschrijving is een analyse,
doch als men het boek ten einde heeft gelezen blijkt ook de synthetische waarde ervan.
Ongewild heeft Maurois ons doen zien, op welk een basis van egoïsme, liefdeloosheid
en huichelarij geheel het gebouw onzer moderne samenleving rust. Ook : welk een
gewetenloos spel er in de politieke en economische wereld wordt gespeeld door een
troepje mannen, die onder den mom van „vaderlandsliefde" en „eer van den staat ",
het volk, dat zij regeeren, misleiden.
Het meest treft ons in dit werk de teekening der karakters van de leidende figuren in
het Europa van 1880 tot 1910. Uit die teekening blijkt, hoezeer deze leiders werden beheerscht door totaal andere gedachten en gevoelens dan die zij behoorden te bezitten
in het belang van hun volk. Voortdurend, gedurende de lectuur, wordt het uit dit boek
duidelijk, dat in modernen zin regeeren voor hen feitelijk synoniem is met : het voeren
van een zakenpolitiek, welke slechts één bedoeling heeft, n.l. een machtspositie te bezetten en te voorkomen, dat andere staten de hegemonie verkrijgen. De rol, welke de
Christelijke Kerk in het algemeen in dit imperialistische tijdvak (waarin wij nog leven)
heeft gespeeld, is bizonder weinig fraai. Het is, kort en scherp gezegd, de rol van degene,
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die zich in de bestaande situatie behagelijk heeft ingericht. De Kerk leunde tegen den
Staat en sanctioneerde, soms door zich te laten meevoeren, vaak door te zwijgen, de
uitingen van den imperiaiistischen geest. Meer nog : met name in de negentiende eeuw
zien wij in Europa de officieele Kerk hoe langer hoe meer van den imperiallstischen
geest doordrongen worden. In het sociale leven neemt de Kerk een machtspositie in en zoekt
die te behouden door zich op allerlei wijzen onder de bescherming van den Staat te
stellen. De onrechtvaardigheden en de misstanden op sociaal gebied vonden in de Kerk
n i e t haar groote bestrijder. Integendeel aanvaardde de Kerk in en buiten haar prediking
de machtsverhoudingen tusschen de volksgroepen en omgaf bovendien de leuzen, waarvan
het politieke, economische en koloniale imperialisme zich bediende ter bereiking van
bepaalde doeleinden met een aureool van Christelijkheid.
De leden der Christelijke Kerken vormen Christelijke politieke partijen en vereenigingen,
welke voor hun positie en hun recht strijden, bevestiging en uitbreiding van hun macht
zoeken. Zoogenaamd ten behoeve en in den dienst van „het Christelijk beginsel" en
dus onder te hulp roepen van het godsdienstig argument, doch in de practijk, in de
werkelijkheid ten einde een factor in de leiding van het land, haar politiek en haar
economie te vormen, waarmede rekening gehouden moet worden. Het „Christelijk
beginsel" is een principe naast en tegenover allerlei andere principia en beginselen geworden, een program van actie voor de verdediging waarvan de Kerk strijdt en tot den
dienst waarvan de Christelijke persoonlijkheid wordt opgeroepen.
Het ontbreekt dit zoogenaamde Christelijke imperialisme niet aan uit den Bijbel en
de vaderlandsche historie ontleende redeneeringen te harer rechtvaardiging. De leiding
en besturing Gods, speciaal met het Fransche, Engelsche, Duitsche of Nederlandsche
„vaderland" wordt in de geschiedenis „kennelijk" geacht en de vorsten — voor zoover
ze nog aan het bewind zijn -- heeten te regeeren „bij de gratie Gods", hoewel hun
ministers en de diverse politieke partijen de feitelijke macht uitoefenen uitsluitend in
de richting van het succes en het materieele voordeel.
Het zou een studie waard zijn, na te gaan, met welke arglistige argumentaties gedurende
de negentiende eeuw (en ook thans nog !) In de Europeesche landen het Christelijk
geloof is beredeneerd en uitgelegd tot een geloof in de politieke taak en de economische
zending der geloovigen „in de wereld ". Het „burgerschap" der Christenen, die zich
in theorie zoo gaarne „vreemdelingen en bijwoners" noemen, berust in de practijk
van hun persoonlijke en gezamenlijke leven allerminst in den hemel, doch wel ter dege
hier op aarde, waar zij het zich op allerlei wijzen breed en gemakkelijk maken, waar zij
hun „belang" en hun „voordeel" zoeken met behulp van precies dezelfde middelen
en onder toepassing van dezelfde moraal, welke door „de wereld" worden benut, van
welke zij zich met een onvervalscht imperialistisch superioriteitsgevoel de meerderen
en beteren achten.
Hoezeer het Imperialistische gedachten- en ideeën-complex is doorgedrongen in het
individueele leven bemerken we, wanneer we even rond ons zien. Geheel de levens
wordt beheerscht door imperialistische principia. We zijn er op uit, een goede-practijk
positie in de maatschappij te veroveren en zoeken gedurende ons leven weinig met
zóóveel ijver en volharding als de versteviging van de positie, die we innemen en de
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uitbreiding van den Invloed van onze persoonlijkheid. Geheel ons leven is feitelijk
niets anders dan een beoefening der machtspolitiek op kleine schaal. juist als de imperialistische Staten- leiders willen wij heerschen en niet : dienen. Waarheen ons voordeel
leidt, daarheen gaan wij. Onze taal is vol van imperialistische spreekwijzen en uitdrukkingen, welke op onverbloemde wijze uiting geven aan het materialisme en egoïsme, dat
ons streven kenmerkt, aan het tekort aan liefde en het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel jegens den naaste, welke er het gevolg van zijn en aan het wantrouwen, de Jalouzie
en de haat, die ermee gepaard gaan.
Goddank beginnen we een en ander daarvan heel langzaam-aan, in te zien. Er begint
iets door te breken van het besef, dat zoowel „de wereld" als „het Christendom" met
hun veelsoortig en veelzijdig imperialisme op den noodlottigen weg zijn.
Dat begint het geval te worden, nu de onrechtvaardigheid en de onzedelijkheid van
het imperialistische complex door niemand langer te loochenen zijn en er bijna geen
groep of klasse is aan te wijzen, die niet lijdt onder de machts- of superioriteits-uitoefening van een andere.
Er gaat gelukkig ook iets schemeren van het inzicht, dat negentien eeuwen officieel
Christendom een geschiedenis- periode vormen, waarin het Christelijk geloof in voortdurend afnemende mate werkelijk beleefd werd door degenen, die het beleden.
En, evenzeer gelukkig, begint men er iets van te zien (op hetzelfde oogenblik, waarop
het imperialisme overal in de wereld de hoogste triomfen viert) dat verandering van
den koers, waarin het leven van natie en enkeling gestuwd wordt, pas mogelijk is, wanneer
een radicale omkeering in de harten van de afzonderlijke individuen heeft plaats gegrepen,
welke tot die koersverandering in staat stelt.
Op datzelfde oogenblik gaat men, hier en daar, in en buiten de kerken, begrijpen, dat
de éénige taak, de uitsluitende zending van de Kerk bestaat in de klemmende prediking
van die noodzakelijke omkeering.

TIJDBEDE

STEVEN DE JONGE

Zouden op deze ongevraagde, van God geboden tocht,
kleine dingen ons nog ontmoeten,
waarvoor de hoop sinds lang niet meer bestond,
maar die voor onze voeten
liggen konden en die men vindt en bergt,
zonder dat men ze zocht ?
Heer, als dit in het korte reisplan
Uwer kinderen niet beschreven staat,
maar slechts het lange lopen
door de troosteloze straat,
Iaat dan een licht aan 't eind het zeker teken zijn,
dat er een deur stil voor ons opengaat !

GEWIJDE

KEES KLAP

Meer dan lachen, meer dan weenen
is de glimlach op uw gelaat,
koninklijk schoon en heerschend.
uw lichaam in verheerelijkten staat.
Weenen is groot en verlaten,
een eindloos land voor den zwerver,
en lachen is als drukke straten
waar de geheimen sterven.
Maar zooals gij glimlachen kunt
gelouterd en met dood verzoend
omdat gij angst ontsteeg
en wellust weerde uit uw hart!
zoodat gij stil nu lachen kunt
vereend met aarde en den hemel zijn,
zeker te wezen van eeuwigheid.
Zoo is meer dan vechten
zoo is meer dan schreeuwen
d'aarde klein te zien in juiste maat:
ons hart doorgrondt geen eeuwen
maar vervloekt zich eeuwig door zijn kwaad.
Doch zooals gij te kunnen lachen,
den blanken glimlach op het stil gelaat
zoo na spel en berouw te weten
waarheen uw leven gaat.

NIEUWE ZAKELIJKHEID

H. DE BRUIN

De bespreking van de kleine roman van F. Bordewijk „B i n t" 1) geeft mij gelegenheid
enkele aantekeningen te maken bij het onderwerp „Nieuwe Zakelijkheid ". Over het
algemeen voel ik mij niet geroepen om veel over stijlproblemen te theoretiseren. Deze
lust mogen wat mij betreft diegenen botvieren die zo'n heftig. verlangen koesteren naar
een „geheide" aesthetica ; waaronder er zijn, die, wat speciaal onze groep betreft, vlassen
nog wel op een „Christelijke" vormleer, die als norm-zonder-pardon zou moeten gelden.
Ik voor mij houd het er voor, dat zowel paganisten als christenen met betrekking tot
het „artistieke" te gehoorzamen hebben aan een en dezelfde wet, die eiken serieuzen
kunstenaar als een soort geweten vrijspreekt of beschuldigt.
Een stijlprincipe — zoals dan o.a. ,,de nieuwe zakelijkheid" er een is — is m.i. zonder
meer p r i n c i p i e e l (in den zin zoals w ij deze uitdrukking bij voorkeur bezigen)
nooit verwerpelijk. Het is evenmin uitsluitend voor principiën (bijvoorbeeld de „onze"
speciaal) te naasten. Stijl is bij uitstek een p e r s o o n 1 ij k e aangelegenheid en daarnaast
nog een kwestie van mode.
„De nieuwe zakelijkheid ", die heden ten dage „mode" is, kan niemand zich even gemakkelijk aanmeten als een costuum dat vandaag-de-dag voldoet. Niemand kan zich
zomaar in dit kleed steken, hij zal het op een goede keer dragen als zijn huid, d.w.z. verschijnen zoals hij i s, Men zal van zo iemand kunnen beweren dat hij erin gegroeid is,
en dan is het ook in orde.
Ik lees van recensenten wel eens (goedbedoelde) uitingen van spijt, dat deze of gene
zich nog niet in het simpel colbertje van „de nieuwe zakelijkheid" vertoont ; of vriendelijke raadgevingen aan hen, die zich voor 't eerst in 't openbaar begeven, om volgende
maal dát pakje toch vooral 's aan te trekken. „Het zal je staan. heus. „Men" ziet zoiets
tegenwoordig graag".
Overbodige bemoeienis. Als iemand werkelijk in dat costuum verschijnt, en het „zit"
en die persoon kan er zich n a t u u r 1 ij k in bewegen, geef dan een goedkeuring. En
niet te spoedig menen : waarlijk, ik geloof dat die of die ook al in dat pakje loopt,
aan de snit te zien. Want, nader bekeken, is het jasje misschien versteld of hier of
daar met watten bijgevuld.
Maar — de kwestie van p a s en a a n p a s even daargelaten -- wat is, op de keper
beschouwd, die „nieuwe zakelijkheid" eigenlijk
) Uitgave van „De Gemeenschap", Utrecht 1934.
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Historisch gezien is het een reactieverschijnsel, het diëet na de indigestie, trek in sober
brood na het te-veel aan vette of laffe spijzen. Dat wil zeggen : afkeer van overdaad,
aandacht voor doelmatigheid, zin voor nauwkeurigheid. Spraakkunstig, literair, betekent
het : keur van het woord op zijn juiste zins- en gevoelswaarde, spaarzaamheid in het
woordgebruik ; waarmee samengaat : een sterkere concentratie t.a.v. het gebeuren,
met als gevolg een nauwere saamtrekking, zelfs grotere isolering, van de volzin.
Dat Is zo het een -en- ander. Maar -- nu moet ik allereerst een waarschuwing plaatsen.
Hetgeen ik hier opgesomd heb, dat is k e n m e r k en geen w e t. Waarmee ik bedoel
te zeggen, dat men deze gegevens niet zomaar eventjes aanwenden kan met de onfeilbare
uitkomst : zakelijkheid. Onmogelijk -- ondanks het feit dat bij de „nieuwe zakelijkheid"
weer sterk de nadruk valt op het a m b a c h t e I ij k e. Maar dan toch op het ambachtelijke, dat wortelt in een aanleg -van-nature.
Om een voorbeeld te noemen : voor den kunstschilder -- als beginneling -- is de theorie
van de kleuren en het effect van haar onderlinge menging van belang. Maar elke poging
om, nauwkeurig afgaande op zulke handleidingen, dus rationeel, een zuiver afgestemd
schilderij voort te brengen, zal op een mislukking uitlopen. Tenslotte moet, wil het
goed komen, de innerlijke aftasting der kleuren, overgebracht in het aanstippen van
de verfkladden op het palet, in wonderbare, nadien nauwelijks te herontleden nuancering,
het kunstwerk doen ontstaan.
Er zal allicht Iemand bij zichzelf de opmerking gemaakt hebben, dat ik vooral mijn
best doe om te laten uitkomen, dat „nieuwe zakelijkheid" geen k u n s t j e maar een
k u n s t is. Precies. Want o.a. — hoewel de hantering van deze stijlsoort een economisch
gebruik van het woord inhoudt — haar aanwending vereist een ontzaggelijke voorraad,
althans een zeer uitgebreide kennis van die voorraad, aan woordmateriaal ; een op
bijzonderheden gerichte bekendheid met de hoedanigheden ervan. Dus : taalgevoel (taalgevoeligheid, om het nog sensitiver uit te drukken) ; inzicht in de constructie en besef
van de stabiliteit van de zin. Verder: vermogen tot ingetogen plastiek, zonder daarbij simpel zonder-meer of al- te - schriel en eentonig te worden. „Zakelijkheid" is weliswaar „niet zielig", maar ze mag daarom niet „zielloos" zijn. Zoals gezegd, „zakelijkheid" (ik heb
het hier nog altijd en uitsluitend over dat „literaire" stijlprincipe) veronderstelt b ep e r k i n g, en -- we weten het sinds overlang, is 't niet ? -- beperking veronderstelt
een k u n s t e n a a r, een m e e s t e r- kunstenaar zelfs. Een werkmeester en een wonderdoener, d.w.z. hij moet het a m b a c h t verstaan, maar tevens zo gevoelig zijn, dat
hij overal het w e z e n I ij k e bespeurt, en het benut naar aard en doel.
Deze beweringen staan ver binnen de stralenkrans van het ideaal, ik weet het. 1k
moet oppassen, wil ik er zelf niet door verblind worden. Maar ik voelde, dat vooral
bij de overweging van een kwestie als de hedendaagse modestijl der „nieuwe zakelijkheid" de neiging sterk is, om 'gemakshalve zich zo'n beetje in de schemering op te
houden. Alle katjes zijn daar toch naastebij grauw, meent men ; het lijkt toch allemaal
op elkaar. Zoals bij de mode.
Echter — ik onderstreepte dat reeds -- stijl is allereerst een p e r s o o n I ij k e zaak.
En daarom is het toch weer niet: één laken, één pak.
Ik bepaalde mij er voorshands toe, bij mijn onderwerp enkele opmerkingen te maken
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over de uitingsv o r m en over de — ideëel — vereiste capaciteiten van de persoon
die haar hanteert. Omtrent de andere zijde die er bovendien aan het vraagstuk is —
n.l. die van de aard der stof, waaraan en waartoe zich deze vorm leent — kan ik niet te
breed uitwijden. Het verband tussen „nieuwe zakelijkheid" en t e c h n i e k, dat in de
aanvang bij de literatuur ook daar openbaar werd, waar dit cultuurverschijnsel met
woorden in beeld werd gebracht, is bekend genoeg.
Sedertdien onthechtte zich deze stijlsoort reeds van haar specifieke onderwerp, en
werd zij, zelf tot „techniek" verheven, een eveneens bij andere stof aanwendbaar middel
tot vormgeving.
Nu geloof ik toch, dat, zo goed als dit stijlprincipe niet tot gemeengoed kan worden
van alle auteurs, het evenmin in toepassing kan worden gebracht op onverschillig welke
verhaal- of romanstof. Misschien is deze bewering, gelet op de verwantschap van de „stijlsoort" en de „geaardheid van het gegeven" in het algemeen, niet bijster origineel.
D.w.z. ze is waarschijnlijk een aanduiding van de natuurlijkste zaak van de wereld-derkunst. Welnu...... wat mij betreft...... Maar — en nu ben ik tenslotte waar ik eigenlijk
wezen moest : bij F. Bordewijk en zijn „Roman van een zender" B i n t.

De schrijver Bordewijk Is, dunkt me, persoonlijk aangelegd op de „nieuwe zakelijkheid" ;
ze betekent voor hem niet maar een opvatting, een manier, maar een h o u d i n g,
die hem van nature eigen is. Het karakteristieke van deze houding is, zo voel ik het
tenminste, die van „het verblijf op een afstand" d.w.z. de auteur gaat niet op de dingen
af, maar hij láát ze op zich afkomen ; hij trekt ze aan, zonder ze op te zoeken. Anders
gezegd : zijn stijl — en dat is tegelijk de persoon — r o e p t het onderwerp, roept
het op. Vandaar dat we, als hij ons het beeld toont, te vergeefs zoeken naar „het voorbeeld" in de ons omgevende levenswerkelijkheid. En daarom zullen ook de meesten
na het lezen van „Bint" beweren : zoiets bestáát niet.
Alleen maar — het bestaat toch. Door de wil van Bordewijk heeft het gestalte gekregen, het existeert bij machte van het regiem der „nieuwe zakelijkheid ", waarin de
wet heerst van tucht en ordening.
De roman „Bint" is als literair verschijnsel te kenschetsen met de formule : nieuwe
zakelijkheid om de nieuwe zakelijkheid, en herinnert aan de vroegere leus van „de
kunst om de kunst".

Een jonge leraar, de Bree, komt in betrekking aan een middelbare school, waar als
directeur fungeert een zekere Bint, een man van weinig woorden, maar met dwingend
gezag. Hij eist van iedereen t u c h t; dat vindt hij hoogst modern, want de tijd van gemoedelijkheid en verbroedering is voorbij, meent hij. Dit geslacht is (immers) al tè bandeloos.
De Bree moet les geven in een klas, waar uitsluitend van die bandelozen, van die
„bandieten" zitten ; ze hebben zijn voorganger weggetreiterd. De Bree voelt hier de
sfeer van „de hel ", zo noemt hij die klas ook voortaan. Dit wordt een strijd van er-op
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of eronder. Als uiterste middel om de angst erin te houden past hij toe : schoolblijven,
uren aaneen, en anders : wegjagen.
Het lerarencorps, bij alle verschil van persoonlijkheid, handelt geheel onder beslag
van Bint's opvattingen. Bint wil van alle leerlingen mensen maken van staal, niet te
buigen onder het lot, onvermurwbaar. Men zegt van hem, dat hij van plan is over lijken
te gaan, over zijn eigen lijk als het moet. Op een vraag, of Bint niet een goed mens
moet zijn, antwoordt iemand : goed of slecht betekenen voor Bint niets. Hij is dus
de man die tot stelregel heeft : mijn doel heiligt elk middel. Om de concierge weg te
krijgen, die gevaar voor de tucht oplevert, huurt Bint een werkster, die als een soort
agent provocateur voor die concierge dienst moet doen.
Later is er een leerling, van Beek, waarvan Bint verneemt, dat hij gedreigd heeft met
zelfmoord, als zijn cijferlijst onvoldoende is. De directeur neemt deze mededeling „effen"
op. — Er is geen reden zo-iemand te sparen, dunkt hem. Hij verlangt van den leraar,
dat hij zich n i e t inleeft in het kind, dat hij niet d a a I t. Het kind, in tegendeel, moet
zich inleven in den leraar, het moet klimmen. Het zal zich in t i e n leraren moeten
inleven, t i e nmaal gehoorzaamheid moeten kennen en door t i e n volwassenen getuchtigd moeten worden. —
Het klinkt als de uitdaging van Lamech, met zijn zeventig maal zeven -voudige wraak.
Hier volgt nog een Bint-orakel : Ieder woord in de klas moet bevel zijn. Wij moeten
de spreekwoordelijke wijdlopigheid van den Nederlander bekampen, logenstraffen. Ik
lees geen kranten meer, omdat van de tien woorden er niet een verantwoord is. Wij
misbruiken onze taal steeds roekelozer. Wij prostitueren haar. Prostitutie is zedenbederf. Aan zedenbederf gaat een volk onder. — (Treffend pleidooi voor de „nieuw zakelijke" stijl).
Als van Beek zijn plan werkelijk uitgevoerd heeft, en er op school oproer dreigt, zegt
Bint : ik maal niet om van Beek. Toen hij levend was maalde ik niet om hem, omdat
hij nooit iets worden zou. Nu hij dood is maal ik niet om hem, omdat een vroegtijdige
dood op zichzelf mij niets zegt. Het bestaan van een mens brengt nu eenmaal risico's mee. -Hiermee is het geval van Beek „erledigt".
Ieder voelt, hoe achter dit alles tijdstendensen werken. Volkomen minachting voor het
zwakke, hulpbehoevende, de pantsering tegen morele verantwoordelijkheid voor het
lot van den naaste.
Niet minder dan de I e z e r s waarschijnlijk, was de Bree op 'n dag nieuwsgierig naar
het resultaat van deze school. Maar hij dacht wel, dat hij nog een jaar of tien zou moeten
wachten. De schrijver geeft ons in zijn verhaal geen enkel voorbeeld van het eventueel
succes van deze methode.
Ligt „misschien" zijn verwachting uitgedrukt in het geloof van de Bree aan „dit systeem
van stalen tucht, blinde gehoorzaamheid, ontdekking van den wil door knechting, ophoping van energie, ontlading van energie"?
Het zou een ramp betekenen, wanneer in ons land de onvoorwaardelijke voorstanders
van een dergelijk systeem, van zo'n levensstijl, een zo grote invloed zouden krijgen,
dat men hier werkelijk zulke methodes in praktijk ging brengen. Hij lijkt me toe, dat én
onze volksaard, en bovendien de gezindheid van het volksdeel dat de christelijke beginselen
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van liefde en offervaardige toewijding nog met het hart huldigt, voorlopig wel zullen
voorkomen, dat dergelijke praktijken inburgeren.
Na deze opmerking zou hier het gebruikelijke „men zij gewaarschuwd" kunnen volgen.
Maar ik ben er niet zeker van, of ik hiermee niet al te klakkeloos- nadrukkelijk de
waarschuwende vinger uitsteek naar den schrijver, waarvan het niet absoluut vaststaat,
of hij met zijn boek iets verdedigt, dan wel bespot. Dat wil zeggen, ik twijfel er aan,
of in deze roman „Bint" wel een andere tendens schuilt, dan die, welke geheel opgaat
in die dwingende opzet : de nieuwe zakelijkheid om de nieuwe zakelijkheid. 1k heb telkens
het gevoel gehad, dat het stijlbesef -- om het zo eens te noemen — deze geschiedenis
van „tucht zonder medelijden" heeft gecreëerd, gebaard als 't ware. De vormwil heeft
de inhoud geknecht, en het gegeven gemaakt tot iets dat dood en onmurwbaar blijft
in zich zelf ; dat geen ontroering wekt.
Met het gebruikelijke voorbehoud zou men dit bouwsel plastisch volmaakt kunnen
heten, maar o n b e w o o n b a a r. Een spel, waarbij de vraag naar het n u t t i g effect
overbodig wordt. Een zelf-verwerkelijking, waarbij de overweging „goed" of „slecht"
i n s o c i a a l o p z i c h t volkomen onverschillig is. (Denk aan de figuur van Bint).
Een bewijs, lijkt me, dat de schrijver zelf gevoeld heeft, hoe „verpletterend" van gesloten
monumentaliteit zijn schepping dreigde te worden, is zijn poging om met de beschrijving
van de vacantietocht, die de Bree met de leerlingen maakt, een soort boschage langs
het strenge complex aan te leggen, waar men tenminste met enig behagen een ogenblik
kan vertoeven.
En tenslotte laat hij toch ook de onploolbare, ijzeren Bint aan „hartzeer" ondergaan.

Ik stem dadelijk toe, dat de bespreking van dit boek onder een ander, ook gereder
liggend, gezichtpunt mogelijk is. Indien men namelijk uitsluitend oog heeft voor het
zogenaamde verhaal van deze roman. Wanneer men dan tegelijkertijd aanneemt, dat
Bordewijk's opdracht : aan mijn rector en zijn staf", als aanbeveling bedoelt is in de zin
van a d v i e s, dan valt er verder nog heel wat recht te zetten. Dit kan naar aanleiding
van dit werk nog zeer wel gebeuren, maar dan gevoeglijk over het hoofd van den auteur
heen. Het schijnt mij toe, dat Bordewijk hoofdzakelijk gedreven wordt door zijn stijlbewustheid en dat dit hem ergens heenduwt, waar mogelijk zijn „hart" het tenslotte
niet zal uithouden. En als dat te eniger tijd geschiedt, dat de ijselijke dood hem bedreigt,
dan is het te wensen, dat hij niet (als Bint in zijn school) bijgezet blijft In dit soort
boeken : een hardstenen rariteit, waar as en ziel, griezelig gescheiden, huizen.

PATRICIËRS')

P. H. MULLER

Jan Eekhout's verhalend prozawerk past in het kader van de streek- literatuur. Daarin
berust evenwel de waarde noch de beteekenis van zijn beide romans. Ongetwijfeld houdt
de auteur van zijn Zeeuwsch-Vlaanderen. Wanneer in „De boer zonder God" en in
„Patriciërs" de gelegenheid wordt geboden tot beschrijving van het milieu, waarin het
roman-gebeuren is gelocaliseerd en zich afspeelt, benut Eekhout haar met kennelijk en
onverflauwd enthousiasme om datgene tot uiting te brengen, wat men de liefde tot de
natuur kan noemen. Het wijde, vooral het vruchtbare Zeeuwsche land met zijn akkers,
weiden en korenvelden heeft zijn hart, maar niet minder verheugt zich het kleine, bijna
slapende, oude stadje in zijn rustige aesthetische genegenheid. Trekt den schrijver buiten
de vitaliteit en het licht, beiden in hun altijd boeiende samenstemming, binnen, in het
stadje, heeft hij daarentegen het eerst oog (en dus het hart) voor het ding : voor het
grachtje, de stille haven, de schepen daarin en de huizen langs den wallekant.
Misschien trekken de huizen hem wel het meest, omdat zij hem, behalve van hun eigen
bestaan, ook dat van hun bewoners te verhalen hebben, om wie het hem in den letterlijken zin eigenlijk te doen is.
Dat Eekhout — tot heden — streekromans en - novellen schreef, ik meen, dat men 't
het best toeval kan noemen, n.l. omdat de streek de toevallige localiteit is waarin zijn
me n s c h e n leven. In den echten streekroman is de streek, het levensmilieu met de
eigenaardigheden daarvan, het eigenlijke, het voornaamste. Bij Eekhout is dat nergens
het geval ; hem gaat het om de menschen en die zouden, althans voor zoover het de
hoofdfiguren uit de beide romans betreft, even zoo goed elders in ons land hebben kunnen
leven. Als Eekhout Zeeuwsch-Vlaamsche romans schrijft is dat zoo goed als uitsluitend
hierom het geval, wijl hij in die streek ècht, met hart en ziel, thuis is — zooals een
ander in Amsterdam of Utrecht — en daar het best schrijft.
Eekhout's romans toonen ook niets van dat typische v e r I a n g e n naar de streek, dat
samengaat met het superieur achten ervan. De liefde voor zijn „land" is bij Eekhout om
zoo te zeggen latent.
Belangrijker dan het milieu is voor Eekhout altijd de mensch. Voor hem wil dat zeggen
de levens- en wereldbeschouwing van den mensch. Hetgeen de menschen doen, laten,
ondernemen, spreken, denken, heeft — ook nu weer hier in „Patriciërs" — steeds betrekking op het h o e van hun z ij n. Nergens is het wat van hun doen an sich voor den
schrijver belangrijk of verdient het om zichzelf beschrijving.
1)

Jan H. Eekhout. „Patriciërs". Amsterdam. U.M. „Holland" 1935.
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Wat Boer Waerschoot, Notaris Vermeer, Sabina of Delannois dóen, datgene, wat hun
existentie activiteit bijzet, is altijd op de een of andere wijze manifestatie van hun geestelijke leven, demonstratie van speciaal hun wijze van zijn.
De psychologie dezer menschen, voor zoover de auteur haar zijn lezers doet kennen, is
dan ook in deze romans op heel bepaalde wijze „onthullend ". Misschien kan het zoo
gezegd worden : de schrijver is er niet op uit, hun ziel open te leggen, begrijpelijk,
aanvaardbaar te maken. Het treft zelfs, dat hij zich daaraan zoo verrassend weinig laat
gelegen liggen. Dat valt den lezer op, noodra hij het wezen van iemands psyche, laat ons
zeggen : van Adriaan Vermeer.tb.v., beproeft te doorgronden. Het gelukt niet bevredigend.
We mogen dus eigenlijk ook niet vragen naar datgene, wat in het gros der huidige
romans de lezers-aandacht mogelijk wel het strakst gespannen houdt : de psychologisch
verantwoorde ontwikkeling, hetzij van de gebeurtenissen, hetzij van de karakters der
individuen. Eekhout gaat niet uit om een keten van zielkundig causaal samenhangende
feiten en gebeurtenissen te smeden.
Zijn we dat mogelijk al te zeer gewoon om het recht te erkennen van een heel anders
gerichte en aangewende psychologie ?
Wat voor mij de lectuur van Eekhout's beide romans zoo ongemeen pakkend heeft doen
zijn is het feit, dat daarin de in verhalen algemeen toegepaste verklarende psychologie
links is blijven liggen. Wat door de Eekhoutsche psychologie verklaard wordt, zijn niet
de drijfveeren, welke tot juist die actie voerden, die we het romangebeuren noemen,
doch het is de gerichtheid, de situatie van het, in het centrum der auteursbelangstelling
gebrachte en gehoudene geestelijke leven.
Zoo wordt in „De Boer zonder God" n i e t de levensgeschiedenis verteld van den een
of anderen eigenzinnigen, conservatieven, materialistisch denkenden Vlaamschen boer
(zooals dat b.v. in Streuvels' „De Vlaschaard" het geval is), doch wordt het geestelijk
zijn, de status psychologisch benaderd en geanalyseerd van den in eigen kracht staanden
(en dus ook zich bewègenden) boer-zonder-God. Hij, Waerschoot, is in den meest pregnanten zin de eigen-zinnige. Wat i s dat ? Hoe zulk een leven kan zijn (gelocaliseerd in
een toevallig Zeeuwsch-Vlaamschen boer) heeft Eekhout als 't ware uit-een-gezet.
Of hij dat bedoeld heeft, of het zijn streven is geweest kan gerust in het midden gelaten
worden. Als critisch lezer vraagt men zich dit minder ernstig af dan wat men in het
boek ziet.
De hoofdfiguur in „Patriciërs" is Adriaan Vermeer. Hij is de laatste mannelijke telg uit
een geslacht van patriciërs, waarvan de leden belangrijke plaatsen bekleedden in de samenleving van het stadje en de streek. Zij waren kooplieden, burgemeesters, regenten.
Adriaan Vermeer is notaris, gemeenteraadslid en mede-bestierder van eenige sociale
instellingen. Tijdens de wereldoorlog, die aanvangt wanneer het boek de situatie der
figuren heeft beschreven, raakt Vermeer in conflict met den rentenier Daansen. Deze
man naar den geest een echt plebejer, weet om zich te verzamelen een groot deel van
de orthodox-protestantsche bevolking, in welke groep hij verzet aankweekt tegen de
aristocratische rechtsche groep, waarvan de notaris de leider is. Aanvankelijk onderschat
Vermeer de oppositie en vooral het drijven van den, op eigen roem belusten Daansen.
Maar bij een verkiezing wordt zijn groep een nederlaag bereid en met een karakteris-
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tieke redevoering stelt de oude aristocraat zich aan het hoofd van zijn onthutste partij
beticht Daansen in de Gemeenteraad den notaris ervan, de cu ltu reele-genot.Lar
vooruitgang van de plaats heimelijk te stremmen door een afwijzend advies, dat hij
uitbracht aan een suikerfabrikant. Voor Vermeer komt deze aanval zoo onverwacht en
ze valt zoo noodlottig precies samen met een overspanning, dat een beroerte met gedeeltelijke verlamming voor hem het gevolg ervan is. Daansen had, zich daarvan stellig
maar half bewust, zijn aanval juist gericht tegen dat punt waarop de p a t r i c i é r Vermeer
het meest kwetsbaar is : de onkreukbaarheid van zijn hoog, menscheli j k karakter, de
Integriteit van zijn persoonlijkheid. Voortaan is de notaris hulpbehoevend, afhankelijk,
gestooten van zijn patriciërs-troon. Tevergeefs beproeft hij het oude, geestelijke evenwicht
terug te winnen, eerst bij zijn nog volgehouden arbeid, later hulp-zoekend in de lectuur
van de journalen, welke zijn voorouders hem nalieten en in de geschiedenis van het boek
Job, dat hij — hoe raak — niet ten einde wil hooren.
Vermeer's dochter Sabina verloor haar moeder al vroeg. Haar vader heeft haar de zuivere
patriciërs-opvatting van het leven pogen in te prenten, welke is samen te vatten in het
devies : „Kracht door Alleenheid". Het meisje, later de jonge vrouw, hunkert echter
naar meeleven, vriendschap en liefde. Haar innerlijk verzet zich tegen het van huis meegekregene kort en zwak. Reeds in de dagboek - bladen, waarmede het boek opent, verloochent ze de patriciërsgeest en later vindt ze begrijpen en liefde bij een Russische
vriendin. In den zomer van '14 in het oude stadje teruggekeerd met vacantie, wordt het,
bij het uitbreken van de oorlog onmogelijk, het internaatsleven voort te zetten. Sabina
blijft thuis, neemt het bestier van de huishouding op zich en slijt haar leven verder rustig
aan de zijde van haar vader, van wie ze dagelijks meer blijkt te verschillen. Haar verlangen
naar liefde en het moederschap concentreert ze op haar neef Frederik, die als militair
in het stadje voor eenigen tijd gedetacheerd is. Frederik acht zijn nicht zeer hoog, gevoelt evenwel niets méér voor haar dan een diepe vriendschap en innig medelijden. Bij
de blonde Irene vindt hij wat hij behoeft. Dit feit is een scherpe teleurstelling voor Sabina
en tegelijk de vernietiging van de hoop, welke notaris Vermeer gedurende vele jaren
heeft opgebouwd en onderhouden : de aristocraat wenschte zijn geslacht, zij het dan met
behulp van vreemd bloed, te zien voortgezet en de patriciërs - idealen te zien hooggehouden.
Later doet Delannois — een uit Brugge overgekomen patriciër van middelbaren leeftijd
aanzoek om Sabina's hand bij haar vader. Wanneer deze dit feit met zijn dochter bespreekt en haar ronduit te kennen geeft, dat en om welke reden hij verwacht, dat zij
toestemmen zal, weigert de jonge vrouw resoluut en uitsluitend op grond van het feit,
dat zij Delannois, hoewel hoogacht als vriend, niet liefheeft. Deze mededeeling toont, dat
en wel hoe ingrijpend Sabina den ouden patriciërsgeest en de in dat kader passende
idealen zooals die door den ouden Vermeer zijn begrepen en beleefd „ontrouw" is. Hoe
ver zij ervan af leeft en hoe anders gericht haar leven is. De scepticus en twijfelaar Delannois
blijft haar vriend. Sabina gevoelt zich eenzaam, haar leven vervliet in grijze eentonigheid.
Evenwel, ze komt tot het inzicht, dat haar leven zoo egaal en doelloos is, wijl zij God
buitensloot. Het volgende inzicht is, dat God evenwel uit hààr leven n i e t is getreden
en wanneer dan Delannois haar voorhoudt, dat smart de eenige rijkdom, de eenige realiteit
is in het leven, kan zij hem rustig tegen voeren, dat men ook de smart bij de hoogste
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Realiteit, bij God, kan bergen. Delannois noemt dat een compromis, Sabina heet het verzoening en harmonie. Later, wanneer notaris Vermeer overleden is, vindt Sabina een
levensvervulling in de verzorging van verwaarloosde kinderen.
Uit dit samenvattend overzicht van den inhoud van den roman heeft de lezer reeds kunnen
zien, hoe weinig in deze geschiedenis sprake is van een zielkundige ontwikkeling der
handeling en hoe nadrukkelijk het accent verlegd is in de benadering en doorschouwing
van de geaardheid en gerichtheid van het geestelijke leven der figuren. De visie van den
ouden Vermeer staat daarbij bijna voortdurend in het centrum. Hoe is de aard van zijn
levens- en wereldbeschouwing ? De auteur laat ons daaromtrent van het begin aan niet
in het onzekere. Ze is klassiek religieus-humanistisch, met bijna precies dezelfde stoïsche
inslag, welke ook de visie kenmerkte en typeerde van bepaalde zeventiende -eeuwsche
Nederlanders. Alleen, het karakteristiek Nederlandsche patriciërs - ideaal, dat Vermeer
van zijn vaderen erfde, werd, mèt het religieus-humanisme, dat er de voedingsbodem van
was, slechts gewijzigd en aangevuld voor zoover dat door de moderne tijd noodzakelijk
werd gemaakt.
Adriaan Vermeer b e I e e f t zijn levens- en wereldbeschouwing. Ze is hem niet een
doode traditie, maar ze heeft in zijn persoonlijkheid gestalte gekregen. Zijn existentie
wordt er volkómen door beheerscht. Met groote zorg heeft Eekhout het karakter en de
eigenaardigheden van dit sublieme religieuze humanisme geteekend. De lezer wordt
door de zuiverheid der weergave herhaaldelijk getroffen ; de sympathieke en antipatieke
zijden ervan treden gaandeweg scherper in het licht naarmate het verhaal voortschrijdt.
In den patriciër Vermeer manifesteert zich een visie, waarvan de bouwende elementen —
verslapt, verwaterd — en vermengd te hervinden zijn in de levensopvattingen van vele
duizenden onder ons. Anders gezegd : bij hem leeft in perfectie, op zekere hoogte volmaakt en superieur, wat vrijwel algemeen, maar dan goeddeels onbewust en onberedeneerd, leeft in de massa.
Daar is b.v. het individualisme met de eraan inhaerente zelfgenoegzaamheid, de vereering
van het bloed, van de stand, de groep ; het egoïsme en de noodzakelijk daaruit voortvloeiende liefdeloosheid ; het superioriteitsgevoel en het typische gebrek aan persoonlijke
verantwoordelijkheid jegens den persoon lijken naaste.
Het is een humanistische, dus in strikten zin egocentrische levens- en wereldaanvaarding
en - opvatting, waarvan Eekhout de tekorten en de armoede toont en beschrijft. Het lijkt
zelfs wel alsof de auteur met deze visies persoonlijk strijd heeft gevoerd in zijn roman.
Of hij haar zoekt te analyseeren ten einde haar des te grondiger te kennen en te doen
kennen ; of hij haar trekken opspoort en aanwijzen wil in allerlei uitingen van één leven.
Christendom, Christelijk geloof vindt, goed beschouwd in deze levens-visie geen plaats.
Wat ervoor in de plaats staat is een visie, welke naar haar wezen behoort tot het type,
dat in Vermeer zulk een uitnemend representant heeft gevonden : een religiositeit,
die strikt privaat bezit is en die binnen de muren van de kerk wordt „beoefend ", welks
ideaal Jezus is. Men herkent dit met één oogopslag rondom.
Hoezeer Eekhout alle aandacht gevestigd houdt op de uitbeelding van het geestelijke
leven, welks type hij onder de loupe nam, bewijst de verwaarloozing van veel, dat in
een roman daarnaast ongetwijfeld op aandacht recht heeft.
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Waerschoot is de eigen-zinnige materialist, Vermeer de religieuze humanist-stoTcijn.
Maar Sabina's figuur komt, althans naar mijn meening, onvoldoende uit de verf. Ik begrijp
haar niet — en maak er den schrijver een verwijt van.
Ze breekt met alle beschouwingen van haar vader en werpt elk zijner idealen te gruizel.
Verklaring ? Motiveering ? Eekhout bekommert er zich niet om. Het dagboek stelt het
f e i t van haar anders-zijn en de strijd is — zooals boven gezegd -- merkwaardig kort
en zwak.
Sabina Is uitsluitend gezien als de draagster van een -- aan dat van Vermeer — typisch
tegengesteld geestelijk leven. Opmerkelijk, zoo verrassend weinig ontwikkeling haar
psyche heeft binnen het kader van den roman. En toch is z ij precies degene, die zich
het meest, het sterkst en markantst o n t w i k k e 1 t. Zij verlaat alle patricische Idealen
en heel de religieus-humanistische levensbeschouwing, erkent de superioriteit van andere
idealen en van een principieel andersoortige visie. Doch de auteur doet al te weinig moeite,
zoowel om die ommekeer te beschrijven als om haar te motiveeren.
Hij zal wijzen op Sabina's bekeering (zie blz. 179-182).
Er valt allereerst de aandacht op te vestigen, dat juist dit gedeelte in den verleden tijd
is beschreven. De lezer krijgt er een verslag van, wanneer het is geschied. Hij beleeft
het niet, als veel andere feiten in het boek, méé, al is de beschrijving gedetailleerd genoeg. Eigenlijk echter neemt de „bekeering" slechts de eerste helft van blz. 181. Maar......
is dit heusch wel de omkeering, die zóó ingrijpend is ?
Het inzicht (180) : „Het bloed der Vermeeren in u overwinnen. Eischte geloof zulk een
verloochening ?" èn de verzekering van den schrijver (181) : „Toen was die nacht gekomen, dat zij God over haar ervoer" (etc.)...... als ik 't eerlijk moet zeggen is mij dit
te mager als motiveering. Er is mij ook te veel in van het subject, dat t o t i n z i c h t
komt en een e r v a r i n g heeft. Dat Eekhout mij de gelegenheid laat tot de meening,
dat dit samen het geheel der omkeering is, teekent zijn geringe aandacht voor de psychologische fundeering van hetgeen g e b e u r t.
Ten slotte nog een opmerking : Het is jammer, dat dit boek zooveel woorden van eigen
maaksel heeft. De stijl is vaak gemaniereerd. Stylistisch is 't werk jammer genoeg geen
vooruitgang. Wèl compositorisch.

PUNTJES BIJ PAALTJES

P. H. MULLER

HOE MEN RECENSEERT.
We kunnen niet nalaten, de aandacht van onze lezers eens te vestigen op de zeer onbehoorlijke manier, waarop dikwijls in de Christelijke dagbladen en periodieken de ter
bespreking ontvangen boeken en bladen worden gerecenseerd. We willen daartegen
protesteeren en het gedoe tevens aan de kaak stellen. Een recensie behoort t e n m i n s t e
te zijn : een inlichting en een voorlichting van den lezer. Echter zijn integendeel talloos
vele besprekingen in „onze" pers staaltjes van het journalistieke kunnen van de een
of andere half-analphabeet. Het lijkt erop, alsof men een jongmaatje van de zetterij opdracht geeft, eenige niets -zeggende en slecht gestelde frazen neer te penen.
In . een nummer van „Patrimonium" (27/6'35), een blad, dat bijna steeds buitengewoon
oppervlakkig „recenseert ", vinden we b.v. de aanbevelende aankondiging van het blad
„Moeder ". De bespreker vangt aan met de opmerking, dat „het bovenstaande maandschrift", „met zeer veel genoegen en blijdschap" door hem is ontvangen. Dat is natuurlijk
apekool. Het in de bus vinden van het blad liet hem Siberisch. Verder betoogt hij „dat
„Moeder" een g e I i e f k o o s d e gast is geworden, want (! !) hetgeen ze brengt is voor
allen g e n i e t b a a r ". Het geaai en geflikflooi van een stuk papier is nog al onaesthetisch.
Echter is het een doorgaande gewoonte, het foutieve woord „geliefkoosd" te bezigen
voor „geliefd ". Dat echter een tijdschrift „geliefd" zou zijn is al evenzeer een fraze als de
aanteekening, dat alle bijdragen van 'n tijdschrift „voor allen genietbaar" zouden zijn
een onwaarheid is. Vervolgens wordt de „recensent" lyrisch en vraagt hij zich (?) af, „wat
een k o s t e I ij k e wenken en raadgevingen treffen we telkens (!) aan en wat een r ij k e
stof (!) op verschillend gebied (!) wordt hier geboden ". Natuurlijk is een verhaal „een
prachtverhaal" en een artikel „een voortreffelijke schets ".
De bespreking wordt besloten met het commando, dat „Moeder" in ieder gezin op tafel
moet liggen en natuurlijk moet men zich ook „dadelijk" op het tijdschrift abonneeren.
Wanneer men zulk geschrijf recenseeren noemt, is dat kortweg misleidend. Maar er zijn
nog al wat bladen, die zich aan zulk een misleiding schuldig maken. Men krijgt een boek
of tijdschrift nu eenmaal niet ter bespreking om er een reeksje onbenulligheden over te
laten debiteeren door iemand, die men dat alleen laat doen omdat men zijn arbeid niet
behoeft te honoreeren.
De Christelijke pers recenseert vaak heel abominabel omdat men er op uit is, dit „op
een koopje" te doen. Maar degene wien het bespreken wordt opgedragen, toont dikwijls
gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef jegens het werk, waarover hij iets zeggen moet.
Over de verantwoordelijkheid jegens de lezers spreken we maar niet eens. Die is niet
alleen zoek in de recensie - rubriek !

BOEKBESPREKING

In het moeras, door Jet Luber. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1935.
Deze roman beschrijft de moreele en materieele crisis van een groep figuren, oudere
zoowel als jongere, die binnen het kader van een verhaal bij elkaar zijn gezet. De
stijl van de schrijfster is niet buitengewoon fraai en levert in taalvoering en beeldspraak meer dan eens het ongezochte bewijs van het feit, dat een bepaalde constructie
van het verhaalde voor een verbeelding van werkelijkheid moet doorgaan. Zelfs de
aard van de crises, waarin de verschillende menschen zich achtereenvolgens of gelijktijdig
bevinden heeft slechts gedeeltelijke overeenkomst met in de werkelijkheid van in het leven
voorkomende crises. Vandaar dat een bepaalde crisis-situatie door den lezer als onecht
aangevoeld wordt. Er zou in het leven, hoe zwaar en moeitevol dat voor velen ook is,
niet gemakkelijk een dusdanige concentratie van geestelijke en stoffelijke nooden kunnen
worden geconstateerd als hier in dit boek is bewerkstelligd en in 't verhaal wordt
beschreven. Door deze indruk, die men al lezende opdoet, wordt de stelling zooals
de schrijfster die, naar het ons voorkomt, heeft willen innemen, er niet houdbaarder op.
Zulke menschen en zulke toestanden als men hier beschreven vindt, z ij n er inderdaad.
Dit is reeds lang voor jet Luber vastgesteld en in verhalen „geïllustreerd ". Dat alle
mannen zulke ellendelingen zijn, alle vrouwen zoodanige heldinnen en het noodlot der
incidenteele crisis zoo zwaarwegend op elk samenleven in en buiten gezinsverband,
het is niet slechts niet aannemelijk, doch het zoo voorstellen is een chargeeren van de
werkelijkheid, dat haar tekort doet èn overschat. Wij steken met veel van ons leven —
en velen steken met alles van het hunne — in het moeras, waarin men steeds verder
kan verzinken en waaruit van den menschelijken kant geen redding mogelijk is. Maar
dit is reeds zoovele malen, zooveel meer levenswaar en zooveel nadrukkelijker gezegd
dan hier in dit boek geschiedt. P. H. M.

Het kind en de poëzie, door D. Coster. Arnhem, Van Loghem Slaterus
& Visser.
Hoe goed deze keur is, hoe dichterlijk-zuiver de meeste der hier compareerende verzen
ook zijn, hoe blij men ook zijn mag, dat Coster het verdienstelijk en ondankbaar werk
van het bloem-lezen op zich heeft genomen, toch is het jammer dat de dichter aver
het kind -- vooral in de inleiding — zooveel nadrukkelijker in het centrum staat dan
het kind zelf. Hoe velerlei visie deze verzen leveren op „het" kind, hun aesthetische
waarde, hun dichterlijke herkomst is het pas, die hun vergunt in dit boek een plaats
te vinden. „Hoe het bewustzijn van de menschheid zich in den loop der eeuwen heeft
verhouden tot dit wonderlijk verschijnsel, dat het kind is en het beginnende leven"
is belangrijker dan het „practisch belang" van den bundel -- volgens den bloemlezer.
Zou het een ernstig vergrijp van literair ongeschoolden zijn, Indien zij zeiden, dat dit
h o e hun hoegenaamd niet interesseert?
P. H. M.
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Religieus Socialistische Vragen V. No. 1 Klassenstrijd en Religieus
Socialisme, door F. Kal ma-Koops en J. Kal ma.
No. 2 Poëzie en Maatschappelijke vernieuwing, door H. Roland-Holstv. d. Schalk. Uitgaven van Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij., Arnhem 1935.
Ik kan eigenlijk niet veel meer doen dan hier de uitgave van deze beide geschriften
aankondigen. Ze zijn beide vrucht van een veel jarige omgang met de vraagstukken van
maatschappij en cultuur en het is niet goed mogelijk er na eerste lezing meer van te
behouden dan een indruk.
Het lijkt me toe, dat ieder die in de materie, waaraan deze studies gewijd zijn, belang
stelt, zich na de eerste kennismaking aanstonds zal verheugen dat hij deze werkjes in zijn
bezit heeft, omdat hij al lezende het gevoel zal hebben, dat hier mensen aan het woord
zijn die zich met verstand en hart geheel in hun stof hebben verdiept.
Kenmerkend voor beide geschriften is, dat de auteurs nu eens niet op dweepzieke, en
dus flodderige, manier over Poëzie en over Klassenstrijd als middelen in hun sociale actie
hebben gefilosofeerd, maar dat ze met een open oog voor de opgedane ervaringen en
voor de werkelijkheid zich rekenschap hebben gegeven van de functies, de wezenheid
van deze verschijnselen.
Uiteraard interesseerde mij het sterkst hetgeen Mevr. Roland Holst te berde brengt
over de Poëzie. Hetgeen zij zegt over haar oorsprong, aard, stof en werking, lijkt me vooral ook omdat zij het zegt, een dichteres, wier hele leven met dichten-als-dienst gemoeid geweest is — van zeer groot gewicht.
Al zal men het met haar opmerkingen over de intentie van dichtkunst misschien niet
altijd eens kunnen zijn, hetgeen zij schrijft over de aanleidingen tot het dichten en
over de weerstanden daarbij, over doelstellingen, die in strijd zijn met het wezen der
poëzie enz. kan door ieder dichter, vooral door de al te opzettelijken, de „Strebers"
ter harte genomen worden. d. B.

Blumhardt en het tegenwoordige Mottlingen, door Wilma, Uitg. Mij.
Holland, Amsterdam.
Na het getuigenis van de geest van Mottlingen in haar roman „Opstanding" geeft Wilma
in dit kleine boekje andermaal een uiteenzetting, die naast historische en biografische
gegevens persoonlijke ervaringen bevat.
De ondervinding van de schrijfster, in Mottlingen opgedaan, is in weinig woorden begrepen : het Evangelie van Jezus Christus is de Waarheid en jezus is Overwinnaar.
Gode zij dank, zouden we zeggen, is het nog niet helemaal zo dat dit nergens ter wereld
aan een mens openbaar wordt dan slechts in dit Schwarzwalder dorp, maar dat Christus
op dat kleine plekje ter wereld zo rijk en sterk Zijn verlossende kracht kan laten uitgaan,
getuigt toch wel zeer tegen de talloze gemeenschappen van Christusbelijders overal elders,
waar de Verlosser blijkbaar dermate door ongeloof gebonden is, dat hij „aldaar" geen
krachten kan doen.

GEBED

ANNIE J. M. DE VRIES

Wij weten wel, wat wij U moeten vragen:
Verlangen en verlangen, altijd weer,
Opdat wij eiken nacht en alle dagen
Brandend verbeiden, God, Uw wederkeer.
Wij weten wel, wat wij U moeten vragen
Een liefde mateloos, die zonder U
Niet leven kan, maar Uw banier wil dragen,
Staag biddend één gebed : Ach, kwaamt Gij nu !
Wij weten wel, dat onzen zwaren honger
En fellen dorst Gij stilt en lescht voor goed,

Dat Gij den wind zendt en de vuur'ge tongen,
Dat onze lafheid Gij verkeert in moed,
Maar, Heer ! wij willen niet geheel gelooven,
En Satan scheidt Uw zachte juk een last,
En onze zelfzucht wil te gaarne dooven
De bleeke liefdevlam: houd Gij ons vast!

SOTTO VOCE

ANNIE J. M. DE VRIES

In eenvoudigheid zijt gij gekomen.
Nog in schromen
Aarzelden uw schreden, maar uw oogen
Waren wetend reeds en ingetogen,
En in ingekeerdhead zweeg uw mond.
Vanwaar komt uw stille gang getreden ?
Donk're beden
Heffen avondboomen naar den hemel
En een weerglans van den gulden schemer
Licht om u : een schijnsel mat en blond.
Vraag ik u muziek der serafijnen,
De refreinen
Van den lentewind, het vederlichte
Tripp'len van den regen, de gezichten
Van de bloemen in den ochtendstond ?
Weet gij dit, of and're vreemde dingen
't Smartezingen
Van den nacht, het bitter zich verteren
In een pijn van eindeloos ontberen,
Tusschen leed en ziel 't geheim verbond ?
— Aan den hemel gaat het laatste schijnen.
Traag verdwijnen,
Zwarter staan de boomen, en de weiden
Dampen -- in uw oogen brandt het lijden
En uw lippen vormen smal een wond.

MEERSLAG

H. BARENDREGT

De dag des Heren.
Uit een loodzware morgenslaap ontwaakt op zijn kussen, een schip van
de bodem der zee gelicht, was dit de eerste gedachte die om voorrang
streed met de bloedklop onder zijn schedel.
De dag des Heren.
De stem en het gelaat van Braadspit zaten hem nog dwars. En de ogen van
Tine, diens donkere vrouw. Maar 't was ook veel te laat geworden. Nachtwerk.
Hij stiet een kierend raam open en stak zijn broeiend hoofd buiten de gordijnen. Zijn ogen pinkten tegen de stekende lucht. Meteen woei van de
overkant een schelmse morgengroet over de stilte heen. „Hé ! slaapkop !"
Dit had niet beter gezegd kunnen zijn. Wim Visser trok zijn haarbos terug.
Nu zijn gezicht in het water plensen en zo meteen de straat opgaan. Voor
zijn kerkgang te zwemmen door de frisse lucht, de Zondagmorgen te ervaren
— het huis bedompte hem als een alkoof.
Het brood, beneden door zijn hospita klaargezet, hing hem als zavel tussen
de tanden. 't Liefst was hij maar weer in bed gedoken.
Dat was toch een rare vent, die Braadspit. Op de fabriek een bulderbas,
die naar volmaaktheid streefde. En in zijn huis een hartelike kerel. Daar
trok hem zijn rondheid bijster aan, maar zijn luidruchtigheid was grof;
ook was hij alreeds vertrokken door de wereld, wijl het een liefhebberij
van hem scheen om iemand in een hoek te zetten. Daarin hervond Wim
zich op de ongedachtste momenten, zodat Braadspit hem gisterenavond,
in een vlaag van berouw, met een schouderklop en een onhandige toon
bemoedigde: „Je meubeltjes zijn goed, Visser, maar jij bent zelf te fijn;
je bent de punt van een potlood, die alleen maar breekt in een zware vuist.
Hoe zei ik dat m'n jongen ?"
Hij wist te dammen als geen een. Hij amuseerde zich met het spel, zijn gast,
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zijn vrouw, zichzelf, en vervulde de kamer met zijn beweeg, hetwelk mede
aan zijn sigarenas merkzaam was. „Beste vriend, vanavond maak ik je in
met boter en suiker, versta je ?" Als de gelederen in het begin op elkander
toeschoven, duidde hij ze met zijn middelvinger : „Dammen is net als het
leven, jongen ; het is strategie" -- en wendde zich met gebolde wangen
en varkensstreepjes naar Tine — „en strategie is krijgskunst". Zijn lach is
geen ogenblik uit de kamer. Maar Tine wendt haar ogen niet weg, zoals
hijzelf altijd wil doen, maar kijkt hem met een raadselachtige glimlach terug
aan, zo sterk en zo vast dat het hem een moment verstrakt. Door zulke
sekonden-leemten weet Wim, dat er tussen die beide een onaangenaam
geheim bestaan moet.
In het middenspel weet hij ook zijn praatje te geven. „Van dammen leer
je politiek, maat. Slaan is verplicht. Als je kunt slaan, dan moet je slaan.
En meerslag dat gaat altijd voor. Dat is zo wereldberoemd, dat men d i kweis
niet eens kan dammen, maar wel de meerslag toepassen ".
Maar onder al die bedrijven door won hij toch maar altijd.
Daar stond Wim voor stil — hoe dat kon, zo achteloos-weg — haast d i rekteu r
van een fabriek — een vrouw — geld. —
Hij verloor altijd.
Onlangs had Braadspit over een eindspel heen op zijn dijbeen gevingerd
en gezegd : „je moet een dam halen jongen ! Dat heb ik ook gedaan. Ik kan
mij grote stappen over het bord veroorloven ".
Hij dacht aan Lien — nee, hij haalde geen dam.
Nu kwam dat ook door de ogen van Tine, die hij soms, met een verscholen
vuur er in, op zich gevestigd zag. Tine was een sfinx. Zij sloeg haar ogen
nooit neer, en langzamerhand was het een afspraak, hun ogen te laten peilen,
waarbij een glimlach de verstandhouding en de verzegeling tekende.
Op de fabriek had hij lelike dingen horen vertellen. Maar die geloofde hij
niet. De ernstige Jansens had gezegd : een vrouw zonder moraal. Maar hij
kon dat toch niet merken. Ze was een raadsel ! Kijk, zoals ze nu tee stond
in te schenken, poseerde ze onbegrijpelik schoon voor het lamplicht :
de toewijding van haar gebogen hoofd, en de verstrooi ng van haar afwezige
handen. Een altijd -gesluierde, en toch nog jong. -Nee, dat brood liet hij maar staan. Het kitte zijn kaken in een breiprop aan
elkaar, het was een benauwing te meer op deze lome morgen. Er uit, zijn
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nauwe longen doen zwellen aan de lucht, zijn kloppend hoofd te ruimen
onder het hemeldak. Hij wist dat aan het einde van Braadspit's straat het
Kanaan van een park begon, rijk groen tussen 't rotswerk van huizen. Daar
was hij nog niet geweest, en 't trok hem wel zich daar nu eens stil te vermeien. En de kerk — welnu, als zijn geest zich daar zo had gerustigd, dat
hij een preek kon verdragen, dan gaf hij zich willig gevangen.
Hij zuchtte.
Zijn stappen verechoden binnen zijn hersens alsof hij op heiblokken liep.
Lien — kwam je nu maar hier — ik voel me van binnen zo moe — mijn benen
niet zie je, die doen 'et nog wel, maar ik zou willen slapen. — Bij de vijvers
is het misschien wel koel.
Kijk, aan de overkant, dat slaat op zijn ogen, rood. Sterrelend rood staat
in de zon een vrouw en koopt aardbeien, ook al rood. Een kar vol ervan.
Maar dat is Tine ! In ochtendjapon ! Op Zondag mag je niet kopen, Tine.
Akelig toch van die mensen. Ze wenkt. Nu moet hij naar de overkant. Zal
de zon hem daar niet verpletteren ? Denk er nu om dat ze de vrouw van
de baas is. Bijgevolg — „Mevrouw ".
Nu staan daar tezamen een Christen, een Heidin en een jood, en de een
is niet slechter dan de ander. De Christen zwoegt dof om de zegen des Heren,
maar zijn kerkgang ligt alreeds te bleken in de zon. De Heidin trapt onwetend een aardbei stuk en 't is alsof bloed uit haar zolen spat ; het kleed
overgloedt haar gezicht in een ijle brand. De Jood moffelt met zwarte vingers
een vals kwartje onder een paar dubbeltjes. „Heeft u 't gezien ?" 't Gelukt.
Een kleine verfrissing, even te dromen in een schemerkoele kamer, dat
is ver te verkiezen boven een park. Dus gaat hij op haar nod i ng in, die ogen
zijn ook haast bedwelmend. Op de trap gaat zij hem voor. Haar enkels zijn
rank en veren uitermate fijn. Zo moest je een stoelpoot kunnen snijden.
Hij vangt een vleug parfum, niet overdadig, juist genoeg om te verlangen
wat dichterbij te komen.
Zo zit hij dan boven te wachten, tot Tine limonade brengt. Nu zal een glimlach anders dan bij avond zijn. De overgordijnen bijna dicht, deuren en
ramen op 't wijdst geopend -- zo is het goed -- 't is hier gedempt en dat
hoort om hem.
In de keuken werkt Tine op klemspanning. Het rood dat ze draagt staat
te zinderen op haar bloed. Zij schenkt — en wast de vruchten. 0, 't rood
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dat door haar vingers gaat, dat is voor hem, zij zal het hem voeren, opdat
hij brandt. -Beheerst treedt zij de kamer in en bedient hem. Hij voelt zich strelend

geschat door de gratie van haar aandacht, het is of er iets van zijn drukking
vervloeit. Maar als hij, een ogenblik haperend aan het lage snit van haar hals,
daarop de zonnen van haar ogen ontmoet, rakelt een onrust door zijn
dofheid op en leeft in hem : wat bedoelt ze ? En meteen haar bevriending
argwanend, uit hij een vraag waarin hij bijna zijn adem verliest : „Waar is
de baas ? ligt die nog op bed ?"
En zij — ogen bl i kkel i k zijn vermoeden afwegend op het vereiste tegenwicht —
zij antwoordt : „Hij is even sigaren halen, hij zal meteen wel terug zijn ",
en neemt hem rustig waar ; haar ogen zijn ondoorgrondelik.
Maar als het zo is, valt zijn verdenking ook terug, zijn blik laat haar weer
los, en hij pakt zijn schaaltje.
Zij vindt : te weten, dat Braadspit een uur geleden naar de trein is gegaan
en niet voor de avond terugkomt — tenzij hij zijn trein nu gemist zou hebben
— dat spánt het leven.

Maar dan raakt hij opnieuw met zichzelf verward. Daar heeft hij toch
warempel van die aardbeien gelepeld — zo heeft hij zichzelf dus verzwagerd
met de wereld — de zonde glijdt door zijn slokdarm omlaag, en het is hem,
of daarmee zijn Zondag geoordeeld wordt.
Vanuit de verte keert de straatroep van de Jood — mooie aardbei — of
telkens een duiveltje naar hem toespringt. Laat dominee nu maar preken,
de duiveltjes zijn dichterbij, de dag des Heren is door hem reeds gevierd.
Hij ziet Tine aan. --^-Die bukt zich juist om een vrucht op te rapen. En dan, plotseling, bespringt
hem het gevaar. Er wordt een schakelaar omgeknapt, hij let haar op.
Hij luistert beter naar wat Tine te praten zit. Ze heeft gereisd en omdat ze
zich eerder aan elke man toevertrouwde dan in een hotelkamer achterbleef,
kan ze .zo van alles vertellen. Ze heeft menige foto gemaakt en vreemde
gedachtenissen gezameld -- dat heeft alles vanzelf zo zijn eigen verhaal.
Ze houdt al die foto's en dingetjes om te bezien in wat ze noemt haar boudoir.
Dus gaan ze naar boven en weer gaat hem Tine voor. Haar enkels zijn rank,
en bewegen lokkend. De geur van haar kleed dwaalt in hem op tot een roes.
Zij is zich bewust van hoog kansspel. Op haar laatste troef, voelt ze, valt
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walging of dolheid. Maar ze kan niet meer denken. Een rode daemon raast
door haar bloed. Zij wordt bezeten door het vaandel van haar mantel, plooiend
rood, geplette aardbeien, bloedend rood, sprankelend water, rood, rood -En boven, wanneer ze hem voor is getreden naar een vertrek, dat in een
dunne schemer ligt, keert ze zich soepel naar hem toe. Zomer.
Hij verlamt in een sprakeloze schrik.
Voor het eerst in zijn leven ziet hij een vrouw.
Zijn hart klemt zich op in zijn keel, en de kamer vervaluwt, maar tropies
bloeit die bleke vlam. Er wordt zachtjes naar hem gepraat, een geheimzinnige
glimlach glijdt op hem af, maar hij hoort het niet en ziet het niet. Dan wil
ze wel 'n stukje naderschuiven en 't lijkt hem of zij langzaam op hem
toevl i nd ert.
Op dat moment wordt hij krankzinnig. Als een stier breekt hij door het
rode floers voor zijn ogen héén op haar toe.
En in de herfst is de geur der ontbinding als narkose.
Tine bemerkt het het eerst dat er iemand de trap opkomt. Braadspit is
nimmer een schuifelaar geweest en bovendien roept hij omhoog, of Tine
er is. Zij begint opeens te jam meren en zich nerveus tegen Wi m's omhelzing
te verweren. Een klein gevecht ontstaat als hij zich vaster wil bijten in een
vreemde smeking.
Als Braadspit verschijnt, hijgt ze hem wild tegemoet : „Karel, hij — wou,
o Karel" en Braadspit weet genoeg. Hij heeft genoeg gezien en hijheeft
genoeg gehoord — voor die woede is geen schepsel veilig.
Voor hij begrijpt wat gebeurt voelt Wim zich als een baal door de tierende
Braadspit naar de trap en omlaag geslagen. En als deze hem vloekend achterna
is gedraafd, wordt hij ook langs de tweede trap neergebonkt. Als een wimpel
fladdert een laatste zin over hem -- „je bent nog veel fijner dan ik gedacht
had" — en dan klapt een deur dicht. Beneden ligt Wim en kan zich niet verroeren. 't Wordt winter over hem — en winter, dat is schemering.
Lien. —
De week waarin zij leeft is rondom een bewogen zee, zij is een schip. De
ster van haar geluk schijnt met de deinende horizon te worden overspoeld.
Zo zit zij alleen, in 't koffie-uur van een grijze kantoordag, tussen de lege
schrijfmachines, en staart op een brief.
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Ogen die wanhopen.
En wat geeft het, of ze alweer een antwoord heeft neergepend, de grond is
niet te peilen. Eigenlik kan ze 'm maar één ding schrijven : ik ben zo bang !
Hij praat zo smartelik over berouw, en vergeving, maar ze begrijpt hem
niet. Ze verscheurt haar antwoord hopeloos. Misschien is het het beste
om naar hem toe te gaan. Morgen — Zaterdag. Hij heeft een groot verdriet,
waar zij niet tegenop kan.
Verloren staart ze op een matglazen deur. Daar groeit een schaduwwezen
over, dat in-donkert, poost een wijl, en bleekt weer weg. En weerom, komt
het op, dreigt stil, en vloeit weer uit. Zonder eind.
O redeloosheid des levens — Wim, wat is er toch achter je
Ze poogt te denken, maar haar gedachten stralen weg als door een zeef.
Een ledig hoofd blijft achter in een verbazen, wat of er is. —
Zo ziet haar hart haar zitten : matglas, waarover een schaduw vlot.
Hier moet het dus wezen.
Trillend belt ze aan.
Een kleine vrouw — aan wie ze uitlegt - en een vreemde blik treft haar
uit een zwijgend wezen. „Ja, hij ligt op bed ; hij is van de trap gevallen zegt ie ;
Zondag ; bij zijn baas ". -- „Is 't erg ?" — „Néé juffrouw, een arm gebroken
en hier en daar zijn vel kapot ".
Lien gaat naar boven. Een muizensnuit kijkt haar achterna. Dan haalt zij
adem, en doet zacht de kruk neer. In een wit kussen ligt een hoofd gezonken
in doodschemer.
,,Wim ". —
Twee grote donkere ogen vallen onder een wit verband ontsteld naar haar
open. Een rood trekt over zijn gezicht. Zijn lippen wijken los tot „Lien" —
een klacht.
Als ze zich neerzet op de rand van zijn bed, roept haar blik een afgrond
in hem op. Maar haar stem licht toe : „Jongen, je hebt zulke akelige brieven
geschreven ". Hij blijft haar aanzien en zwijgt. Nu is het moment gekomen.
Hij heeft het niet durven halen, maar het heeft zichzelf naar hem toegebracht.
Hij weet een kuil te hebben gegraven, die een krater bleek ; want wie naar
zonde wroet bereikt de hel. Hij is bereid de konsekwentie te aanvaarden.
Lien, die zich voor zijn gesloten gezicht met die nacht) i ke ogen voelt als
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een kind voor onheil, vraagt : „Wil je me niet alles vertellen Wim ?"
Wanhoop ontroert dan zijn trekken. Een ontsnapping is wellicht toch doenlik.
Zijn stramme lippen haperen : „Moet ik -- alles ? --"
Zij slikt haar gerustheid omhoog en knikt.
Dan nemen zijn ogen afscheid. Voor wie zonde deed is geen recht meer
dan straf. Dag Lien. — Hij kijkt haar aan -- dan niet meer. Nu stort hij zich
omlaag in het rode duister. Zijn handen dwalen. Moeilik vertelt hij 't
relaas van de Zondagochtend. Als einde de beschuldiging : Jk heb me met
een vreemde bemoeid ".
Lien voedt binnen een bittere schreeuw om de wereld, die 't kleed dat
God aan Zijn kinderen geeft, afruilt tegen een paarse zwam en een zwarte
lach. Is de wereld zo slecht ? Arme jongen. Maar hoe kwam hij er ook toe. —
Ze vraagt hem : „Is zij iets voor je ?"
„Ik heb jou lief, maar dat ik je kon vergeten ". — En de zee, die zes dagen
op zijn dijken gebeukt heeft, breekt in hem door en bedelft zijn binnenste.
„Lien, wat ben ik beter dan David ? ik heb de eer bij mijzelf, bij jou en bij
God verdaan ". Er hoeft niets van hem over te blijven, het vuur verschroeit,
het water vermolmt hem. 't Berouw doet ten leste zijn boetewoord : „Lien,
wat wil je nog van me ? Ik heb onze liefde bevlekt ".
Nu is 't gezegd — vuur -- water — laat het nu maar komen — over zijn
tranen trekt hij zijn oogleden toe.
Dan buigt zich Lien over zijn gezicht, zeer diep en kust hem.
's Nachts bloeit er een ster in de boom voor zijn raam. Dat is een baken.
Als hij lang kijkt, hangt er een spinsel van schemerlicht. God doet Zijn
áánschijn over hem lichten.
Hij drinkt met open ogen.

--

Dit spel heeft hij anders zeer slecht van baas Braadspit verloren. Diens
vrouw -- zijn betrekking -- Braadspit's glimmende gezicht deinst binnen
een nachtmerrie boven zijn leeggeslagen wereldje. Hij kan weer van voren
af aan beginnen.
Geslagen.
Maar wie zal volkomen bevatten, hoe hij voor een leven lang is gered in
een spel, waar hij slechts een steen in uitmaakt.

OPDRACHT

REDACTIE

Wij hebben een opdracht. Als Christenen. Maar ook als „cultuurdragers ". Hoe zouden
wij van een werkgemeenschap hebben kunnen spreken zonder opdracht ? Doch welken
inhoud heeft deze opdracht ? Bestaat zij daarin, dat wij zoo spoedig mogelijk een eigen
huis moeten trachten te bouwen binnen welks wanden wij veilig zijn in het stormgetij,
dat over de wereld vaart ? Moet het ons pogen zijn zelf zoo gauw mogelijk onder
dak te komen met een „Christelijke" kunst en een „Christelijke" cultuur ?
Of heeft voor ons de koppeling van „Christelijk" aan kunst en cultuur een andere beteekenis ? Beduidt zij voor ons juist misschien een opdracht in den hoogsten en laatsten
zin, n.l. een opdracht, die ons door God gegeven wordt, en niet een nog zoo vrome
menschelijke onderneming, waarbij het per slot van rekening toch weer altijd om „onze"
principes en om „onze" doelstellingen gaat ?
Indien het waar is, dat wij als Christenen van Godswege een opdracht hebben, dan
hebben wij die opdracht ook als „cultuurdragers" ; dan staan wij ook als „cultuurdragers" in Gods dienst. Maar dan mogen wij ook niet bevreesd zijn voor de realiteit
der cultuur en ons afzijdig houden of met schele oogen zoo'n beetje uit de verte trachten
te imiteeren wat elders op dit terrein geschiedt. Dan hebben wij in Gods naam ja
te zeggen tegen deze realiteit en haar te aanvaarden als het ons van God gegeven arbeidsveld.
In Gods naam. Dat beteekent, dat wij de werkelijkheid der cultuur niet gaan beschouwen
als een gebied, dat de mensch geschonken is te zijner verheerlijking noch als een soort
gewijde plaats, waar de zonde geen toegang heeft en waar men zich rustig zijn liefelijke
tempeltjes bouwen kan. In Gods naam kan nimmer iets anders beduiden dan uit Gods
genade tot Gods eer. En daarmee is alles gezegd tegen de zonde in ons, die altijd weer
groot maken wil onzen eigen naam. Daarom kunnen wij ook op dit gebied zonder
Christus, in Wien ons onze zonde vergeven is, niets doen. Zonder Hem verderven wij
in een prometheïsche zelf-verblinding of verzinken in het niets der vertwijfeling.
Wij hebben een opdracht. Als Christenen. Maar ook als „cultuurdragers ". Dat beteekent
echter niet, dat wij als „cultuurdragers" een andere opdracht zouden hebben dan als
Christenen. Het beteekent slechts, dat wij als Christenen een opdracht hebben op een
speciaal terrein.
De werklooze en de minister-president hebben als Christenen dezelfde opdracht, n.l.
Gods naam te verheerlijken en het Evangelie te belijden in al hetgeen zij zijn en doen ;
doch zij hebben deze opdracht ontvangen op zeer verschillend terrein. Zoo gaat het
ook den kunstenaar en in ruimen zin ieder, die door zijn gaven gerekend moet worden
te behooren tot de groep der „cultuurdragers" in onze samenleving. Zij hebben als
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Christenen dezelfde opdracht als de boer, de metselaar of de bediende in een confectiemagazijn, maar hun opdracht ligt op een ander terrein. En laten wij nu niet vragen wie
van deze het schoonste of het belangrijkste arbeidsveld ontving. Wij kunnen ervan
verzekerd zijn, dat in Gods oog elk menschelijk arbeidsveld even belangrijk (of zoo
ge wilt : even onbelangrijk !) is. Waar het op aan komt is, dat wij aan het werk gaan.
Overzie in het jaar onzes Heeren 1935 de werkelijkheid der Westersche cultuur, die
ons nu eenmaal door onze geboorte het dichtst op het hart gebonden is. Erken haar
schijnheiligheid, haar verregaande onttakeling. Weet, dat zij door de verwoestende
kracht der zonde weder goeddeels een dorre onvruchtbare zandvlakte geworden is.
En leg het dan nog eenmaal aan uzelf voor, of gij als Christen en als „cultuurdrager"
geen opdracht tot gehoorzamen arbeid ontvangen hebt in deze woestenij.

BAREND DE GOEDE

MATRI

Voor mijn broer Koos.

Is dit de winst van uw zeer korte leven,
dat ik de zin zie van uw dood
als straks dit lijf mij gaat begeven,
word ik uw deelgenoot?
zal ik daartoe de weg afleggen,
de eene goede die gij ging,
om dan het simpel woord te zeggen,
waarmee uw eeuwigheid aanving
--- Het is heel moeilijk te gelooven ;
het valt niet mee uw zoon te zijn
ik wil niet roekeloos beloven,
dat ik deden zal in uw geheim.
maar uw dood is mij tot teeken
en uw leven tot een sein,
dat -- hoe dikwijls ook ontweken
mij nadertrekt door pijn.

GIJ ZIJT

HERMAN STEGGERDA

Mijn Vader, die met wijs geduld
dit strevend leven wil verdragen.
Een kruis oplegt en helpt bij 't dragen
mij arm maakt en mijn handen vult,
Waar zou ik rusten van mijn strijd ?
Waar ligt het doel van verd're dagen
Zoo ik niet leef door Uw behagen
Bron van mijn moed -- zoo Gij niet zijt ?
Gij zijt mijn vrede en mijn kracht
mijn frissche morgen-reine lusten.
Mijn strijd, mijn hoop, mijn eeuwig rusten
Alles wat mijn hart verwacht !
Gij zijt mij Heer een maat'loos God,
In liefd', in trouw -- in Uw beschermen,
Verheven in Uw schoon ontfermen
Uw zijn mijn leven en mijn lot!

HET JODENDOM EN DE LITERATUUR
Mr. R. HOUWINK

Wanneer wij binnen het bestek van dit artikel vragen naar de verhouding van jodendom
en litteratuur, beteekent dit, dat wij in het bijzonder onze aandacht zullen hebben te
schenken aan den invloed, die van de door Joden geschreven letterkunde is uitgegaan
op de niet-Joodsche cultuur. Immers daár ligt voor een belangrijk deel het uitgangspunt
van het hedendaagsch anti-semietisme. Het anti-semietisme n.l. beweert niet veel minder
dan dat deze invloed in artistiek zoowel als in moreel opzicht funest moet worden geacht.
Nu willen wij, eer wij verder gaan, hier maar dadelijk één gedeelte van deze akte van
beschuldiging ter zijde leggen, n.l. die welke spreekt over de artistieke beïnvloeding
van de niet-joodsche letterkunde door de joodsche litteratuur. Siegfried van Praag heeft
o.i. volkomen gelijk, wanneer hij In zijn „De West-Joden en hun letterkunde sinds 1860"
(Amsterdam, 1926) met een zeer beslist „neen" antwoordt op de vraag, of de invloed
van de joodsche litteratuur op de Westersche letterkunde groot is geweest (blz. 138).
Daarmee is zoowel in positieven als in negatieven zin dèze zijde van het vraagstuk buiten
beschouwing gesteld. Trouwens het zou ook al heel verwonderlijk zijn, indien In dit verband
van beïnvloeding zou kunnen worden gesproken, waar zoowel het emancipatie- als
het assi m i latieproces der West-Joden juist i n o m g e k e e r d e r i c h t i n g op
een beïnvloeding wijst. Want beide zijn per slot van rekening te karakteriseeren als
uitvloeisels van de typisch „W e s t e r s c h e" mentaliteit, die in de Fransche Revolutie
met volle kracht tot doorbraak komt ; en zonder deze emancipatie en assimilatie zou er
van een West-Joodsche letterkunde als factor van beteekenis in het Westersche cultuurleven gansch en al geen sprake kunnen zijn.
Wanneer wij uitgaan van het feit, dat door de Fransche Revolutie eerst de emancipatie
der West-joden mogelijk werd (In 1791 keurt de Nationale Vergadering de volledige
emancipatie der Joden in Frankrijk uitdrukkelijk goed. Zie hierover v. P. blz. 3) en dat
de assimilatie met het niet-Joodsche geestesleven als het onmiddellijk gevolg -- althans
in psychologisch opzicht -- van deze emancipatie moet worden beschouwd, dan komt
hierdoor de cultureele positie der West-Joden wel in een geheel ander licht te staan
dan waarin zij van anti-semietische zijde gewoonlijk wordt geplaatst.
Want in de eerste plaats moeten wij dan vaststellen, dat deze emancipatie en assimilatie
voor de zuiverheid van het Joodsche volk (en dus ook voor zijn cultuur !) I e v e n sg e v a a r ! ij k was, dat zij beteekende een aanslag „van binnen uit" op het hart van
dat volk, dat eeuwenlang in verdrukking en afzondering als vreemdelingen binnen een
hun vreemde cultuur had geleefd ; een volk, waarvan dit als het merkwaardigste moet
worden uitgezegd, dat het ondanks zijn geworpen-zijn in de verstrooiing nimmer de sporen
verloren heeft van zijn oorsprong, n.i. dat het eens als geloofsgemeenschap
ontstond.
Wie deze dingen bedenkt en wie daarnaast de zuigkracht kent van een samenleving en

HET JODENDOM EN DE LITERATUUR

•

255

een cultuur, die zich hoe langer hoe meer tot in hun laatste elementen aan de demonische autonomie van den menschelijken geest hebben prijsgegeven, dien is het zeker
niet meer gegeven een onkritisch anti-semietisme te bedrijven. Die distilleert uit het
feit, dat de wereldpers en de internationale effectenhandel zich hoofdzakelijk in Joodsche
handen bevinden, veeleer een lafheid en een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef
van het eigen „ras" dan een blaam voor hen, die de kracht hadden deze posten te
bezetten of tot zich te trekken.
Zoo bezien onthult het anti-semietisme zich als een plompe reactie op een gebrek aan
sociale en cultureele verantwoordelijkheid van de e i g e n groep. En hetzelfde moet
gezegd worden, wanneer men de Joden verwijt, dat zij een leidende rol hebben gespeeld
bij de opkomst van het socialisme en het communisme. Want hebben niet zij, in wier
handen de verdediging der sociale gerechtigheid was gelegd, hun plichten schandelijk
verwaarloosd ; hebben zij niet zóólang geheuld met de o nrechtvaardigen tot zij van
dezen niet meer te onderscheiden waren ?
En vergeten wij dan ook hier vooral niet de dwingende psychologische motieven : hoe
zouden uit een volk, dat zelf door de eeuwen heen was vertrapt en gestriemd, niet
degenen opstaan, die het onrecht dier duizenden proletariërs voelden branden in hun
eigen hart ?
En zoo het waar mocht zijn, dat de psycho-analyse zich meer en meer doet kennen
als één dier satanische machten, die onze cultuur en ons gansche Westersche levensbesef
op verraderlijke wijze ondermijnen : zullen wij dan op Sigmund Freud wijzen en zeggen :
Zie, dat is weer het werk van zoo een Jood ! Zouden wij dan niet beter doen riet ons
af te vragen, hoe het komt, dat ons eigen werkelijkheidsbewustzijn zoo zwak en verdorven is geraakt, dat de demonie van het „onder-bewuste" zulk een vat op ons krijgen
kon ? Is „Freud" misschien een debet -post op o n z e rekening ?
Het is niet zonder reden, dat wij dezen omweg naar ons eigenlijk onderwerp hebben
gemaakt. Want de invloed van de Joodsche letterkundigen op de niet -Joodsche cultuur
is niet in positieven of negatieven zin te bepalen zonder deze niet -Joodsche cultuur van
het voetstuk te hebben genomen, waarop zij door het anti-semietisme met behulp van
ras - ideologieën is geplaatst. De a n d e r ssoortigheid van het Joodsche volk ten opzichte
van het volk, in welks midden het leeft, wordt omgeduid tot een m i n d e rwaardigheid
met betrekking tot dit laatste en in deze „Erschleichung" ligt feitelijk het barbaarsch
uitgangspunt van eik anti-semietisme. De formule „anders" is gelijk „minder" doet
straatjongens een neger uitjouwen of een Pinda-mannetje. Maar achter ieder scheldwoord vibreert heimelijk de angst, dat deze formule wel eens tegen den schreeuwer
zelf kon worden gericht. Anders zou hij zich niet zoo vaak overschreeuwen......
Hiermee wil gezegd zijn, dat i n p r i n c i p e de vraag naar de beïnvloeding van de niet
cultuur door Joodsche letterkundigen niet anders is dan de vraag naar de-Jodsche
wenschelijkheid van een beïnvloeding van de eene cultuur door de andere (waarvan
uit den aard der zaak de letterkunde zeker een niet onbelangrijke uiting is). En deze
wenschelijkheid zal toch wel niemand, die eenig oog voor cultuurgeschiedenis heeft —
en stellig geen Nederlander, wiens geboortegrond zoozeer besloten ligt tusschen groote
cultuur - eenheden ! -- vermogen te ontkennen. Men kan op grond der cultuurgeschiedenis
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de stelling wagen, dat zonder cultuur-kruisingen geen „levende" cultuur mogelijk Is
Indien dus niet verder dan „in principe" zou moeten worden uitgemaakt van welken
aard de invloed der Joodsche letterkundigen op de niet-Joodsche cultuur is, dan zouden
wij kunnen volstaan met hier een onomwonden positief antwoord te geven. Zoo'n invloed
kan op den duur niet anders dan bevruchtend zijn.
Doch wij mogen ons hiermede niet tevreden stellen ; het vraagstuk is Ingewikkelder
dan het lijkt en wel hierom, omdat het meerendeel van de Joodsche letterkundigen,
die invloed uitoefenen op de niet-joodsche cultuur geëmancipeerde Joden zijn, die hun
Joodschen aard door assimilatie voor een groot deel in hun werk verloochenen. Zij
zijn aangestoken door dezelfde ziekte, die geheel onze Westersche cultuur aangestoken
heeft en die men onder begrippen als Immoralisme en commercialisme tezamen vatten
kan. Zij zijn mede in het verval betrokken.
En nu moet de vraag dus anders luiden : Is er iets in den Joodschen aard, dat het voor
een zieke cultuur bijzonder gevaarlijk maakt, wanneer zij beïnvloed wordt door Joodsche
elementen, die zelf door deze ziekte zijn aangetast ? Het antwoord hierop moet nood
bevestigend luiden : het is de trek naar het grenzelooze, die in deze situatie-zakelijrws
een ontworteld Jodendom bijzonder gevaarlijk maakt. Want deze trek, die als een profanatie
mag worden beschouwd van de Joodsche geloofsgebondenheid aan den Eeuwige, waartoe
het eenmaal als Gods uitverkoren volk met een dracht van noodlotsslagen werd opgevoed,
drijft het telkens opnieuw tot uitersten. Duidelijk herkent ook Siegfried van Praag deze
eigenschap in zijn eigen wezen, wanneer hij in zijn meergenoemd boekje schrijft : „Laat
de traditie bloeien aan den eenen kant van onzen weg, doch niet aan twee kanten. D e
andere zijde moet grenssoos zijn" (blz. 54 ; spat. van mij, R. H.).
Deze neiging tot het grenzelooze kunnen wij zeer goed waarnemen In het werk van
Joodsche auteurs, die hun oorspronkelijke geloofsgebondenheid verloren hebben of voor
wie zij tot een dubieuzen factor geworden is. Denk aan een figuur als de wijsgeer
Henri Bergson met zijn leer van het „élan vital" en hoe deze leer als het ware uitgeschreven is in tal van romans, waarvan ten onzent Israël Querido een markant voorbeeld is. Deze grenzenlooze leef-drift vindt men in bijna elk boek, dat geschreven is
door een geëmancipeerden en/of geassimileerden Jood. Men vindt haar bij Franz Werfel
en bij Jacob Wassermann, bij de gebroeders Zweig en bij Max Brod. Men vindt haar in
Nederland behalve bij Querido ook bij Goudsmit, bij Carry van Bruggen, bij Joost
Mendes en bij Herman Heyermans.
Zij is de soms tot bezetenheid opgezweepte hartstocht van een sterk, doch ontworteld
temperament. En deze hartstocht is gevaarlijk overal, waar zij de grenzen eener autochtone cultuur overschrijdt. Het „instinctief" anti-semietisme van zeer velen In onzen
tijd vindt zijn oorzaak in deze dingen.
Doch het is juist dit anti-semietisme, dat gevaarlijk is ; gevaarlijker dan dat wat zich
aan vermeende rassensuperioriteit en -inferioriteit te buiten gaat ; want de ras-ideologieën
hebben geen toekomst. Zij zijn verouderde romantismen, die zonder pardon zullen
moeten wijken voor een werkelijkheid, die geen chauvinistische vertroebeling der internationale betrekkingen meer dulden zal.
Alle anti-semietisme, dat op deze basis berust, is zulk een klinkklare dwaasheid, dat
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men zich erover schamen moet het ooit au sérieux te hebben genomen.
Maar van des te meer gewicht is het anti-semietisme, dat zich langs ondergrondsche
wegen voortbeweegt en dat zich daarbij, schijnbaar terecht, beroept op een degeneratieproces, dat geperverteerde ras -eigenschappen aan den dag brengt.
Waarom s c h ij n b a a r terecht ? Omdat het hier geldt een a I g e m e e n proces, dat
niet enkel op Joodsch gebied, maar ook op Christelijken bodem welig tiert. En wanneer
wij gezegd hebben, dat het jodendom in zijn trek naar het grenzelooze een zeer gevaarlijk
element in de huidige ontreddering beteekent, dan beduidt dit natuurlijk niet, dat
hiermee aan eenig anti-semietisme voet wordt gegeven. Een Christen kan dit uiteraard
nimmer doen. Doch dan beduidt dit alleen, dat ons daarmee de weg geopend is tot
een inzicht in de werkelijke situatie, waarin het jodendom verkeert.
Wij hebben zooeven al opgemerkt, dat deze trek naar het grenzelooze de verkeering
is van datgene wat eertijds het religieus fundament van Israëis volksgemeenschap was.
Hieruit volgt, dat al wat wij, niet-Joden, doen om het assimilatie-proces van het Jodendom te bevorderen — en wij doen dat telkens, wanneer wij een Jood voor een minderwaardig iemand houden, hem wantrouwen, hem haten of hem verachten --, ertoe bij
dat de Jood een gevaarlijk element in de samenleving wordt. Slechts wanneer-dragt,
wij vertrouwen hebben in het joodsche volk, wanneer wij het liefhebben en hoogachten
om zichzelfs wil, zoodat het er hoe langer hoe meer toe komt zich weer in zijn eigen aard
gelukkig te voelen : zonder schaamte en zonder krampachtigheid...... slechts dan zal
het voor onze cultuur zijn gevaarlijkheid verliezen en een vruchtbaar aandeel kunnen
nemen aan de cultureele ontwikkeling van het Westen.
Dit alles geldt in het bijzonder van de literatuur : de virtuoze assimilatie - mogelijkheden
van den jood — men denke eens aan Querido's epische romans ! — zullen dan hun exubérantie verliezen. Emil Ludwig zal zich niet meer in een paar dozijn heroën behoeven
te incarneeren. Kortom : de door Joden geschreven letterkunde zal haar eigen karakter
dragen ; zij zal niet langer een invasie beteekenen in een cultuur-wereld, die haar van
nature vreemd is en waaraan zij zich al te haastig heeft getracht aan te passen.
Wie eenige notie heeft van het Hebreeuwsch taal-eigen, zal trouwens tot de ontdekking
moeten komen, dat de litteratuur, voor zoover deze afkomstig is van Joodsche schrijvers,
een ander karakter zal m o e t e n dragen dan dat van niet-Joodsche auteurs, hoezeer
zij zich beide ook van dezelfde taal bedienen mogen. Tenslotte is voor den Jood het
Hebreeuwsch zijn e i g e n taal en wanneer hij zijn „tweede" taal niet „enten" kan op
deze, zal hij nimmer een equivalent uitdrukkingsmiddel vinden voor zijn aesthetische
ontroeringen.
Hierin moet waarschijnlijk ook de oorzaak gezocht worden voor de eigenaardige ge
bijzonder de Nederlandsch-joodsche schrijvers zoo vaak aan-wrongehid, t
de taal hebben gegeven in hun geschriften. Het is, of nu zij de wortelvastheid missen
van het Hebreeuwsch, hun levendige verbeelding zich geen tijd gunt bij de plastische
waarde van eik woord op zichzelf te blijven staan. Zij reppen zich voort van woord
naar woord en het kost den lezer soms heel wat moeite in dezen stroom van woorden
niet te verdrinken.
Ook in dit opzicht zal een teruggrijpen op de Joodsche volkskern uitkomst kunnen brengen,
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omdat de Joodsche kunstenaar, evenmin als welke andere kunstenaar ook, kan buiten
zijn volk. Zooals de assimilatie met het heidendom (wij noemen het „verwereldlijking")
het Christendom beroofd heeft van zijn oorspronkelijke kracht, zoo is ook door assimilatie het Jodendom uitgeteerd en in verval geraakt. Er is echter verandering op til.
Naast de Joodsche revival- bewegingen kennen wij er tegenwoordig ook, die een Christelijk
karakter dragen. Zij zullen dóór te werken hebben tot in het hart van het geestelijk
leven van dezen tijd en zij zullen dus ook in betrekking moeten komen tot de litteratuur.
Daarin ligt het n i e u w e, dat er bezig is zich te voltrekken in de verhouding van
Jodendom en litteratuur en wanneer men mij vragen zou naar een naam, die als symbool
voor deze nieuwe verhouding zou kunnen dienen, waarbij dus de litterator zich ten volle
bezint op de geestelijke kern van zijn volk, dan zou ik den naam willen noemen van
M a r t i n B u b e r. Zijn figuur is het, die naar gansch andere verhoudingen dan die
tegenwoordig onder het begrip anti-semietisme opgeld doen, heenwijst. Wie zijn rijk
oeuvre in zich opgenomen heeft, zal het niet moeilijk vallen te erkennen, dat met hem
een nieuwe bladzijde in de geschiedenis der Joodsche letterkunde te beginnen staat.
Men kan toegeven, dat er op deze bladzijde voor het overige nog zeer weinig te lezen
valt ; ja, dat het meerendeel der Joodsche auteurs zich nog bezig houdt met het vullen
van bladzijden, die tot het vorig hoofdstuk behooren. Dit alles neemt niet weg, dat
Buber degeen is, die de ontredderde Joodsche mensch (en hem niet alleen !) weer de
grens gewezen heeft, waaraan zijn grenzenloosheid tot haarzelve komt.

DE ARMEN*)

ROEL HOUWINK

Matth. XIX : 24.

Heer, wij hebben niets te geven,
zie ons naakt, rampzalig leven
tusschen hel en hemel zweven.
Heer, wij hebben niets te vragen,
nog wat schemerstille dagen
en men zal ons grafwaarts dragen.
Heer, wij hebben niets te zoeken,
't Volk schreeuwt uit op alle hoeken
wat gegrift staat in Uw boeken.
Heer, erbarm U onzer schande,
geen geschenk noch offerande
ligt in onze leege handen.

*) Uit „Witte Velden"; ter perse zijnde bundel.

BANG I

J. F. TERLINDEN

Het is met de pers, met het dagblad, het weekblad en het maandblad, vrij droevig
gesteld. Wie een zoogenaamd „liberale" krant opneemt, krijgt zich allerlei feiten voorgesteld zooals de redactie meent, dat we ze moeten zien. Datzelfde geldt voor de
„roode" pers en evenzeer voor de zich „Christelijk" noemende. Er is tendentieuze
berichtgeving. Wie een krant leest, zet een bril op met glazen van een bepaalde kleur.
De pers, het dagblad zoomin als het weekblad, dient niet meer de waarheid, doch het
partij-principe of het „beginsel ". Beiden zijn er evenzeer en elk op hun wijze naast.
Er is slechts ruimte voor een entweder — oder. Of men dient de waarheid en zoekt naar
haar, af men dient de partij, de groep en haar inzichten. Die twee zijn onvereenigbaar
gebleken, zooals te verwachten was.
Onze bezwaren strekken zich veel verder uit dan tegen de wijze, waarop vrij algemeen
met het actueele nieuws wordt gehandeld. Men lette er eens op, hoe b.v. de rubriek
Kerknieuws in de liberale pers wordt geleid, hoe diezelfde categorie bladen staan
tegenover de Christelijke kunst en literatuur, men luistere eens naar de t o o n van
het geschrevene in Hervormde en Gereformeerde periodieken, zoodra er gesproken
wordt tot en over „niet-geestverwanten "... Wanneer men aan het een of andere
Christelijke week- of maandschrift een bijdrage ter plaatsing aanbiedt, waarin gedachten
worden uitgedrukt, welke min of meer af- wijken van de overtuiging der lezers van dat
blad, zal men zijn bijdrage terugontvangen met de mededeeling, dat de redactie het niet
kan opnemen, daar het naar haar meening „al te zeer anderer overtuiging aanrandt".
Wie de gewoonte heeft aan diverse periodieken mede te werken, ervaart herhaaldelijk,
dat zijn werk alleen dan voor publicatie in aanmerking komt, wanneer er niets kwetsends
In staat voor „andersdenkenden ". De „andersdenkenden" zijn de lezers van het bepaalde
blad en geen redactie waagt er zich aan, stukken op te nemen, die ontstemming, booze
brieven en verontwaardiging kunnen voortbrengen en — abonné's kunnen kosten.
Dit feit is symptomatisch voor de houding van de pers in het algemeen jegens haar
publiek in het algemeen. Dit feit demonstreert het streven van couranten- en tijdschriftredacties om de gunst der lezers te verkrijgen of te behouden. Het is niet mogelijk,
te loochenen, dat in 't algemeen de Christelijke pers door dit streven geleid en in dezen
geest geredigeerd wordt. Al wat afwijkt van de communis opinio van deze of die bepaalde groep, bij de gratie waarvan het blad in leven kan blijven, is reeds bij voorbaat
contrabande. De vraag Is niet, of de inzender in zijn artikel dingen zegt, die de overweging waard zijn ; of het misschien gewenscht kon zijn -- al is men het met het
geschrevene niet eens — dat de lezers met dit of dat gezichtspunt, deze of die visie kennis
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maken. De redactie is er niet op uit, aan de lezers, aan haar publiek, geestelijke leiding
te geven, doch zij waakt er alleen met de grootste zorg voor, de genegenheid der
abonné's niet te verspelen. Dit is een zeer ernstig en bedenkelijk verschijnsel. Laten we
het ronduit zeggen : de couranten- en tijdschriften-redacties zijn b a n g en hun houding
wordt bepaald door hun vrees, niet meer door een algemeen Christelijk inzicht, dat
zich boven allerlei subjectieve meeningen weet te verheffen.
Het behoeft geen betoog, dat in deze sfeer van geestelijke leiding door middel van een
tijdschrift geen de minste sprake kan zijn.
Omgekeerd kan men zelfs zeggen, dat het openbare en algemeen erkende feit, dat de
Christelijke pers geen geestelijke leiding meer biedt aan haar Christelijk lezerspubliek,
alleen verklaard kan worden uit de angst en vrees voor den lezer, waarmee de redacties
zijn bezield, waardoor zij zich laten inspireeren.
Een Christelijk tijdschrift is niet alleen maar een Christelijk blad -- het w i 1 dat ook
niet zijn. Niemand is zoo dwaas, dit te „bedoelen ". Maar het is het tijdschrift of de
courant van een bepaalde groep, een klasse, een stand, een richting. Dientengevolge
heeft het voor zichzelf de mogelijkheid verworpen, vrij te staan jegens een alleen maar
Christelijke beschouwing, uiting of visie. Zooveel Christelijke kringetjes, zooveel subjectieve meeninkjes en zooveel coterietjes.
Iedere groep of richting ontvangt zijn eigen zeer speciale voor- en in- lichting, ziet zich,
in week- en maandblad, maar vooral in de courant, vóórgesteld en ingegeven, wat tot
het groeps- of verbands- inzicht behoort en wat dit kan versterken of intensiveeren.
Niets meer en vooral niets anders. Elk periodiek trekt een soort schuttinkje op, waarover
niet kan worden heen-gekeken in de andere kringetjes. Het tijdschrift richt zich naar
de behoeften en verlangens van den lezer. Het is erop uit, datgene te geven, wat gevraagd wordt — minder dan te zeggen, wat het te zeggen heeft en zeggen moet.
Willen de lezers plaatjes — wij geven illustraties. Wenscht men korte verhalen — wij
zullen ze laten maken. Heeft de concurrent een Zondagsblad — wij komen dadelijk.
Moet een beschouwing gegeven worden over het een of ander onderwerp, dan biedt men
die overeenkomstig de bepaalde groeps- of richtings- inzichten. Komt er een kopij in,
welke uiting geeft aan een andere visie dan wordt die afgewezen. Het geldende criterium
is niet : is het een wèloverwogen, Christelijke visie, doch : is ze wel in overeenstemming
met onze subjectieve groepsinzichten en beginselen.
Gevolg van deze principieel foutieve situatie is, dat iedere groep alleen zijn eigen beschouwingen te lezen krijgt en die, welke in andere kringen gehuldigd worden niet alleen
niet kennen, doch bovendien als vijandig leert beschouwen. Men is van „onze" kerk,
van „onze richting ", van „onze" partij. Is men dat, dan leest men „natuurlijk" ook
alleen „onze" bladen en „de anderen" zijn degenen achter een ander schuttinkje, met
wie wij het al vóór de discussie, liefst „principiëel" oneens zijn en ten eeuwigen dage
zullen blijven. De Christelijke partij- en groepjes-pers treedt het gebod van de liefde
tot den broeder met voeten.
Een andere angst der Christelijke pers komt tot uiting in haar vrij algemeen streven
om zoo populair mogelijk te doen schrijven. De bangheid, dat sommigen het blad te
moeilijk zullen vinden (en „dus" het abonnement zullen opzeggen), drijft de redactie
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er toe, zich in te schieten op de volksgroep met de allerlaagste ontwikkelingsgraad. Bezitten we één Christelijk dagblad, waaraan iemand met een behoorlijke ontwikkeling
iets heeft ? Hoe zijn de Zondagsbladen dezer couranten ? Bijna onleesbaar.
Iemand zond artikelen over literatuur aan de redactie van zulk een bijblad. Na vijf bijdragen kreeg hij te verstaan, dat zijn artikelen voor het publiek te zwaar waren. Onder
die bijdragen had zich 66k een bevonden, dat zeven jaar te voren was opgenomen in een
blaadje, dat gelezen werd door de allereenvoudigste arbeidersjongens van omstreeks
achttien tot twintig jaar......
Schrijf eenvoudiger ! Een ander zegt : schrijf zoo, dat ieder je begrijpt. In de practijk
komt dat hierop neer, dat men slechts uiterst banaal moet schrijven, wil men gedrukt
worden. Maak uw bijdragen vooral zoo, dat de lezer ze bijna slapend genieten kan. Het
publiek houdt nu eenmaal niet van artikelen, waarbij en waarover het moet nadenken.
Fout van de redactie : ze zorgt angstvallig, dat het publiek krijgt wat het vraagt. Bijna
nooit vindt een Christelijk intellectueel in een van zijn periodieken een bijdrage, die
hem werkelijk iets te zeggen, iets te bieden heeft. Alle beschouwingen blijven zorgvuldig
aan de oppervlakte, mogen vooral niemand „kwetsen" — d.w.z. ingaan tegen de in den
cirkel geldende denkbeelden -- en stichten dientengevolge ook maar zelden eenig waarlijk
nut.
Wij zitten opgescheept met een geheele reeks periodieken, waarin wekelijks of maande
vreedzame bijdragen worden opgenomen, juist passend-lijksgancher bfstn
voor dat groepje menschen, die de erin neergelegde gedachten al bij voorbaat apprecieeren. Maar één werkelijk algemeen Christelijk tijdschrift bezitten we niet. Elk kerkelijk
kringetje heeft zijn cultuurblaadje, doch één Christelijke courant hebben we niet......

STEMMEN

Onder bovenstaanden titel geeft de redactie aan jongeren gelegenheid zich te uiten
over onderwerpen en vraagstukken, die hen in bijzondere mate bezig houden.
Het spreekt wel vanzelf, dat voor deze rubriek alleen die artikelen in aanmerking kunnen
komen, welke naar het oordeel der redactie voldoen aan de algemeene eischen (klaarheid
van uitdrukking, weloverwogenheid en ruiterlijkheid van inhoud), die aan publicaties
moeten worden gesteld, en tevens in overeenstemming zijn met het kader en de bedoelingen van het tijdschrift. DE REDACTIE
EVANGELIE

S. WIRJOSENDJOJO

Neen, Vader, laat mij gaan nu, houd mij niet tegen
ik moet weg, ik moet weg.
Tracht mij niet te weerhouden, hier in dit huis,
in deze kerker met zijn blinde muren,
De witte helheid van het stoffig plein,
Het vraagloos zwijgen van de dode dingen —
Neen, ik moet gáán nu ; ik weet niet wanneer ik keer,
Ik weet niet, Of ik keer. —
Gij hebt mij vele gaven geschonken, ik dank u daarvoor
Ik ben niet ondankbaar.
Maar — ik heb iets schoons gevoeld, gezien,
Ik heb iets wonderlijks gehoord !
Ik weet het niet — het is sterker dan de storm om het huts,
Het is heviger dan de felle zon ! —
Het is ook milder dan het rimpelen van water,
Het koele water in de beek, tussen de varens ginds.
Het schalt over de wereld, het roept
Het roept m ij, het trékt m ij !
Het dringt recht door als een zwaard.
Het zwaard trof mijn hart, het wondde mijn diepste.
Ik heb koorts, ik heb dorst. —
Laat mij gaan, vader, dat ik mijn dorst lesse,
Dat ik mijn handen vuile met zegen,
Dat mijn hoofd koel word'.
Laat mij die stem najagen, mijn hartstocht wil hem vangen.
Vader, laat mij gaan nu, laat mij gaan !
Houd mij niet tegen, geef mij uw groet,
Een laatst gebaar van uw hand. —
Vaarwel, ik moet weg, Ik moet weg.

EEN RUSSISCHE „LITERAIRE" MOP

Als gevolg van een samenspreking tussen Poolse en Russische literatoren welke in
1933 te Warszawa plaatsvond, zouden beide landen met hun belangrijkst literair orgaan
een speciaal nummer wijden aan de producten der wederzijdse schrijvers en dichters.
Het Poolse letterkundig weekblad „Wiadomosci Literackie" verscheen als hoffelijke eerste,
in October van hetzelfde jaar reeds met een keur van in het Pools vertaalde Russische
gedichten, novellen, en romanfragmenten. Het blad had zijn best gedaan. De normale
omvang was verdriedubbeld en het geheel verlucht met foto's van de betreffende auteurs.
De oplaag was verhoogd en zowel Rusland als Polen voorzien van de nodige exemplaren.
Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat de Russen de sterkste communistische propagandaliteratuur thuis hadden gelaten.
Rusland zou later met zijn „Literatoernaja Gazieta" zijn taak ten aanzien van deze cultuuruitwisseling vervullen.
Na eindeloos geïnformeer van Poolse zijde verscheen dit nummer na twee jaren. Het
zag 18 juli 1935 het licht.
Echter.
Het nummer zag er verschrikkelijk uit. In een Inleiding deed de redactie uitkomen dat
het met de Poolse literatuur van heden toch eigenlijk maar een belabberd zootje was.
De meeste stukken bleken schandelijk verminkt te zijn. En tenslotte was het nummer
speciaal voor Polen in elkaar gezet, want in heel Rusland was geen enkel exemplaar
verkrijgbaar.
De verontwaardiging in Polen was hevig. De Gazetta Polska, het oficieuse regeringsorgaan schreef een heftig artikel. Ook Duitse en Franse bladen lieten zich niet onbetuigd.
Alles natuurlijk tevergeefs.
Als Nederland nog eens een verzoek krijgt zijn culturele waarden met Rusland uit
te wisselen, (de kans is niet groot) zouden we Rusland kunnen vragen ons vóór te willen
gaan.
JAN H. DE GROOT

EEN LITERAIRE ZODIAK EN TWEEËRLEI WEEGSTEEN
L. H. STRONKHORST

Als ik tegenwoordig de prospectussen van onze uitgevers doorkijk, krijg ik altijd 'n
licht, ruim, wijd gevoel in m'n hoofd, maar toch ben ik me er dan nog helder van bewust, dat mijn voeten naar oud vaderlands gebruik, op het voetenbankje rusten. Doch
loop Ik langs de boekhandels dan wordt dat lichte, ruime, wijde gevoel, door een directer
aanschouwing, oneindig verhevigd : ik loop niet meer, ik zweef, hoog, hoger ; Ik zie
omlaag. Wat ? Is het werkelijkheid of verbeelding, maakt Piccard nu gebruik van mijn
voetenbankje, of...... ben ik reeds zo hoog ? Ja, dat moet wel, want daar zweef ik reeds
langs de sterrenbeelden : ram, stier, uil, libel, salamander, zeemeeuw...... De sterren
wenken, roepen : niet duur, nog goedkoper, te geef......
— Pardon, meneer, het Centraal station, waar ?...... Ik loop weer, en, gehoorzaam, stap
Ik 'n sterrenbeelden - winkel binnen, en stel alle wenkende en roepende sterren tevree.
Zo zijn we dan in korte tijd enkele populaire reeksen en serie's rijk geworden. De
libellen zijn het „universeelst ", indien men dit kan vertalen door „het meest van alle
markten thuis ". Er zijn verscheiden mooie, enkele heel mooie deeltjes bij. De zeemeeuw
bracht van haar overzeese tocht zes vertaalde romans als ontspanningslectuur mee, terwijl
de salamander hoofdzakelijk door de oudere, bijna reeds geheel vergeten roman-literatuur schuifelt. En de uil bracht als voornaamste deel van haar rooftocht drie bloemlezingen mee.
Dit alles moge al veel zijn, volmaakt is de verzameling nog niet, de dierenriem Is nog
onvolledig. En al zal de eis van twaalf moeilijk vol te houden zijn, enkele tekens zullen
er nog wel te vinden zijn.
Voor de waterman is het onnodig 'n nieuwe reeks te stichten. D e W a t e r m a n heeft
alleen de waarde van een hele serie.
Maar de tweelingen ? Ja, dat gaat. De uitgever van E. du Perron en Menno ter Braak
is voorbestemd voor deze reeks, daar genoemde heren volgens Jan Engelman een
„letterkundig -Siameesche tweeling" is.
De weegschaal moeten we afwijzen : er is geen enkele uitgever die het „maar te licht
bevonden" durft te riskeren, terwijl de schorpioen, hoe gewenst ook, om dezelfde reden
moet afgewezen worden : het volk keerde zich altijd van hen af, die dreigden met schorpioenen te zullen kastijden.
Het valt niet mee, schreef de Bruin laatst. Dat merk ik. Laten we dus maar met het
deel van de literaire zodiak, dat op tafel ligt tevreden zijn, en de ontbrekende tekens
stil in de lucht laten hangen.

In de Uilenreeks verscheen een bloemlezing V 1 a a m s c h e V e r z e n, samengesteld
en ingeleid door R. Herreman en Marnix Gijsen.
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Het komt meer voor, dat men voor 'n publiek in 'n zaal anders, waarderender over
iets of iemand spreekt, dan in de intieme sfeer van de huiskamer tegen de huisgenoten,
die ingewijd en te vertrouwen zijn. Als men de Inleiding van Herreman en Gijsen voor
bovengenoemde bloemlezing vergelijkt met het artikel E r v a r i n g e n v a n e e n
b I o e m I e z e r van Marnix Gijsen in Forum (Dec. '34) valt dit verschil tussen zaalen huiskamer-oordeel op.
In de Inleiding dan zeggen de samenstellers dat het deze bloemlezing „te doen is om het
zelfstandige m o o i e 1) vers". Ze zullen trachten „zekere stroomingen aan te wijzen
in de b e w e e g I ij k e v e r s c h e i d e n h e i d van de Vlaamsche poëzie". Allereerst
dan de navolgers van Karel van den Woestijne, maar „Eenigen nochtans treden uit de
schaduw van dezen dichter, want zoo niet even groot zijn ze toch anders,
zachtmoediger, weeker misschien, maar dan ook lichter, z o n n i g e r, dan
deze vleeschelijk en geestelijk gemartelde ". Dan volgen Paul van Ostayen en Wies
Moens met hun navolgers. Buiten deze navolgers zijn er „die alleen naar zichzelf op
zoek zijn gegaan, naar hun ethiek en naar hun vorm, maar die, eenzaam, n i e t m i n d e r
r ijk zij n ". „D e geboren vrij b u s t e r s zal men spoedig ontdekken ", daar
hoeft dus in de Inleiding niet veel over gezegd te worden en „om het geheel volledig
te maken, zal men een vers aantreffen dat zich met een a n g s t w e k k e n d e g r a c i e
op de grens van rede en waanzin beweegt." Alleen het „pogen en
bereiken" van de allerjongsten wordt „met zekeren mismoed" nagegaan, „hun vers
is veelal zuiver, maar grijs". Doch deze gespierde kritiek wordt enkele regels verder
ontzenuwd door de mededeling dat „In Vlaanderen althans, life begins at forty". Dan
is het die allerjongsten toch zeker niet kwalijk te nemen dat ze nog wat hulpeloos zijn
zoals van hen gezegd wordt. Tenslotte volgt nog een rechtvaardiging van de keuze en
worden de lezers gewaarschuwd : „Wij kunnen enkel bevestigen dat wij in de eerste
plaats o n z e n e i g e n s m a a k volgden, minder om een voor den dichter karakteristiek dan wel om e e n g o e d v e r s van hem op te nemen ". Het doel was tenslotte
„een bundeltje bijeen te brengen waarvan de lectuur t e n m i n s t e a a n g e n a a m
zijn zou en waarin ieder voor zichzelf assche en v u r i g e k o t e n zal uitzoeken ".
Zoals men ziet : de heren zijn best te spreken over de Vlaamse poëzie. Maar het schijnt
toch dat Marnix Gijsen, nadat hij dit uiltje geknapt heeft, hevig ontstemd is. De oorzaak
Diezelfde Vlaamse poëzie.
Eerst wordt in Ervaringen van een bloem l e z e r gezellig verteld over het
bloemlezen, over titels van bundelsgedichten, over invloeden van Moens en Ostayen. Een,
twee dichters krijgen een pluimpje, maar dan wordt het eindoordeel over de Jonge(re)
poëzie uitgesproken.
Het is „Poëzie in het luchtledige, geen onderwerp, geen aandrift, een beetje muziek, alles
heel propertjes gezegd met gladde, koude, onwezenlijke woorden. Een slecht landschap
van Chirico, nu staat de zuil links, dan weer rechts, en als we niet goed weten wat te
doen, In het midden. Zo zijn er niet tien dichters, maar twintig en ze zijn van elkaar
niet te onderscheiden ". (Welke heren spraken er ook weer over „beweeglijke verscheidenheid" ?). „Na dit experiment is het me ook duidelijk dat er een wonderlijk
1)
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gebrek aan temperament heerscht op onzen Parnassus. Wat een Zondagsschool ! Geen
enkel onvertogen woord ". „Ik klaag niet, ik stel vast, maar ik meen toch dat de windstilte onrustwekkend is en dat in deze tamme vergadering een rijk, brutaal talent noodig
is, die den hoon van Sturkada zou herhalen aan al onze „zangertjes ". Hij zou deze
„bloemen" kunnen versmaden voor dien eenen netel die Elsschot heet ".
Ja, Pilatus, wat is waarheid ?
Het kan zijn dat Gijsen het schrijven van de inleiding maar heeft overgelaten aan zijn
vriend Herreman, die dan wat milder gestemd moet zijn, maar Gijsen heeft dan
toch geholpen met het bloemlezen van luchtledige, windstille, tamme poëzie, die gezegd
wordt met gladde, koude, onwezenlijke woorden. Het kan ook zijn dat de Inleiding
bedoeld is als een ironie, maar die is dan zo angstvallig en zorgvuldig begraven, dat er
geen sterveling ooit een korrel van zal weten te delven. Maar dit is het niet ; deze hele
vertoning is enkel en alleen een toepassing van de waarheid, dat het mensdom bedrogen
wil zijn ; enkel en alleen het verschil tussen het publieke en persoonlijke oordeel. En
het is voor velen een ontnuchterende, en enkelen een vermakelijke klucht de deftige,
ernstige redenaar van de zaal, in zijn eigen huiskamer over hetzelfde onderwerp te horen
praten. Men zegt dan : Dat is een kerel. Je weet wat je aan hem hebt". En toch is dit
laatste waar, als je je houdt aan wat hij in de huiskamer sprak. In een makkelijke stoel
in de huiskamer (ook al heet die huiskamer bij vergissing „Forum") komt men eerlijker
voor zijn mening uit dan achter de katheder op het podium.
0, honnete homme !

BOEKBESPREKING
Christus' antwoord op het Communisme, door Stanley Jones. Uitg :
H. J. Paris, Amsterdam.
De centrale plaats die Christus. in het werk van Stanley Jones Inneemt --- hetgeen de
schrijver reeds duidelijk in de titels van zijn boeken laat uitkomen -- geven dit werk
recht op de belangstelling allereerst van allen, die met dezen getuige die Naam belijden.
Deze belangstelling is ook niet uitgebleven. Ze werd groter, aandachtiger, naar mate
men gewaar werd, hoe dit werk gedragen wordt door de grootse verwachtingen van
Hem, die ten laatste over alles en allen zal triomferen. Ten laatste ? Neen, nu reeds
blijkt, hoe Hij overwint, hoe de ogen van ganse volken zich beginnen te richten op dien
Enen, die aan de wereld als Verlosser is beloofd en geschonken.
Stanley Jones' geschriften danken hun bewogenheid en hun bewegende kracht aan „het
elan der zegepraal" d.w.z. aan het machtig - blijde geloof, waaruit ze zijn geschreven.
Mij dunkt, dat vooral de jongeren niet dankbaar genoeg kunnen zijn voor getuigenissen
als die van een wereldfiguur als deze zendeling, een in zijn volstrekte dienstbaarheid en
ootmoed sterke verdediger van het Christendom. Van dat Christendom namelijk dat
gebonden is aan Christus en dat de harten meer bekoort dan de praktijk van een samenleving, die heet gegrondvest te zijn op christelijke beginselen.
Het is wel zeker, dat zeer velen die zich in de lectuur van Jones' boeken verdiepen, het
hoofd weer opheffen, met fonkelende ogen opnieuw durven zeggen : en tóch...... want
Hij maakt alle dingen nieuw.
En nu dit laatste boek. Dat niets minder behelst dan Christus' antwoord op het Communisme. Goed begrepen : n i e t Stanley Jones' antwoord...... In zijn voorrede zegt de
schrijver : ,,......hoewel ik voelde dat aan de ene kant Rusland ons niet losliet, zo was er
aan de andere kant iets veel groters en hogers, iets, dat het antwoord gaf op onze
moeilijkheden en dat mij nog veel minder losliet : het Koninkrijk Gods. Onze christelijke
schrijvers...... hebben het niet verkondigd en verklaard als het enig - mogelijke en alles
omvattende antwoord op het Russische Communisme. Op een avond...... kwam de
Innerlijke Stem tot mij met de vraag, of ik niet zou pogen zulk een uitleg te geven ". Na
enige aarzeling heeft Stanley Jones aan deze „roeping" gevolg gegeven, door het Christendom te interpreteren in het licht van de uitdaging van het Communisme.
Als uitgangspunt voor het Plan, dat de Christenen zullen moeten stellen naast en tegenover het program der Communisten, neemt de schrijver „de Verkondiging van Nazareth"
(Lucas 4). Hier, zegt Jones, werd de grondslag gelegd voor het Koninkrijk ; van toen aan
zette de uitvoering van het program in. De schrijver tracht zijn lezers -- in de eerste
plaats hen die belijden dat de Bijbel Gods Woord is -- er van te doordringen, dat dit
Evangelie niet „vergeestelijkt" verstaan mag worden, maar als een concrete, programma
opdracht, een plan, dat de navolgers van Christus ten uitvoer dienen te leggen.-tische
Gelijk Jezus Zelf van stonde aan begonnen is zulks te doen : spijzigende, genezende, verlossend van het aardse leed. De getuige van Christus, Stanley Jones, zegt tot de christenwereld : dat zij dit program niet ernstig heeft genomen.
Hetgeen in dit sociale plan concreet te vinden is, zet de schr. vervolgens uiteen, waarbij
hij, puttend uit zijn rijke ervaring en mensenkennis, er op wijst, hoe eigenlijk heel de
mensheid hijgt naar het ogenblik, waarop deze dingen in de samenleving verwezenlijkt
zullen worden.
Symptomen van dit verlangen ontdekt de auteur in de gezindheid die aanleiding werd
tot de Russische omwenteling, en kenmerken van het Koninkrijk vindt hij in hetgeen
onder het bewind der Communisten in de Russische samenleving tot stand gekomen Is.
Christus, door hun midden (ons midden) doorgaande, openbaart de krachten van Zijn Rijk.
Natuurlijk vereenzelvigt Stanley Jones de Communistische maatschappij, zoals ze zich in
Rusland voordoet, niet met het Koninkrijk Gods. Het marxistisch beginsel der Communisten staat integendeel tegenover het Evangelie : het berust op haat en vijandschap. Maar
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tot verwerkelijking van de zegeningen, die God in Christus aan de wereld -- aan de
maatschappij -- schenkt, gebruikt Hij zelfs degenen, die Hem niet kennen, niet kennen
willen. Door hen vernietigt Hij hetgeen als voze pronk rondom Christus werd opgebouwd,
om plaats te maken voor het wezenlijke.
Het is ondoenlijk, weer te geven of te citeren al datgene wat in Jones' boek tekenend
en belangrijk is. Het is ook niet allemaal nieuw, maar het klemt temeer, nu iemand het
zegt, die bewust en overgegeven in dienst staat van den Wereldverlosser, Die naar de
overtuiging van alle Christgelovigen van God gegeven is. Neen, -- niet enkel voor het behoud der ziel in een hiernamaals, maar ook reeds tot behoud hier, in de concrete, sociale
situatie : opdat zij overvloed hebben en leven...... zo roept Stanley Jones de crisis- mensheid
toe : „Christenen aller landen verenigt U !"
Een boek. Een oproep in Christus' naam. Zal het er mee gaan als met zoveel boeken ?
Gelezen, bewonderd, becritiseerd, half aanvaard, half verworpen, beduimeld.........
vergeten ! ? Bijgezet in een rubriek, rustig ondergebracht in een hokje, klaar ! Dat
hebben zeer velen ook al gedaan met de eerste getuigen van Christus, wier geschriften
thans gecanoniseerd, en voor andere „zeer velen" als onaanrandbaar gewaarmerkt zijn.
Het zijn maar vragen en opmerkingen, die bij mijzelf opkwamen. Wij zullen de boodschap
van den „gezondene" Stanley Jones toetsen aan theologische uitleggingen, opvattingen,
waarmee we de jaren door vertrouwd geraakt zijn, zonder ze meestentijds zelf geconfronteerd te hebben met het Woord Gods, zoals het tot ons komt in de Schriftlezing.
Christus' antwoord op een vraag, die de hedendaagse wereld bezig houdt. Jawel, maar
is er wellicht ook iets Amerikaans aan ? Echter -- was Paulus niet een Jood uit Tarzen,
oorspronkelijk een Farizeër ? Paulus zelf zegt : Paulus, geroepen door Jezus Christus.
En de zendeling Stanley Jones ? Heeft die wellicht enkel een opdracht van het Amerikaans
Zendingsgenootschap ?
De ernstige Christenen, hoofd voor hoofd, en de Christenheid als gemeenschap zullen niet
kunnen ontkomen aan de bezinning op de vraag naar de geldigheid van deze interpretatie
van de roeping van Christuswege. Waarvan Stanley Jones zegt, dat ze 20 eeuwen geleden
eigenlijk reeds duidelijk, concreet en door het geloof uitvoerbaar was. d. B.

Muziek Voorop, door Ed. de Nève, N.V. Em. Querido's Uitg. Mij.
Amsterdam.
Voor de zoveelste maal een roman over de „grote" oorlog -- maar, van iemand die
hem van nabij heeft meegemaakt. De inzet van het boek is niet meer origineel ; men
is geneigd om er nog vluchtig even kennis van te nemen. Van die nerveuse stemming
in juli 1914. Het is overbekend. Intussen begint het eigenlijke verhaal zich te ontwikkelen in het lot van die beide jonggehuwden : Jean en Francine. Het mobilisatiebevel
slaat ze uiteen, ze staan beide vereenzaamd in die geweldige spanning tussen triomf en
ondergang. Jean in het rumoerig kampement, zij in de levensroes van Parijs. Francine
vindt in haar verlatenheid geen heul bij haar schoonmoeder, bij wie ze, om haar ,,ver leden", niet al te hoog aangeslagen staat.
Jean wordt door de geruchten omtrent de luchthartigheid der vrouwtjes in Parijs terdege
geplaagd. Hij is zwaartillend en wordt door het venijnig gestook van zijn moeder langzamerhand achterdochtig. Het gevolg is, dat er tussen hem en zijn vrouw een verkoeling
ontstaat, die ze beide noch rechtvaardigen, noch overwinnen kunnen.
Francine zoekt wat verzet tegen haar mistroostigheid, er ontstaan betrekkingen, waarvan
ze aanvankelijk verwacht dat ze haar van dienst kunnen zijn om Jean uit de gevaarlijke
zones te houden, maar onderwijl raakt ze zelf verstrikt in lasterpraatjes.
Als Jean het vertrouwen in haar verloren heeft, begint hij roekeloos te worden ; hij maakt
ongewild promotie, omdat ze hem voor een held aanzien. In wezen is hij natuurlijk laf,
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een piekeraar, een tragische figuur, die heel z'n leven een „moederskindje" gebleven is.
Tenslotte komt hij zwaar verminkt in 't hospitaal terecht als majoor Jean Bernier die
een reputatie heeft bij het Legioen. Ach -- en hij was al die tijd enkel maar een wanhopig, opgejaagd mens. Inmiddels is Francine een gevierde schoonheid in de mondaine
kringen, die, als ze toevallig een keer de moed van den officier Bernier hoort roemen,
met groot gebaar een bedrag schenkt aan het fonds voor oorlogsslachtoffers.
Men ziet het : er komt niet veel van terecht. Liefde, geluk, gezondheid, alles is onder
Oorzaak : de oorlog en de schoonmoeder. Twee funeste dingen In het leven,-gean.
de beste niet te na gesproken : maar dat laatste geldt dan enkel van de „belles-mères".
Want de oorlog is over de hele linie van het leven een verwoester. Van het behoud der
moraliteit, van een ondanks alles sterk staan tegen de verleiding, moeten we ons niet
veel voorstellen, dunkt me.
ja-maar...... de Parijzenaars nemen het over 't algemeen niet zo nauw, heet het. Goed.
Ik vind het o.a. een bezwaar in deze roman, dat een figuur als Francine er meer een
„Parijsch gegeven" in is dan werkelijk een levende jongevrouw, wier gedragingen ons
psychologisch aannemelijk worden gemaakt. Jean in zijn versukkeling, zijn tobberij, is
veel beter doorvoeld. Boeiend in zijn soberheid is het gedeelte over de eerste doortocht
naar het front.
Wat me overigens telkens opvalt in dit genre romans en waardoor ze ook te weinig
indruk maken is, dat de personen te uitsluitend bepaald worden door de invloed die
een ander, of de toevallige omstandigheid, op hen heeft, zonder dat dit alles tezamen
in groter verband staat. M.a.w. figuren zonder relatie met het meerdere dan henzelf, of
het nu goddelijk is of demonisch, blijven altijd wat schriel, te zeer „geval ". d. B.

En het leven ging verder, door H. Sutherland. Den Haag, Zuid
1935.
-HolandscheU.M
Nadat het vorige jaar de eerste autobiografische roman van dezen schrijver : „En de
jaren gingen voorbij" in Nederlandsche vertaling succes had, gaf de bovengenoemde uitgeefster nu ook het tweede werk van Sutherland uit. Ook deze roman heeft een biografisch karakter, de auteur beschrijft in de tweede roman levensperioden, die hij in
zijn eerste boek zwijgend of met een enkel woord is voorbij gegaan.
Het karakter van deze tweede roman is gelijk aan de eerste publicatie. Men moet eerst
een beetje wennen aan de behandeling, welke het gegeven ten deel valt. Feitelijk doet
de auteur niet anders dan een lange reeks verhalen en anecdoten vertellen, die slechts
onderlinge samenhang bezitten, daar ze alle vallen binnen het kader van het leven of
het levensfragment van den schrijver.
Bekijkt men die, het boek vormende, geschiedenissen en grappen nader, dan ontdekt
men tegelijkertijd twee zaken. Ten eerste, dat ze objectief gezien goeddeels noch belangrijk noch bijzonder zijn en ten tweede, dat het de wijze van verhalen is, dus de
visie van den auteur, die den lezer doorloopend geboeid houdt.
Het spreekt wel vanzelf, dat door deze werkwijze het beeld dat de lezer van den schrijver
krijgt, vrij scherp omlijnd en helder wordt. Uit zijn boeken blijkt Sutherland te zijn
een echt Engelsch gentleman, een arts, die een nogal bewogen levensloop had en, doordat hij in aanraking kwam met de meest uiteenloopende menschen en toestanden en
daarbij zijn oogen goed open hield, een flinke dosis menschenkennis heeft opgedaan.
Daarbij bezit hij een ondoofbaren zin voor humor en een au fond sterk optimistische
levensvisie.
Geen wonder dus, dat zijn beide boeken vlotte lectuur vormen. Dat ze literaire waarde
bezitten, danken ze aan het feit, dat de auteur zoo zeldzaam goed weet te vertellen
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en de menschen en gebeurtenissen, die hij beschrijft, nergens doet zien alleen en afzonderlijk, doch in het kader van hun psychologisch en geestelijk leven. Een
Duitscher kan op deze wijze geen roman schrijven, want, evenals de Nederlander, is het
hem onmogelijk zóó als terloops de dingen van het ziele- en geestesleven te doen
e v e n als een Engelschman dat kan. De boeken van Sutherland toonen verwantschap
met die van Axel Munthe. Toch is Munthe dieper. Er zijn te veel nietigheden en onbenulligheden, vooral in „En het leven ging verder" verteld en die groote hoeveelheid
maakt het niet gemakkelijker, achter het toevallige en komische het werkelijk belangrijke
steeds te blijven zien. De rake typeeringen, die men op menige bladzijde desondanks
telkens tegenkomt, bewijzen dat de auteur toch wel een echt schrijver is.
lntusschen zijn er twee feiten, die hij in zijn laatste boek heel uitvoerig behandelt en
bij het vertellen waarvan het hem niet gelukt is ze meer dan subjectief belang te ver leenen. Het eerste feit is zijn langdurig proces met Marie Stoops en het tweede wordt
gevormd door zijn overgang van de Schotsche naar de Roomsche kerk met, als vervolg
op de beschrijving daarvan, een flink hoofdstuk over Lourdes. Sutherland heeft zich wat
het eerste feit, het proces, betreft niet los kunnen maken van de persoonlijke belang
ervan en feitelijk is dat ook bij het tweede feit 't geval, waarbij bovendien de-rijkhed
apologetische tendenz gevoegd wordt. Het proces zoowel als de overgang tot de R.K.
kerk zijn feiten uit de laatste jaren. Ze hebben diep ingegrepen in schrijvers leven en
hij is niet ontkomen aan het gevaar dat de uitvoerige beschrijving ervan de evenwichtigheid van zijn verhaal verbrak. Dat is natuurlijk jammer. Maar zijn boek — en het vorige
ook — blijft wel zeer de moeite van 't lezen waard. Daar de schrijver als 't ware geen
oogenblik aan zijn lezers denkt, vertelt hij zoo echt gemoedelijk en is zijn geschiedenis
P. H. M.
een echte verademing na een massa zwaarwichtige romans.

Coornhert's Dolinghe van Ulysse. De Eerste Nederlandse Odyssee, door
Dr. Th. Weevers. J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.Y., Groningen,
Batavia.
Is men bij de versleer tot nog toe steeds uitgegaan van het oudgermaanse alliteratie-vers
om van daaruit op te klimmen tot het vers van de Middeleeuwen en de Rederijkers, de
schrijver van deze studie brengt hier gegronde bezwaren tegenin. Hij meent, dat het
wetenschappelijk meer verantwoord is de tegenovergestelde methode te volgen en van
het bekende en bestudeerde vers der 16e- en 17e eeuw terug te redeneren naar het
vers van vroeger tijden.
Het hoofddoel van deze diepgaande studie is dan ook met deze wijze van onderzoek een
aanvang te maken. Van het reeds door anderen bestudeerde vers van Hooft en Vondel
doet Weevers nu een stap terug naar Coornhert, den dichter der Vroeg-Renaissance,
den man, die zijn plaats heeft tussen Rederijkerij en Renaissancekunst en die vooral in
deze bewerking van de „Odyssee" verschillende typische verschijnselen van beide vertoont.
Van groot belang, vooral ook met het oog op verdere studiën op dit gebied, is hoofdstuk 3,
waarin Weevers een nieuwe metriek geeft. De tot nu toe gebruikte metrische systemen :
die van de afbeeldingen — en voor lange en korte syllaben, en die van het notenschrift,
worden vrijwel algemeen als gebrekkig erkend, onmachtig als zij zijn om èn rhythme
èn metrum weer te geven. De nieuwe wijze van voorstelling, die Weevers hier gebruikt, is nu deze, dat hij door verticale strepen het vers in voeten verdeelt, de klem
accenttekens aangeeft en al naar het metrum twee- of driedelig is, dit weer--tondr
geeft door --- — of — u v resp. u u —.
In een drietal volgende hoofdstukken behandelt Weevers achtereenvolgens Coornhert's
rhythme, rijm en stijl ; hij doet dit op een uiterst consciëntieuze wijze, vooral de hoofd-
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stukken over rhythme en rijm getuigen van diepgaand onderzoek en versgevoeligheid.
Afgezien van de meer algemene waarde van dit werk voor onze versleer, is het belangrijk door de geheel nieuwe kijk, die het ons geeft op de figuur van Coornhert. Bekend
als hij is als philosoof en levenskunstenaar, zien wij hem hier voor de eerste maal in
zijn kwaliteit van Renaissancist en wordt hier voor de eerste maal de aandacht gevestigd
op de uitzonderlijke plaats, die de „Dolinghe van Ulysse" in zijn omvangrijk oeuvre
inneemt. W. J. S.

Kerels in Grandel, door Walter Brandligt. N.V. Uitg. Mij. Elsevier. 1935.
Een nieuwe, kleine roman van Brandligt over de Graafschap. Een getogen Graafschapper
heeft me verzekerd, dat de mensen in die streek anders zijn dan de boeren en handwerkslui die Brandligt ten tonele voert. Misschien is dat zo. Dan zou de roman als streekliteratuur dus niet geslaagd zijn. Echter, hij schijnt mij niet als zodanig bedoeld. Wat
de schrijver m.i. heeft getracht te duiden, is het onderscheid van mentaliteit en van
sfeer tussen stad en dorp. Of wilt ge, het verschil van karakter van den mens die aan
de natuur gebonden is met den man, die levensbevrediging zoekt in de moderne cultuur,
in de sociale opgang.
In het plaatsje Grandel zijn twee zoons van een schildersbaas. Jan Reeling is de dromer,
en Herman de „Streber ". De laatste houdt het in 't dorp niet uit, hij trekt naar Amsterdam en komt aan 't werk in het groot-bouwbedrijf. Met het gevolg, dat hij het persoon
eigene, én wat zijn vakmanschap én wat zijn geloof aangaat, erbij inboet. Vanuit-lijke,ht
deze onvrede grijpt hij naar het ideaal van de moderne vakbeweging, waarin hij spoedig
een vooraanstaande plaats verovert.
Intussen vergenoegt zijn broer Jan zich met de schone mogelijkheden van zijn stiel, geeft
hij zich over aan zijn natuurverrukkingen. Als het dorp bedreigd wordt met de stichting
van een fabriek, waardoor het uit zijn afzondering zal worden verlost, en mogelijk geinfecteerd met de geest van het stadsproletariaat, dan werpt Jan zich op als verdediger
van het oude beleid. Hij maant de boeren tot eendrachtigheid, tot afweer, om tegen geen
prijs het land beschikbaar te stellen. Zo blijken beide broers idealisten te zijn, met een
verschillende gerichtheid.
Als Herman's streven tenslotte vooruitgrijpt op de doelstelling van de beweging, komt
de teleurstelling. Hij blijft als een eenling over. Uiteindelijk spitst zich de tendens van dit
boek toe in de vraag naar de waarlijk vrije mens. Jan wordt ons voorgesteld als de vrijbuiter, Herman als de man die behoefte heeft aan dogma's. Tegenover Herman meent
jan : Geloof me, zwarte of rooie ouderlingen : ze verschillen zo bitter weinig.
In psychologisch opzicht zijn er verschillende bezwaren tegen deze roman te opperen.
Men vraagt zich wel eens af, of de schrijver zijn personages zelf wel goed „door" heeft,
of er soms geen verwisseling plaats vindt, waardoor Herman iets van Jan weg krijgt en
omgekeerd. Over het algemeen kenmerkt het werk van Brandligt zich door een enigszins wankele structuur, ook in de manier van schrijven. En toch ligt er in deze onzekerheid bekoring, omdat elk raffinement ontbreekt. Men voelt, dit is een eerlijk pogen om
iets van de schone, en benauwende aspecten van het leven aan 't licht te brengen. Waarschijnlijk Is schrijven, en zo schrijven, een van de wegen voor den auteur zelf om bepaalde
waarden te vinden of te hervinden, onderwijl hij ze in het lot van, innerlijk geboren,
figuren tegen elkaar afweegt. Wanneer de schrijver in zijn „herinneringen" -^— want dit
werk teert sterk op ervaringen van weleer — vastere steunpunten vindt om als fundament te dienen voor een hecht bouwsel, zal hij ook vanzelf minder „vulmateriaal" nodig
hebben.
Echter — van de critiek op dit boek wint het toch steeds weer: die indruk van
fleurigheid, het gevoel dat men herademt in een frisse atmosfeer.
d. B.

ONTSLAGEN GEVANGENE

D. DE VRIES

De eerste uren van herwonnen vrijheid
waren in drift'ge haast voorbi jgejaagd :
met brandend' oogen had hij gulzig rondgekeken
tot de rumoer'ge film tenslotte was bezweken
en ook d'obcessie van de cel vervaagd.
Hij vond de vrijheid pas in dat still' oogenblik
toen, in den lichten nacht, hij buiten stond :

met bleeke wangen in de streeling van den wind
onder God's eeuw'gen hemel en weer als een kind
zoo stom verwonderd en met open mond......

BIJ KAZIMIERZ ZIELINSKI'S DOOD
JAN H. DE GROOT

Men vond hem dood aan de rand van een
beek toen hij op een skitocht in de Hohe
Tatra zich van zijn gezellen afscheidde om
te drinken.

Een tijger doodt geen hert terwijl het drinkt.
Hij steekt zijn muil terzijde in het water.
Maar diep in 't schuttend woud vaart later
zacht doodsgereutel op dat snel verklinkt.
Maar gij sprongt laf de sprong van een verrader.
Toen smeltsneeuw druipend naar de bron
hem lokte en hij overboog naar 't water.
En dronk en dronk en niet meer vluchten kon.
0 schrikkelijke dood, er is geen vriendenhand,
die u te reiken valt van uit dit levend land,
geen vrede die uw komst vroom gaat begroeten.
Maar felle opstand God tegen uw afgezant.
En duizelende angst om de afgrondsrand
waar overheen wij naar U vluchten moeten.

MOEDER

JO YPMA

Nooit hebben wij een klacht gehoord
Moeder, toen God uw lichaam sloopte
En toen in u, hoe u ook hoopte,
Die hoop langzaam werd vermoord.
Uw bevend hulpeloze handen
Vouwden zich zo vaak ineen.
Wie zegt hoe dikwijls u, alleen,
Gebeden hebt om niet te stranden.
U hebt verwonnen 't grote leed.
U hebt het zwijgend kunnen dragen.

Totdat God u uit uw plagen
in Zijn vreugde komen deed.
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aren geleden -- toen was Rijk Kistemaker een jonge vent, met een
II opvallend
pienter, blozend gezicht. Boven zijn glanzig voorhoofd had
II het gele haar
een flauwe richel, verder lei het plat over zijn kop. Over

zijn kop. Want een hoofd had iedereen. Hij was zichtbaar uitzonderlijk.
Niet van postuur, niet van beweging, maar van houding, zooals hij liep of
zat : iemand die in en bij zichzelf is. Met heldere oogspiegels, waarover de
beelden der buitenwereld vlieten als dun water over glas.
Kistemaker was in de aanvang timmermansmaat. Hij droeg overdag ook
buis en broek in overeenstemming met de ongeschreven wet van het vak.
En hij droeg het met genoegen. Met dezelfde vergenoegdheid waarmee hij
het gereedschap hanteerde, welks vorm en makelij dienstig was aan de
handgrepen van het ambacht.
In zijn woonplaats waren toentertijd de modewoorden voor karakteraanduiding nog niet op ieders lippen. Men zei :
– Kistemaker loopt weer voorbij of ie in de knoop gewaaid is geweest.
— Hee, Rijk !
Santee, zei Rijk. Heb je karwei, of wat is 't ?
Je hangt bovenan een beetje uit het lood, maat. Wist je dat ?
Van 't balkensjouwen, zei Rijk. Hij smeerde 'm.
Tilt die kerel zwaar ? vroeg iemand.
Niet bepaald, antwoordde de ander. Hij studeert. Da's een student in
z'n vak. Best mogelijk, dat ie onderweg piekert over...... ja, wat .......
Ik bedbel maar, zie je...... Want dat is me een uitzuiniger. Die nemen alle
bazen in verhoor. Die schopt 't een end. Pas 's op.
Rijk Kistemaker kwam ettelijke keren in de week langs de grutterswinkel
van Kormijn. Die grutter had een dochter: Jans. Een donkere, middelmatige
vrouwspersoon, om te zien een bijdehande meid. Als ze groette, kwam
haar lach niet bepaald op als een zonnevlaag, maar toch had haar gezicht glans.
Op een vooravond, toen Jans achter het tuintjeshek stond te breien, kreeg
Kistemaker haar goed in 't vizier. Hij liep eigenlijk nooit de dingen op te
nemen ; ditmaal was hij blijkbaar even absent van zijn eigen, innerlijke
wereld, die bouwdoos van panelen, planken, puien en kozijnen.
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In de volgende dagen vertoonde zich Jans' gedaante, daarbinnen bij hem,
af en toe achter het perspectief van raam en gebinten. Hij stelde zijn blikken
scherp op haar, dan werd ze een schim, en vervluchtigde.
Dit gespook dreef hem tenslotte in de werkelijkheid : hij begon te lopen op
een reële ontmoeting. Dat lukte binnen een week. Ze stond weer achter
het tuintjeshek. Rijk laveerde met een boog in haar richting. Die beweging
maakte misschien de indruk van aarzeling, ze geschiedde niettemin met
overleg.
Tijdens het korte moment dat Jans zich bezon op de ware aanleiding, overrompelde hij haar met een vraag :
— Als je idee hebt, stappen we een rondje om. Goed ?
— Als je even wacht, zei ze. In haar lichte, losjes omgehangen mantel kwam
ze terug.
Van de tulle achter het flakkerend zijraam sloeg een tip hoog op. Vluchtig
dacht Rijk : ze krijgt de zegen mee.
Het gevoel, dat tenminste één paar ogen hen bemoedigend het avontuur
binnenduwde, maakte hem vrijpostig tegenover de voorbijgangers.
— Nu is 't ie tenminste uit de plooi, bedachten de wandelaars met een
glimlach.
Op welke wijze Rijk Kistemaker en Jans Kormijn in die voortijd — váór
zij namelijk op de gebruikelijke en goede manier tot echtpaar verhoogd
werden -- elkander bekoorden, is bijkomstig. Sterke verlangens wassen
steeds welig. Onverschillig of zij aan de zon- of aan de schaduwzij van het
reusachtig normen-complex ontspruiten.
Als jongelui stonden Rijk en Jans voor een panorama, waarin het vlak-vaneen-handbreed welhaast een oneindige uitgestrektheid suggereerde. Aan
verrukking gaven zij spaarzaam uiting. Maar Rijk schatte bij tusschenpozen
de afstand van grens tot grens. Hij zei tegen haar :
— Kijk 's. Als ik dat hele zaakje van de teken- en bouwkunst erin heb —
en dat wordt al wat — dan trouwen we. Dan stap ik er hier meteen uit.
Ze knikte, met de waarschuwing :
— Geen ouwe schoenen wegsmijten vóór......
-- Natuurlijk niet, zei Rijk.
Het liep zo : Na een jaar omtrent kreeg de baas een karwei elders. Rijk
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Kistemaker zou erheen, als uitvoerder. Het was een werk van verscheiden
maanden. Ze besloten tot trouwen.
-- 't Is niet leuk, opperde Jans, dat het geen vaste standplaats is.

- Dat is van later zorg, betoogde hij. Die woestijnreis moet je met me meemaken. — Zulke schetsmatige gezegden lagen in zijn aard. Hij had fantasie
en krabbelde altijd ontwerpen naast de kolommen van het dagblad.
Zijn manier van zeggen en doen imponeerde Jans niet, maar in stilte gaf
ze er toch eer aan.
--- Nog 's wat, begon ze weer : ik wou me toch liefst zo volledig mogelijk
inrichten. Niet zo'n halve boel, Rijk.
Als ik dat nou zelf 's opzette, stelde hij voor. Da's toch veel aardiger.
Wel, toe dan.
Maar dat plan stond haar moeder niet aan, en haar zelf toch eigenlijk ook
maar zo-zo.
— Begin nou maar ordentelijk, zei moeder. De rest komt altijd. -- En ze
stelden samen een ordentelijke lijst op van het benodigde, dat kant en klaar
te koop was in een goeie zaak.
Rijk's protest was zwak. Hij zou zijn tijd immers wel nodig hebben voor de
uitvoering van 't karwei ? Daar zat wat in. Om er naam mee te maken. Hij
dacht : dit wordt de springplank, jo.
Dat werd het ook. Maar het was een sprong terug naar huis. Voorlopig,
zoals het heette. Jans voelde het als een terugzet. Het lukte Rijk niet dat
gevoel helemaal bij haar te ontkrachten. 't Was vervelend. Want hij leefde
zodoende toch enigszins in de schaduw van dat pessimisme. En dat kon
hij nu net niet hebben.
Toen ze terug waren werd het winter. De uitvoerder scharrelde weer in
de timmermanswinkel. Hij maakte met de baas en een jongmaat de korte
dagen gezellig bij droog, kalm binnenwerk. Hij kwam weer met zaagsel
aan zijn sokken thuis.
-- Trek die boel nou voortaan in de keuken uit, zei Jans. Dat is zulk akelig
goed in je kleden.
In het voorjaar liepen twee inschrijvingen mis.
— Hoe komt dat nou toch ? vroeg Jans. Zijn jullie dan zo duur ?
-- Helemaal niet, beduidde Rijk. Maar wij willen werk dat áf is, begrijp

je ? Da's niet een kwestie van zet-maar-neer, een huis! Dat moet vóór-
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komen hebben. Moet je 's zien : de tekening. Vier woningen op één streek.
Da's een geheel. En toch heeft elk huis een gezicht. Maar dat willen die
boere- renteniers niet. Die hebben d'r eigen opvatting.
-- Dan geef je ze d'r zin, raadde ze. Hoofdzaak is, werk aan de winkel.
-- Dat komt zei Rijk, beslist. Ik heb 't al voor elkaar. Wij zetten op eigen
!

risico zo'n ding in die omgeving. En as-t'-er één schaap over de dam Is, komen
er meer.
Niet lang daarna draaide Rijk Kistemaker op een avond om halfzeven de
achterdeur open en liep regelrecht de gang in.
-- Tóe-nou -- Rij-ijk ! riep Jans hem achterna. Mán-mán, m'n schone boel.
Het schoot hem meteen in zijn verkeerde keel. Hij schreeuwde :
-- Wel-sapperloot. Is dit m ij n huis, of slaap ik vannacht in 't schuurtje. Jij,
met je geteut. Een keer heeft een mens een goed zin...... dag -an-dag zit
je te stri j'en met de baas.....
-- Ja-maar

..., probeerde Jans. Rijk onderbrak haar met scherpe woorden:
--- Snetter niet dadelijk zo, zei hij.
...

Bóm. Stil was 't.
Het duurde niet lang. Want Rijk Kistemaker had bij ogenblikken besef
om, met éen forse duw, een slechte stemming te overmeesteren, zonder
er zelf opeens slap en mistroostig van te worden. Hij trok zijn boezeroen
over het natte haar en zei uit het gapend halsgat :
— Zeg ? -- het komt er toch van, hoor. Eindelijk geeft ie toe.
Jans sneed het brood en gaf, verwonderd, antwoord: -- Ach-kdm, zei ze.
Hoe -zo meen je ?
— Weet je niet ? vroeg Rijk. Van dat huisje in dinges, waar ik het laatst
met je over had : ja -- nee ~, zulke dingen laat ik er nou eenmaal niet bij
zitten. Dat is toch zákelijk ? Wie niet waagt, wie niet wint. Wat zeg jij, eh,
moeder

o~ Doe niet zo flauw, zei Jans. Ze zei het niet nadrukkelijk, maar ondertussen.
Ze had er meteen spijt van, maar haar tong lei nu eenmaal altijd op het
nippertje. Haar vader omschreef dat gebrek aldus : Jans kan moeilijk slikken,
weet je. -- Zodoende slikte Rijk. Bijtijden ging het hem gemakkelijk af.
Hij deed het desnoods bij voorbaat.
De volgende morgen probeerde de baas hem een pil te geven:
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Kijk 's, Kistemaker, mij heb je nou zo ver......
--- Hoor's, verweerde Rijk, de strijd was eerlijk. En daarom, geen verhaal
zoeken. Dat is kinderachtig.
De baas wenkte met de hand : Accoord. Daar wou 'k het ook niet
over hebben. Alleen ....... het taaiste karwei komt nog, kameraad : je
vrouw...... Rijk Kistemaker stak het dikke potlood onder z'n pet en
knipoogde.

-- Eventjes opletten, zei hij. Vertel m ij wat van Jans. Maar dat is toch zeker
een kwestie tussen haar en mij ? Wiedes dat, als je van week tot week van
huis gaat een tijdje, dat-eh......
...... 't even spánt, viel de baas in. Waarop Kistemaker
-- Ik weet goed gemaakt. Als u mij dat niet toevertrouwt, dan mag u zelf
proberen dat zaakje onder de kap te krijgen. Stap maar dadelijk naar 'r
toe...... Niet ?...... dan ook helemaal de handen eraf.
's Middags hield moeder Kormijn hem aan op de winkelstoep en vroeg:
— Heb je dat nou toch doorgezet ? -- Ze vroeg het op een toon of ze beduiden wou : jij lápt 'm dat toch maar. -- En Rijk onderstutte die welgezindheld zonder erg met de opmerking : ja -- hoe vindt u 't ? Ik zie er wat in.
Het gaat tenslotte om bestwil.
— La-we 't hopen, treuzelde vrouw Kormijn. Ze leunde met haar rug de
winkeldeur open. Waarop Rijk Kistemaker adjuus wenste, en weer bij zichzelf verkeerde.
Zogoed als de baas een beetje k ij k had op „juffrouw" Kistemaker, zogoed
had ieder in de plaats wel wat in de gaten. Maar ze verloren Rijk daarbij
nooit uit het oog.
-- Och kijk es hier, zeiden ze : Ze zijn allebei niet voor de poes.
Het was niet aanstonds een blaam in hun mond zo'n gezegde. Ze bedoelden

maar : er is niets beklagenswaardigs bij. Pot en deksel, zoals dat gaat in
't leven.
En bovendien. Na verloop van niet te bedenkelijke tijd stond er bij Kiste maker een wieg over de vloer. En niet eens eentje van : vooruit...... vanarmoed-dan-maar, omdat-het-er-een maal-bij hoort.
Er kwam een kindje in die wieg te liggen. En -- (feitelijk is zo'n gedachte
verkeerd, maar......) den vader moest men de eer nageven, dat hij ook in
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dat opzicht benul had. Want Truida was van top tot teen volmaakt. Moeder
Jans hield haar mals en zonder smet.
Iedereen was eigenlijk steeds benieuwd hoever Rijk en Jans het boerden.
Hoever zouden die het samen brengen, dacht men, zonder dat er een kink
in de kabel komt.
— Jij doe' maar, zei de vader van Rijk. Jij doe' maar zoals je het 't beste
toelijkt, mejongen. In zeven sloten tegelijk loop je niet, dunkt me.
— Méns, zuchtte vrouw Kormijn, wezen jullie hier nou maar tevreden zo.
In alle eer en deugd. Breek de boel niet om een wissewassie op. Dan gaat
Rijk d e s n o o d s maar een poosje alleen.
Hij ging alleen. Een maand of wat achtereen, voor het huisje-als-reclameobject in dinges. Daar kwamen waarlijk twee nabestellingen op.
— Zie je ? dat had ik toch maar goed in de smiezen. -- Aldus trachtte hij zich
bij Jans herhaaldelijk aangenaam te maken. Zonder effect bleef die eigenlof
niet. Waarom ook ? Jans stond graag een beetje te prijken in dit licht. Het
gaf eerlijk glans aan het leven, dergelijke „goede beurten" van Rijk.
Ze twijfelde ook absoluut niet aan zijn bekwaamheden. Alleen, als hij haar
werkelijk eenmaal hierin teleurgesteld zou hebben, dan zou ze eerst bemerken, hoe sterk ze op zijn goede hoedanigheden leunde.
Ze had er slechts geen erg in, hoezeer deze evenwichtshouding, deze ver
Rijk langzamerhand vermoeide. Want, hij moest dit alles tegen-zekrdhi,
heug en meug in stand houden. H ij, met zijn ondergronds besef van duizenden-een onzekerheden. Hij wist wat „uitbalancéren" betekende. Al zijn
voorstellingen werden immers beheerst door: evenmaat, ordening van
tegendelen.
In dat opzicht viel er bij Jans te doen. Haar gevoelens zweefden heen en
weer tussen het diepste punt : onvrede, en het toppunt : koele moed.
Ze was in die beide uiterste toestanden nauwlijks benaderbaar. Of geprikkeld, of ijselijk, eenzelvig, afgesloten.
Rijk Kistemaker had na de wisselvallige, al-met-al niet ongunstige jaren,
waarin hij als „bouwer" in kleine kring school begon te maken, op een goede
dag een groots plan in 't hoofd. Hij had het toen opeens vast in zijn gedachten.
Hij wilde dat plan wel stiekum volvoeren. Hij wilde er toch eigenlijk ook
wel iemand deelgenoot van maken. 0 zo graag zou hij dat nu eens met z'n
vrouw in de puntjes willen bespreken.

SCHALM EN SCHARNIER

283

•

Maar de Inzet moest natuurlijk plaats vinden op een moment, waarin dát
uitgesloten was : dat Jans het of b e s I i s t o n z i n of n e e - maar - reu sa c h t i g zou vinden. Dit moest nu eens niet timide, evenmin overhaast
aangepakt worden. Met overleg. En...... in samenwerking met haar. Natuur
lijk! Ze was hem in zijn overpeinzingen, én bij zijn daden (als het lij'en kon,
o, wonderbaar noodlot !) zonder twijfel het allernaast.
Maar nu...... Dat plan bracht een massa besognes mee. Het huis kwam er van
overhoop. Hij moest een behoorlijke tekentafel ter beschikking hebben,
kunnen werken zonder veel onnutte consideraties.
's Avonds stak hij van wal :
— Moet je 's luisteren, Jans. Ik heb voor iets jouw medewerking nodig.
Ze keek hem aan met gewone ogen en zei
-- Dat zal me benieuwen. Dat schijnt ineens gewichtig, dat je speciaal mijn
medewerking hebben moet.
— Ik ben d'r helemaal niet bang voor, dat snap je wel, viel Rijk, lacherig, in.
— Nee, antwoordde ze. Dat dacht ik tenminste. Vertel 's .......? -- Toen hij:
— Het is nog maar een plannetje, hoor. En dat moet helemaal onder ons
blijven. Want, ik wil beslist niet, dat iemand er de lucht van krijgt. Een
heel aardig ideetje......
--- Moeten we d'r voor weg ? vroeg ze terloops.
-- Nee, gelukkig niet, pleitte Rijk. Enkel...... een beetje verkassen binnenshuis.
-- Dan wéet ik het, knikte Jans. Een ameublement. Niet ?...... Wacht daar
nou l i e v e r mee tot het voorjaar......
— Neee...... wat ánders !
-- Als het dan maar wat béters is, zei Jans goedmoedig. Toen lei hij haar
alles monter uit :
-- Er is een prijsvraag...... of zoiets dan. Voor een groot gebouw, een tentoonstellingshuis zal 'k maar zeggen. Een permanent...... een ding dat altijd
moet blijven staan, begrijp je ? En daar heb ik nou zo'n gloeiende zin in
om -- al zal 't desnoods eerst voor mezelf wezen -- om daarvoor aan de
gang te gaan. Tekenen, opzetten, alles ontwerpen...... Maar -- dan moeten
we hier ruimte schaften. Dat doe ik heel practisch, met een vouwtafel. Dat
heb ik al in m'n hoofd. La-we dat nou 's doen, niet ? Voor jou is het toch
net zo Interessant.
-

..
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-- Is dat kost voor je? vroeg ze langs haar neus weg. Want je tijd verknoeien...... dat is zonde.

—

ik kan het toch probéren ? -- Rijk keek haar aan, hij trachtte haar blikken
te fixeren op een aanlokkelijk vooruitzicht. Maar Jans wendde haar ogen
schuchter terzijde. Aarzelend informeerde ze :
-- Is dat nou wel geraden om dat hier thuis uit te spoken, als je het geheim
houden wil ? Ik dacht zo : bij je vader, boven......
— Jamaar, zei Rijk, dat is toch ook een gezanik, en dan ben jij avond aan
avond alleen.
— Als 't moet, moet 't. -- Dat meende ze. Daarom zweeg Rijk Kistemaker
op deze woorden. Hij had toestemming. In die plotseling openbrekende
ruimte draaide hij een slag om, en keek in 't verschiet. Hij hoorde Jans verweg zeggen : Lijkt het je zo niet de beste oplossing ? --- Hij mompelde:
jawel, o, ja......
Jans liet hem aan zichzelf over. Ze dacht, dit moest je laten betij'en. Rijk
zat weer te piekeren over een en ander. Die was alweer een end weg. Ze
eerbiedigde die droom, terwijl ze langzaam de rijgdraad van de klos trok.
Omstreeks Nieuwjaar vroeg ze 's : Ben je al gauw klaar met dat werk bij
je thuis ? Want moeder is zo nieuwsgierig, zie je. En almaar moet ik een
nieuw smoesje bedenken. Daarom.
Kort daarop, Zaterdagsavonds, begon Rijk, nerveus, zijn omgeving te ver
Hij drentelde door het huis, hij streek met zijn handen breeduit-ken.
over het tafelkleed, hij zette stoelen achteruit tegen het beschot.
-- Wat voer je toch uit ? -- Jans sloeg de krant wijd open onder het lamplicht, zocht naar een opschrift, opdat de brei van gedachten in haar hoofd
mocht schiften. Onderwijl zei ze nog : Gunst — dat gehannes om me heen......
daar wor -'k toch zo vervelend van. Zoek je wat ?
-- As je naar wordt moet je d'r uit gaan, viel Rijk uit.
– Nou ? Da's fraai, gaf ze terug, bits. Ze vouwde de krant ruw toe en
kneep frommels in 't papier. Rijk slikte hoorbaar, hij werd er kalm van.
— Vooruit, zei hij. Geen gezeur. Vanavond wil 'k es een rustige avond
hebben.
Jans lachte hem uit. Het klonk komisch en oprecht. En Rijk mekkerde van
de weeromstuit.
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— Als je even geduld hebt, begon hij toen, dan zal ik de papieren 's voor
de dag halen. Ik heb het helemaal voor elkaar. Het is prachtig, zeg. Daar
zal je van opkijken.
— Hm. Het zal me benieuwen, zei Jans. 't Heeft lang genoeg geduurd......
wat dat betreft .....
Daar kwam Rijk met de rollen aansjouwen. Hij veegde vlug alles van de
tafel en trok met een glunder gezicht de lussen los van het bindtouw. In.

tussen wipten de woorden uit zijn mond :
— Eerst zal ik je het hele gebouw 's laten zien...... of nee, wacht...... eerst
de plattegronden...... het mooiste het laatst. Moet je 's kijk
en...... ik wijs
dat nu maar even vluchtig aan, want voor een leek...... enfin ...... hier :
de hal, vestiaire, om je kleren op te hangen ...... nou, en wat zijgangetjes,
zie je ? Denk erom dat je 'r geen scheur in maakt, zó...... hou maar even
vast, plát, met de hand er op......
— Sjonge, opperde Jans, wat een werk. Toch knap gedaan.
— 0-hé, da's nog lang niet alles...... dan nog alle detailtekeningen, een
schets van de tuinaanleg — maar ruw, snap je wel
en
en bij alles een
........

begroting, van stukje tot beetje uitgecijferd.
Rijk Kistemaker streek de vellen voorzichtig open, praatte, wees.
— Stel je nou voor, dat dat allemaal voor niks is, zuchtte Jans er opeens
tussendoor.
— Waaróm nou voor niks ? vroeg Rijk. Hij liet het papier even los, de
vellen ringelden Ineen, ritselend. --- Als ik ook dadelijk zo begon te lamentéren, dan kon ik de zaak wel onder de schragen smijten. Vásthouden, doorzetten. je kan nooit weten.
--- Goed, zei Jans. 't Is natuurlijk prachtig. En je kan zien dat-eh, je 't kunt.
Maar...... als je het ergste rekent, kan het nooit zo tegenvallen. Weet je
veel, hoeveel grote m'nheren daar ook aan mee doen ? En die zijn toch 't
eerste aan bod.
— Hè-schepsels, zei Rijk. Daar zijn andere voorbeelden van in de wereld.
Grote m'nheren zijn ook klein begonnen. Zit hier soms niks in ? Asjeblieft! Is dat een gebouw of niet ?
— Ja-zéker, stemde Jans toe, met overtuiging. Het lijkt wel een paleis.
— O-zó, beaamde Rijk. Dat is goed opgemerkt ; zó had ik het voor.
— Wèldan. Op hoop van zegen. — Jans zocht langzaam de touwtjes bij
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elkaar van de vloer. Ze gaf ze hem als een dot regenpieren in de hand.
-- Wacht maar 's af, besloot Rijk. Waarlijk, i k ben vol moed. Maar......
mondje toe, hoor. Wie het laatst lacht...... weet je wel ? — ...... lacht het
hardst, zei Jans er achteraan.
Rijk pakte haar bij de schouders en juichte luidkeels. Maar zij neep haar
vingers om zijn mond en waarschuwde : Bèn je ?...... Truitje wordt wakker.
Is dat 'n manier ?
Ineens werd het muisstil.
In die nacht lag Rijk Kistemaker zonder slaap terneer, moe. En toch flakkerde
er van tijd tot tijd een helderheid op in zijn brein. Uit zijn leden week bij
ogenblikken de stramheid. Hij schroefde zijn vingers ineen, hij strekte de
handen van zich en kreunde : Heer-God, zie mij aan.
Even scheen de ontferming hem te omvatten, het maakte hem teder. Maar
aanstonds weifelde hij weer. Hij dacht : Waarom ook eigenlijk ? Ik verdien
niet dat God er Zich iets aan gelegen laat zijn. — Dan sloot hij de ogen opnieuw en vroeg hartstochtelijker : Zie mij aan.
Terwijl hij daarna op de duisternis tuurde, verscheen hem de onzekere
blik van Jans in een opgloeiende, plotseling weer slinkende deemstering.
Ach -- hij had in haar gelaat immers de jaren door gunst en wangunst van
het lot gelezen ?
Echter -- nu trachtte hij haar te ontkomen. Er was toch 'n hogere beschikking ? Hij peinsde er op door. Er kwam een milde weemoed in hem
op. Zij leken beide in die koestering gebed. Alle deugden van Jans werden
hem klaar. Hij geloofde dat nu het kind braaf werd in haar schoot. Rijk
Kistemaker stamelde. Zie o n s aan, zei hij. Zijn lijf dreef tegen de luwe
kust van de nacht.
Later, in het morgenlicht, voelde hij zich frisch, blij. Maar hij behoedde de
vreugde, en toonde omzichtig de glans van gelaat en ogen. Waarschijnlijk
herinnerde zijn uitzicht Jans slechts aan haar ordentelijke zede en zindelijk
Ze liet hem daarna zonder een enkele vraag van verwondering naar-heid.
de kerk gaan. Zo goed had Rijk haar dus ditmaal onder beslag van zijn wil.
In de kerk zat hij, of hij er hoorde. En hij kwam er eigenlijk te hooi en te
gras. Maar nu had hij plaats genomen vooraan op de gaanderij, iedereen kon
hem zien.
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De gedachte flonkerde : God ziet me hier ook, het behaagt Hem. Kiste maker was zeer met zichzelf ingenomen, de zelfbewondering weerspiegelde
zich in wat hem omgaf : de heldere stilte, het gedempt en ingetogen gedrag
der mensen. Deze reflex bekoorde hem met haar weerglans, het gaf hem
dat gevoel van welbehagen. Feitelijk was hij hier dan ook tot stijving van
zijn trots. En hij kreeg steun in overvloed, want de preek was een jubel.
Rijk Kistemaker werd gebouwd ; voor zijn besef kwam hij nu eindelijk eens
onder dak. Daarom was hij de hele dag verder niet uit zijn tent te krijgen,
zo genoeglijk vond hij het...... bij z i c h z e I f. Als de „kunstenaar" zich zelf belijdt — nietwaar ? — is hij het best op dreef bij zijnsgelijke.
In Rijk Kistemaker zei een stem gedurig : Kranig is het, daar gaat niks vanaf.
Maar dezelfde avond werd hij weer timide. Ineens, na de aftocht van de
visite. Ze hadden hem natuurlijk telkens proberen uit te lokken, hij was
op van de weerstand.
-- Rijk is moe, hij had het druk, zei Jans. Haar toelichting bleef binnen de
perken, ze won er Rijk's waardering mee. Hij nam haar daarom op de late
avond gereder in vertrouwen met de vraag : Wat dacht je d'r van, als ik
nog even die tekeningen en zo bij Teunis bracht, de vrachtrij'er. 't Is beter
dat die ze ginder op de post doet, om praatjes te voorkomen, als ik die
hele boel hier aan 't kantoor afgeef.
— Jij doe maar, stemde Jans toe. Ze had opeens de slichte manier van aanmoedigen, waarmee zijn eigen vader hem altijd ondersteunde.

Toen Rijk Kistemaker het paket met tekeningen aan den vrachtrijder had
toevertrouwd, begon de wrevel plotseling als een ruige woekerplant in
hem op te wassen. De woorden die hij uitte waren weerbarstig van aard,
ze hadden een harde kern, ze waren met stekels gebolsterd.
Ofschoon zijn karakter altijd taaie kanten had gehad, stootte het niemand
ooit ruw terug. Maar nu was er ineens iets irriterends aan hem.
In die week viel de baas op geprikkelde toon tegen hem uit.
Je bent knap chagrijnig de laatste dagen, zei hij. Een stroef gezicht was
ik wel van je gewend, maar zo'n zuur snuit niet. Bevalt je iets slecht ?
Dat zal wel, bromde Rijk. Dacht u misschien dat u een knechie voor had ?
Dacht u soms dat u hier de baas was ?
--- Wel? vroeg Rijk. Schamper liet hij er op volgen : Bij -tijden, zéker !
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— Maar de risico's zijn dan toch voor mij, spotte de baas terug.
— Mijn adviezen hebben u anders geen windeieren gelegd. -- Er trok een
klaarte over Rijk's gezicht, toen hij dat beweerde.
-- je bent een valse kerel. En daarmee uit. -- De baas tiet hem verachtelijk
staan en liep weg.
— Ik hou je aan dat woord, vrind. Denk er om, riep Rijk hem achterna.
's Middags probeerden de knechts Rijk Kistemaker uit te horen. -- Zeg,
meester, had je een moeilijk karweitje bij meneer-zelf ? We hoorden het
hier kraken.
Kistemaker voelde zich gestreeld door de belangstelling. Het gefluister van
de stemmen blies het nagloeisel van afgunst en drift In hem aan. Maar hij
zweeg eerst, hij dacht, ik zal ze gelegenheid geven, me nog een keer te porren.
Ze lieten hem echter ongemoeid met verdere vragen. Ze begonnen een wijsje
te dreunen, dat klonk als een ingehouden lachen door de neus.
Rijk Kistemaker drentelde. Hij liep de lui als een hond om de hielen. Ze
waren er niet zeker van, of hij bedelen wilde of bijten. Een kerel met een
hazenhart keek hem toen met zachte ogen aan. Rijk keerde hem voorzichtig
het hoofd toe en vroeg :
— Heb jij wat gehoord, Nijhuis ?
— Och-ja, zei Nijhuis. Ik kan 't wel raden. Maar mij schaadt het niet, is
't wei ? Dan moet je hoger timmeren.
Maar als je in mijn plaats was ?......
--- Begon ik voor mezelf, zei Nijhuis. Werk is er bij de vleet......
Mijn tijd komt ook, JO. Wie weet hoe spoedig. -- Rijk Kistemaker stapte
de bouwstelling af, alsof hij plan had, het terrein op staande voet te ontvluchten. Nijhuis keek hem weifelend na. Een poosje later vertelde hij zijn
kameraads met een wijs gezicht : Zeg 's --- ik geloof dat we Kistemaker
hier niet lang meer zullen zien. Die is het zat.
(Wordt vervolgd).

VUURPOLEN

C. VERMEER

Oe pijlen van 't verrukt verlangen
Gaan vurig tot de sterren op,
Buigen wat af, blijven wat hangen,
En springen open als een rijpe knop
En keeren, bonte sterrevonken,

Als glanzende edelsteenen tot ons neer,
Statig en stil. Maar, uitgeblonken,
Dooft hen de nacht ; er is niets meer.
't Hart spant de boog ; de pijlen zingen,

Suizend de lucht in, verlangens lied,
Of zij het hooge, het eeuwige vingen.
En zij bezwijken, zij breken ; er vliet

Uit hen een droomstoet van glanzende dingen,
Maar zij zijn 't eigne, en 't Andere niet.
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Cultuur-drager is een ieder, die verantwoordelijk staat voor het geestelijke
en maatschappelijke leven van zijn tijd. Deze verantwoordelijkheid moet
worden gezien als een „bijzondere toepassing" van de algemeene verantwoordelijkheid, waarin de mensch staat tot zijn medemensch.
Zij vloeit voort zoowel uit iemands maatschappelijke positie als uit de hem
geschonken talenten. Daarenboven kan zij een actief of een „reactief"
karakter dragen, naar gelang zij respectievelijk tot uiting komt in eenigen
bepaalden cu ltu reelen arbeid of in het geestelijk vruchtgebruik daarvan.
Cultuur-drager is dus niet alleen de kunstenaar, maar ook zijn publiek. En
niet alleen de kunstenaar is cultuur-drager krachtens zijn talent, doch ook
de politicus en de paedagoog zijn cultuur-dragers, omdat hun werk hen
in cultureele sleutelposities plaatst. Hetzelfde kan gezegd worden van alle
gaven en werkzaamheden, die gericht zijn op de in standhouding en de voortplanting van het geestelijk en maatschappelijk leven door de tijden heen.
Wanneer wij echter thans hier over „cultuur-dragers" spreken en over hun
verantwoordelijkheid, dan hebben wij daarbij in het bijzonder onze aandacht gericht op den kunstenaar en zijn publiek. Dat brengt de aard van
ons tijdschrift nu eenmaal met zich.
Heeft de kunstenaar als Christen in zijn functie van cultuur-drager een bijzondere verantwoordelijkheid ? En hoe staat het in dit opzicht met zijn
publiek ? Vóór wij hierop ingaan, moeten wij eerst een en ander opmerken
over de verantwoordelijkheid van den kunstenaar en zijn publiek als cultuurdragers in het algemeen. De verantwoordelijkheid van den kunstenaar als
cultuur-drager in het algemeen houdt tweeërlei in : verantwoordelijkheid
tegenover zijn werk en verantwoordelijkheid tegenover zijn publiek. Wij
bedoelen daarmee in dit verband evenwel niet de individueele artistieke en
moreele verantwoordelijkheid van den kunstenaar, waarover meer dan eens
in onze redactioneele artikelen gesproken is, doch de confronteering van
deze dubbelzijdige verantwoordelijkheid met het geheele aspect der cultuur.
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En hetzelfde moet gezegd worden ten aanzien van de verantwoordelijkheid
van het kunstzinnig publiek als cultuur-drager in het algemeen. Ook hier
gaat het thans niet — ofschoon wij in de toekomst op deze dingen In een
of meer redactioneele artikelen nog terug zullen moeten komen -- om deze
algemeene aesthetische en sociale verantwoordelijkheid, doch om haar
confronteering met het geheele aspect der cultuur.
Deze confrontatie plaatst zoowel de kunstenaar als zijn publiek in de volle
daklooze realiteit van het cultuurleven. Kunst is hier niet langer een spel
om de werkelijkheid heen, maar een uitdrukkingsvorm der werkelijkheid
zelf, geen luxe maar brood, geen souvereine willekeur, maar innerlijke noodzakelijkheid. Zij is bittere ernst en daarom heilige ernst. Want de alles te
boven gaande vraag naar de Waarheid heeft zich van haar meester gemaakt.
En vragen wij thans : wat is in dit opzicht de bijzondere verantwoordelijkheid van den Christen- kunstenaar en van het Christen- publiek ?
Het antwoord op deze vraag ligt besloten in deze andere vraag : wat beteekent voor den Christen cultuur ? En het antwoord hierop moet luiden :
bijna niets, en : zeer veel. Bijna niets, omdat de cultuur van déze wereld
is en het Godsrijk van de andere wereld ; zeer veel, omdat wij in de cultuur geplaatst zijn als in den wijngaard des Heeren, geroepen tot arbeiders
in Zijn oogst.
Twee dingen verbiedt ons derhalve het geloof : 1. de cultuur voor niemandal
te houden, haar den rug toe te keeren en ons om niets te bekommeren
dan om het heil van onze ziel ; 2. de cultuur te beschouwen als een soort
apotheose der menschheid ; waar mensch en God in elkaar overgaan. De
Christen kent geen anderen vorm der God-menschel i j kheid dan die welke
hem geopenbaard is in Jezus Christus, Die geleden heeft onder Pontius
Pilatus, en Die gezeten is ter rechterhand Gods.
Tusschen beide „uitersten" ligt de verantwoordelijkheid van den Christenkunstenaar en van het Christen- publiek. Voor den kunstenaar beteekent
dit een voortdurende bezinning op de verhouding, waarin zijn kunstenaarsschap en zijn mensch -zijn tot elkander staan ; een bezinning, die tot zeer
ingrijpende handelingen dwingen kan (men herinnere zich in dit verband
het „zwijgen" van figuren als Gezelle en Geerten Gossaert).
Voor het kunstzinnig publiek beteekent het een volhardend streven naar
verdieping van kunstgenot, waarbij het accent noch op de aesthetische ge-
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nieting als zoodanig komt te liggen noch op de ethische of religieuze tendenzen van het betreffende kunstwerk, maar waarbij het in al zijn dubbel
tweeslachtigheid toch gezien wordt als het sidderend en-zinghed
rimpelend wateroppervlak, waarin onze oogen en die van hen die mèt ons
zijn zich spiegelen, wanneer wij er ons in aandacht naar overbuigen. En
waarin zich ook iets spiegelt van de hooge zon, die ons dit beeld, maar
ook ons leven schonk.

KAT ENDRECHT

G. J. PEELEN

In 't boardinghouse van Mr. Chong
Zitten ze in het vaal vertrek.
Hun trommels hangen kleurig aan het rek:
De pindamannen spelen nu Ma-Yong.
Zij stonden uren levenloos in een portiek
met oogen, droom rig ver en mat.
Maar in hun ooren klonk al de muziek
van wit ivoren steenen op het kale tafelblad.
Van 't pover dagloon dat ze bijna slapend wonnen
gaf M r. Chong hen visch en rijst. -Nu spelen zij gespannen 't spel
dat al hun aandacht eischt. —
Het geel gelaat blijft onbewogen bij verlies of winst,
wanneer de stapels fiches slinken, groeien ;
zij zwijgen, maar hun oogen gloeien, branden fel als vuren,
in de stug doorspeelde avonduren. —
Een bont gekleurde plaat lacht vredig van den wand
de kleine dochter van hun verre vaderland. -Eerst morgen leuren zij hun pinda's weer in winkelwijk;
Na zijn zij èven terug in 't Hemelsch Rijk. --

JO YPMA

BALANS

Gij weet wie mij het felste wondden,
Gij weet wie met hun oordeel over mij
Mij dreven in mijn hoogmoeds zonden
En deden wanen : ' t recht is aan mijn zij.

Ik heb gehoond, gespot en uitgezegend
ik heb verkracht het eerst en groot gebod.
Uw schepsel heb ik met mijn spot bejegend
En in dat schepsel U gehoond, mijn God.

Ik dacht dat ik U helpen moest en strijden.
Voor alles wat ik meende waar te zijn.
Ik hief het mes, om 't valse uit te snijden.
Ik korf in liefde en ik won de schijn.
Zie nu naar mijn gewonde handen.
Ik heb gekorven en ik sta alleen.
Ik meende 'k breng de goede offerande,
Ik bracht U niets, dan 't hart van steen.

LITERATUUR-BEOEFENING

P. H. MULLER

Voor zoover wij weten heeft men er zich, in 't algemeen gesproken, nog tè onvoldoende
op bezonnen, hoe de beoefening der literatuur door leeken het best kan plaats vinden.
Daarom stellen wij de vraag, of het niet wenschelijk moet worden geacht, met zulk een
ernstige en grondige bezinning zoo spoedig mogelijk een aanvang te maken.
De beoefening der literatuur, zooals die (o.a. in onze Bondskringen) bedreven wordt
kan moeilijk anders worden opgevat dan als een bestudeeren van literatuur-verschijnselen
en - producten. Wie romans, gedichten en essays schrijft, beoefent ook de literatuur,
doch doet dat uiteraard op andersoortige wijze.
Men zou wellicht gemakshalve onderscheiden kunnen : hen, die met de hun geschonken
gaven van verbeelding en onderscheiding dienen èn hen, die zich ertoe zetten, van de
vruchten dier gaven op de best mogelijke wijze te genieten.
Men kan de meening toegedaan zijn, dat alleen degenen, die in boekvorm of in tijd
literatuur beoefenen, doch men kan even goed het standpunt ver -schriftenpubl,
dat degelijke bestudeering van literatuur óók tot die beoefening mag worden-deign,
gerekend. Wordt het niet hoog tijd, dat onder ons de vraag algemeen aan de orde wordt
gesteld èn beantwoord, op welke manier en met welke hulpmiddelen die bestudeering
der literatuur het best kan geschieden ?
Het komt ons voor, dat er alle reden bestaat, die vraag ter dege te overwegen.
Immers : welk doel, welk ideaal wordt met en door middel van de afzonderlijke en gezamenlijke studie nagestreefd ? Staat dat doel, die bedoeling duidelijk en klaar voor oogen ?
Is men het er over eens en bestaat eenstemmigheid aangaande de juistheid ervan ? Heeft
men zich (b.v. op Bonds- bijeenkomsten) al eens afgevraagd, wat dienen kon om de
eenheid van visie te bevorderen ? Verder : heeft men zich bezonnen op de noodzakelijkheid van het ernstig en gezamenlijk studeeren ? Is men algemeen van die noodzakelijkheid
overtuigd en spoort dit duidelijk beseffen wel aan tot nauwgezetten en volhardenden
arbeid ?
Wij meenen, dat nog veel ontbreekt van wat reeds lang moest bestaan en van zelf spreken.
Natuurlijk maken wij niemand een bepaald verwijt. Maar sinds -- om maar iets te
noemen -- het vroegere Verbond van Christelijke Letterkundige Kringen werd gesticht,
is in de wereld veel veranderd. Niet alleen in de literatuur, maar allereerst in het leven,
in óns leven. Het is niet meer mogelijk, allergezelligst en stichtelijk ook een beetje „aan
literatuur te doen" en elkander te vertellen, dat en waarom men dit of dat boek of
dien bundel al of niet mooi en goed vindt. De literatuur-producten zij er niet meer
vatbaar voor, slechts geclassificeerd en van een etiket voorzien te worden ; het gaat
niet meer aan, een auteur en zijn arbeid op zijn of haar „christelijkheid" of „onchristelijk
te toetsen en na die toetsing tevreden een kopje thee te drinken en zelfvoldaan-heid"
de meening te cultiveeren, toch wel goed werk te hebben verricht. Het leven, zoomin
als de literatuur vallen voor ons meer „als vanzelf" uiteen in twee, o zoo gemakkelijk te
onderscheiden deden. De gedachte eenex antithese was onjuist en gelukkig zien we dat in.
Literatuur bestudeert men niet meer bij wijze van levens-luxe en ter ontspanning van
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dwingender of loonender arbeid. Kunst is geen luxe en het Is In onzen tijd Onmogelijk
haar voor zooiets te houden of als zoodanig te behandelen, zonder zich heel belangrijk
te schaden èn het kunstwerk te kort te doen.
Literatuur-studie is een arbeid, welke het Intellect ten volle opvraagt en door middel
waarvan het persoonlijke geestelijke leven gediend en verrijkt moet worden. Een roman
is niet maar alleen een al of niet goed-geschreven verhaal en een gedicht geen droompje
in woorden of klankrijke muziek. Literatuur brengt leven tot uiting en levens-visie
onder woorden. In literatuur vindt existentie weerspiegeling en met dit cardinale feit
moet bij de s t u d i e der literatuur steeds en ten volle ernst worden gemaakt óf alle
inleiden en bespreken blijft grasduinen, dilettantistisch overwegen en formuleeren.
Christenen bestudeeren literatuur. Dat houdt in, dat menschen, voor wie Jezus Christus
het centrale feit in hun, in hèt leven is, voor wie het aspect der wereld en van het leven
dus principieel is gewijzigd omdat zij in Christus de Openbaring Gods zien en erkennen,
zich zetten tot een bestudeerend onderzoeken van literaire kunst en van de in die
kunst zich uitende geestelijke gesteldheid en gerichtheid.
Literatuur-studie stelt eischen. Men is niet klaar met te luisteren naar een middelmatige
of goede voordracht, maar gezamenlijk overwegen stelt gezamenlijke studie en gezamenlijk onderzoek voorop. Niet één moet studeeren en daarna de anderen in- en voorlichten, doch allen dienen, in een bepaalden kring of groep, de studie aan te vatten en
eerst het samen-spreken, de uitwisseling der bij persoonlijk nadenken en eigen onderzoek
gewonnen Inzichten en meeningen brengt winst.
Men kan niet jaar en dag literaire lezingen aanhooren en vervolgens overgaan tot de
orde van den dag. Want literatuur behoort tot die orde van den dag óf ze is de moeite
niet waard, dat men zich druk om haar maakt.
Hier ligt een vraag : Hoe beschouwt men literatuur en welke acht men haar relatie
tot het leven en tot het èigen bestaan in het bizonder.
Alleen zij, voor wie literatuur mèèr is dan franje, hebben het recht, te spreken van
literatuur-studie. Want van hen alleen kan verwacht worden, dat zij uit welbegrepen
behoefte zulk een studie zullen opvatten met die ernst, welke men haar verschuldigd
is. Wij roepen op tot overweging van wat men zich ten doel stelt en tot bezinning op
de juistheid van dat doel.
Wie zich gààt bezinnen ontdekt pas, hoevèèl er te overwegen valt. Die ontdekt Ook, dat
literatuur-studie het persoonlijke geestelijke leven moet verrijken en dat, indien zij dat
niet of onvoldoende doet, haar naam niet verdient en beter zoo spoedig mogelijk kan
worden beëindigd.
Men moet zich realiseeren, dat literatuur-studie geen doel is, doch middel Dat is één
belangrijk punt. Soms krijgt men wel den indruk, dat dit feit vergeten wordt en dat
integendeel de studie om zichzelf wordt bedreven. Dat is onjuist en teekent een foutieve
instelling. Literatuur-studie dient de verdieping van het inzicht in de levens-samenhangen
met behulp van verbreeding der kennis. Studeeren is : leeren- kennen.
Hoe kunnen menschen, die geen speciale aesthetische of artistieke opleiding ontvingen,
maar wier verstand en hart open staat voor het genieten van literaire kunst, het best
studeeren ?
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Onze deskundigen- en specialisten-tijd scheidt op dilettanten en dilettantisme. Ten onrechte,
al is die afkeer begrijpelijk om de eigenwijsheid en de aanmatiging, waarmede sommige
dilettanten zich belachelijk maken en waarvan men zich allereerst grondig moet ontdoen.
Een der eerste eischen der literatuur-beoefening is : toewijding. Men gaat niet uit liefhebberen uit gebrek aan degelijker tijdsbesteding. Een „inleiding" of een „lezing" houden
over „een literair onderwerp" kan ten slotte ieder, die de moeite neemt, uit tien
boeken een nieuw samen te stellen en uit vijf reteraten en zeven knipsels een „eigen
meening" te construeeren. Wie literatuur bestudeert neme daartoe rustig den tijd en
gebruike zijn verstand ongedeeld. Aan iets „doen" is dilettantisme in den ongunstigsten
zin en eigenlijk moest het verboden zijn, een mond over literaire aangelegenheden open
te doen, zoolang niet minstens vijf jaar volhardende en ingespannen arbeid in vrije uren
in 't verleden liggen.
De tweede regel stelt de eisch der volhardende a r b e i d. Studie is onderzoek en
onderzoek kost tijd en moeite. Wie beide niet over heeft neme geen allures aan, die hem
kwalijk passen.
Dat studie, onderzoek, arbeid vergt, bemerkt reeds ieder, die het primitieve lezen niet
meer bevredigt en de literatuur-beoefenaar onderscheidt zich hiermede van den romanverslinder, dat hij niet meer primitief lezen kan, doch vragen gaat stellen, vragen gesteld
z i e t door de literatuur, die onder de oogen kwam.
Feitelijk is literatuur- beoefenen : ruimte geven aan de vragen, die komen. En volharden
is : blijven vragen, oplettende aandacht behouden voor de vragen, die oprijzen.
Aanvankelijk zijn de vragen heel eenvoudig. Wat zegt het werk, dat ik in handen houd ?
Wat wil de schrijver ermee ? Welke zijn mijn indrukken tijdens de lectuur ? Zijn die
indrukken juist en volledig
Later komen andere en andersoortige vragen aan welke de antwoorden op die der eerste
categorie ten grondslag liggen : Welke geestelijke wereld wordt in en met het gelezen
werk „openbaar" ? Hoe is mijn relatie tot haar ? Wat beteekent het werk als artistieke
prestatie ? Welke plaats neemt het in, in den arbeid van den auteur en in dezen tijd ?
Welke waarde bezit het in deze verbanden ?
Wie de literatuur studeerend beoefent met deze vragen in zich, ziet de literaire producten
niet meer afzonderlijk, doch in het kader van het geestelijk leven van een tijd. Die is
het louter passieve lezen lang voorbij en voor hem daagt het, w a a r i n het eigenlijke
intellectueele genot steekt van het critische lezen.
lntusschen : het onderzoekende verstand kan en mag rekenen op de hulp van hetgeen
ten dienste staat. Daartoe behoort allereerst : hetgeen geschoolden in hun publicaties
hebben neergelegd. Wel verre van dit materiaal klakkeloos te benutten, dient de dille
nauwgezetste critiek te gebruiken. Dat stelt de vragen naar het waarom-tanhemd
van de conclusies, welke anderen trokken.
Ten dienste staat in de tweede plaats : de kennis van de geschiedenis der literatuur en
der aesthetica. Welke de lessen der historie en de wetten der kunstvormen zijn — de
dilletantische beoefenaar dient het te weten en hij kan niet beter doen, dan zich ingrijpend met hen bezig te houden.

EEN CHRISTELIJKE ROMAN'S

P. H. MULLER

Tot de Christelijke romans, die ons systematisch n i e t worden toegezonden ter bespreking, behooren de deden, die verschijnen in de diverse Christelijke Bibliotheken
van Kok, Bottenburg, Bosch en Keuning en andere uitgevers. Blijkbaar weerhoudt de
vrees voor een recensie, die de verkoop niet ten goede zou kunnen kome-n, van toezending. Dat is een uit koopmans-oogpunt begrijpelijke, maar van Christelijk standpunt
toch onjuiste behandeling. De heeren uitgevers bedoelen het niet zoo, maar feitelijk komt
het ons niet toezenden van hun uitgaven neer op een motie van wantrouwen in de
eerlijkheid van onze besprekingen. Men kan uit het feit ook opmaken, dat men ter
wille van het debiet der boeken niet gesteld is op een bespreking, welke voor het werk
in kwestie niet bepaald vleiend en voor de betreffende auteur niet verheffend is. Dit
demonsteert overduidelijk het mercantiele standpunt, waarop een boek i n d e e e r s t e
plaats uitgegeven wordt als eraan verdiend wordt en Omdat er aan verdiend kan
worden en pas in de tweede of derde plaats om er het lezerspubliek waarlijk mede te
d i e n e n. Een uitgeversbedrijf is óf een zeer ideëel bedrijf (bij welk idealisme men
heel goed toch met beide voeten op den beganen grond kan blijven) óf het is een handel
in bedrukt papier. Wij gelooven, neen, wij zijn ervan overtuigd, dat aan Christelijke uitgevers de Christelijke eisch mag worden gesteld, dat zij hun ideaal door Christus laten
bepalen en dus zéér hoog stellen, maar ook, dat zij met alle krachten arbeiden, bij elke
publicatie opnieuw, aan het voldoen aan de eischen, welke door de ideaal -stelling zijn
gegeven.
Wij voor ons hebben in „Opwaartsche Wegen" immer het standpunt ingenomen, dat
Christelijke publicaties van Christelijke uitgevers en Christelijke auteurs een waarlijk
Christelijk normbesef dienen uit te dragen en te demonstreeren. De maatstaf, die wij
aanlegden was allerminst die van persoonlijke sympathie met of antipathie tegen een
bepaalde visie, zooals die toevallig uit het te bespreken werk naar voren kwam. Laat
ons het nag eens zoo duidelijk mogelijk zeggen : Wanneer een roman zich aandient
als een Christelijke roman, dan houdt dat in, dat het er zelf naar vraagt, er zelf op gesteld is, beoordeeld te worden als het kunstwerk van een Christen. Dan behoort zulk
een boek in de eerste plaats dus -- niet volgens ons, doch naar objectieve beginselen de eischen van artisticiteit, welke gesteld moeten worden aan alle literaire-tevoldna
kunstwerken. En behalve dat mag en moet, daar het boek het werk van een Christen
is, geverifieerd worden, of het al of niet ernst maakt en hoe, met de beginselen van
het leven in Christus, uit welke immers, als het goed is, de auteur lèèft. Een geloovige
leeft midden i n de wereld, in dezen tijd, maar is niettemin toch niet van deze wereld
en dezen tijd, daar hij een veranderd mensch is en daar dit veranderd-zijn allereerst
inhoudt een veranderde houding in de wereld en een veranderde visie op het leven.
1)

A. van Hoogstraten -Schoch : „Kluizenaartje". Kampen 1935.
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Christen-zijn is dus : andere waarde-maatstaven aanleggen aan wat tot het leven en de
wereld behoort dan „de natuurlijke mensch". Tot het Christen -zijn behoort allereerst,
dat de oude waardebepalingen volkomen hebben afgedaan en hun beteekenis hebben
verloren. Blijkt nu uit b.v. een „Christelijke roman", dat dit niet het geval is voor den
schrijver, dan heeft de Christelijke criticus de plicht, hem er op te wijzen, dat zijn werk
niet is, wat het en zooals het behoort te zijn, n.l.: de uitdrukking van een grondig gewijzigde en naar zijn ààrd veranderde levens- en wereld-aanvaarding, doch daarentegen
onvoldoende heeft ernst gemaakt met de Waarheid, die in Jezus Christus ons (den
schrijver èn den criticus) is geopenbaard en die zij samen hebben erkend en aanvaard.
Wanneer wij overtuigend aanwijzen, dat dit of dat boek of zekere verzenbundel ,,Christelijk" beneden den immer geldenden en altijd opnieuw weer onvoorwaardelijk aan te leggen
maatstaf blijft, dienen wij daarmede niet onze eigen, subjectieve visie, maar de waarheid,
die boven ons uitreikt en waaraan wij gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Nu staat het
een schrijver en zijn uitgever vrij of zij hun werkproduct ter beoordeeling aan ons èn
aan onze aangelegde maatstaven ter bepaling der intrinsieke geestelijke waarde, willen
toevertrouwen. Maar wij, onzerzijds, mogen ons door niet-toezending „ter bespreking"
niet van recensie laten weerhouden. Want wij hebben en kennen als Christen onze plicht
èn verantwoordelijkheid jegens den uitgever, jegens den schrijver èn jegens degenen,
die het boek in handen krijgen. Wij zien die plicht niet als aangenaam tijdverdrijf en
vervullen haar niet uit zucht tot ketterjagen of uit schoolmeesterij, maar moeten spreken,
daar wij niet zwijgen kunnen noch zwijgen mogen. Het is onze taak, de auteur aan te
wijzen -- voor zoover ons dat mogelijk is naar den maat onzer kennis en de grenzen
van onze visie --- wààr en hoe hij in gebreke bleef, „aesthetisch" en „Christelijk" en
wààr hij slaagde. En men zal het verstaan, dat wij er zoo scherp mogelijk de staf over
breken, wanneer een romanschrijver of dichter het in zijn werk blijkbaar en duidelijk
maar op een accoordje heeft gegooid met de dingen, die tot het leven in Christus behooren. Er is -- niet naar onze meening, doch objectief — niets zóó misleidend en verderfelijk dan wanneer iemand over Christelijk geloof en over Christelijk leven uit dat
geloof maar eenige vrome, stichtelijke praatjes biedt in plaats van dat leven overtuigend
in zijn werking te toonen.
Wil men een boek liever niet op deze wijze en naar dezen maat beoordeeld zien -- zooals we zeggen is dat van het standpunt van den koopman begrijpelijk, maar van dat
van den Christen onverdedigbaar. Wat wil de schrijver ? Veel gelezen en alleen maar
geprezen worden ? Of de waarheid dienen ? Een gerespecteerde naam bezitten in „de
wereld" als verteller van spannende en roerende geschiedenissen, waarin niet al te opzichtig van de verandering wordt gehandeld, welke Christus in een mensch tot stand
brengt ? Of : schrijven van de Waarheid, die is openbaar geworden en waarin de auteur
met hèèl zijn existentie staat en leeft
Wij voor ons behouden ons het recht voor, de producten der verschillende zich noemende
Christelijke auteurs onder de loupe te nemen en te onderzoeken van welk gehalte dat
„Christelijke" is, dat in hun boeken aan den dag treedt. Wij zullen dat doen onafhankelijk van de vraag of zulke boeken ons worden toegezonden en dus door hun uitgever
en schrijver in het geloof aan onze trouw worden in handen gesteld.
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Wanneer wij nu, na deze inleidende opmerkingen het laatste groote werk van Mevr. A. v.
Hoogstraten-Schoch voor ons nemen, lezen wij dat boek niet met een vooringenomen
wrevel tegen de schrijfster. Met diepe en oprechte droefheid en dus n i e t met allerlei
ons weinig passende on-Christelijke gevoelens, constateeren wij, dat dit boek n i e t
is een verhaal zooals wij dat van een geloovige mogen verwachten.
Het boek is een verhaal, zeker, men kan het met eenigen goeden wil zoo noemen. Maar
het is het vertelsel over het leven van menschen, die zich Christenen noemen en wier
leven onderwijl toch maar bedroevend -weinig van den Geest van Christus is doordrongen.
Men zal zeggen, dat de auteur daarmee haar falen niet is bewezen, daar er inderdaad
overal vèle Christenen zijn aan te wijzen, bij wie van een waarachtig en diep leven in
Christus niet veel is te bespeuren. Inderdaad, zoo gezien is Mevr. Van Hoogstraten realiste.
Ons bezwaar geldt echter niet haar realisme, doch haar t e g e r i n g e realisme. Zij
identificeert zich met de levensvisie en wereld-aanvaarding van de menschen, die zij beschrijft. Bovendien preekt zij hardnekkig over en tegen het soort leven, dat zij teekent,
d$àr, waar zij het er niet mee eens is. Zij zou zoo graag met woorden willen overtuigen hiervan, dat de woorden en gedragingen, welke zij van haar sujetten „niet zuiver"
acht, het ook inderdaad niet z ij n. Die vele woorden van de schrijfster staan het „zien
uit eigen oogen" van den lezer in den weg. Zij praat en praat maar, honderd-uit en door
dat praten en preeken en moraliseeren houdt zij den lezer zoo bezig, dat hij de kans
niet krijgt, iets wèrkelijks van de verhaal-sujetten en van hun leven te weten te komen.
Het is alsof iemand, terwijl in de kamer door de radio muziek wordt gegeven, het u
doorloopend onmogelijk maakt, uw aandacht te bepalen.
Met andere woorden : Mevr. v. Hoogstraten-Schoch vindt het zóó vreeselijk belangrijk,
allerlei futiliteiten op te disschen betreffende de menschen en toestanden, die ze ten
tooneele voert, dat we hetgeen aangaande de menschen van werkelijk belang zou kunnen
zijn, niets te weten komen. Nog anders gezegd : de schrijfster geeft ze prachtig- romantische namen, laat ze honderd-uit gesprekken voeren over de onbeduidendste kleinigheden, doet ze in een -- natuurlijk gèed gesitueerd -- milieu verkeeren en op allerlei
wijzen beschaafd en gedistingeerd doen, in hun auto's rondrijden en buitenlandsche
reizen maken. Ze laat hun burgerlijk-brave meeninkjes uiten over tientallen dingen en
onderwerpen waarvoor oppervlakkige, beleefde en „intellectueele" menschen zoogenaamd
belangstelling heeten te hebben, kortom, zij benut alle denkbare gelegenheden om over
deze sujetten breed uit ten compositorisch uiterst slordig) te praten, ons allerlei omtrent
hun uiterlijke omstandigheden, omtrent hun s i t u a t i e te vertellen. Maar over hun
geestelijk leven, over de h o e d a n i g h e i d van hun existentie komen we zorgvuldig
niets te weten. In de eerste plaats hierom niet, wijl de reproductie van al wat deze
menschen zeggen en doen als het ware erop berekend is, die hoedanigheid buiten bespreking te houden. Of het moest zijn, dat het gaan naar de kerk, de preferentie van
de eene predikant boven den ander en het soms zelfs ook wel lezen in den Bijbel, die
hoedanigheid dient te verduidelijken. Maar, nietwaar, door dergelijke dingen worden we
niet veel wijzer. Als we iemand op een zekere wijze, terloopsjes, over God en Christus
hooren praten en hem vanuit ons raam naar de kerk zien stappen, weten we immers
nog niets omtrent datgene van hem wat allèèn maar de moeite van het weten wààrd is?
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We weten immers van Wendelmoet nog geen zier als we lezen, dat ze op 19-jarigen
leeftijd nog geen belijdenis wil doen ? Zooiets heeft, net als ai het andere wat ons in
dit boek over deze jongedame en andere menschen wordt verteld, hoogstens maar symptomatische waarde en beteekenis.
De schrijfster vindt het b.v. vèèl belangrijker, dat ze van buitenlandsche reizen kan ver
Dat zij dit alles, wat in dit boek de hoofdschotel-halenvItcumile's.
vormt en de aantrekkelijkheid - voor - lezers uitmaakt, zoo hevig interessant vindt, dat ze
er een boek mee vult, dat is de kern van onze grief tegen haar als „romanschrijfster ".
Al de aardigheidjes en toevalligheidjes, die haar schrijfsters -routine haar doet benutten,
kan ze cadeau krijgen. Mogelijk Is al dat fraais ongelooflijk boeiend voor menschen, die
geen behoefte hebben aan méér en de auteur heeft dan ook de voldoening, hen driehonderd
bladzijden lang bezig gehouden te hebben. Maar wij voor ons vragen van den roman
van een Christelijk schrijfster nog heel wat méér dan hier wordt geboden en hebben
r e c h t op dat meerdere. Wij vragen een reëele teekening van wat het I e v e n is
der personen, die worden voorgesteld, wie ze ook mogen zijn en wij willen niet zoet
gehouden worden met een verwijzing naar de glans van het geloofs- of beschavingsvernisje,
welk gebaar de plaats inneemt van een tonnen van het leven, dat ander dat vernisje
mogelijk klopt en dat, in den roman, diende te worden her- schapen naar zijn structuur,
zijn gerichtheid en zijn strijd.

STEMMEN
Onder bovenstaanden titel geeft de redactie aan jongeren gelegenheid zich te uiten over
onderwerpen en vraagstukken, die hen in bijzondere mate bezig houden. Het spreekt
wel vanzelf, dat voor deze rubriek alleen die artikelen in aanmerking kunnen komen,
welke naar het oordeel der redactie voldoen aan de algemeene eischen (klaarheid van
uitdrukking, weloverwogenheid en ruiterlijkheid van inhoud), die aan de publicaties
moeten worden gesteld en tevens in overeenstemming zijn met het kader en de bedoelingen van het tijdschrift. DE REDACTIE.

GEBED VAN EEN MIDDELMATIGE

C. C. S. CRONE

Jezus, ik ben maar 'n schamel schooljoch en van hard studeeren heb ik nooit gehouden...
Ik ben maar een boy met groezelige knieën en mijn gezicht zit vol zomersproeten.
Vuil zijn mijn handen en mijn nagelranden heb ik afgebeten, zoodat ze er ongelijk
uitzien.
Nooit willen mijn haren blijven zitten, zooals ik ze 's morgens haastig kam, wanneer
ik voor mijn spiegelscherf sta en onderhand mijn dejeuner naar binnen werk.
Ik ben maar 'n arme stuntel en nooit nog was in de vroegte mijn verlangen sterk naar
U, want de kerk is koud en mijn bed warm.
Ik ben de slenteraar, die 's avonds liever langs de straten zwerft, dan over thema's
gebogen zit, want de stad is zoo mooi en ik ben als een nachtvlinder, die naar haar
lampen vliegt.
n mijn stad is het altijd feest.
De menschen in de straten kennen U niet.
Ik ken U, ah ik ken U zoo goed, maar ik heb hun met geen woord daarvan gesproken,
omdat ik het ben, die Uw doornenkroon zoo diep gedrukt heb.
Maar alles is zoo mooi en mijn wil zoo zwak. Die schoonheid is zoo lokkend en ik,
ik ben maar 'n schamel stedekind......
Heer, heb ook voor mij een weinig medelijden.

BOEKBESPREKING

Gebondenen, door Rudolf van Reest. Baarn, Bosch en Keuning 1935.
De heer Van Reest -- wij zullen hem bij zijn pseudoniem blijven noemen -- behoort met
zijn werk tot de categorie der schrijvers van Christelijke volksverhalen. Hij bedoelt met
zijn boeken geen literaire kunstproducten te geven en het zou onredelijk zijn, het werk
dat we hier voor ons hebben, te meten met een maat waaraan het niet wil voldoen.
Laat ons een boek als dit in zijn waarde laten en die waarde willen begrijpen en aanvaarden. Het is al mooi dat wij wijzen kunnen op eenige auteurs, die niet de pretentie
hebben, kunstwerken (elk jaar één) voort te brengen, maar die, in het bewustzijn van
hun beperkte kracht en onder 't besef van de grenzen van hun gaven, slechts geven,
wat zij geven kunnen zonder 't voor meer te willen doen doorgaan dan 't objectief en
eerlijk gezien, is.
Men moet de beteekenis van goede Christelijke verhalen niet onderschatten nu de
periode zoo goed als voorbij is, waarin die beteekenis al te dwaas overschat werd. Er
is in de wereld méér, wat een dienende taak heeft en die taak vervult, dan de kunst. Het
is beter, een vlot verhaal te schrijven, dat een opbouwende invloed heeft en dat boeit
dan geheele series verzen te schrijven en ter publicatie aan te bieden, waarin allerlei
momenteele en lang niet zoo verheven stemmingen en gevoelens geëtaleerd zijn, die
van uiterst gering, want van voorbijgaand belang zijn voor den „dichter" en die de
lezer hoogstens voor kennisgeving kan aannemen.
De heer Van Reest dan geeft het publiek weer een Christelijk verhaal. Laat ons het
aanstonds bekennen : we hebben zijn boek met genoegen gelezen omdat het van 't begin
tot 't eind boeide. En het is ons gebleken, dat de schrijver sinds zijn eerste werk een
voornaam ding heeft geleerd. In dat eerste werk sprak alleen een zeer sterke en diep
afkeer jegens het „geloof" van de categorie menschen, die in 't verhaal-gewortld
letterlijk aan de kaak werden gesteld. Het boek heette „Schapen zonder herder". Wij
deeles de afkeer van den heer Van Reest jegens datgene, wat de door hem -- ook in zijn
nieuwe boek weer -- beschreven menschen „geloof" believen te noemen. Ook zijn we
't volmaakt met hem eens, dat al 't mogelijke moet worden gedaan om zulk soort van
„Christendom" uit ons midden weg te doen, omdat het zeer ernstige schade berokkent
aan een deel van ons volk. Maar in „Schapen zonder herder" was uitsluitend de afkeer
tegen dat „geloof" aan 't woord en er was al te weinig merkbaar van de liefde tot de
menschen, die onder dat „geloof" gebukt gingen en welke liefde toch feitelijk de
aanklacht tegen het „gelooven" had moeten rechtvaardigen.
In „Gebondenen" is dat anders. De afwijzing van het door de compareerende figuren
vereerde „geloof" is -- gelukkig -- nog scherp genoeg. Maar de schrijver ziet nu In de
eerste plaats zijn menschen 1 ij d e n onder hun beschouwingen en dat lijden heeft hem
aangegrepen. Dat is een beter fundament dan de haat.
We zouden wel gewild hebben, dat de auteur ons de menschen, die hij doet optreden,
wat duidelijker had geteekend, zoodat we ze beter voor ons hadden gezien. Wat we
no van hen weten is alleen maar : wat en hoe ze gelooven en hoe ze dientengevolge
spreken en lijden. Behalve een paar vage lijnen om 't milieu te teekenen is er in 't
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boek ook niets aan te wijzen, wat op 'n degelijke milieu-schildering lijkt. De enkele halve
bladzijden en regels, die ervoor in de plaats staan (b.v. 't begin van 't eerste hoofdstuk)
toonen 't onvermogen van den auteur op dit detail. Hij wordt lyrisch en niet bepaald
op de beste wijze.
Het boek laat veel te vragen over. Ook van een werk dat alleen maar een volksverhaal
wil zijn, mag men eischen, dat 't evenwichtig geconstrueerd is. En dat is dit verhaal
niet. Bepaalde motieven worden aangewend wanneer en zoolang de schrijver ze gebruiken kan. Zoodra dat niet meer 't geval is worden ze eenvoudig in den steek gelaten.
Naar 't recept van het Christelijk volksverhaal eindigt ook dit boek met een bekeering.
Per slot Is dat niet zoo erg, net zoomin als 't happy-end voor Harm de hoofdfiguur, dat
in uitzicht gesteld wordt bij 't einde van 't boek. Maar als Harm de belangrijkste figuur
is in dit boek, hebben wij recht, wat meer van hem te weten dan alleen maar, dat hij
't quasie-geloof van zijn ouders inruilt voor een beter. En daar Harm's moeder zulk
een belangrijke plaats in 't verhaal is ingeruimd, hebben we recht op iets dat wat m e e r
lijkt op de reproductie van een ontwikkelingsproces van haar geloofsinzicht dan ons nu
wordt geboden. Welke plaats neemt deze moeder in haar gezin in ? Wie is zij nog meer
dan een (gekwelde) godsdienstige persoonlijkheid ? Zoo mogelijk nog onduidelijker geteekend is vader Van Dijk. Dat hij een stille man is behoeft hem toch in het boek niet
zóó „stil" te maken, dat we hem alleen maar aan tafel weten (niet : zien !) en vernemen, dat hij af en toe uitvalt of ontroerd is door de situatie in zijn gezin ?
Ik hoop, dat de heer Van Reest nog eens de gelegenheid krijgt, zeer geconcentreerd
aan een roman te werken, zoo een, die niet af moet voor zekeren datum. En dat hij
er dan net zoolang aan kan blijven. werken tot het boek volkomen beheerscht en rustig
is afgewerkt. Het verhaal, dat we hier hebben, is in zijn soort zeker goed te noemen,
P. H. M.
maar we hebben behoefte aan een andere soort.

Een zekere Manuel, door Jan Apon. Leiden, A. W. Sijthoff 1935.
Een detective-story die nogal ingewikkeld is. Wel vlot geschreven en ook spannend.
En dus voldoende aan de beide hoofdregels van het genre. De auteur heeft zich behoorlijk
vrij weten te houden van al te gezochte kunstgrepen. P. H. M.

BALLADE
DER DRIE KONINGEN
C1

JAN H. DE GROOT

Omdat zijn heer onzeker was
aangaande weg en doel,
weifelde het rijdier in zijn pas
en stond stil bij een poel.
De noen lag in de hittewalm,
in damp de horizon.
De kemel raspte aan een palm
zijn uitgedroogde tong.
En langzaam zijn berijder boog
zich om en bracht zijn hand
ten schut om 't scherpgerichte oog,
dat speurde over 't land.
Ben ik te laat, ben ik te vroeg ?
Hier moet de plek toch zijn,
waar elk dier zijn berijder droeg,
aan 't einde der woestijn.
Hier is der verre wegen knoop.
Hier raken oost en west.
Mijn weg, een kruis op hunne loop,
is afgelegd ten lest.
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Zal ik hier langer weiflend staan
Ontmoetten zij elkaar
Zijn zij reeds Noordwaarts voortik volg hen achterna.

[gegaan

De kemel giert in schrikbegin.
En langzaam van de stam
wijkt wegwaarts met een tegenzin
zijn lijf, vermoeid en stram.
Maar eer zijn tred hernomen is,
keerde hij weiflend weer.
En rekt zich naar de waternis.
Want weiflend was zijn heer.
Toen, ('s rijdiers dorst was nauw gelest)
kwamen twee keem'ien aan.
Een uit het oost, één uit het west.
Bestoven en belaán.
Zij zochten naar elkanders kop,
lekkend elkanders snoet.
Hun meesters hieven d' handen op
en bogen zich ten groet.
En toen de nacht, de korte duur
der schemering verdrong,
spraken zij zachtjes van het uur
waarop elks tocht begon.
Spraken zij van 't ontrust gemoed.
En 't raadsel van de dood.
Van leed en 's levens valse gloed.
En lossing uit doodsnood.
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En van een stem, die zei : „sta op,
geloof en ga op reis.
Hang schatten aan uw zadel knop.
De weg is ver en grijs".
„Want wat gij zoekt en zeer bemint
te hebben, komt in 't vlees.
Ginds wacht een Godeskoningskind,
dat van de dood geneest ".
Zo sprak een ieder wonderwel
gelijk aan 's anders lot.
Van elks geloof in 't reisbevel
Naar d'onbekende God.
En van hun weifeling ten lest
aan 't juist der wegenloop,
toen 't eind van oost en zuid en west,
eenzamer naderkroop.
En van hun blijdschap om het feest
van wellekoom en groet.
Dit was hun nader sein geweest
Gaat voort, houdt goeden moed.
Toen schikten zij zich voor de nacht
ter ruste naast het vuur.
En sliepen bij der keem'len zacht
gedurig h u i dgesch u u r.
Maar uit de eerste slaap ontwaakt,
getrokken uit de droom.
Daar was een vuurbal losgeraakt
ter zuider-kimmezoom.
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Een grote, wilde en vreemde ster,
toog voor hun oog omhoog
„Nu is het einddoel niet meer ver.
Sta op en volg den boog".
Toen viel de zachte snelle voet
der keem'len in het zand.
Elk bracht zijn meester tegemoet,
den Koning van het land.
Eik bracht den Meester van het land,
een koning tegemoet.
En zacht en zeker ploft' in 't zand,
der snelle keem'len voet.

HET KERSTFEEST VAN DEN VERLORENE
TOM MEIJINEKE
Het is al laat.
Schuw schuift hij langs de stille straat
bij 't zwakke licht van sterren en lantarens.
Wie is er die hem thuis verwacht
zoo laat nog, dezen stillen heil'gen nacht.
Hij heeft gestreden en d'overwinning niet gekend,
en langzaam heeft hij zich aan dezen staat gewend,
heel langzaam is zijn droef verdriet gesleten.
Totdat in zijn staag afgestompte ziel
de laatste snaar sprong en de spanning viel
van zijn zoo zeer fragiel geweten.
Afwezig staart hij even naar het stergewemel
(Bracht niet een ster drie wijzen tot den Heer ?)
Hij trekt een streep -- denkbeeldig -- aan den hemel,
over twee sterren van den Grooten Beer,
en denkt : „Men vindt zoo steeds de Poolster weer".
Hij strijkt door zijn verwarde haren,
als om zijn wild verwarde denken te bedaren,
gaat dan met wankele schreden voort :
Misschien komt hij zoo toch nog aan de Hemelpoort.
En voor zijn geest ziet hij den Goeden Herder,
Die Zich ontfermde over 'n dwalend lam ;
hij had gedacht dat Hij voor hem ook kwam.
Steeds vager ziet hij Hem...... steeds verder......
Hij legt met een nerveus vermoeid gebaar
zijn mag're hand over zijn brandende oogen, waar
een felle strijd nog laait ; vergeefsche strijd,
waarin zoo menig leven traag verslijt.
En als hij eindelijk bereikt de donkre gracht,
voelt hij om zijn van koorts verhitte huid,
waar 't laatste leven vloeit de poriën uit,
de kille streeling van den stillen, heilgen nacht.

BIJBEL EN KUNSTENAAR')

ROEL HOUWINK

Op velerlei wijze heeft in den loop der tijden de kunstenaar den inhoud van den Bijbel
betrokken bij zijn werk. Nu eens heeft hij aan den Bijbel de stof ontleend, waaruit hij
zijn verbeeldingen spon. En hij heeft dat met meer of minder vrijmoedigheid gedaan.
Dan weer ontleende hij aan den Bijbel niet veel anders dan een motief, een aanleiding
voor zijn werk en soms bepaalde hij er zich toe als het ware een herschepping te geven
van het een of ander Bijbeisch tafereel of gebeuren. Tusschen de uitersten van een bijna
volkomen vrijheid en van een schier volslagen gebondenheid met betrekking tot de Bijbel-

„Maar die in des Hoeren
vreeze zijn behagen vindt
en diens wet dag en nacht
overdenkt". (Psalm 1 :2.)

„Wij brengen onze
jaren door als een
zucht (Psalm 90:9)

sche materie zelf liggen tal van overgangsvormen, waarbij de Bene maal het accent meer
valt op de vrijheid van den kunstenaar ten opzichte van de door hem te bezigen stof
en de andere keer meer op de gebondenheid van den geloovige aan de Godsopenbaring,
die de Bijbel van zijn eerste tot zijn laatste bladzijde representeert.
Uit het bovenstaande blijkt wei reeds, dat de houding van den kunstenaar tegenover
de Bijbelsche stof slechts voor een deel door zijn aesthetisch inzicht wordt bepaald. Want
van overwegend belang voor het bepalen van zijn houding Is hierbij de vraag naar de
beteekenis, die de Bijbel als zoodanig voor den kunstenaar a 1 s g e 1 o o v 1 g e tof : als
„ongeloovige” !) heeft.
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Is bij voorbeeld de Bijbel hem een bonte verzameling van documenten uit de Oostersche
religieuze letterkunde, dan zal hij waarschijnlijk geneigd zijn zich een veel grootere
mate van vrijheid te veroorloven ten aanzien van zijn stof, dan wanneer zij voor hem in
de eerste plaats de beteekenis heeft van „Heilige Schrift", het Eeuwige Woord bevattend,
dat God tot menschen gesproken heeft. Want in dit laatste geval zal hij zich stellig heel
wat minder vrij voelen tegenover den inhoud van dit Boek. Hij zal dan, om een enkel
voorbeeld te noemen, een figuur als die van Mozes niet losmaken uit zijn situatie van
„God's knecht" en van simpele pion op het veld der Heilsgeschiedenis, heenwijzend naar
Christus, ten einde hem „om te dichten" tot een heldengestalte, thuis behoorend in het
pantheon der menschheid.
Het is wel duidelijk, dat naar reformatorisch Inzicht de gebondenheid van den kunstenaar
ten aanzien van het gebruik van den Bijbel als stof voor inspiratie zeer streng behoort
te zijn. ja, men kan zelfs zeggen, dat de Bijbel als bron van inspiratie z o n d e r m e e r
voor den kunstenaar van dit standpunt uit niet te verdedigen valt. De Bijbel kan voor
hem niet onder de aesthetische categorie gesteld worden zonder zijn specifiek openbaringskarakter in te boeten. Openbaring en aesthetiek liggen niet in hetzelfde vlak.
Dit brengt met zich, dat volgens deze opvattingen de inspiratie van den kunstenaar zich
niet onmiddellijk op den Bijbel betrekken kan. Zij kan niet worden „losgelaten" op deze
stof als op elke andere. Want door haar aanraking verandert de stof van karakter. De
Heilsgeschiedenis wordt profane geschiedenis, de Godsknecht een heroische figuur.
Ook de vroomste kunstenaar ontkomt daaraan niet. Immers, het ligt in den loop der
dingen, dat er geen compromis bestaat (en bestaan kan) tusschen onze schoonheid en
Gods Heiligheid.
De kunstenaar kan dus niet „zijn inspiratie halen uit de Heilige Schrift". Elke poging
daartoe is tot mislukking gedoemd. Er is voor hem tot den Bijbel geen andere toegang
dan voor ieder ander geloovige.
Maar wat van belang is, is dit, dat de kunstenaar, die krachtens zijn roeping als kunstenaar te spreken heeft tot de menschen van zijn tijd en soms, over hunne hoofden heen,
tot de komende geslachten, binnen „het wonder" van deze roeping het nog veel grootere
wonder van zijn roeping als in God, d.i. in Christus, geloovige vermag in te sluiten. Met
andere woorden : dat de kunstenaar als Christen-kunstenaar een roeping ontvangen
heeft, die de vraag naar de verhouding van Bijbel en kunstenaar voor hem tot een
e v e n s v r a a g maakt en wel op een geheel andere wijze dan zij hier aanvankelijk
en ter Inleiding werd gesteld.
Want aanvankelijk gold het hier, zooals men bemerkt zal hebben, hoofdzakelijk een
„aesthetisch" probleem, doch thans is het een kwestie, waarbij het zijn of het niet-zijn
van den Christen- kunstenaar betrokken is.
Nu is niet langer de vraag : wat „zegt" de Bijbel mij met betrekking tot de vage schoonheidsideeën, die er in mij werken en die ik hartstochtelijk begeer de hun toekomende
vormen te geven, doch : wat „predikt" mij Gods Woord ? Hoe heb Ik dit te verstaan
en uit te dragen ? Immers, als kunstenaar is de nood mij opgelegd. Ik mag het niet voor
mij houden, wat ik ontving.
Hoe het met den teekenaar Arthur Wragg gegaan is, weet ik niet. Maar voor ons is het
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zoo, dat hij ons plotseling en „meedoogenloos" plaatst voor de realiteit van Gods Woord
In het hier en nu. Zeker, hij legt Gods Woord uit en hij doet dat op een wijze, die niet
altijd aan de volheid en den rijkdom van dit Woord ten volle zal beantwoorden. Maar
welke exegeet. doet dat wel? Zijn uitlegging is als „uitlegging" voor kritiek en verbetering
vatbaar. Doch dat is niet het voornaamste van deze teekeningen. Het voornaamste ervan
is, dat zij (zonder eenige „romantiek" !) er bloedige ernst mee maken, dat Gods Woord
bestemd is realiteit te zijn in het hier en nu.
Want dat......, dat hebben wij, vrome en geloovige zielen, zeer tot onze schande ver
eenvoudigweg vergeten ! Wij hebben ons zoo druk gemaakt met „onze" vroom -getn;
dat wij er de werkelijkheid van Gods Woord om verwaarloosd-heidnglov,
hebben.
Met name het Psalter hebben wij gelezen in onze binnenkamers louter en alleen als een
„stichtelijk" boek. Wij hebben daarbij misschien schoone en verheven gevoelens gehad,
maar wij hebben slecht, of heelemaal niet, begrepen, dat dit troost- en lofboek sprak
over en tot de menschen van dezen onzen eigen tijd.
Wij stonden, als wij lazen en luisterden, allemaal verschrikkelijk dicht achter David, alsof
wij daar zoomaar rustig konden gaan staan. Maar lieten wij de woorden zelf ooit op ons
toekomen en door ons heengaan ? Niet alleen door ons „religieus gevoel ", maar dwars
door onze geheele persoonlijkheid ?
„Maar die in des H e e r e n vreeze zijn behagen vindt en diens wet dag en nacht overdenkt". (Ps. 1 : 2). Hebben wij dien mensch ooit gezien, zooals Arthur Wragg hem zag,
als een armzalige tuinder-uit-liefhebberij op een platje tusschen rookende fabrieksschoorsteenen en muren van gewapend beton ? Of durven wij het soms volhouden, dat
zoo'n woord alleen geschreven staat voor een kerkeraadslid op Zondagmiddag ?
„Gij mannen, hoe lang nog zal Mijn eer worden gesmaad ?" (Ps. IV : 3). Ja, hebben wij
daarbij misschien aan een nederlaag bij deze of gene verkiezingen gedacht ? Weet dan,
dat dit woord zeker niet minder geschreven is voor „het moderne meisje", dat van haar
kuischheid is beroofd en dat in wanhoop op den rand van haar doorwoeld bed zit, waar
een verkleurde tekst in het behang zijn geprikt.
-bovenGar,Ml
„Wegens het geweld tegen de verdrukten, om het zuchten der nooddruftigen zal ik mij
opmaken, zegt de Heer, en verlossing brengen, wie daarnaar smacht" (Psalm XII : 6).
Bij deze woorden hebben wij misschien nog het meest aan ons zelf gedacht, toen wij geen
,gelijk kregen in een zaak, die wij aanhingen en toen wij in zorg verkeerden over onze
tantièmes. Wragg bestaat de driestheid -- noem het godslastering, als gij maar weet, dat
uw vervloeking als een echo tot u wederkeert -- een halfnaakten fabrieksarbeider te
hangen aan een kruis van duisternis. En zie, uit zijn linkerzijde stroomt bloed, doch
dit bloed verandert in muntstukken en bankpapier. En er onder is een hand, die het opvangt.
Ach neen, aan zoo'n half-naakten fabrieksarbeider hadden wij bij dit psalmvers nooit
gedacht. Dat hoort bij „de rooien ". Wij hebben dat alles meer algemeen-stichtelijk als
belangstellende toeschouwers opgevat en waar wij het op iets betrokken, daar hebben
wij het aanstonds op de eerste de beste narigheid in ons eigen leven betrokken.
Zoo kan men stuk voor stuk deze nu eens grimmige, dan weer smartelijke en soms ook
eerbiedig-teedere teekeningen in zwart en wit langs gaan en ontstellen over de platonische
,
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en dikwijls geraffineerd-egoistische sfeer, waarin wij met onzen Bijbel geraakt zijn, ver
van het brandende, worstelende leven, ver van de onverbiddelijke, maar door God in
Christus met Zich verzoende werkelijkheid.
Deze teekeningen roepen ons terug van de hemelsche hoogten, waar wij met onze
religieuze gedachten zweefden. Zij doen ons den Bijbel opnieuw openslaan en met andere
oogen lezen ; niet meer als een boek, dat wijding aan onze stemmingen geeft, doch als
een midden in de wereld en het menschengewoel liggende oorkonde van Gods liefde
en trouw, bezegeld door het bloed van Zijn eeniggeboren Zoon. Niet op een eenzame
studeerkamer alleen ligt hij naast commentaren en aanteekeningen.
En het Psalter zingt door den nood van dezen tijd. Van de schemerige ziekekamer brengt
het zijn troost in de ratelende fabriekshallen. Als de narkosekap daalt, prevelen de lippen :
„Ook al reis ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij"
(Ps. XXIII : 4). En van hen, die zich Gods leven namen, heet het in eindelooze droefheid, zooals alleen in Christus' naam over deze dingen gesproken kan worden: „Zij
gedachten niet aan Zijne macht" (Ps. LIIVIII : 42).
Zoo gaat het oude psalmboek een nieuwe reis beginnen, onder geloovigen en ongeloovigen,
onder hen, die de eerbied kennen en onder de eerbiedloozen. Een nieuwe reis, maar met
de oude Kruisvlag in top !
) Naar aanleiding van: De Psalmen voor het moderne leven. Vertaling: Prof. Dr.
H. Th. Obbink; teekeningen van Arthur Wragg. Baarn, Bosch & Keuning, 1935.
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MARIA - BOODSCHAP

W. E. DEN HERTOG

In de kleinheid van haar jonge leven
barst los de jubel van het hemellicht.
Schichtig verbergt zij het ontsteld gezicht.
De engel spreekt, zijn zegenende handen beven
van 't wonder, dat zijn lippen simpel spreken
en dat als bliksemflits Maria's ziel verschroeit.
Maar uit God's overweldiging de overgave ontbloeit :
De vrees is voor de troost van 's Heren wil geweken.
God spreekt, Zijn machtig woord slaat neer op de aarde,
waar 't de bereidheid van een stille ziel ontmoet.
Maria brengt een engel zijn genadegroet.
Het Woord is vlees voor allen, die Gods wil aanvaarden.

DE ONZICHTBARE STER

W. J. STRIJT

„En nu is het mooi geweest, Gerard, je houdt je mond, ik wil er geen
woord meer over horen !"
Vaders stem had zo dreigend geklonken, dat de kleine jongen, hoe brutaal
anders ook, niet langer aan durfde houden. Hij boog zijn blonde hoofd
over het kleurboek en wreef het rode kleurkrijt met alle macht over
het papier, zodat de stift doormidden brak. Dit deed de maat overlopen.
„jakkes, die snert krijtjes ook !", schoot zijn hoge stem driftig uit.
„Gerard", vermaande moeder zacht, „stil nou ".
Liesje, Gerard's elfjarig zusje, keek met angstige ogen naar vader. Als
vader maar niet boos werd om dat gezeur van Gerard. Akelig zou dat
zijn, juist nu op Kerstavond. Want dat was het toch, al hadden ze dan
van het jaar geen boom en geen cadeautjes. Kerstavond was Kerstavond.
Gerard vond van niet. Die was woedend geweest, toen moeder zei, dat
ze dit jaar geen Kerstfeest zouden vieren. „Een boom kost bijna niets !"
had hij grootmensachtig verkondigd. „Maar de versierselen aardig wat ",
had moeder geantwoord, „je weet, jullie hebt verleden jaar alles vernield
met die malle spelletjes van vallende sterren en van de zon en de maan,
die al maar ronddraaiden. 't Is nu geen tijd voor ons om ons geld aan
dergelijke dingen uit te geven ".
Liesje zuchtte zachtjes in zichzelf. Och, het was natuurlijk wel waar,
maar toch...... eigenlijk had Gerard wel een beetje gelijk, dat er dan van
Kerstavond ook niet veel meer overbleef, als je geen boom had om te
branden en geen cadeautjes om uit te pakken. En net of vader op een
andere Kerstavond niet veel vrolijker had gekeken, dan nu !
Ze zaten met z'n vieren om de tafel. Moeder breide wollen handschoenen
voor Gerard, vader las. Het was warm en gezellig in de kleine, keurignette
huiskamer en niemand zou gedacht hebben, dat de vader van het gezin
al maanden en maanden werkloos was. De kinderen hadden het ook niet
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gemerkt aan geklaag of aan gepraat over bezuiniging ; kinderen hadden
daar nog niets mee te maken ; moeder en vader bespraken de moeilijkheden 's avonds, als het tweetal in bed lag. Want moeilijkheden waren
er zeker. Het viel niet mee om behoorlijk te leven van de steun, als de
bijdrage voor den ouden grootvader, die hulpbehoevend was en bij een
van zijn andere dochters inwoonde, er af was. Daarom had vader dan ook,
toen het Kerstfeest in zicht kwam, tegen moeder gezegd : „dat vieren we
van 't jaar maar eens niet. Ik ben er niet voor in de stemming". De vrouw
had dat wel begrepen, ook zij voelde op het ogenblik niets voor feest
Maar toch, nu het zover was, nu ze het boze gezicht van Gerard-viern.
zag met de ontevreden trek om de kleine mond, en nu ze opmerkte, hoe
terneergeslagen Liesje met een eindje touw zat te klungelen, voelde ze spijt.
„Kom ", zei ze, een afleiding bedenkend, „wie gaat er nog even mee een
boodschap doen ?" Gerard zweeg mokkend, maar Liesje, blij om het verzetje, stond dadelijk op.
„Fijn moeder !" zei ze opgeruimd, toen ze naast moeder door de lichte winkelstraten liep. „Kijk eens", en ze hield moeder staande om naar een grote,
stralende Kerstboom te kijken, die achter een spiegelende winkelruit praalde.
„Prachtig hè! 0, wat jammer toch, dat wij er geen hebben ". „Och kind",
moeder schudde het hoofd, „heus, vader en ik zijn niet in een stemming
om Kerstfeest te vieren, begrijp je dat nu niet ?"
„Niet in een stemming ?" verbaasde Liesje zich, „hoe bedoelt U dat, moeder ?"
„Wel......" moeder moest zich even bedenken, „voor een feest moet je
je toch feestelijk voelen, vader en ik hebben zorgen ". Er vormden zich
rimpels in het voorhoofd van de vrouw en ze zuchtte even. Maar dadelijk
weer vrolijk, ging ze verder : „kom, 't volgend jaar hebben we misschien
een boom tot aan de zoldering. Wees nu eens mijn grote dochter en zet
je over de teleurstelling heen ".
Liesje voelde zich. Wat praatte moeder fijn met haar ! Ze gaf moeders arm
een hartelijk drukje en trok de kraag van moeders mantel wat hoger
op. „Zo", zei ze bezorgd, „U mag geen kou vatten ".
Het was koud, vinnig, scherp koud. Een week geleden was er een dikke
vracht sneeuw gevallen. Later had het gevroren en nu lagen er langs de
trottoirs nog rijen hoge, verharde en vergoorde sneeuwhopen, die lang
-zam
afsleten,
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Moeder en Liesje liepen dicht naast elkaar, en het was telkens een pretje
om een warme, lichte winkel binnen te stappen en even bij te komen. Maar
nu waren ze toch klaar. Thee had moeder gekocht, en bruine bonen en
spek en een doos schoensmeer. „Nu gauw naar huis, Lies", zei moeder
en Lies dribbelde dapper door om moeders grote passen bij te houden.
Toen eensklaps hield moeder in. „Kijk eens Liesje, is dat oom Aart niet ?"
Liesje keek, „ja ", zei ze fluisterend en ze zag moeder vragend aan. Oom
Aart was vaders broer, maar vader en oom Aart konden niet met elkaar
opschieten. „Die Aart ", zei vader altijd, „heeft een verbeelding als een
koning, dat is geen man om mee om te gaan ". Daarom kwamen ze ook nooit
bij oom Aart en tante Jet en het kleine kindje, dat er vier maanden geleden
geboren was, hadden ze zelfs nog niet eens gezien.
Wat zou moeder nu doen...... Anders liepen ze oom en tante altijd haastig
voorbij en deden of ze hen niet zagen ; maar nu ging dat niet, want oom
had hen ook al ontdekt en kwam regelrecht op hen af.
„Dag Tine", zei hij, en gaf moeder een hand. Wat zag oom er oud uit,
vond Liesje. Verder had ze geen gelegenheid om op hem te letten. „Dag
Lies". En nu zag ze, dat Tom en Theo, haar tweelingneefjes van zeven er
ook bij waren. „Kijk 's wat wij hebben ", zei Tom dadelijk en grabbelde
in zijn broekzak. En Theo vroeg „waar is Gerard ?"
Terwijl de kinderen zo gemakkelijk de oude kennis vernieuwden, stonden
de beide grote mensen wat onwennig tegenover elkaar. „'t Is goed, dat
ik je eens zie ", zei de man ten laatste. „Jet is ziek en het gaat niet goed
met haar ".
Zijn schoonzuster keek verschrikt. „Niet goed met Jet ? Wat scheelt haar
dan ?"
„'t Is bij ons een beroerde boel ", barstte de man uit. „Sedert 't kind geboren
is, heeft Jet gesukkeld en nu ligt ze al acht weken plat". Hij streek ruw
langs z'n gezicht, voegde er dan kortaf aan toe „opkomen doet ze niet meer,
zegt de dokter ". Even zweeg hij. Dan vervolgde hij z'n triest verhaal,
nors de woorden uitstotend : „en nou zit ik daar met vijf kleine kinderen.
'k Heb natuurlijk hulp moeten nemen, maar 't is een mens zonder overleg,
't geld glijdt door haar vingers ".
„Maar ", merkte zijn schoonzuster op om iets te zeggen, „kan Jet het geld
dan niet beheren ?"
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„Jet ? ?" hij lachte bitter. „Je moet eens een keer komen kijken, als je
tenminste wilt, dan praat je wel anders !"
„Wat vreeselijk !" zei de vrouw zacht. „Die goeie Jet. Wat zal Kees
daar wel van zeggen, hij mocht Jet zo graag". En plotseling voegde ze
er aan toe „ga even mee naar huis een kopje thee drinken".
De man overwoog het voorstel. 't Zou een verzetje zijn, 't was altijd
gezellig bij Kees ,en Tine en thuis was het niets dan ellende. Jk kan niet
zo lang wegblijven, dan wordt Jet ongerust", zei hij aarzelend, „en dan......
Kees ziet me liever gaan dan komen".
„Toe Aart, praat niet zo, jullie zijn toch broers. Ga nou mee, dan ga
ik straks eens even bij Jet kijken en zeg, dat je bij ons bent".
„Vooruit dan maar", stemde hij toe, „kom jongens", en met de druk
babbelende kinderen voorop, stapten ze naar huis.
Wat was het nu ineens vol in de kamer! Liesje telde „met ons zevenen !
Wat veel !" Ze vroeg zich af, hoe het kwam, dat oom zoo ineens mee
was gegaan. Ze had gauw opgelet, hoe vader tegen oom Aart doen zou :
gewoon, of zo, alsof oom een vreemde man was. Maar gelukkig, vader had
vriendelijk gezegd „zo Aart, hoe staat het leven ?" en toen had ze moeder
moeten helpen met thee schenken.
Die moeder! „Ik heb nog cacao in huis", had ze gezegd, „zet jij nu eens
een beetje melk op de kachel, Lies, dan maken we het gezellig, en hier,
haal een ons kaakjes, opzetkaakjes, dan kunnen jullie een spelletje doen ".
Als een pijl uit een boog was Liesje weggerend. Wat een enige Kerstavond werd het ! Even later zaten ze met hun viertjes winkeltje te spelen.
Gerard's boze bui was helemaal weggedreven, zijn gezicht straalde en hij
had het hoogste woord.
Maar toch, toen moeder zei ,,nu, dan ga ik maar even naar Jet kijken ",
was Liesje opgesprongen. ,,He moeder, mag ik mee ?"
,,Is dat niet te druk, Aart ?" vroeg moeder.
„Druk ?" Oom schudde het hoofd. „Liesje is zoo'n bedaard kind, denk
eens aan die twee bengels van mij !"
En zo liep Liesje dan voor de tweede maal die avond aan moeders arm
door de stad.
„Wat scheelt tante, moeder ?"
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„ik weet niet, kind, maar ze is erg ziek ".
„Zou ze dood gaan ?" „Ik weet niet ".
Met ernstige ogen keek Liesje voor zich uit. „Moeder" zei ze dan schuchter,
„ik heb nog twee kwartjes in m'n spaarpot, mag ik iets kopen voor tante,
als Kerstcadeautje ?"
„Goed kind", zei moeder, „neem dan wat vruchten, daar heeft tante het
meeste aan. Laten we maar eens kijken, hier is een winkel. Druiven, hoe
vind je dat ?"
't Was een lastige keus, maar ja, per slot leken de druiven Liesje toch
ook wel het meest geschikt en voorzichtig, in beide handen, droeg ze
de kostbare tros voor zich uit.
Het was bij tante Jet heel anders dan ze zich had voorgesteld. In de huiskamer zat een vreemde vrouw te lezen met Aatje van twee op schoot.
Jaap van vijf zat op de grond en knabbelde op een stuk brood. Moeder
keek afkeurend. „Gunst ", zei ze, „zijn de hummels nog op ? Heb je geen
slaap, Jaap ?"
Jaap verstopte zijn gezichtje in zijn vuile schort, zei niets.
„Och ", zei de vrouw, „'k las is effe. je hebt de hele dag je hande hier zó
vol, dat je blij bent as je is effe zit. Komt U naar de juffrouw ki j ke ? Ga
dan maar mee ".
Liesje liep achter moeder aan. Waar zou het kleine kindje zijn ? dacht
ze verlangend, doch ze durfde niets vragen. Tante lag in 't donker. „Slaap
je, juffrouw ?" riep de vreemde vrouw op een toon, die de zwaarste slaap
verstoord zou hebben.
„Nee, wie is daar ?" dat was tante's stem. Maar Liesje schrok er van.
Een stem zo licht en zwak, dat je er bijna van schreien ging. Ook moeder
was geschrokken. Ze draaide het licht aan en boog zich over het bed.
„Jet", zei ze met trillende stem, „kind, waarom heb je ons niet eens een
boodschap gestuurd, dan had ik je wat kunnen helpen !"
De zieke glimlachte. „Och Tine, je weet, hoe het altijd gestaan heeft tussen
ons. Dan bezorg je iemand niet graag last. Jij zou het in mijn plaats ook
niet gedaan hebben ".
„Maar "...... Tine zocht naar woorden, „er is toch nog wel iets van liefde
in de wereld, iets van helpen dragen uit liefde......" Ze zweeg en keek
naar het gezicht van haar schoonzuster. Zo heel teer en moe, zo bijna
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niet meer van deze aarde leek het. Wat een leed, wat een diepe ernst
aan gedachten moest er verborgen liggen achter die ogen...... Pijndoend
trok de deernis met dit stervende leven door haar hart. Ze slikte moeilijk,
zich tot elke prijs willende beheersen.
„Kees wordt voogd ", zei de zieke eensklaps zonder overgang, en haar
zwakke stem verheffende, voegde ze er aan toe : „Jet, wil jij dan een
oogje op de kinderen houden, ik zie nu al, hoe ze verwilderen, het gaat
me zo aan m'n hart. jij bent netjes en handig, als jij er een beetje opr
zou willen letten ".
„'k Beloof het", was het korte antwoord. De vrouw in bed glimlachte
dankbaar.
„Moeder, kom toch eens kijken naar het kleine kindje ". Liesje's fluisterstem verbrak het zwijgen tussen de beide vrouwen. In een hoek van
het vertrek had het meisje de wieg ontwaard en dadelijk was ze er opaf gelopen. Haar stoutste verwachtingen waren overtroffen. Daar lag een
klein kindje met zachtrose, ronde wangetjes en glanzend lichtblond haar..
Daar lag het met wijdgeopende, donkerblauwe oogjes, die het rustig:
en vol aandacht over haar heen liet glijden. Soms lachte het even, een bekoorlijk, geluidloos lachje, dat geheimzinnig kwam en ging. Ze had het
gewaagd met haar vinger langs een wangetje te strelen, maar toen was
het gezichtje zo ernstig geworden, dat ze het niet voor een tweede keer
durfde aanraken. Zo hadden ze elkaar langen tijd zwijgend opgenomen;
het kindje geanimeerd en dankbaar voor de afleiding, Liesje vol eerbiedige
schroom. Tenslotte had ze zich ontrukt aan de betovering. „Moeder, kom
toch eens kijken ".
Nu stond ze samen met moeder bij de wieg. „Moeder, is het niet net
het Kerstkindje ?" En de moeder zei zacht : „ja, 't is een arm, klein kerst kindje ". „Moeder, wat een heerlijke Kerstavond is het toch ! Een kerstkindje ! Dat had ik nog nooit gezien !"
„Kerstkindje ", zei de vrouw in bed smartelijk, „ja, wél een kerstkind,
66k alleen in de wereld gezet. ik maak me geen illusies over z'n verzorging. Dat zie ik aan de andere kinderen, hoe die er nu al bij lopen.
En h ij is nog zo heel, heel klein.
„Tante ", zei Liesje schuchter, „ik zou hem best kunnen helpen ; wassen
en aankleden en met hem spelen. Tenminste — voegde ze er aan toe,
„

DE ONZICHTBARE STER

•

321

denkende aan de gevolgen van haar eerste liefkozing -- als hij het wil
hebben. Mag ik dikwijls komen?"
De zieke keek haar aan. „Wat een lieve meid ben je toch" zei ze warm,
„een echt klein vrouwtje. Jammer, dat hij niet zoo'n zusje heeft, dat zou
een grote troost zijn ".
Tine stond nog altijd bij de wieg. Ze was diep in gedachten verzonken.
Wat had ze daarstraks gezegd ? „Er is toch nog wel iets van liefde in de
wereld, iets van helpen dragen uit liefde ". Een blos van schaamte steeg
warm naar haar hoofd. Wat gebruikte je dergelijke grote woorden toch
soms lichtvaardig ! „Dragen uit liefde ", dat hield wat in. Daar in de wieg
lag een arm, klein kind, het kerstkindje, zei Liesje. Een hulpeloos wezentje,
dat veel verzorging behoefde en veel tederheid. Dat aan beide gebrek
ging lijden. Maar hoeveel verantwoordelijkheid, toewijding en opoffering
zou het eisen van degene, die zich over hem ontfermen zou ! Wat had het
Kerstkind, later, toen het een man was, geleerd ? „Doe wat uw hand
vindt om te doen "...... En het was Kerstavond, feest van het Kerstkind......
Ze ging terug naar het bed. „Jet, luister eens" zei ze rustig en eenvoudig.
„Als Kees het goed vindt en Aart natuurlijk in de eerste plaats, wil ik
Hansje wel groot brengen. Maar hoe zou jij het vinden ?"
De zieke sloot de ogen, een krampachtige trekking gleed over haar jong
uitgeteerd gezicht. „Dank je, Tine". Ze hijgde naar adem. „Dit was mijn
grootste ellende ". En de ogen wijd openend, „je weet niet, hoe groot ".
„Stil maar ", zei Tine troostend, „ik zal wel zorgen, dat alles in orde komt.
Ga nu slapen" en ze streek met eindeloze zachtheid over het gladde, donkere
haar, kuste voorzichtig het witte, door zorg en verdriet gekwelde voorhoofd.
„Moeder" zei Liesje, toen ze weer op weg waren naar huis. „Ik ben helemaal vergeten de druiven te geven. Ze liggen nog in tante's huiskamer
op tafel ".
„Ja", glimlachte moeder, „als je ook eensklaps het Kerstkindje vindt......"
Nog één keer verbrak Liesje het zwijgen en turend naar de ontelbare,
fonkelende sterren, zei ze „moeder, zou de ster van Bethlehem nu nooit
meer schijnen ?" „'k Geloof het niet ", antwoordde moeder peinzend, „tenminste niet aan de hemel, denk ik ". En zacht, als sprak ze tot zichzelf
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alleen, vervolgde ze, „maar misschien schijnt hij toch nog wel, onzichtbaar voor ons mensen, en leidt ons naar de goede plek ".
„Moeder ", zei Liesje, „dit is de heerlijkste Kerstavond, die ik mij herinner"
„ja kind", zei moeder enkel, en drukte het kleine handje.
Thuis stond oom Aart gereed om weg te gaan. „Dus afgesproken, morgenochtend haal ik de jongens en breng ze 's avonds weer terug ", zei vader.
„Dan heb je eens een rustige dag met jet. En als je ze eens meer kwijt
wilt, breng ze dan maar gerust. Wij kunnen wel wat drukte verdragen,
nietwaar Tine ?" Tine knikte. Wat een hartelijke klank lag er in zijn stem!
En ze dacht : de ster, de onzichtbare ster, die ongemerkt naar de goede
plek leidt. De plaats, waar Liesje's Kerstkindje te wachten lag......

KLEINE HERFSTNOTITIE

JAN H. EEKHOUT

De dag is van kristal. Een vogelzwerm
trekt door de held're herfst. De bruidlijk kuisch

berijpte gronden en rondom de kreek
de gouden dorpen. Op het water drijft
een stille witte zon. Een snerpend fijnn
gesijfel pijpt door het bruin oeverriet
waar zich de helle engel dood verschuilt --^

SCHALM EN SCHARNIER

H. DE BRUIN

Rijk Kistemaker zat thuis, als een die van zijn rente teert. Zijn handen werden
blank en soepel, maar ze hadden iets krampachtigs. Hij neep ze vaak
ineen tot de vingers knakten. Soms sprong er dan een gedachte los, hij
liet haar een paar malen door het hoofd rondgaan, waarna ze wegzonk
Ineens, in een diepte zonder echo.
Hij had Jans bezworen, hem zoveel mogelijk ongemoeid te laten. -- Je moet
begrijpen, had hij bepleit, dat dit een zet is, waarbij ik de tijd moet hebben,
om er de kansen van te overzien. -- De witte gloed in zijn ogen hield haar
gekneveld. Jans bewoog zich door het huis als in bedwang.
Op een keer, toen Rijk het gewaar werd, zei hij goedmoedig, eerlijk : Het
spijt me, dat het nu net in deze tijd valt, nu je zelf moeite hebt om op de
been te blijven. Maar -- laten we de dingen goed uit elkaar houden : ik
sta mijn deel, maak jij je daar nu maar niet druk over.
— Je hebt gemakkelijk praten, klaagde ze. En toen hij: Neenee — práten,
raat is larie. ik heb gedacht, geen gezeur langer. D o e n ! 1 neens doen.
-- Met-dat-al zit je nu met de armen over elkaar. Wat was je dan eigenlijk
van plan ?
Rijk Kistemaker legde een makke vuist fors op tafel. Zijn gelaat glansde, er
was een ban van kalmte om hem heen. Hij verklaarde : Aan de touwtjes
trekken en tenslotte toch het eind niet in handen hebben, kijk...... dat ging
niet langer. De baas en ik, wij verkeerden in de verhouding van stroper en
prikkeldraad. Hij kreeg za de mier aan mij. Hij haalde zijn knuisten aan me
open, snap je wel. Want...... ik liet het hem voelen. Wat dacht je ? Letterlijk
elk ontwerp......
--- Ik heb nooit de indruk gekregen, dat ie dat niet erkennen wou, onderbrak Jans. Jullie hadden het best samen kunnen rooien. Per slot heeft hij
de middelen toch ?
-- Nu -ja, daar kan jij niet over oordelen. De laatste dag zegt Nijhuis nog
tegen me : i k begon zelf, als ik u was. Betekent dat wat, of betekent dat
niks?
— Weet je veel, wou die je graag lozen......
Een moment hield Kistemaker zijn adem in. Hij weifelde, maar...... hij sloeg
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deze achterdocht te gruizel met de schampere opmerking: Als je denkt
dat ik een vent ben, waar per se niet mee te werken Is, dan ben je 'r toch
naast...... Overigens is die dunk, van je eigen man, niet bepaal d...... fraai.
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Neee --- maaar...... dat ken ik langzamerhand. Jullie zijn allemaal van die......
doodvreters...... Dát is het 'm...... Als je maar goed begrijpt-eh......
Jans had zich in een ommezien gered buiten de kamerdeur.
Toen stak het kind, Truitje, stuntelig over vanuit de kamerhoek en schreide
luid van onbedaarlijke angst. Rijk Kistemaker kreeg een heet hoofd, alsof
hij bij de gemeenste jongensdaad in het volle licht betrapt was.
In de volgende dagen beproefden man en vrouw een lamentabele houding
te overwinnen door een bedrijvigheid, waarvan richting en doel voorshands
raadselachtig bleven.
Kistemaker haalde tekeningen en bestekken overhoop, maakte becijferingen,
ernstig, maar toch met een vleug van luchthartigheid.
En zij -- met een beheerst gebaar van beslistheid -- nam uit de buurt een
fikse helpster aan, om 't huis te keren en weer op stel te zetten.
Rijk voelde zich op een of andere wijze gekrenkt. Hij wachtte op een moment
voor inmenging, vroeg in de loop van de morgen kwasi belangeloos : Zeg ?
hoe heb je haar zo ineens ingehaald ?
— Wel, zei Jans, je begrijpt dat Ik dat allemaal voor die tijd aan kant wil
hebben. We hadden toch afgesproken, dat i k voor mijn part opkwam ?
-- Natuurlijk. Maar...... ik ben ook aan de gang, merk je wel ?......
Ze dreven langs elkaar als schepen in de avondmist, geneigd om nu op de
kalme reê boord aan boord voor anker te gaan. Hij keek haar aan : --- ik
ben lelijk tegen je geweest, zei hij. Stom.
En zij, weifelend, antwoordde : je moet weer aan de slag, dat is het enigste.
Zo gauw mogelijk.
Vanmiddag, verzekerde hij, vanmiddag weet je meer...... Misschien.
--- 0, maar 'k maak me niet bang. Probeer het.
Rijk bezon zich. Had ze wellicht weet van zijn plan ? Hij hoopte het eensdeels, maar er ronduit mee voor de dag komen deed hij niet. Ze mocht
de moed toch nog laten zakken. Ze dacht misschien toch, dat hij van-voren-af
met baas Pot zou aanpappen. Dat zou wel laat worden, nee — e......
Dadelijk 's middags praaide Kistemaker zijn schoonvader. Op een uur dat
de winkelbel gewoonlijk slink hing.
Hij ging het tuinhek door naast de winkel. Terwijl hij langs het huis begon
te lopen, sloeg een vlaag van_ onmacht door zijn leden. Tegelijk kregen
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beelden, vliegenssnel en helder, opnieuw omtrek. Hij onderkende ze stipt.
Vroeger, keer op keer, was hij hier langs de vensters gestapt in volle zekerheid, overtuigd, dat zijn geheimzinnige faam reeds binnenshuis begon te
spoken, zodra zijn voeten in het grind knarsten.
Hij dacht : dat was natuurlijk pure inbeelding. Wat ik aan verbazing of
bewondering in hun ogen heb gelezen toentertijd, dat was de koele, zakelijke
spot, waarmee ze hun twijfels nog op peil hielden. Ze wilden niet opzettelijk grof worden.
Maar nu zou hij wat te horen krijgen, nu hij zover was als zi j wel meenden dat hij
komen kon : afgezakt naar het randgebied, waar het wrakhout wordt vergaderd.
Rijk Kistemaker stootte de deur open, hij vloekte binnensmonds, om de
moed terug te winnen. Op hetzelfde ogenblik werd hij een geharnast mens.
Maar hij bewoog zich, alsof hij in hemdsmouwen flaneerde.
Vader Kormijn lichtte het hoofd uit de hoge stoelrug : -- Wat ben je van
plan ? vroeg hij. Je valt als de wind binnen. Ik dacht anders, dat jij het wet
op je sloffen aan kon tegenwoordig......
— Niet te gauw wat denken, zei Rijk. U hebt altijd dadelijk een oordeel
klaar. — Kormijn gaf kalm bescheid, zonder te letten op de uitwerking:
— Ik praat naardat 'k verstand heb, zei hij. Als 't mis is, dan zullen wij er
wel weer niet bij kunnen. Dat zal wel.
Eenvoudig, omdat ik jullie niet alles aan de neus hang, siste Rijk. Hij
dempte de indruk, door er aan toe te voegen : Dat is nu eenmaal onmogelijk.
Er zijn plannen die dood slaan, zodra ze in ieders oren tuiten. -- Hij nam
een stoel, hij liet zijn schoonouders in de onzekerheid, maakte zich wijs,
dat hij ze verbluft had. Hijraakte in een overmoedige bui: -- Nee, zei Rijk,
ik zeg toch niks, voordat het licht verdragen kan.
Rijk Kistemaker betoverde zichzelf. Toen hij hierheen kwam, hield hem
een doodgewoon overleg bezig : een bescheiden geldlening om aan de gang
te komen, een hypotheek misschien op een pand, dat hij tijdens de aanbouw beslist al van de hand zou kunnen doen....... Daar moest schoonpapa
toe te bewegen zijn.
Maar...... ineens greep hem het denkbeeld -weer aan van dat enorme karwei,
waarvoor hij verleden winter de grondslag had gelegd. De angst 1 De angst,
dat tijdens het tussenspel van het kleine lap- en knutselwerk het tempo
van zijn kracht zou verachterlijken, zodat hij straks als een belabberd man
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bij zijn eigen grootse schepping zou staan. Nee -- nog twee, drie maanden,
om zich toe te rusten. Met zulke gewichtige voorstellen kon hij hier toch
niet aankomen, hij moest ze maar trachten te suggereren, dat er iets op
til was, Iets bijna onheilspellends, mogelijk echter zo veelbelovend als een
berstende dageraad.
— Denkt u ervan, wat u wil, zei hij. Alle goeie dingen komen niet op éen
stuit. Een klein beetje geduid.

Hij ging weg met een joviaal adieu, denkend dat er sinds vanmiddag iets
aan de hand was, waarin zijn toekomst aanving zich te forméren. Hij schatte
het tijdsverloop tot aan de beslissing op een week of drie, een maand. Hij
haatte ieder mens reeds, wiens blikken het mochten weerspreken. Daarom
zag hij elkeen over 't hoofd en tuurde in 't verschiet.
Toen Rijk Kistemaker de deur uit was, bedacht Kormijn, dat de jongen zo
wonder uit z'n ogen keek. Hij geloofde niet, dat dit goed kwam. Hij repte
over zijn bezwaar tegen zijn vrouw, die al wachtte op een vonnis.
— Ik heb altijd tegen Jans gezegd, zei ze, -- kind, denk er toch om, dat jem
tempert. Hij is best, maar hij heeft aanleg voor de kolder...... hoogvliegerig.
Een mens moet weten, hoe ver hij gaan mag.
Toen Kistemaker weer buiten liep, begonnen zijn gedachten te gonzen als
vliegen in een stolp. De straat was gloeiend, een traag neerschuivende
lavastroom gelijk ; bijzijden het heet geborrel van de keiballen.
Het felle licht sloeg op in zijn blik, het prikkelde hem met een witte ver
hij niet bij machte was te ontlopen. Hij bewoog zich voort-dwazing,e
zonder een helder besef van richting, bezon zich op elk van de vier hoeken
van het plein, verhit, wezenloos bijna.
Er passeerden mensen als gedaanten in een droom van vuur. Hij zweeg
hun namen dood, op gevaar af van tussen hen zelf tot een schim te verworden. Een ogenblik dacht hij, dat met de adem het leven uit hem weg
Hij rukte snel zichzelf van die plek weg, zette er driftig de pas in. De-vlot.
hartslag stootte zich opnieuw in zijn lijf omhoog. Regelrecht liep hij dan
In de richting van de timmerwinkel van Pot, waar, zo viel hem in, het pad
aanving, dat tot de werkelijkheid terugleidde.
Pot zat in het kantoortje, toen Kistemaker de klink van de deur lichtte.
Pot had een stuk of wat harde woorden klaar om uit te blaffen, in zijn trei-
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terige overmoedigheid ineens. Maar hij vond het meteen satanischer om Rijk
straal te negeren. Hij draaide de rug naar hem toe, greep een rol papier uit
de stander. Kistemaker gromde. Toen keek Pot hem strak tegen de borst
en zei : Zo ? -- ik zag je niet eens zo gauw. Ben jij dat ?
Pot draaide zich opnieuw om en zette de rol weer terug in het rek. Hij
treuzelde, voelde zich niet op zijn gemak : achter zijn rug stond een grimmig
dier klaar voor de sprong......
Hij liet de stoel snel kantelen en stond met een ruk overeind. Hij schreeuwde
-- Doe je mond dan open, kerel, en zeg wat je moet.
Rijk Kistemaker hikte met vreemd geluid, hij klampte zijn handen om de
tafelrand.
Met een vlugge blik overzag Pot de werkplaats, er steeg een drift in hem op,
maar hij was bang om een woord te grijpen tot verweer. Een tastbaar wapen
lag buiten zijn bereik. Het leek hem, of hij tegen de muur stond met een
handwrong om zijn keel. Pot kuchte, het klonk als een kreet om bijstand.
Bedwongen vroeg hij dan : Zou je nu niet kalm gaan zitten, vrind, en met
je boodschap voor de dag komen ?
Kistemaker boog zich over de tafel, hij stotterde, er glinsterden zweetdruppels tussen de doodse pieken van zijn kuif. Plotseling zei hij duidelijk:
Gemene dief -- om mijn gereedschap achter te hou'en — dát durf je wel
- Dat moet je zeggen waar getuigen bij zijn, snauwde Pot. Maar Rijk Kistemaker vatte de zin van die woorden niet, de harde stem stiet een bres in
zijn denken -- hij begon weer te hakkelen......
in die tussentijd zag Pot kans om achter de tafel vandaan te komen. Hij
herwon de beheersing over zichzelf, legde voorzichtig zijn vingers op de
deurklink. Het was even doodstil. Daarop fluisterde Pot nadrukkelijk
Rijk's naam : Kistemaker......
-- Kom maar mee, hier, zoek dan de boel zelf maar bij elkaar. -- Hij duwde
de deur open, hoorde Rijk achter zich aan over de drempel sloffen.
Een ogenblik was Pot van zins, Kistemaker, ronduit maar zachtzinnig, te
zeggen : beste man, je moet je vergissen, je bent mogelijk een beetje in de
war, het zou beter zijn, dat......

Op eens echter begon achter hem een stem gnuivend te gichelen, te snauwen.
- Blijf j ij maar waar je zat. 1k heb j o u niet nodig, ik kan het best alleen
af, ik kan...... ha-ha...... ha......
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Kistemaker tastte over de rauwe kanten van de schaafbank. Hij greep het
handvat van een beitel vast onder de krullen, smakte het gereedschap in
een hoek. -- Vuile rommel, mokte hij. Hou dat zelf maar. Waar heb je mijn
boel gestopt, hè ? Ik neem anders de hele bende hier mee...... Hij vatte een
lange schaafsleê beet, schoof hem onder de oksel. Het plompe ding schoot
onderuit, bonsde achter zijn hielen tegen de grond. Hij schopte het onder
de bank. -- Vuile rommel, sarde hij weer. Je kan dat tuig niet eens hantéren...
Zeg nu maar op, waar je mijn spul hebt...... the dan !
Pot stond nu vlak tegen hem aan, vermande zich de hand op zijn schouder
te leggen, waarop hij, snel, vrindelijk, hem probeerde te kalmeren: — ik
laat je de hele zaak aanstonds thuis brengen. Afgesproken ?
— Je moet je handen thuis hou'en, zei Rijk. Het klonk onverstoord, bijna
als een grap.
Daarna liep Rijk Kistemaker, rechtop en driest naar de uitgang, en vroeg:
Dus ? Dat is afgemaakt ? Ik kom niet weerom. Als je me spreken moet ?
Ik ben aan huis te bereiken. Het is maar dat je 't weet. Bonjour.
De deur viel toe.
Pot sloeg zich voor 't hoofd. Hij kreunde. -- De vent is stapelgek. In vredes naam, hoe is het mogelijk...... idioot !
Geen tien minuten daarna stond Pot bij Kormijn over de vloer. Kormijn
knikte maar, zonder wat te zeggen. Maar toen Pot inderhaast uitverteld
was, gaf hij te kennen : -- Nou, zodra ik je zag, man, wist Ik hoe laat 't was.
Da's niet in orde, dacht ik. Maar, dat ie zulke mallepraat verkocht, dat is
te singelier...... sjonge -jonge. Weet je dat nu wel zeker ? Heb je misschien
toch nog dingen van hem in de winkel ?
--- M'n kop d'r af, zei Pot. Het is pure fantasie. Hij slaat gewoonweg door,
anders niks......
— Ja-maar, weifelde Kormijn...... hij is toch geen kind ? Niemand heeft
'm ooit voor idioot versleten......
~ Niet helemaal, nee......
Kormijn glimlachte, kwade spot glansde in zijn ogen. ~ Kijk es, Pot, zei
hij, — je oordeel is niet vrij van 'e...... jij weet net zo goed als wij, dat ie
om de drommel niet gek was......
-- Ik herinner me andere opmerkingen van je, viel Pot in.
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Kormijn weerde af. — Och, dat zijn zo van die gezegdes, zei hij, flauwtjes. In
elk geval...... ik ben toch zeker de eerste, aan wie je dit voorvalletje vertelt t
— Absoluut. Ik heb nog geen gelegenheid gehad...... zoals ik zei : nèt, nog
geen kwartier is-'t ie bij me weg.
-- Mooi. Doe ons dan een genoegen...... (Hij praatte door, nu ineens tegen
zijn vrouw, die met verbaasde ogen door het winkelgangetje op hen af
kwam). -- Pot komt me net vertellen dat Rijk vanmiddag weer herrie met
'm gehad heeft, je weet wel...... Och, hij was al kregel de laatste tijd,- zegt.
Pot. Wij denken : overspannen......
- Is dat zo ? vroeg ze...... of......?
- Kom, zei Kormijn, haastig, -- je weet toch zelf hoe Rijk is. Niet te overreden bij tijden. Gekkepraat, maar dat trekt wel weer bij. Hij moest te bewegen zijn om weer bij jou terug te gaan, Pot...... Wat meen je zelf?
Pot liet het onbeslist. — Kijk maar, wat je uitricht, zei hij. Hij dacht intussen : ze willen het niet weten, hoe erg 't is. Ofschoon...... de „ouwe"
is glad genoeg om het door te hebben.
Deze gedachte stemde hem opeens gerust. Het ging hem toch ook aan ?'
Al kon hij zich niet herinneren, Rijk Kistemaker opzettelijk zo gedwarsboomd te hebben, dat deze toestand hem als schuld kon worden aange-,
wreven. Nee...... de man leefde zelf in een soort waan...... dat was-'t-'m.
Pot maakte aanstalten om te ontsnappen. -- Wei -- ik groet jullie dan maar,.
zei hij, en ging — —
Kormijn hield zijn vrouw er van terug, om aanstonds poolshoogte te gaannemen. -- Laat toch waaien, mopperde hij. Ik zal 't je precies zeggen : Rijk
zal je net het omgekeerde vertellen, of eenvoudig loochenen, dat hij vanmiddag op de timmerwinkel geweest is.
Dat kan hij niet, beweerde ze.
--- En toch is'tzo, zei Kormijn. Toch doet ie dat. Hij zal ons allemaal voorliegen..
-- Waarom ?
— Omdat hij ernaar i s, zei Kormijn met nadruk. Da's te zeggen: nu, in
deze toestand. Hij verdraagt de waarheid niet, geen enkele.
— Stel je voor, dat is 't ergste wat een mens overkomen kan.
Kormijn knikte. --- Ik waarschuw je, zei hij, dat jullie je verstand gebruikt.Want je zou — 'goed-bedoeld natuurlijk — in staat zijn hem het sti kkedonker in te drijven. Pas-op !

-
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Er begonnen geruchten te lopen over Rijk Kistemaker, al wist men dan
het rechte er niet van. Omwonenden zagen hem wel eens buitenshuis,
achter in het tuintje. Hij drentelde er wat rond, stond soms stil met hoge
schouders, alsof hij zich bezon ; alsof hij iets nakeek tussen de bloemen.
Pot scheen verteld te hebben, dat Kistemaker bij hem weg was, feitelijk om
meningsverschil. Hij verdacht hem ook van het plan, een eigen zaak te beginnen. Of Kistemaker misschien zenuwpatiënt was, vroegen ze. Waarop
Pot verklaarde, dat het waarschijnlijk allemaal op hetzelfde neer kwam.
Tenslotte maakten enigen ervan, dat die wonderlijke vent natuurlijk te
verwaand was om langer als knecht-onder -de-baas mee te lopen, en uitsluitend meneertje-opzichter spelen wou -- wat niet altijd ging. -- En nu
zat hij dan met de gebakken peren, en kon vader Kormijn vanzelf bijspringen.
Kistemaker geneerde zich, hoe gaat dat...... en hield zich schuil, tot......
Nu-ja, ze zouden het afwachten. — Ze hadden zelfs met elkaar gebakkeleid,
Pot en hij, wisten sommigen. Kormijn had het wat gesust, het was beter,
dat zulks in de doofpot bleef.
De familie ving van de praatjes het een en ander op. Ze reageerden nuchter
met te zeggen : Rijk is niet in orde, hij heeft zich verwerkt, misschien ver
een keer. Dat zal met rust wel genezen.
-tildop
Dus : Rijk Kistemaker onderging een kuur. Die hield zijn gemak. Hij wist
het zelf ook, dat hij een kuur doormaakte, maar hij had er zijn eigen rede
bij, die hij halfluid met zichzelf hield als hij alleen was. Een enkele-nerig
keer richtte hij zich tot Jans met zijn argumenten. Hij doelde geheimzinnig
op iets, dat hij nooit bij naam noemde. Hij doemde zijn vrouw ermee tot
stomheid ; ze pijnigde zichzelf om over de onbenulligste dingen te spreken,
als de stilte ondraaglijk werd.
Op een avond klaagde ze haar nood thuis.
- Ik hou' het niet uit, zei ze. Hij is gewoon zot. Of het schip met geld onderweg is, zo gedraagt ie zich. Het is een wanhoop !
— Als jij 't niet weet, kind, zei Kormijn, dan wordt het tijd dat i k raad schaf.
Op voorwaarde natuurlijk, dat ik nu eindelijk ook 's hoor, waar eigenlijk de
kneep zit. Want, ik geloof, dat jullie samen meer weten dan wij. Is 't zo niet ?
Hij nam haar waar met boze ogen, alsof hij haar verweet, dat ze hem onteerd en veracht had, terwijl ze meer dan twintig jaar onder zijn vroede
bescherming had gestaan.
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-- Hapert het tussen jullie ? vroeg Kormijn. Kom er dan maar voor uit.
Onderwijl jij een nieuw leven onder 't hart draagt, Is 't of bij jullie de dood
In huis Is. Nu zal je ook begrijpen, waarom wij geen zin hebben om veel bij
je aan te lopen. Het vlot niet meer. Dat was in 't eerst beter. Dat begrijpp
ik eigenlijk niet. Kan j ij dat misschien ophelderen ?
fans voelde zich door deze vragen niet in 't nauw gebracht. Integendeel.
Ze voelde alles wat ze verzwegen had (het ,waarom" leek haar ineens iets
klei nziel igs) in haar los komen. Ze kreeg plotseling een onbedwingbare
lust tot spreken, zonder overwegingen of haar antwoord verder ging dan het
strikt noodzakelijke. Ze bedacht, dat het feitelijk helemaal niet wonderlijk
was, hetgeen ze te zeggen had. Nee — ondanks de narigheid. Ze glimlachte
alvorens ze haar biecht begon.
--- Het is waar, zei ze : er is iets, waarvan jullie niets weten, noch enig vermoeden hebben waarschijnlijk. Maar er hapert tussen mij en Rijk niets,
dat niét. Het leek misschien wel zo, dat ontken ik niet.
Jans glimlachte opnieuw. Het was een verweer tegen de ernst, die haar
beurtelings aantrok en ontviel. Toen vertelde ze omstandig de geschiedenis
van het ontwerp, met volle nadruk op het element van geheimzinnigheid,
van verrassing, dat deze historie aanvaardbaar en tegelijk „bijna" onbelangrijk maakte. Daarom kon moeder Kormijn zich tenslotte niet weerhouden
om uit te roepen : En is dat nu de hele ellende ? Geen wonder dat jullie
dat verzwegen hebben. je wist, dat ik van die kuren niks hebben moet......
Jans protesteerde. - Hoor 's, moeder, zei ze, dat is nu wel gemakkelijk
gezegd...... i k heb naderhand die tekeningen gezien...... i k ben nooit opgetogen geweest over dat plan van Rijk...... maar, je mocht het bekijken.
— Dat neem ik direct aan, knikte Kormijn. Absoluut ! ik zal de laatste zijn
om dat zomaar af te keuren. Ik geef je gelijk, dat je Rijk niet gehinderd hebt
In zijn voornemens......
-- Dat begrijp ik niet...... nu zie je dan maar de gevolgen, zei moeder.
Haar man misprees dit antwoord door heftig het hoofd te schudden. Ze
beantwoordde dat gebaar met : Wel — dan heb jij het nu voor 't zeggen.
Ik meen, dat voorkomen beter was geweest dan genezen, maar......
Kormijn voelde zich geprest om zijn conclusie uit te spreken. Hij boog zich
tot de vrouwen om ze te onderwijzen; het was of hij uit een mist opkwam
en machtig werd in een eerbiedwaardige wijsheid.
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-- Weet je, moeder, zei Kormijn, je moet niet altijd aanstonds de domper
op de vlam zetten. je moet in smeulend vuur ook niet maar in 't wilde weg
rondslaan. Rijk was altijd ietwat vreemd. Het leek vaak of hij opgewarmd
was, of hij op uitlaalen stond. Dat stak jou wel 's in de ogen, ik weet dat
héel goed. Maar -- dat begreep hij zelf ook. Daarom hield hij zich soms
koel...... hij was bang voor jouw „opfrissertjes ", moeder.
-- Welja, klaagde ze : tenslotte zal Ik het nog gedaan hebben. Maar, ik
was altijd nuchter, en dat was hij bijlangena niet. Als je 't maar weet.
Kormijn zonk terug in de houding, die hem doorgaans kenmerkte : een
zwijgzaam man, die snel geneigd was de woorden overbodig te vinden.
Intussen vermenigvuldigden zich zijn gedachten.
De schemering begon de kamerruimte te vullen, een vreemde droefheid
streek over de voorwerpen, ze werden als nutteloos, veeg en verwerpelijk.
fans bewoog zich onrustig, ze ergerde zich, ze wist er toch niet goed uiting
aan te geven. Ineens stond ze op. — Ik zit al weer veel te lang hier, zei ze.
We zullen het maar weer afwachten.
Ze kreeg geen antwoord, ze merkte enkel dat vader haar op een of andere
wijze tegenhield. Een ogenblik aarzelde ze daarom. Maar nee — nu liet hij
haar vrij. Hij rees overeind om haar uit te laten. Hij gaf haar kort en bedaard een raad : Dat is 't beste, zei Kormijn : ga jij maar rustig naar huis.
En nergens over praten. Ik kom van de week op een avond nog bij jullie.
Dan zullen we's kijken. -- Hij ontstak met een fluks gebaar het licht, ze
dachten alle drie een ogenblik dat ze toch nog een besluit konden nemen,
waar ze dadelijk tevreden mee zouden zijn. Maar Kormijn hield zich wars
van een nieuw overleg. Terwijl hij met Jans naar de winkel liep zei hij :
't Is een pak van mijn hart, dat het minder erg is dan ik me voorstelde. De
grote hoofdzaak is, dat wij verstandig blijven en eenvoudig doen, of 't zo
hoort. -- Hij gaf haar nog eens steun met de verzekering, dat ze 'm zien zou.
Hij dacht, overmorgen. Het hing ervan af, of hij zich geprepareerd voelde.
Thuis vond Jans haar man in een vrij opgewekte stemming tussen de rommel
van papier en tekengerei. Ze had even tijd nodig om te bepalen, wat voor
een indruk dit feitelijk op haar maakte. Ze verdroeg het ongehinderd, dat
Rijk, als een kind zonder toezicht, de kasten uitgeplunderd had. Ze zocht
naar een geschikte opmerking, om aan dit spel een redelijke ernst te verlenen.
Maar Rijk bespaarde haar de moeite.
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-- Zie je, zei hij, -- dat was 's een mooie gelegenheid om die hele boel op
orde te brengen. Want het meeste komt allemaal nog wel van pas.
Ze haastte zich om toe te stemmen : Natuurlijk, zéker. Maar goed, dat
we niks weggedaan hebben,......
Ze dacht : jámmer, jámmer, dat vader niet dadelijk meegegaan is. Waar
had-ie nu meteen zijn slag kunnen slaan. Zo, zoals het haar op dit-schijnlk
moment toeleek, zat Rijk met een goeie zet weer in 't zadel. Zou ze zelf......
Nee. Ze was te onzeker om het risico te trotseren. Ergens naar de verte
ontsnapte haar zucht om bijstand.
-

Twee dagen later stond Kormijn omtrent schemeravond klaar om een bezoek
te brengen bij zijn schoonzoon. Hij had zich gekleed in een donkergrijs
colbert, dat hij diep uit de kast had opgedoken. Hij had het een keer gekocht om wat „tussen-beide" te hebben ; een of twee maal had hij het
aan 't lijf gehad -- wanneer kwam het voor ? — maar nu dan......
— Hoe kom je in vredesnaam daar ineens op ? vroeg zijn vrouw.
— Och, zei Kormijn, het kwam me zomaar in de zin. Hij lachte, een ongewone
vrolijkheid doortintelde zijn wezen. Hij lette tersluiks op zijn vrouws gezicht, vermoedde, wat ze overlei : — Nee, ik ben goed bij m'n positieven,
zei Kormijn. En zenuwen zijn het evenmin. je weet wat ik ga doen ?
- Ga je 'm de les lezen ? taxeerde ze. Ze meende te zeggen : doe dat nu
maar, en flink.
- Als dat het plan was, antwoordde hij, dan kon jij beter zelf gaan, zo,
met 't schort voor wel. — De olijkheid ging hem goed af. Ze gaf hem loflijk
getuigenis : Je speelt goed comedie op je ouwe dag, zei ze.
Kormijn dacht bij zichzelf: dat zal nu juist moeten blijken. Hij stapte omzichtig van de stoep, keurde de avond als een bedaagde rentenier.
Er wademde nevel over de huizen, een kleffe geur, gemengd uit aard en hooi,
was licht te speuren van de zijde der buitengrachten. Haastig liep Kormijn
nog even terug in huis. Vergenoegd bijna vatte hij zijn parapluie, een ding
als een draak, met gekneusde vlerken. — Zo, die zal ik maar meenemen,
zei hij. Tot straks dan.
Het was rustig in de straat, het stemde Kormijn tevreden, ofschoon hij
niet kon vinden dat er iets bijster opvallends aan hem te zien was. Het behoorde weliswaar tot de zeldzame voorvallen, dat hij, de winkelier, op een
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door-de-weekse avond netjes „in-burger" liep te flanéren. Goed, — men
mocht er van denken wat men wilde. Het allerbenieuwds was hij naar de
-indruk bij zijn kinderen. Hij vermeed het om vooruit te bespiegelen, hoe
onder de verschillende situaties zijn gedrag zou zijn. Dat wilde hij nu eens
baan de inval van het ogenblik overlaten. Natuurlijk, er speelde hem een
,en ander door 't brein, onvoorbereid was hij niet. Maar uitgesloten was het
evenmin, dat hij aanstonds zijn uitgezet strategisch plan zou moeten wijzigen.
In 't gezicht van het huis liet Kormijn de gepeinzen varen, als ontwapend
schreed hij naar de deur en stapte binnen. De eerste die hem ontmoette,
was Jans. Met een heldere stem van verwondering riep ze : Váder ! U ?
En toen, alsof ze gekscheerde : Gaat U nog op reis ? Omdat U zo in de pronk
bent......
-- Gunst kind, zei Kormijn, je vraagt meer dan ik zelf weet. Op reis ? Hoe
kom je dáár bij ? Ik ben aan de wandel. — Hij was onderwijl de kamer ingelopen, waar Rijk hem verwelkomde en een stoel bij schoof. Kormijn nam
plaats, hij leunde met de handen over elkaar op zijn parapluie.
— Asjeblieft, zei Jans : geef die builen, Uw hoed, maar hier. U bent toch
werkelijk niet van plan om dadelijk weer weg te gaan ?
— Niet bepaald, nee. Hoe gaat het met jullie, en waar is de kleine meid ?
- Die is nét naar boven, zei Rijk. Hij kuchte als meende hij er nog wat aan
toe te moeten voegen. Maar het bleef bij een vage glimlach, een verlegen
heen- en weerschuiven van de krant over de tafel.
Volkomen stilte ; alsof er een ban was, waaraan geen van drieën durfde te
raken. Ze zaten binnen een toverkring. Kormijn zelfs voelde zich een
moment bedremmeld, de raadselachtige figuur. Eindelijk gaf hij antwoord :
Nou — ik zal het kind maar niet meer storen. Die stuur je morgen maar 's
bij ons ; voor een dag of wat.
Geen van de anderen ging op het voorstel in. Kormijn boog zich binnen de
belle klaarte van het licht : ze zagen beiden hoe het dunne haar, de schedel
en de sterke konen glommen. Hij wendde het hoofd naar zijn dochter met
een gebaar tegenover Rijk van bijna opzettelijke negatie.
— Nog eens wat anders, begon hij : hoe staat het feitelijk met jou
Heb je nu alles voor elkaar? En hulp ? Behalve het werkmeisje ? Dat héb
je toch ?
— Een meisje ? vroeg Jans. Ik? Wie zegt dat ?
,
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-- Wel, dat is ons verteld, zei Kormijn. Dat leek ons nu juist zo slecht niet
bedacht. Ontzie jij je maar.
Wat dacht U dan van ons...... maar vader......
--^ Dat hoor je, wat ik denk.
-- Hm !...... Rijk interpelleerde, waarop Kormijn hem aankeek en hem ver
ontweek. Hij hoorde opeens Rijk zeggen : Ze hebben U be--volgenswr
paald wat wijs gemaakt.
Hierop keerde Kormijn zich met vol front naar Kistemaker met de opmerking : ja m'n jongen. ..... de mensen zeggen zoveel. Natuurlijk. Ze hebben
me zelfs willen vertellen, dat jij in bouwondernemingen speculeert.
En dat gelooft U dan ineens zeker, opperde Rijk schamper.
Gunst, zei Kormijn : ik mag niet aannemen dat jullie van de wind leeft.
us ......
Jans verzette zich onder de spanning. Ze probeerde de stemming te breken
door de spotten : Komt U soms zaken doen met Rijk, dat U zo welgedaan
en uitgedost komt aanlopen
--- Wel -- lachte Kormijn --- laat hij eens voor de dag komen......
— Het is maar gekheid, zei Jans. Dat gelooft U toch wel ?
Kormijn hield zijn ogen uitdagend op Rijk gericht. Hij zag hem rood worden
en hoe moeilijk hij bedwang had over zijn drift. Hij bespeurde een haast
wellustig behagen om hem te pressen tot een uitbarsting. — Sapperloot,
die praatjes komen toch niet zomaar in de wereld ? polste hij.
Kistemaker verbeet zich. Het was of er iets in hem zich vastzette, iets hards,
dat dreigde te smelten zodra hij weerstand bood. Het besef, dat hij zich
nu in een kentering ophield, bezweek niet: hij kon zich overgeven, een
onberaden, een verloren man; hij kon de handen uitstrekken naar een
laatst houvast...... Waar
Rijk Kistemaker leunde voorover tegen de tafelrand. Zijn blik versprong,
afzijds van het gelaat dat hem bedreigde.
In die korte span tijds ontdekte hij opeens tot welk een hulpeloosheid hij
vervallen was, nu, terwijl hij gevangen zat In een vraag, waar elk normaal
en nuchter mens een antwoord op zou kunnen geven. Hij kon het toch
eenvoudig, zonder zich in leugens te verwarren, tegenspreken ?
Maar Jans zweeg eveneens. Rijk zag haar zitten, ineengedoken, verstard.
Het deed hem pijn, het prikkelde hem. Hij vroeg haar plotseling, zonder
-
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dat het als een verhoor klonk : -- Heb jij misschien ook 's wat los gelaten
over dat van verleden winter
Jans richtte zich op. -- ja-zéker. zei ze. Maar -- niet tegen een vreemde......
En het is dwaasheid, het langer voor je te houden. Want je hebt er je zinnen
op gezet of de hele wereld-van-geluk er voor ons van afhangt, terwijl je
weet dat het gewoon een slag in de lucht is......
-- Daarom...... was het beter 't te verzwijgen, verdedigde Rijk.
-- je kan het zegel er nu gerust af doen. Eerst was het wel aardig, maar het
is deze hele tobberij niet waard. En je maakt me niks meer wijs : dáár zit
't 'm enkel en alleen in.
Kormijn bedwong zijn neiging om de verstandhouding met een kalme
raad tot verzoening te leiden. Hij weifelde nog. Hij dacht, waarom spreekt
de kerel niet. Rijk Kistemaker schikte zich echter reeds tot een antwoord.
Hij zei : Weet je wat het Is ? Jullie hebben nooit vertrouwen in me gehad.
En niemand !
— Dat spreek ik tegen, riep Kormijn. Daar zou nu reden voor zijn, maar
eerder niet. Je vergat enkel wel 's, dat je niet alleen op de wereld bent,
en dat niet alles uitsluitend om jezelf draait.
Rijk mopperde, het was onduidelijk wat hij er tegen in te brengen had.
Daarom vroeg Kormijn : Heb ik het mis, denk je ? -- Kistemaker bewoog
weifelend het hoofd, gaf dan toe : --- Misschien is er wat van aan.
Kormijn nam opnieuw het woord, hij merkte dat hij houvast kreeg. -- Kijk 's,
mejongen, zei hij : je moet je niet verliezen in onwisse dingen. Het was allemaal best wat je voor hadt, maar......
– 0, ik reken er al helemaal niet meer op, weerde Rijk. Hij wuifde met
de hand alsof hij weer mans genoeg was om zelf te beslissen. Het was
een nieuwe poging tot kerkering, terwijl hij snakte naar vrijlating.
Hij was willens, het gesprek nu af te breken, om daarna met zichzelf
te richten.
Maar hij wist : het zou geschieden op de oude manier, hij zou er iedereen
buiten houden, gedoemd blijven tot de cel, de cirkelgang. 4h-oh-, hij was het
zat ook!
---- Zou het nu zo'n ramp zijn, als je dat met die plannen nu 's niet de eerste
de beste keer gelukte ? vroeg Kormijn. Hij wond zich op. De eerste die
er zich gedwee onder begaf, was Rijk Kistemaker. Hij rees van zijn stoel,
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hij riep : Ik geef het over, ik zet het van me af. We praten er niet meer
over. Uit.
Een dag of veertien nadien wisten sommigen te vertellen, dat in de hoofd
een tentoonstelling tekeningen te kijk hingen van Rijk Kistemaker.-stadop
Men zei : hij had -- dat was van hém te verwachten --- op eigen houtje wat
ondernomen. Daar was dan vanzelf wat over te doen geweest tussen Pot
en hem. Enfin, hij had er enkele weken uit gelegen. De vlieger scheen niet
helemaal opgegaan te zijn. Nu hadden ze het goedschiks maar weer met
elkaar aangelegd, omdat ze op deze manier feitelijk allebei in de knoei zaten.
-- Is het zo niet ? vroegen ze aan Korm i j n. Maar Korm i j n had zich weer
in zijn gewone doen teruggetrokken. — We hebben mekaar hier nodig,
moet je maar denken, zei hij. Leer je dat vandaag niet, morgen wordt 't
je waarschijnlijk hardhandig aan 't verstand gebracht.
Rijk Kistemaker verspilde nog minder woorden over de zaak. Hij was niet
helemaal aan duigen gevallen, zodat ieder zien kon wat erin zat. Er gingen
stille gedachten in hem om, waaronder een die hem genoegen verschafte :
dat hij gelukkig nog niet vervallen was aan de meewarigheid van de beide
hoedsters van zijn welzijn. Al was hij dan op het nippertje ontkomen. Kom,
hij misprees niemand. Hij had die hem het naast stonden wat beter op waarde
leren schatten. Zelfs het gebrek van mensen, die uit angst voor de lotsgemeenschap soms onredelijk worden. Hij was ook bijna zijn bezinning kwijt
geweest.
Rijk Kistemaker streek zich over het voorhoofd, hij betastte de rand van
zijn haar, het rimpelde tussen zijn vingers. Hij achtte zich de vroegere bejegening weer waard, ze mochten er dan het hunne bij denken, dat blameerde
hem niet. Trouwens, z'n ontwerp was dan toch maar eervol vermeld. De
verwachtingen waren dus niet te zeer beschaamd......
Hier brak het pleit plots af. Rijk Kistemaker zocht een plek, iemand, om er
zijn blijdschap, zijn dankbaarheid onder te brengen. Hij behoefde niet ver
meer te gaan.

PUNTJES BIJ PAALTJES

REDACTIE

CHRISTELIJKE SCHEURKALENDERS EN TRADITIE
Traditie is een waardevol ding, maar traditie kan ontaarden in sleur en wanneer dat 't
geval wordt, worden we geregeerd door de negatieve krachten van de traditie, terwijl
de positieve ons slechts behoorden te leiden.
De Christelijke dag -scheurkalenders, die ieder jaar aan de boekenmarkt worden gebracht,
houden een goede traditie hoog. Maar de wijze waarop ze worden samengesteld bewijst
een sleur, waarmee het heel goed zou zijn zoo spoedig mogelijk te breken. Elke Chr.
dagkalender heeft een „schild" met een gekleurde plaat. In den regel is die plaat felkleurig,
niet al te best gedrukt en de illustratie de fantastisch- romantische illustratie van een
Bijbelsche Geschiedenis. Wilden de uitgevers maar eens breken met de sleur, dan zouden
de kalenderschilden er met een houtsnede of ets veel mooier uitzien. Maar er zijn vele
Chr. dagkalenders, die elkander niet zuinig beconcurreeren en niemand durft afstand
doen van de veelkleurige schildplaat.
De achterzijde der kalenderblaadjes worden sinds menschenheugenis benut voor stichtelijke
verhaaltjes, voor bekeeringsgeschiedenissen en oppervlakkige z.g. evangeliesatielectuur.
Tot nog toe heeft geen kalenderredactie het aangedurfd om met deze sleur te breken.
Men zou feitelijk een flink aantal onzer jonge menschen moeten vragen, oorspronkelijke
bijdragen te leveren van allerlei soort. Maar hun werk zou honorarium kosten en geen
enkele kalender kan dat honorarium dragen, daar de concurrentie eischt dat de prijs
blijft zooals die is of zoo mogelijk verlaagd wordt. De concurrentie is de macht, die elke
ingrijpende verbetering aan de Chr. dagkalender verhindert.
Bij elke kalender wordt een z.g. premie gegeven, bestaande uit een of twee boeken.
In den regel zijn de verhalen dezer boeken goedkoope geschiedenisjes ; goedkoop wat
de inhoud aangaat, goedkoop ook wat betreft het honorarium, dat de auteur krijgt.
Niemand durft 't aan de premie weg te laten en 't uiterlijk en innerlijk van den kalender
te verbeteren. Jammer!
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Tusschen twee droomen, door Alle van Wijhe-Smeding. A. W. Sijthofs
Uitgeversmaatschappij. Leiden 1935.
„Nu komt er een boek over onszelf, over mijn jeugd en onze liefde en mijn fouten ".

„Het sprookje is er weer, de wonderbare weerschijn, het mystieke fluidum ". ,,Ik zal aan
Iedereen mijn ondoordachtheid laten zien, mijn droomen, en mijn dwaaltochten, het
verdriet dat er was, en het heerlijke en het goede dat kwam -^- ik zal mijn pen in
mijn hart doopen en schrijven......"

Resultaat : de roman Tusschen twee d roomen. Elmie Soedijn, een meisje van
twintig jaar kan niet goed studeren, d.w.z., heeft er veel moeite mee om klaar te komen
voor het eindexamen van de H.B.S. (ze komt er dan ook niet voor klaar) omdat ze aanveel mooiere dingen denkt. Zo b.v. aan den leraar Hesse, en dan speciaal, naar ons een
keer of vier verzekerd wordt, aan „de licht-riviertjes in zijn irissen, die „tintelen als

stroomend water". Soms „zweeft als op vlindervleugels zoo'n satijnen vers van Perky
door haar heen. En ondertussen houdt ze zich bezig met het maken van vergelijkingen
als : „Ik duw haast lieflijk mijn deken opzij en verrijs als Lazarus uit het graf". „En de
dagindeeling is als een oordeel Gods". „De som intusschen wacht mij op, als het jongste
gericht ". Leuk, zoals een bakvis in haar onschuld overdrijven kan.
Och, ze beseft het zelf nog niet welke grootse roeping haar wacht. Maar langzamerhand
begint het haar duidelijk te worden. Eens gaat ze naar de kathedraal. Ze komt diep onder
de indruk van de pracht die ze ziet. „Een robijnen en smaragden -kleurvlek -- magische
figuren — imposante spitsboogramen — fonkelende karmijnen -- violette lichtkringen —
een teeder-extatisch Mariabeeld ". „Ik leg de binnenkanten van mijn handen tegen elkaar
aan, en breng ze zoo ter hoogte van de borst tezamen, evenals de steenen apostelen en
heiligen het doen ". „Gespannen en verheerlijkte oogen moet ik nu hebben, het kan niet
anders. Ik hoor, als Jeanne d'Arc te Domrémy, de goddelijke stem die mij roept. Dit is
de dag van de groote openbaring".
Even laat ze zich afleiden als er bloemen voor haar komen, van mijnheer Hesse. Ze
moet een vaas halen. Ze blijft wat lang weg. „Eerst later, als Vader mij, zonder ongeduld,
toeroept : „kom je, kindje ?", besef ik dat ik in gedachten een melkkan aai ". Fijn voor
die kan. Maar als ze even later weer in haar kamer zit, is ze dit hele voorval weer vergeten.
„Vreemde edele verschijningen gaan door mijn gedachten, stralende god-menschen met
vlammende oogen en vurige harten : een nieuw Ueber-geslacht. Zij breken de oude wereld
af, al het kleine, nietige, verkommerde. Zij bouwen een nieuw leven op, een leven van
gigantische grootheid.
En ik schep de verwikkelingen in haar bestaan, Ik stippel haar lotgevallen uit, weeg haar
geluk en ongeluk, voor- en tegenspoed nauwkeurig af. Ik leg haar een weergaloos-schoone
liefde in het hart, zet ze in een stralende nimbus van heiligheid, en laat haar al het
duistere en dwergachtige van het oude leven overwinnen. Geboeid en gespannen buig
ik mij over haar heen en voel mij een half-god, of nog juister : een nieuwe lieve-Heer.
Ik beschik over geluk en ongeluk, overwinning en ondergang, leven en dood".
Kortom : ze ontdekt dat zij, Elmie Soedijn, een kunstenares,of „nog juister", een schrijfster,
is. Maar ze moet nog examen doen. Leraar Hesse komt haar thuis helpen. Ze zitten te
werken.

„En onverhoeds zegt hij : ,,,fie weet natuurlijk dat ik ook Peter heet ?" hij legt zijn wang
haast op de mijne, ,,nou? of niet ?"

En ik lach babyachtig in zijn riviertjes-oogen. „Mag ik dat heusch wet weten voor het
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examen ?" „Hij trekt mij naar zich toe, al dichter en dichter bij. „je wéet alles, Elmie
Er zijn altijd geen woorden voor noodig om alles te weten ".
„Ik heb het zoo goed. Met half-gesloten oogen prevel ik : „Maar ik...... ik wil woorden --woorden met goud van binnen ".
„Hij kijkt mij daar nog 's extra en heel bizonder bij aan ".
Hetgeen waarschijnlijk niemand zal verwonderen. Enfin, ze trouwen.
Maar dan ziet ze geen Peter, Peterke, Peterman, geen lichtriviertjes en geen nimbus („Staat
er ook niet een flitsende krans van streep-dunne gouden pijltjes om Peter's witte hand
op mijn onderarm ?") Ze vergeet alles. Ze schrijft.
Ze kan niet meer met Peter praten. („Ik geloof niet dat ik naar gewone dingen luisteren
Can"). Ze heeft geen tijd meer voor de aarde. („Dat kleine bonte ding"). Ze heeft geen
tijd meer om te leven. „Ja zeker, ik zal het leven een tijd lang vergeten — en schrijven ".
Het boek, dat zo ontstaat heeft een geweldig succes. 'n Dubbel-succes. Want Peter
heeft haar in de vacantie maar alleen gelaten. Maar dan leest hij haar boek. En de prachtige recensies, met het gevolg dat hij naar haar terugsnelt. (Wat een verantwoordelijk
werk heeft een recensent toch.) Alles wordt nu schitterend geregeld : hij zal haar met
rust laten als ze wil schrijven, zij zal de scheuren In zijn jaszak naaien.
„Peter, nu komt er een boek over ons zelf, over mijn jeugd, en onze liefde en mijn
fouten ".
De schrijfster Elmie Soedijn zal 't me wel niet kwalijk nemen, dat ik haar boek niet mooi
en niet goed vind ; dat ik zeg dat dit een boek is, waar we in 1935 niet naar verlangen, en waar we nooit naar zullen verlangen, want ze schreef zelf : „Een man heeft
geloof ik, wel altijd min of meer te kampen met alledaagsche voorstellingen ".
L. H. S.

Frankrijks Moderne Letterkunde, door Dr. J. W. Marmelstein.
De bekende spreekwijze : „Een ieder heeft twee vaderlanden, het zijne en bovendien
nog Frankrijk", geldt wet in het bijzonder voor de literatuur. Het is dan ook een buitengewoon voorrecht, om voor een tocht door de hedendaagsche Fransche letterkunde onder
de leiding te staan van een Hollander, die toont, dat hij zeer veel houdt van zijn tweede
vaderland. Dat hij daarbij niet blind is voor gebreken, welke typeerend zijn voor de Fransche
romanliteratuur, strekt hem tot eer. Speciaal daar, waar Dr. Marmelstein zich tot tolk
maakt van de velen, die van meening zijn, dat men stelling moet nemen tegen de onbeperkte schaamteloosheid in vele voortbrengselen der moderne schrijvers, heeft hij
naar ons hart gesproken.
Het boek van Dr. Marmelstein is in twee deden gescheiden. In het eerste geeft hij in
bloemrijke taal een overzicht van de dicht-, roman- en tooneelkunst in de twintigste eeuw,
waarbij de schrijver, liever dan ons veel namen te noemen, zijn aandacht wijdt aan de
verschillende stroomingen in het tijdvak, dat hij behandelt. In het tweede en verreweg
het grootste deel komen monografieën voor over enkele vooraanstaanden, waarbij met
zorg gekozen in het Hollandsch vertaalde citaten een waardige illustratie vormen.
A. P.

Uut oes Drèènse laand, Drentse verhalen en voordrachten, verzameld
door R. Houwink Hzn. Uitg.: Van Gorcum en Comp., Assen.
Dit boekje, met bijdragen, merendeels in dialect, is allereerst voor Drentenaren bestemd
maar het heeft waarde voor ieder, die taal, gebruiken en landsaard der bewoners van
dit al te lang miskende, schone en eigenaardige deel van ons land nader wil bestuderen.
Het Is opvallend pretentieloos geschreven, direct en eenvoudig, met de droge geestigheid
van den Sakser. De serie Nieuw Drents Mozalk is er mee verrijkt.
ANNE DE VRIES.

342

BOEKBESPREKING

•

Lichtzoekers, door Mary Pos. Uitg.: J. H. Kok N.Y., Kampen 1935.
Wat men in deze bundel korte verhalen vrijwel voortdurend en hinderlijk mist, is de
ontroering, de grote, innige en waarachtige ontroering, die wij mensen soms plotseling
ondergaan, als ons het wonder bewust wordt, dat er is ook in de kleine, gewone dingen
van het leven. En de kunstenaar, die onze aandacht vraagt voor zijn weergave van iets
uit dat leven, m o e t die ontroering kennen, omdat ze een levensvoorwaarde is voor
zijn werk.
Het Is die ontroering, welke deze schetsen, ondanks het alledaagse van onderwerpen
en wijze van verhalen, waardevol had kunnen maken ; nu ze ontbreekt, blijft alles kleinburgerlijk, onbelangrijk en vlak. De lotgevallen en gevoelens van de personen, die de
schrijfster voor ons plaatst, laten ons onbewogen ; zij weet ze niet tot waarachtige
mensen te vormen. De strijd van den jongeman uit „Toch Uw zoon ?", de zielsbewegingen van het kind uit het derde verhaal, het is alles te grof, te vluchtig getekend,
zonder geduldige, liefdevolle aandacht. Het echtpaar Houtkooper uit „Corrie ", de stiefmoeder uit „Het rad van avontuur ", de directeur uit „Surséance ", ze zijn allen getekend
zonder die onontbeerlijke barmhartigheid, die ook in den meest onsympathieken mens
nog ziet het kind Gods.
Het tweede verhaal was ons inziens beter op zijn plaats geweest als short story in
een courant, om van „Onderhandeling" en „De zorg van Pietje" maar te zwijgen. Veel
beter dan de rest is „De Moeder ". Hier is de taal beeldender en de karaktertekening
zuiver en gevoelig. Het is ook het enige van deze tien Christelijk bedoelde verhalen
dat waarlijk Christelijk is ; in alle andere is die Christelijkheid iets opgelegds, ze komt,
niet voort uit de geschiedenis zelf, ze vormt er niet een natuurlijk geheel mee. Dientengevolge mist dit werk te enen male zijn doel, n.l. dat het zou zijn geworden „ver
-kondigervaGs
eer ".
Van welk standpunt men het ook beziet, een aanwinst is deze bundel niet te noemen.
W. J. S.

Het nieuwe Nederlandse proza in novellen. 1, 11, 111. Verzameld door
H. Godthelp en A. F. M i rande. J. B. Wolters' Uitgevers - Maatschappij N.Y.,
Groningen, Batavia. 1935.
Regelmatig verschijnen er bloemlezingen voor inrichtingen van voorbereidend hoger- en
middelbaar onderwijs en telkens opnieuw wordt er naar deze boeken met belangstelling
gegrepen. Dit vindt zijn reden wel hierin, dat het een moeilijke arbeid is, een zeker kwantum proza en poëzie bij elkaar te brengen, dat zowel wat literaire waarde, als wat aantrekkelijkheid en verteerbaarheid betreft, de toets kan doorstaan. Bovendien is het van zeer groot
gewicht, dat er door hetgeen er in de klas wordt gelezen, bij de jonge mensen blijvende
belangstelling wordt gewekt voor onze literatuur. Immers, voor de leerlingen van de
hoogste klassen -- overkropt met huiswerk als zij zijn — is de boekenlijst, welke zij voor
het eindexamen af moeten werken, meestal een last te meer. Veel van wat zij verplicht
zijn door te werken : b.v. het een en ander uit de zeventiende eeuw, enige langdradige
historische romans uit de negentiende, laat hen onverschillig of kunnen zij met de beste
wil niet appreciëren. Het gevaar voor blijvende onverschilligheid ten opzichte van onze
letterkunde is daarom niet denkbeeldig.
De samenstellers van deze bloemlezing hebben dit gevaar begrepen ; zij hebben hier derhalve een groot aantal complete verhalen bijeen gebracht van schrijvers, die de jeugd
na staan in de tijd en dus in levensopvatting : uitsluitend het proza van na 1880 is hier ver
dan nog zeer zorgvuldig gekozen. Wel wordt er dikwijls veel van de-tegnwordi
intelligentie der leerlingen gevergd, maar daar deze verhalen bestemd zijn om in de klas
gelezen te worden, is dit geen bezwaar. W. J. S.
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Geuzen, door Jan H. Eekhout. Uitgevers Maatschappij „Holland", Amsterdam.
Deze verhalen danken hun verzamelnaam „Geuzen" aan het feit, dat zij alle het leven
of een levensepisode weergeven van een Protestant, een Geus, temidden van het Katholieke Vlaamse volk.
Eekhout, zelf een Zeeuws - Vlaming, heeft dit werk ook in het Vlaams geschreven, een
zeer verzorgd Vlaams, dat rustig verhalend voortgaat, met beelden, die verrassen door
hun natuurlijkheid en juistheid.
Eekhout heeft een sobere wijze van zegging, zijn stijl bezit een voorname eenvoud, die
alle uiterlijke praal ter zijde heeft gesteld. En zoals zijn stijl is, zijn ook de mensen,
die hij uitbeeldt ; onopvallend daarheen gaande mensen, te eenvoudiger en grootser
naarmate hun lot zich verzwaart. Natuurgetrouw en voluit, ondanks het korte bestek
van zijn verhalen, tekent hij hun karakters : de beide, zo verschillende vriendinnen uit
het tweede verhaal, Ivo de Geus in zijn vertrouwende overgave aan God, Trezeke
Lammens, de geslagene door een al te hevig leed.
Dit is fijn, rijk werk en naast het vele onvolwaardige, dat ons vooral aan korte verhalen
wordt geboden, staat deze bundel als een gelukkige uitzondering. W. J. S.
Osmaansche strofen, door Jan H. Eekhout. Uitgeversmaatschappij Holland.
Amsterdam.
Het veertigtal, veelal zeer korte, Turkse gedichten, dat de dichter Eekhout hier verzamelde,
heeft hij ontleend aan de grote bloemlezing, welke de Turkse taalkenner Joseph von
Hammer-Purgstall ongeveer een eeuw geleden heeft samengesteld. Eekhout had bij zijn
bewerking een keuze te doen uit 2200 Turkse dichters. Dat zijn bundel zo bescheiden
van omvang is geworden, bewijst dus wel, hoe zorgvuldig hij de waarde van deze poëten
uit alle tijden heeft getoetst om den Nederlandsen lezer slechts met het beste van deze
dichtsoort kennis te doen maken.
De geest en de gemoedsgesteldheid, welke men in deze poëzie vindt, herinnert sterk aan
de Perzische en Arabische dichtkunst, zoals wij die kennen door de bewerkingen van
Leopold en Boutens, een gevolg van het feit, dat de Turkse poëzie onder invloed stond van
de Perzische en Arabische dichtkunst. In alle drie openbaart zich het diepe besef van de
vergankelijkheid van het aardse leven met daaruit voortvloeiend de vraag naar wat er
achter deze zienlijke wereld verborgen ligt :
„Dit is, o Heer, Uw weergalooze lof:
Wij werden edelsteen uit simpel stof!
Maar thans de onrust stadig naar U heen
Wordt eens weer ijdel stof de edelsteen ?"
En juist waar dit leven zo kort en ongewis is, ontstaat er een koortsachtig verlangen
om te genieten van alles, wat er te genieten valt : liefde, wijn, enz.
„Gij allen : zwelgt met mij van dezen wijn,
Kom, laat ons godvergeten dronkaards zijn,
Geen heffe 't aangezicht van 't glas vandaan
Legt niet de hemel 't op ons leven aan ?"
Voor wie deze Oosterse levensopvatting vermag te waarderen, is er in dit bundeltje veel
moois te vinden. W. J. S.

Sextet in 't hemelrijk, door Frans Herwig. Tilburg. Nederl. Boekhuis. 1935.

Zooals Coolen terecht in zijn Inleiding tot dit boek zegt, is Sextet in 't Hemelrijk een
welkome onderbreking in de rij der zware problemen romans van dezen Duitschen journalist- literator. Coolen typeert deze bewerking van een Oud - Frankische roman als een
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typische reactie op den tijd van vlak na den oorlog. De harde werkelijkheid wordt ontvlucht in de droom en de ydylle. Het verhaal heeft een zachte, welluidende klank, een
speels behandeld, licht gebouwde intrige. Men leest het met veel genoegen. Het werk
werd goed uitgegeven en met tal van groote en kleine teekeningen geïllustreerd. Echt
roomsche lectuur, maar waarvan ook niet -roomschen zeker zullen genieten. P. H. M.

Het eiland der eenzamen, door Paul Keller. Tilburg. Nederl. Boekhuis. 1935
Dit boek heet een roman maar is een legende -achtige vertelling. Het eiland der eenzamen ligt ergens in een rivier en wordt bewoond door een ridder op zijn kasteel en
door zijn onderhoorigen. Niemand mag van buiten op het eiland komen. Toch weet een
jong edelman door te dringen tot de dochter van den ridder. Hij raakt slaags met leden
van het gevolg, wordt zwaar gewond, geneest, knoopt betrekkingen aan met de schoone
jonkvrouw, leert haar lezen en schrijven. Beiden zien kans de naam van des ridders zoon
te zuiveren van een blaam, waaronder de vader lijdt. Dan verlaten ze 't eiland en huwen.
Met dit verhaal zijn we, evenals met Herwigs „roman", in roomsche sfeer. Keller heeft een
rijke verbeeldingskracht en een zeer goede stijl. Beide talenten houden 't boek zeer leesbaar van den aanvang tot het dramatisch - komische slot. We bezitten in Nederlandsche
vertaling van Keller alleen nog maar „Droomen zijn bedrog" en zijn werk is alleszins de
moeite van een kennismaking waard. P. H. M.

1935
OORLOGEN EN GERUCHTEN VAN OORLOGEN

KEES KLAP

De wond're droom : als mensch kameraad
te zijn van duizenden is weder verbroken,
achter den einder dezer schoone tuinen slaat
het rumoer en de monsterlijk opgestoken
krachten rukken aan, snel, duivelsch wreed,
nochtans worden de liederen gezongen
met geestdrift, van deining zeeën breed,
-- zingt nog een vogel door een roofdier besprongen?
vanwaar en waartoe dan dit sterk en luid
zingen, der zware instrumenten helder schallen :
het strijdlied des duivels om de rijke buit
nu duizenden zielen in zijn handen vallen
Nog zeggen wij tot hen ver : mijn kameraad,
mijn medemensch, doch dit zal verstommen
als het schreien van een kind in drukke straat,
in 't zwaar marcheeren van ontelb're drommen.
Over de tuinen van jou mijn verre vriend en mij,
dien schoonen hof onzer eend're gedachten
over dood en tijd, en de liefde die jou en mij
bekoorde tot zingen, over onze jonge krachten,
rein en sterk zoo God ze ons gaf, wonderlijk gaf,
hangt een angstig, een beklemmend duister,
de gruwelijke benauwenis van een graf,
een vuil verderf over een teere luister.
O, zij, die volkomen in deze ellende ondergaan,
die de vloek als het laatste zullen spreken,
-

zullen immer afzichtelijk, in droom voor ons staan:
zij zullen zich langzaam martelend wreken.
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0, mijn vriend, jouw hart en dat eendere mijne
kunnen slechts schreeuwen nog in eenderen nood,
totdat met de duizenden anderen 't jouwe en mijne
zwijgen op bevel van den oppermachtigen dood,
die voert nu het bevel over onmeetlijke troepen,
wij zijn, droom niet, toch slechts zijn onderdaan,
maar toch, maar toch, staak nu nog niet te roepen:
0, God vergeef

den haat en neem ons aan.

Lach nu niet, mijn vriend, zeg niet dit bidden
is vloeken, schandelijke praal, goddeloos fatsoen,
o, minacht niet, 'k weet niet wat te midden
van dezen waanzin mijn kleine kracht kan doen.
Men slacht geen jonge, gezonde, sterke beesten,
vruchtdragende boomen worden niet geveld:
doch hoor nu trekken op duizenden, de meesten
jong en sterk, ter vernietiging in heisch geweld.
Misschien zijn er wel vele dooden gevallen,
als het niet zoo overdruk was op straat
zou ik me willen indenken hoe die allen
stierven, hoe verminkt werd lichaam en gelaat,
doch tierend als beesten ben ik omgeven,
— o neen, soms ook wel liefelijk en zacht --door and'rer gedachten, anderer kleurrijk leven,
hun snelle voortgaan nu en hun luid gelach,
was ik alleen, ik wilde In het hart trachten
vrede te vinden in de verwarring rondom,
doch nu dwalen tevergeefs de vele gedachten,
en zij komen zoo moe en zoo afgemat weerom,
hoor rondom me, het wild en grootsch rumoeren:
menschen als ik, werkend voor plezier en brood.
Was ik alleen, 'k zou bij de oorlogsmaar ontroeren,
slapeloos zijn angstig als voor den dood,
maar nu kan ik me nog veilig verbergen
In de groote menigte en denken en hart
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vervullen daarmee, 't is immers niet te vergen
bij eigen leed nog nemen and'rer smart,
was ik alleen, zeker zou ik God vurig bidden:
o, duld niet Heer, dit laag en wreed geweld,
doch hoe zal ik nu voor U knielen temidden

't geweld der aarde, dit groote oorlogsveld.
Aan U, Almachtige, Eeuwige God, dragen
wij op de dooden van dezen wilden dag,
en van de levenden Heer hun bitter klagen

en van de waanzinnigen hun ijselijken lach.
Ik weet van dit uur slechts weinig dooden
doch ontelb'ren gejaagd in de eeuwigheid
Gij, zag hen Heer in laatste pijn en nooden

't laatst krampachtig rooven van wat tijd
ofschoon de ouden, moe en zat van dagen
van altijd wisselende pijn en droefenis
getroost verloren 't lichaam dat hen gedragen
had, 't afstaande aan doffe duisternis.
Maar de jong'ren, die het kleurrijk leven
beheerschen wilden, overwinnen alle pijn,
schoon aangetast, konden zij den adem niet hergeven
en vlamde dit eenige brandend in hen : zijn,
zijn en niet vergaan, de jonge sterke handen

om 't warme lichaam van den dag te slaan,
zijn, zijn ! ! wild als een verterend branden
en in dit almachtig branden nimmer ondergaan.

Doch ook die heeft de Dood aangegrepen
ontelbaar zijn de middelen, die Hij heeft,
deze levens zonken als brandende schepen
men weet ternauwernood of 't water heeft gebeefd.

Aan U, Almachtige, Eeuwige God aan U dragen
wij op de dooden van dezen ruwen dag,
en van de levenden Heer het bitter klagen
van de waanzinnigen hun ijselijken lach.
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Het heeft bns lachen bijna niet geraakt,
sterk en forsch bleef het werk onzer handen,
wij moeten reserveeren voor eigen taak
grootste kracht en in and'rer volk en landen
optrekken ons weinig verdiepen, onze nood
rijst immers met den dag, want zie : de luchten
hangen zwaar en laag, verdriet en nood
ook onze meesters, die wij nooit ontvluchten
kunnen, want elke overhaaste wilde tocht
mislukte, nu schijnen alle bekende wegen
versperd, overmoe is wie vocht en zocht
en welke machten komen ons weldra tegen
Maar niettemin, nog niet gansch voorbij
is elke kans op een rustig vertrouwd leven,
en het is daardoor dat het lachen nog bij
ons woont en wij nog feesten willen geven.
Houdt dit dan, brave burgers onaangetast:
onze broeder heeft 't verstand der jaren,
wij niet zijn hoeder, ontslagen van die last,
redden wij ons gelukkig uit alle gevaren.
Tot U o, God zijn duizend stemmen opgegaan,
het rumoer dezer wereld is opgeklommen,
wild en triomfantelijk, onder veler vaan
trokken op ontelb're verwilderde drommen,
nog schaft rondom in het ruim heelal
het onontleed bare rumoer: een doffe donder,
wie, die daaruit nog blij herkennen zal
de menschenstem, 't jubelen over Gods wond'ren,
het gebed van een jonge moedige soldaat,
vandaag gestorven, 't heisch geluid van kanonnen,
en de muziek dezen avond overal op straat
en 't drukke marcheeren van nieuwe colonnen,
muziek en gebeden het angstige gekerm :
,,o God vergeef" en ons onbezonnen zingen

1935 OORLOGEN EN GERUCHTEN VAN OORLOGEN

•

en haten, tezamen steeg het op, o, ontferm
U over ons, wij rumoerende slappelingen.
Boven de aarde het rumoer van moord,
eend're scheps'len Gods opgejaagd tegen elkander
hoor het gruwelijke kreunen tot de poort
des hemels vanuit deze verwoeste landen.
't Verderf heerscht over dalen en bergen,
verwoest de gezegende vrucht van schoot en erf,
hoe lang nog God duidt Gij dit tergen
totdat Gij gansch vernietigt deze kluit verderf.
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PONTUS KOOPT EEN HOND

J. K. VAN EERBEEK

De heer Pontus heeft een hond gekocht. Een klein zenuwziek terrier-teefje,
dat met de buik over de grond kruipt, als hij toevallig eens met te luide
stem roept, en dat bij wijze van represaille z'n vloer bevuilt.
Ben ik niet dom geweest ? denkt hij. Hoe kom ik er toch toe m'n leven
te verbinden aan de nukken en kuren van zulk een klein dwingziek nerveus
dier, wier vrees ik nooit zal overwinnen, en dat me nooit zal begrijpen ?
Nu heb ik me ontfermd over je...... en zal ik je ooit weer kunnen loslaten ?
Hij ziet de nerveus glimmende zwarte snoet...... de oogen, waar een verkeerd glanzen in zit...... De zachte schrik i n de uitdrukking van 't kopje......
de reflex van het raam zit in de iris...... Als ze zoo kijkt is er iets, dat
haar hindert....., de ooren staan ver naar achter, nu heeft ze precies een
zeehonden-kopje...... Dat beteekent dat ze zorgen heeft.
Hij zag het diertje met den dronken koperslager de trap op komen. Zoo
zag hij het voor het eerst. Pontus zag ook den kopersmid voor het eerst......
ontdekte wat voor geniale comediant die was. Ook als hij niet dronken
was, imiteerde hij iemand, die een borrel gedronken had. Wie kan precies
zeggen, wat elke drinker aan het glas dankt ? Deze zijn tics, zijn wijze
van optreden, zijn zelfvertrouwen, tot in zijn nuchtere uren toe.
Het begon er mee, dat het dier de trap niet op wilde. Het ging met kruiperig
gebogen rug op de mat in het portaal liggen. Er was een vreemde dwang
in de stem van den koperslager...... Pontus merkte, dat deze man het
verstond, een hond te commandeeren...... Maar dèze hond kwam niet.
De koperslager moest hem halen.
Nog op de trap verzekerde de koperslager, dat de hond goed zindelijk
was. De teef bekrachtigde deze confidentie door direct voor de deur
te loozen. Pontus en z'n huisgenooten zaten achter de tafel, en ze hadden
er allen goed het gezicht op.
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— Dat komt door het temperatuursverschil, zei de eigenaar van de hond......
Heb ik ooit goed gezien wat voor zeldzame ool i j ke kop de koperslager
heeft, denkt Pontus. Zijn zwarte oogen en zijn adamsappel vertellen me
precies het zelfde. Hij moet altijd lachen. Hij is brutaal en gelooft nergens
in ; zeker niet in menschen...... en nog zekerder niet in de menschen die
zijn honden koopen. Maar hij is door en door geestig......
- Ik voer 't hundjen met gekookte rijst, hondenbrood en snippervleesch......
fantaseert hij cordaat. Prachtig, denkt Pontus.
Is het dier niet drachtig...... weifelt hij.
Nee zeker niet. Bij mijn weten niet...... als ik zeker wist, dat het beest
jongen moest krijgen, dan verkocht ik het niet, liegt hij.
Maar die kwestie interesseert eigenlijk Pontus ook niet zooveel.
— Als ze jongen gaat krijgen, lacht de koopman...... koopt u voordeelig......
vier, misschien zes voor één geld. Achter zijn lach leeft leedvermaak. Hij
gunt 't me, denkt Pontus.
-- Ze ziet er niet naar uit, zegt de koperslager nog.
Maar dat doet het diertje juist wel. Het loopt door de kamer ; het heeft
de kop van 'n schipperke ; het loopt met stijf achterste over de deurmat
heen en weer.
— Het beest is met mij niet de deur uit geweest.
— Het beestje is niet zoo jong meer ? Pontus posteert zich voor de zorgelijke
oogjes van het teefje.
— Hoe komt U daar op ?
-- Het heeft een knap grijze snor.
-- Kijkt U daar niet naar. Dat is het masker van de terrier. Daar zit grijs in.
Eerlijk gezegd, heeft Pontus niet veel verstand van honden. Hij imiteerde
z'n slager, die hij eens zoo zag kijken naar een hond. Nu heb Ik m'n
verdiende loon, denkt hij.
-- Je noemt het beest terrier, graait hij. — Maar het is misschien voor
veertig, voor zestig procent pincher.
Weer zegt de koopman : -- Hoe komt U dáár op.
De 100 % terrier, doceert Pontus, -- heeft grover pooten.
De Engelsche, geeft de koperslager toe, geïmponeerd door dit aplomb.
-- Maar bekijkt U de afbeelding van de Hollandsche fox-terrier en U zult
dit model hond zien.
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De „Hol landsche" fox-terriër in kwestie heeft zich ver van hen verwijderd
en zich in een hoek gelegerd.
Wat voer je 'n hond.
Precies wat je zelf eet. Wat de pot schaft. Met nu en dan een stukje van
den slager.
Dat „stukje van den slager" is een mystiek iets, als men het woord op
zoo respectvolle toon uitspreekt.
-- Wat vraag je?
-- Vijf gulden.
— ik had me een ander slag terrier voorgesteld, zegt Pontus. De man
kijkt Pontus aan.
— U moet geen hond tegen Uw zin nemen.
— Hoe zoo.
— U hebt wel nooit eerder 'n hond gehad
— Nee.
— Dan zult U het zelf wel ondervinden, zegt de hondenkoopman. Hij bukt
zich en roept de hond. Maar op dat oogenbl i k schurkt het beest in elkaar ;
Pontus zou geneigd zijn te denken dat het angstig was, als hij niet een
listige uitdrukking langs de snuit zag glijden...... Het beest simuleert. Waardoor weet Pontus niet, maar het doet hem ineens aan z'n oudtante denken.
'n Echt vrouwelijk trucje bedenkt hij dan, het is of z'n oudtante 'n hoofdpijntje
ntje voorwendt, om een, voor haar machtssfeer gevaarlijke, beslissing
te ontgaan.
— Laat de hond maar hier, zegt hij. -- Ik geef je 'n rijksdaalder.
De koperslager bedenkt zich.
Nu goed, zegt hij dan. -- Het is om brood te koopen.
--

Des avonds, wanneer Pontus alleen met het teefje in de kamer staat, vraagt
hij zich af, waarom hij het dier gekocht heeft. Het is opdat ze me zal leeren
met m'n tante om te gaan, bedenkt hij.
Zulk een hond, denkt Pontus. Je staat er voor...... je kunt vrij je gedachten
over zulk een wezen laten gaan. Het strekt de fragiele pooten, de kop legt
zich op het railtje tusschen de beide voorvoeten...... En dan komt er
een zucht......
Je kijkt er naar en je denkt : jij, kleine hond, weet op een heel behoorlijke
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manier van je rust te genieten. Wat zou ik niet van je kunnen leeren. ik
kan alles van je leeren.
Je kijkt me aan, overlegt Pontus. Berusting spreekt uit je snuit. Het komt
me voor of je een verontschuldiging voor m'n domheid zoekt. Kleine sfynx.
Het geheim van je verleden is goed bij je bewaard. Je bolle zwarte oogen......
je weet alles al. Je zult mij leeren kennen...... maar ik van jou verleden
nooit iets...... Heb je veel bazen gehad ?...... Was je bij hondenmeppers?
Heb je bij een besje uit het gasthuis op een stoelkussen geslapen ? Ben je
gevoerd met dogcake, met slaag of met koekjes ? Je hebt tranige oogjes
met de leeprandjes van een hond die te veel zoetigheid kreeg. Dus je
komt toch uit het gasthuis. In elk geval was je de hond van een arme.
Pontus gaat voort : -- Ik sta voor je...... Ik weet zelf niet wat me overkomt. Ik wil honderd conclusies maken...... Ik denk, je let niet op
me, en soms, als ik opkijk, dan merk ik, dat je me hebt zitten opnemen.
Soms denk Ik: Je hebt een goede baas gehad en het vergeten valt je
moeilijk ....
..

Avond is het. De lucht is zwoel en luw.
De maan drijft op de nevels als een baken op de golven. Het nachtlicht
kiert door de spleten tusschen de gordijnen, het is Pontus of buiten alles
klaar wakker is ; een duif die zich vergist, koert een keer...... er hangt
een warme gloed in de kamer, het bloed kruipt Pontus tot onder de
huid...... hij is loom en klaar wakker ook...... een auto schuift voorbij......
Het is me te moede, denkt Pontus, of het volop dag is ; of ik bij dag de
gordijnen toegedaan en de lamp opgestoken heb.
Hij gaat nu studeeren. De hond ligt in een mand op een kussen. Pontus
kijkt naar het dier. Het heeft de oogen gesloten, maar het is hel wakker.
Ik zou bijna zeggen : het denkt over me, zegt Pontus hardop. Maar dat
is natuurlijk onzin. Doch een dier heeft toch een soort bewustzijn...... Het
werkt misschien zwakker, meer automatisch dan het onze...... maar het
bestaat...... en is het zoo gek, dat het zich met mij bezig houdt ?
Maar opeens hoort hij de hond loopen. Hij kijkt op uit z'n boek.
Wat ziet hij ?
De hond schommelt bedachtzaam over de vloer. Hij ziet nu duidelijk, dat
de hond jongen moet krijgen. Welk een rare duizend-kunstenaar...... Het
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lijkt of de hond de jongen kan wegduwen. Hoe doet ze dat? Maar nu is
haar toestand toch wel heel duidelijk aan haar te zien.
Er zit iets vloeiends In haar bewegingen. De kop hangt laag en loerend
tusschen de lage pooten...... een tijger draagt soms de kop zoo...... het
gluipende van een kat zit er in de golvende geste waarmee zij over de
vloer op Pontus toeschuift : ......Ze werft och zoo voorzichtig om zijn
gunst...... ik heb nooit het begrip onderdanigheid duidelijker gestalte zien
geven...... denkt hij. Een hond zonder model, goor...... een straathond.
Al voorzichtiger gaan de pootjes tegen de grond...... Het is doodstil......
een vreemde tranige vischlucht komt Pontus in de neus...... Dat God 't
toelaat dat er een schepsel in zulk een verschrikkelijk afwachten kan ver keeren...... Ze beurt een poot op en er gaan minuten voorbij voor deze
fluweelzacht den grond raakt......
Pontus kijkt op het diertje neer...... Het tonronde lijf ligt nu op de vloer,
het beest maakt een grappig zacht steunend ademgeruisch...... Over de
schedelnaden vloeit een glansvlek......
Nu zit het vlak voor z'n stoel...... die
ne
klei
beteende pootjes staan zoo
vroom naast elkaar op de mat...... Zoo blijft het dier smeekend staan.
Het is eindeloos lang stil......
-.--Hm.
Een klein knorrend geluid heeft Pontus gemaakt. — Zoo, zegt hij met dat
hm.: Dat ben je dus. Karakter heb je dus niet. Maar ziel. Ik wil eerlijk
zijn. 1k heb nooit zooveel ziel gezien. Ik heb überhaupt nooit geweten,
dat men een ziel kan zien. Bij menschen ziet men die niet zoo gemakkelijk.
Dus je huid glanst; je zweet. Ik heb nooit één mensch ontmoet, die zóó spoedig
en zóó diep wist, hoe onuitstaanbaar secuur ik toekijk. Hoe veel ik vraag,
en hoe veeleischend ik ben, zegt Pontus. — Je bent dus sluw, bang, en wijs.
je hebt enkele kleine belangen op de wereld. Of ik die behartigen wil
Voorloopig.
Ik kijk op je neer. Je ziet omlaag. Je hebt drie keer je oogen toegeknipt.
Zoo ouwelijk en berustend als een aapje achter tralies.
Dus nu beur je je poot langzaam op...... nu ril je...... nu weet ik het
wei...... je hebt toch op een stoelkussen in het gasthuis bij een besje
gelegen...... waarschijnlijk heb je die getiranniseerd met je trucjes. Want
'n tiran ben je met al je onderdanigheid. Dat weet ik nu al wel.
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-- Braaf. Al goed.
Hij heeft het woord gezegd zonder nadenken. Ik was er nog niet aan toe,
dat ik je accepteerde, denkt Pontus. Ach, heb ik ooit anders gedaan, dan
te gauw te zeggen : Nu...... 't is goed. Heb Ik ooit iets tot het laatste
punt toe kunnen doordenken ? Ik weet secuur dat er hier in deze straat
niemand woont, die zoo geobsédeerd door een kleine vraag kan zijn een
week lang. Toch jammer dat er zooveel absurd blijft lijken. Wie heeft
gezegd credo quia absurdum ? Die was plus theïste, que Dieu-mème. ik
zeg, crédo, sed absurdum. Meer wordt niet gevraagd...... Ik kon je Credo
noemen, kleine hond. Of Fiat.
Stil. Wat doe je nou...... nee, die beweging heb ik bij geen enkel dier, aap
noch hond gezien...... je draait met beide pooten je beide ooren rond ......
ja, 't is al goed...... Ik heb één keer braaf gezegd...... en je weet nu al
niet meer, hoe je te houden van dankbaarheid...... Fleemziek mal teefje......
1 k zal je goed verzorgen...... Hon neu r aux dames. ja...... Wij mannen zullen
ons wel mal aanstellen, wat de vrouwen betreft...... Maar de reverentie
van jullie vrouwen, kleine credo, voor den man...... enfin...... streep door......
1k heb van m'n leven nooit iemand uitgelachen......
Maar wat doe je nu ? Heb ik je toestemming gegeven om op m'n schoot
te springen ? Dus dat deed je bij je besje in het gasthuis...... En...... ach
heb ik ooit geweten dat het simpele aanraken van een hand je zulk een
geluk kon geven. Klein sensueel teefje...... Op wat voor zonden betrap
ik je nu...... Maar enfin...... blijf maar hier...... lk heb fiat gezegd......

VITA NUOVA

M. STEVENSE

(Camille Melloy : Enfants de la terre.)

ik sta voor Uwen troon, weg van mijn ijdel trachten,
met deemoed in het hart, o God van majesteit,
naakt in mijn schaamte-eenvoudige waarachtigheid,
Uw werk dat 't kwade telken dage komt verkrachten.
'k Heb afgelegd de wereld, schoon verlokkend kleed
dat kleefde aan en sloot om alle mijne wonden.
Mijn wil heb 'k leniger en kracht'ger weergevonden
Ontspronge aan zondeboei waarin ik stikkend streed.
Mijn leven lijkt een morgen met te sterke aromen.
Als stoffig doodskleed heb 'k gevouwen mijn verleên.
't Is alles nieuw nu tussen U en mij alleen.
Alleen Uw troost zal voortaan in mijn dagen komen !
(Vertaald uit het Frans)

KRAAI OVER MOSCICE

JAN H. DE GROOT

Moscice is een gehucht In Polesia (Polen), dat voorheen in het
frontgebied der Duits-Oostenrijkse en Russische legers lag.
Polesia is Polens armste provincie en bestaat hoofdzakelijk uit
moerassen, bossen en dorre zandgronden. Een somber landschap,
dat vete graven van gevallen soldaten draagt.

De wind buigt de fantomen hand van zijn vlerk
om tot een dreiging vol doodsgevaren.
Hij tast zijn zwerfcirkels af om de kerk
en de boomkruinen en de begroeide altaren
der gelijkgeschakelden in de dood. De bek
spant grof open tegen de wolkentroepen
en zal Gods wraak uit een gezwollen nek
kort en scherp over de wereld roepen.
Marcherende broeders, uw laatste lied
sterft weg over de kapotte wereldakkers.
Ziet ge Gods dierste vogel niet
zwerven over uw dode makkers?
Hoort ge niet de krijsende boden ?
Wraakroepers over kazernes en kerken.
Dood's accolades die de rode
tekenen in het laatste vlees merken
van de wereld. Zie fantomen handen
tasten over de kimmen. Klappen op, spreiden zich, zwermen
over de gebluste kraterlanden
en ons laatste kermen.
Zwart silhoueterend heir op de vlammenboog
der zon. Optrekkend over schedeloog
en ontvleesde handen.
Het laatste opbranden
God van Uw schepping.
Deze dag.

LIED

H. BARENDRECHT

De zon staat hoog haar kwistig goud te zaaien,
traag, in de kamer, daalt haar goud geween.
Ik ben de nacht ; waar is mijn liefste heen
Het raam is open, de gordijnen waaien.
Ik ben de nacht ; waar is mijn liefste heen ?
ik dooi langs trappen, gangen en portalen.
Wat weet de wind ? ik wil mijn liefste halen.
Het huis is stil, de deur bewoog alleen.
Wat weet de wind ? Ik wil mijn liefste halen.
Door straten vol rumoer draag ik mijn nood
wie wil mij zeggen waar mijn liefste vlood ?
Verhuld zien zij voorbij waai 'k loop te dwalen.
Wie zal mij zeggen waar mijn liefste vlood ?
De mensen gaan. De wind blijft lachend waaien.
Wit staat de zon haar kwistig goud te zaaien.
De wereld leeft, en leeft. Mijn liefste` is dood.
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zomernachtsdroom" mist zin en muziek en „Lezende Titus" lijkt, ondanks enkele prachtige
regels, een niet ten volle gelukte poging tot gelijkschakeling met zakelijker poëzie, wonderlijk
genoeg beproefd door een archaiseerend teruggrijpen naar onze 17e eeuwsche dichtkunst.
Werumeus Buning's bijdrage is een al te vlugge en goedkoope vertaling van een oude
Engelsche ballade en staat ver beneden de beste gedichten in zijn onlangs verschenen
„Negen Balladen" ; de derde regel in de vijfde strofe b.v. wordt pas duidelijk door ver
origineel. Naast de levensmoede, maar rijpe poëzie van Van-gelijknmthEsc
Vrieslandt en Bloem blijken de natuurgedichten van Vlemminx verrassend frisch ; jammer,
dat de hedendaagsche waardeering in andere richting gaat.
Als samenhangend met de bovengenoemde verandering in mentaliteit is het zeker te zien,
dat er veel meer proza geschreven wordt dan eenige jaren geleden. Het is verbijsterend,
hoeveel romans er alleen nog maar „in voorbereiding" zijn. Uit vele hiervan wordt
ons een fragment voorgezet. Scherp zakelijke observaties uit gebieden van modern leven
zijn er bij (Van Oosten's „Gasproef" is wel een der beste), naast fantastischer evocaties
als van Van Dantzig of een charmeerend licht brokje proza van Victor Varangot, de jongste
in het gild. Weinig valt er overigens te zeggen over deze bijdragen, gezien hun fragmentarisch karakter (de omvang van de meeste bedraagt niet meer dan drie of vier bladzijden),
zonder onrechtvaardig te zijn door over- of onderschatting. Alleen is het evident, dat
Du Perron's bijdrage, evenals zooveel, wat hij publiceert, een vergissing is.
Geeft deze bloemlezing nu wel een juist beeld van onze hedendaagsche letterkunde
Niet in alle opzichten, geloof ik, waar het nadruk leggen op nieuw-zakelijke tendenzen
bij onze dichters en prosateurs zoozeer overheerscht, dat de „romantische" elementen,
die evenzeer onder ons leven, niet tot hun recht komen. Maar ook nog in een ander opzicht
geeft „Kristal" geen goed beeld van de literaire verhoudingen in ons land. Dat dichters
als De Mérode, W. Hessels, Gabriël Smit, Muus Jacobse, e.a. hier niet te vinden zijn, is na
het bovenstaande niet onbegrijpelijk, maar wat er van te zeggen, als prozaschrijvers
als Van Eerbeek, Kuyper-Van Oordt en Rijnsdorp (om er maar enkele te noemen) ontbreken, die allen werk gegeven hebben, dat ook in moderniteit gemakkelijk opweegt
tegen veel van het hier geplaatste ? Dergelijke feilen kunnen alleen maar voortkomen
uit een zekere coteriegeest van de „officieele" letterkunde, die slechts oog heeft voor wat
binnen haar (blijkbaar te enge) gezichtskring valt en meent met het uitnoodigen van twee
Protestantsche en enkele socialistische dichters dit jaarboek het vereischte algemeene karakter gegeven te hebben. Een eenvoudig middel om zooiets te voorkomen lijkt mij het
samenstellen van een meerhoofdige redactie, waarin vertegenwoordigers van verschillende
tijdschriften en groepen zitting hebben. Dan zou het zeker niet meer gebeuren, dat
een in wezen „poesiefeindliche" richting, die nu toevallig „dernier cri" is, overheerscht,
en auteurs, die juist wegens de moderniteit van hun proza hier op hun plaats zouden
zijn, gemist worden, enkel en alleen omdat de redactie niet voldoende van de heden
Nederlandsche literatuur in al haar geledingen op de hoogte blijkt te zijn.-dagsche
Afgezien hiervan kan men er deze redactie (bestaande uit Victor van Vriesland en Emmy van
Lokhorst) nietanders dan dankbaar voor zijn, dat zij uit de inzendingen een over het algemeen
geslaagd geheel heeft weten samen te stellen. De uitvoering van het boek strekt den
uitgever tot eer. De portretteekeningen van Roelofsz zijn niet alle even sterk gelijkend
en missen in hun te zware lijnen pit en puntigheid.
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Na vijf jaar is er dan weer opnieuw een jaarboek der Nederlandsche letterkunde verschenen. Het verschil van opzet tusschen „Kristal" en de vroegere almanak „Balans"
bestaat hierin, dat het laatste een zekere levendigheid van uitvoering te zien gaf, doordat
ook andere dan literaire kunst daarin een plaats vond. „Kristal" beperkt zich tot de
literatuur, en nog nauwer : tot het z.g. creatieve proza.
Belangrijker echter dan dit verschil in opzet is het verschil in geest, dat den lezer treft.
Er schijnt zich onweerhoudbaar een omzwaai in onze letterkunde te voltrekken naar dat,
wat men de nieuwe zakelijkheid is gaan noemen. Het duidelijkst, want binnen een
eng kader het scherpst, spiegelt zich dit af in de poëzie. Het zwaartepunt daarvan ligt
wel bij de door Vestdijk (eenigszins euphemistisch) zoo genoemde „terrestrische" poëzie
(in tegenstelling met de „elysische"). Of dit verschijnsel hoopvol voor de dichtkunst genoemd moet worden of niet -- daarover hoeft niemand in twijfel te verkeeren. D e
nieuwe zakelijkheid is de dood voor alle poëzie. Hoogstens zou
men kunnen zeggen, dat zij een poëzie-reinigende functie heeft, in zoover het hyperaesthetische bestreden en de geijkte dichttaal gezuiverd wordt. Wanneer onze lyriek
echter niet meer haar oorsprong vindt in de groote gevoelens van het hart, in de menschelijke bewogenheid en de metaphysische bekommering, maar zich slechts bezig houdt
met de ordinairste dingen des dagelijkschen levens, en met niets dan dat, dan kan er
nog wel eens een geestig vers geschreven worden, maar de waarachtige bezieling, het
groote romantische gevoel (en men behoeft daarbij heelemaal niet aan groote woorden
en valsch pathos te denken) is er uit. Vele gedichten in „Kristal" laten dit ten duidelijkste zien en doen het verlangen opkomen naar een bewogen en dieper menschelijkheid.
Niet een gebrek aan knapheid in het schrijven van verzen valt hier te constateeren,
integendeel, maar een gemis aan ziel. Dit geldt in de eerste plaats voor een aantal
Jongeren, die in het zog van „Forum" varen : Van Hattum, Van Breen, Noordstar, enz.
Op haar best is deze poëzie soms geestig, meestal echter steriel en vervelend (b.v.
Van Breen). Het merkwaardige is echter, dat ook bij een aantal oudere dichters die omzwaai zich vertoont. 't Is natuurlijk de vraag, In hoever dit boek hiervan een juist
beeld geeft, n.l. in hoever het beleid van de redactie hierin van beteekenis is geweest.
Van Nijhoff b.v., die in zijn „Nieuwe Gedichten" reeds blijk gegeven had van een terugkeer
naar de aarde, vinden we hier een vluchtig-geestig gedicht, zonder grootschheid of diepte
overigens, Roland Holst geeft een technisch knappe vertaling naar een gedicht van Rosetti,
terwijl Marsman de poëzie steeds meer schijnt te verlaten voor het proza en Slauerhoff geheel
ontbreekt. De beste moderne poëzie is ongetwijfeld die van Vestdijk (wiens plastiek soms
aan Rilke doet denken, ondanks zijn gemis aan rythme en klankschoonheid) en van Anthonie
Donker, die in zijn plastiek een tegengif gevonden heeft tegen al te weemoedige en weerlooze
gevoelens. Jan Engelman's inzending ligt beneden het peil van zijn bekende werk : „Mid1)

Naar aanleiding van „Kristal ", Letterkundige productie 1935, N.V. De Spieghei, Amsterdam.

ANTHONIE DONKER ALS SCHRIJVER
L. H. STRONKHORST

Anthonie Donker. „Schaduw der Bergen". Rotterdam
W. L. & J. Brussê's Uitgevers mij, 1935.
Zo er een geslacht op aarde zich aan het gebod : „zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt"
houdt en er, naar beroemd en beproefd voorbeeld, uitbreiding aan geeft, dan is het wet
het literatoren -geslacht. Nu nog...... modern proza en nieuwe zakelijkheid ten spijt.
Nu nog...... versobering en ordening en teeltbeperking ten spijt. Nu nog...... alle
hatelijkheden en scheldpartijen aan het adres van de turven van mevrouw A en de
pakketten van meneer B. ten spijt.
De literatuur groeit!!
Z u i d-Z u i d-W e s t van Albert Helman wordt zeven jaar later in de hoek geduwd
door zijn vijfmaal dikkeren broeder W a a r o m n 1 e t. Anthonie Donker wint het naar
verhouding nog van Helman. Men kan zonder enig bezwaar zijn debuut A c h e r o n
(15 pag.) als bladwijzer gebruiken voor zijn laatst verschenen werk, de roman S c h a d u w
d e r B e r g e n (420 pag.). Het is niet te hopen dat dit een voorproef is van wat
ons weer acht, negen jaar later te wachten staat ; want dan is de mogelijkheid niet uit
dat men in advertenties te lezen krijgt : Koopt W a a r o m n i e t als handige-geslotn,
bladwijzer voor de laatstverschenen roman van Helman, Donker, Coolen enz."
Groeit de literatuur ?
Hebben de auteurs, die zeven, acht jaar geleden debuteerden, nu zoveel meer te zeggen,
als men uit de angstwekkende toename in pagina's zou kunnen afleiden ?
:Nee, dat is het niet. Maar het uithoudingsvermogen wordt (schijnbaar) groter. De techniek van de literaire ademhaling wordt bestudeerd, helaas met succes.
Er is geen élan meer, geen snelle aanloop, geen onstuimige sprong, geen woeste tuimeling,
geen rennen, draven of doordraven, nee, dat vooral niet, geen onbezonnen, ondoordachte,
onverhoedse beweging meer. Elke beweging staat onder controle, moet berekend, benut
(o! dat n u t !), uitgebuit worden, want de baan is zo lang, zo onafzienbaar lang, kalm
aan dus, vrienden, kalm, er zijn immers toch geen concurrenten waarvoor men behoeft
te vrezen. S c h a d u w d e r B e r g e n van Anthonie Donker is 'n voorbeeld van
zo'n wél-dóór-dachte, kalme, bezonnen, berékende roman. Hij springt nergens uit de
band, hij springt überhaupt niet, hij stapt, stapt, schuifelt z'n eentonige, rustige gang,
en als je aan het eind bent, heb je het gevoel, of hij nog wel zo'n zelfde gang zou
kunnen maken, dadelijk, zonder een ogenblik te rusten. ja, oefening baart kunst.
Bij het lezen van deze roman moest ik telkens denken aan een studieboek waarin het
belangrijkste met grote letter is gezet, terwijl het detail, de toelichting er onder staat
tmet kleine letters: Drie regels grote letters, 'n halve pagina kleine letters; twee regels
grote, 'n hele pagina kleine letters enz. Het verschil is dat in deze roman dezelfde lettersoort is gebruikt.
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Ik neem hoofdstuk VI : Oefening i n eenzaamheid, een willekeurig hoofdstuk
en enkele willekeurige pagina's daaruit :
„Nu is hij opeens terug in het groote donkere huis van zijn grootvader In Furth". Volgt
een halve pagina die dat détailleert, hier en verderop vaak met de uiterste accuratesse.
Zo, dat alles aangeduid wordt, en duidelijk gemaakt, toegelicht, waardoor het dan
meestal zeer on-suggestief wordt. Niets, totaal niets, wordt aan de verbeelding van de
lezers overgelaten. Zo bekeken is dit werk af! Ik geef als bewijs nog enkele voorbeelden.
„Naast hem hangt een afbeelding van Breughels blinden ". Halve pagina volgt.
„Er hangt nog een Breughel". Halve pagina.
„!n de jaren, toen hij nog probeerde te beeldhouwen, had hij zulke figuren getracht te
maken, kreupelen, bultenaars, dwergen ". Halve pagina.
„Zoo deed het ook Willy met de twee figuren, die hij op tafel had gezet". Drie-kwart
pagina.
Pagina 76 : „Twee gedachtengangen loopen dwars door elkaar heen ". Halve pagina.
„Romers voorouders waren al sinds eeuwen tingieters in Furth geweest". Halve pagina.
„Romer en zijn zuster waren als kinderen zelden in Furth in het ouderlijk huis". Halve pag.
,,Herinneringen uit Bispingen komen hem duidelijk voor den geest". Hele pagina. Enz. enz.
Dit is dan het schema, het skelet. Goed, een schema zal noodig zijn, maar het moet niet
hinderlijk, opdringerig zichtbaar worden. Natuurlijk, een skelet is onmisbaar, en zoals
gezegd, Is het „vlees" hier rijkelijk aanwezig, zo zelfs dat de „corpulentie het eerste
is, wat in 't oog valt, en toch weet dit „vlees" het skelet niet te maskeren, waardoor
de hele verschijning on-natuurlijk en afzichtelijk wordt.
Vijf jaar geleden hield Anthonie Donker 'n beschouwing over de ëxpressionistische novellenvan Roei Houwink. Als men nu deze beschouwing nog eens doorleest, dan vindt men
er uitspraken in, die een eigen voor-oordeel, dat wil in dit geval zeggen een absolute
zeifveroordeeling, inhouden. Hij schrijft dan (pag. 90 van F a u s t e n e n F a u n e n) :
„Al verscheidene jaren wordt er, steeds dringender geroepen om een nieuw proza,:
met een jonger, vitaler karakter, een sneller tempo en een directer, suggestiever plastiek.
dan het breedvoerig proza, waaraan onze oudere prozaisten ons decenniën achtereen
hebben gewend, tot we nauwelijks anders wisten, of het behoorde zoo, zoo rustig, zoo
breed, zoo uitvoerig en volledig. Misschien niet het publiek, maar zeker de jongere
schrijvers hebben genoeg van het omslachtig realisme, van den psychologischen en den
familieroman, van den turf van vijfhonderd bladzijden. En een enkele maal reeds zijn
er in de afgeloopen jaren pogingen gedaan om ons proza te vernieuwen, te versnellen
en te intensiveeren, maar het bleek vrijwel onuitvoerbaar om buiten de ingewortelde
tradities van ons proza om in eens een nieuwe kunst bij tooverslag op te roepen en het
werd dan ook een moeizaam zoeken en experimenteeren, een versmelten van nieuwe en
oude elementen, een beproeven van andere verbindingen, een voortdurend mislukken,
en opnieuw probeeren. Niet alleen het succes, maar ook het welslagen op zichzelf,
erkend of niet, bleef uit, en spoedig werden de pogingen schaarscher". En omdat dit
nu zo is (maar het is niet zo, niet geheel, want „het welslagen op zichzelf, erkend of
niet", bleef n i e t uit, dat weet Donker ook. F. Bordewijk schreef K n o r r e n de.
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B e e a t e n 1), een voorbeeld van „een directer, suggestiever plastiek" en ons honderd
keer liever dan „het breedvoerig proza". Al is het dan misschien niet het ideaal, al Is
het vermoeiend, is dit laatste zo'n bezwaar ? „Het breedvoerig proza" werkt verlammend!
Dat Is het bezwaar. En Albert Kuyle heeft short-stories geschreven die oneindig belangrijker
zijn dan tientallen romans van een vier-, vijfhonderd pagina's, „waaraan onze oudere prozaTsten ons decenniën achtereen hebben gewend "...... en waaraan ongetwijfeld onze
romanciers ons in de eerstkomende decenniën opnieuw zullen trachten te wennen, daar
heeft Donker maar helemaal geen poging gedaan, daarom heeft Donker zich met zijn-om
eerste roman reeds aangesloten bij „onze oudere prozaïsten ", daarom is Donker niet
jong meer, maar oud, „oud, rustig, breed, uitvoerig, volledig ". Maar een ding is in die
vijf jaar nog niet veranderd. Ook thans nog hebben de jongeren genoeg van, nee, ze zijn
nu beu van al wat omslachtig is.
Het omslachtige, daar hoort ook bij het overmatig gebruiken van bijvoegelijke naam
zowel in de positivus als in de comparatief. Hij maakt er een bedwelmend-worden,
gebruik van, bedwelmend voor de lezers, maar meer nog voor hem zelf, en daarom gevaarlijk. Het heeft er nu al veel van weg dat de bedwelming zal overgaan, of reeds over-,
gegaan is, in verstarring. Trouwens dit gevaar geldt niet alleen voor zijn werk als romancier, evenzeer voor zijn essayistisch en poëtisch werk. Zie maar eens hoe vaak in de
bundel G r e n z e n van 1929 het woord „ruischen" (ruischend, ruischende) wordt
gebruikt. Woorden als schril, schriel, schraal, joyeus, hei enz., verbindingen als puntig
en pittig, onverdraagzaam en onverdraaglijk (zulke verbindingen komt men in zijn critisch
en essayistisch werk ook herhaaldelijk tegen) en zinnen als „Walsen is een r o n d e,
g o l v e n d e dans, een v r ij en w e i d s c h deinen" of ,Alle balletmeisjes dansen dat.
speelscher en lichter, zorgloozer en zon niger,methaarwuivende
en wapperende rokjes en op het rhythme verliefde, deinende leden ";
of: „ja, er is ook een feestelijk Davos van door zon en sneeuw gebronsde en
uitgelaten jongens, een verblindend en verrukkend joyeus en
hel Davos,waarlangselkehellinghetvroolijk en helder waarschuwende
Achtung klinkt van k l e i n e, wegschietende sleedjes, waar de skiloopers v e e r e n
en k e e re n, waar op de ijsbaan in een lichtdans van blauw en goud de l u c h t h a r t i g e
walsen klinken en de paren zwie ren en zwenken op het wiegende rhythme,
waar alles h e ii e r en fe e s t e l ij k e r van kleur schijnt dan ergens anders ter wereld ".
„Het leven der menschen is de schaduw die in dit aanbiddelijk dal, in dit wintersch padadijs
valt". Deze zin is de nadere verklaring van de titel. S c h a d u w d e r B e r g e n behandelt het leven van mensen die voor een kuur in Davos zijn. Deze roman houdt zich
niet bezig met enkele mensen, maar met een groep mensen, nagenoeg alle gasten, de
leidster en enkele meisjes en een knecht van pension Silvana ; pension Silvana, zoals het
reilt en zeilt ; met de verhoudingen tussen de gasten in de eetzaal en in de particuliere
vertrekken ; met de gasten zoals ze zich in het openbaar wensen te laten zien en zich
aanstellen, soms ook een enkele keer zoals ze in de eenzaamheid in werkelijkheid zijn ;
1) Dat Bordewijk suggestief schrijft kan misschien blijken uit het volgende : Op pag. 79 van S. d. B.
staat: „Een lantaren in een oude muur steekt een krommen arm met een rossig licht in het donker".
Een beroemde zin uit Knorrende Beesten is ( pag. 9) : „De pier stak een arm en een vuist
ver in zee".
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het geeft 'n beschrijving van de natuur, een beeld van het kuur- en sportbedrijf in Davos.
Na T e r Z a k e was het wel te verwachten, dat, Indien Donker 'n roman zou schrijven,
deze roman niet het leven van enkele „particulieren ", maar van een groep mensen zou
uitbeelden, zoals het trouwens de laatste jaren reeds meerdere malen is gedaan. Natuurlijk Is er tussen deze twee werkwijzen een verschil, maar dat dit verschil nu zo belangrijk,
zelfs dat dit verschil in de praktijk zo groot is, als men wel eens denkt, geloof ik niet.
Want meestal ziet men toch dat de auteurs een of enkele mensen uit het ,,groepsverband" lichten en verheffen tot de „particulieren" van de oudere romans. Zo heeft
ook S c h a d u w d e r B e r g e n zijn hoofdpersoon in Romer, en het leven van Romer,
zijn afkomst, z'n vroeger leven, het verloop van zijn ziekte, enfin alles wat Romer betreft
voelt men toch als de „hoofdinhoud" van de roman. Dit is geen critiek, want het laat
me volkomen koud of een boek tot het hyper-moderne genre of tot het net- niet-meerhelemaal-hyper-moderne genre behoort. Een nieuw soort ontstaat altijd uit de geestelijke
noodzaaklijkheid van een belangrijk auteur, die tot de weinige waarachtig s c h e p p e n d e
kunstenaars behoort. Maar schrijvers die zelf geen nieuw „soort", geen nieuwe vorm,
geen nieuwe werkwijze scheppen, voelen zich na theoretische overwegingen tot een nieuwe
vorm, werkwijze, enz. aangetrokken. En dan kunnen zij uitstekend werk leveren, maar
niet o m d a t zij die nieuwe werkwijze enz. kozen, maar omdat zij levende, vurige, jonge
geesten zijn, daarom ! Hadden zij een andere werkwijze gekozen, dan was de wezenlijke
waarde van hun werk niets minder geweest. Negen van de tien keer is praten over,
strijden voor of tegen welk isme ook tijd- en krachtverspilling. Er Is slechts een soort
werk waar men rekening mee moet houden, dat is het levende soort. Hier kan men
over praten, daar kan men voor of tegen strijden, want het levende soort kan goed en
kwaad zij n
Het is niet de eerste keer dat Anthonie Donker schrijft over mensen die in Davos hun
gezondheid trachten te herwinnen of door de dood, die zij er misschien dachten te ontvluchten, werden achterhaald. In de bundel G r e n z e n staat een afdeling van acht gedichten. V e r z e n u i t D a v o s. Indien ik moest kiezen tussen deze acht verzen en de
roman S c h a d u w d e r B e r g e n dan koos ik de gedichten. Natuurlijk, na het lezen
van de roman weet ik meer van Davos, van het uiterlijke Davos, het leven in het sanatorium, de omgeving enz. Maar in de gedichten is het gevoel dat men leeft op de grens
(daarom G r e n z e n !) tussen dood en leven, het verlangen naar het leven, en de angst
voorde dood veel directer, dus schrijnender, ontstellender weergegeven, het leed van die
mensen, die vrezen of weten, veel dichter en eerlijker benaderd. Dat was mede-lijden.
In S c h a d u w d e r B e r g e n nadert Donker de mensen niet eerlijk, onbevangen,
maar met een vooroordeel, soms met afkeer ; de titel van zijn roman getuigt er reeds
van : „Het leven der menschen Is de schaduw". De menschen bevuilen de smetteloze
pracht van besneeuwde bergen. Slechts enkele mensen hebben zijn sympathie, b.v. Romer.
Aan het eind wordt getracht hier en daar nog wat goed te maken, b.v. met Frau Bruchner,
een dame, ons de hele roman door getekend als een meesteres in het vak kwaadspreken
en kletsen. Zo had Romer haar gezien, dat wil zeggen, zo had Donker Romer haar laten
zien. Maar op pagina 407. als Romer, die vertrekt, afscheid van haar gaat nemen op haar
kamer, ziet hij een foto van twee kinderen. „Ze zijn gestorven ", zegt Frau Bruchner toon-
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loos. „Aan hetzelfde, begrijpt u ?" „Romer ziet haar aan. Er verandert iets In haar altijd
zenuwachtig trekkend, gejaagd en argwanend gezicht. De zure trek is in herinneringen
weggevaagd. Het verstilt, verinnigt. Voor het eerst vindt R o m e r haar
niet belachelijk". Dat is op het eind van het boek, maar de hele roman door
hebben we met Romer mee mogen genieten van die kletsende, belachelijke vrouw.
Maar we hebben er geen behoefte aan te weten hoe de mensen zich aanstellen, maar
hoe ze z ij n. En om ons te laten zien, hoe Frau Bruchner wis, dat heeft Donker
verwaarloosd (door zijn antipathie) 400 pagina's lang ! En dit Is de enige figuur niet,
waarvan Donker ons alleen de „oppervlakte" laat zien. Met Madame Rocco is het niet
anders. Die figuur ontvangt zelfs niet de allerlaatste correctie, d.w.z. tot op het
laatste toe heeft Donker ons geen enkele keer laten zien, dat dit wezen ook nog een
ziel en hart heeft. Nu is die figuur een d i n g gebleven.
Ik zei : Aan het eind wordt getracht hier en daar nog wat goed te maken. Welnu, op
blz. 404, 405 staat dat er honderden op de baicons liggen te wachten, a n g s t i g h u n k er e n d naar de mededeeling dat ze genezen zijn. Van al dat „angstig hunkeren" van die
honderden hebben we de hele roman door, nagenoeg niets, niets gehoord. Verder staat
van het laatste restje van de ziekte„ dat sommigen zouden willen weg smeeken en bidden",
omdat er voor het gezin weer gewerkt moet worden, omdat „er haast bij is, nijpende,
bittere haast...... Van geen enkele figuur uit dit hele boek (behalve Romer) wordt ons
iets meer gezegd dan enkele oppervlakkigheden, niets van hun familie, gezin, niets van
een verlangen dat uitgaat naar andere mensen dan in het sanatorium aanwezig, het lijkt
wel of al die mensen zonder verleden zijn, of In eik geval daar niets, geen liefde, geen
haat, geen bezit, geen gemis aan dat verleden verbonden zijn.
Er is een figuur in dit boek, die me geweldig heeft geboeid. Wat deze figuur betreft, moet
ik wel hetgeen over het omslachtige, onsuggestieve proza herroepen. Deze figuur
wordt door vier woorden (korter, kernachtiger kan het niet) voortreffelijk getypeerd.
je ziet die figuur van top tot teen, zowel uiterlijk als innerlijk. Zelfs als men dit boek
niet heeft gelezen, is vergissing uitgesloten. Er is n.l. een mannelijk patiënt, voor een
korte kuur in pension Silvana. „Zijn opgewekt gezicht, met een kuifje, s t e i 1 a 1 s e e n
d o g m a......" Nu, zeg het maar, natuurlijk een predikant. Het spreekt vanzelf dat Donker
het recht heeft van dien predikant een onnozele, stupide figuur te maken. Alle liberale
en vrijzinnige auteurs hebben, als zij 'n predikant in hun werk „nodig" hadden, van dat
recht gebruik gemaakt, waarom hij dan niet ! Een beeld geven van een predikant, die een
mens, een Christen is, dat kan Donker niet. Daarom geeft hij zijn belachelijke kijk op
die figuur : mens, mens, wat 'n kerel. En als Donker z'n toevlucht moet nemen tot zulk
soort originaliteiten, dan zeggen we het hem hartgrondig na : mens, mens, wat 'n kerel!
Romer is een mens die in veel opzichten boven zijn omgeving uitsteekt. Hij is beheerst,
doet niet mee met de kletspraatjes, die hij alle rustig langs zich laat gaan, zonder zich
er mee te bemoeien. Hij geeft zich niet, heeft zich misschien nooit gegeven, heeft nooit
waarachtig lief gehad. Alleen het licht heeft hij lief, misschien juist doordat hij weet dat hij
het later zal moeten missen, want Romer wordt langzaam blind. En als we dit lezen, dan
zien, dan voelen we hoe troosteloos dit boek is. „Nu moet hij (Romer) zich erop voor
zijn verder leven, jaar in jaar uit, dag In dag uit, alleen door den nacht te ioopen".-beridn
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Daarom heet het laatste hoofdstuk : „Een tunnel in". Maar het leven hoeft niet een
tunnel in te gaan. Al wordt men blind...... dan nog niet. Al lijdt men aan al de pijnen
yen al de verschrikkingen van de wereld...... dan nog niet. Al sterft men...... dan nog
niet. Want Jezus is waarlijk opgestaan. Dat is waarheid, de waarheid. En zo waarachtig
als die waarheid, zo waar is het ook dat Hij gezegd heeft: „1 k ben het Licht der wereld.
Ik ben een Licht in de wereld gekomen opdat een iegelijk die in Mij gelokt, in de duister.
nis niet :lijve", zo waar is het ook dat Hij gekomen is om te d i e n e n, opdat wij allen,
wij blinden, ziende worden.
-

BOER AAN DEN AKKERRAND JAN H. EEKHOUT

De grijze boer staat aan den akkerrand.
De wijde zuivre dag is eeuwigheid.
Azuren leeuwriks roekloos los van tijd
Zingen hun klein wild hart over het land.
Het breede koren suizelt zacht en groot,
En beeldt van deemoed het opperst gebaar
In elke halm, van gouden volheid zwaar
(V1/ant ieder rijpen is zeer rijk aan dood).
De vrucht is teeder vuur der aarde ontweid,
En 't hart is brandend van dit teeder vuur.
Vreemd stil, onzichtbaar, stort de laatste muur.
Zeer wit schrijdt jezus door het korenveld.

DE BIKKEL *)

H. DE BRUIN

Bij de bespreking van Diet Kramer's nieuwe roman „De Bikkel" moeten we, dunkt mij,
aanstonds een ding uitschakelen. Namelijk : de poging om in haar werk nog enige betrekking te ontdekken tot de categorie der zogenaamde „Christelijke auteurs ".
Deze opmerking is geenszins bedoeld als blaam, noch als een lamentabele betuiging van
spijt, ze is eenvoudig het gevolg van een constatering.
Wat Ik voor mij evenmin kan ondernemen is : toch nog proberen uit te vinden, of de
wijze van weergave, de stijl, een bepaalde levensvisie in het boek, mogelijk aanleiding
zouden kunnen zijn tot de veronderstelling, dat we hier met „overgangen" te doen hebben
die uiteindelijk tot een moderner soort literatuur leiden, waaraan dan per slot toch het
woord „Christelijk" als laatste kenschetsing zou kunnen worden toegevoegd.
Wanneer ik spreken mag van een bedoeling van de schrijfster dan zou ik zeggen, dat ze
zich in de eerste plaats voorgenomen heeft om nu ook weer met „De Bikkel" een bij
te leveren tot een genre literatuur, een soort leesstof voor de rijpende jeugd van-drage
vandaag, waarin deze haar eigen lot weerspiegeld ziet.
Dat Diet Kramer in deze richting iets presteren kan, iets, dat ook weerklank vindt, bewijst haar eerste grote proefstuk „Begin", waarvan tot bevrediging van de vraag zes
drukken nodig waren.
Wat deze schrijfster blijkens haar onderwerpen belang inboezemt, dat is het zogenaamde
probleem van de moderne jeugd. In het werk van Diet Kramer is onder deze „moderne
jeugd" bij voorkeur verstaan : de jongemannen en -vrouwen zonder geloof. Ofschoon
deze aanduiding zo-zonder-meer een beetje „cru" klinkt, meen ik ermee te mogen vol staan ; te meer waar de schrijfster in „Begin" en ook in „De Bikkel" deze belijdenisvan-toestand duidelijk door één van haar hoofdpersonen laat uitspreken.
Dat in dit ontbreken van geloof d e oorzaak gelegen is van het probleem en van de nood,
wordt noch door de auteur, noch door de vertegenwoordigers der jeugd in haar boeken,
per se vastgesteld. Met andere woorden : vanuit zo'n gezichtspunt zijn deze boeken niet
geschreven. Dit verband ligt buiten het oogmerk van de schrijfster. Ze stelt zich veeleer
tot doel : een zo objectief en zakelijk mogelijke uitbeelding van de omstandigheden, van
het gedrag, de nederlagen en overwinningen onder deze lotsbedeling, zonder zichzelf
daarbij zichtbaar in de positie van „vóór" of „tegen" te plaatsen. De actie van de
schrijfster richt zich zo goed als uitsluitend op de technische mogelijkheden van haar werk,
het aanbrengen van een goede achtergrond, het opbouwen van een sprekend milieu enz.
) Uitgave: Uitgevers Mij. „Holland", Amsterdam.

368

DE BIKKEL
i

Het uitdragen van een bepaald levensbeginsel (om het maar 's geijkt uit te drukken)
Is niet in het geding. Natuurlijk wel een levensh o u d i n g.
Diet Kramer plaatst zich tegenover het leven als toeschouwster. Ze neemt het gebeuren
met belangstelling waar, ze merkt het verband op tussen oorzaak en gevolg, aanvaardt
de verschijnselen als reëel gegeven. Bij haar reconstructie, gebruik makende van hetgeen
ze gezien heeft, bindt ze de beelden door ze te rangschikken in een kader.
Haar figuren zijn doorgaans op het eerste gezicht kenbaar, omdat ze van houding en gebaar
gemodelleerd zijn naar „het type", dat in de voorstelling van de mensen-in-'t-algemeen
een tamelijk vast omlijnde vorm heeft. Hierdoor heeft het werk in de eerste plaats een
sterke bekoring voor de velen, die in een boek gaarne goede bekenden ontmoeten. Dit
gevoel van vertrouwdheid, dat een uitstekende steun vindt In de directe, heldere wijze
van uitbeelding, is oorzaak dat men zich aan de lectuur van een roman als „De Bikkel"
geboeid, gespannen-nieuwsgierig op het verloop, overgeeft.
De eerste vier hoofdstukken van het boek, waarin de schrijfster in het opstellen - van
haar personen, het aanbrengen van achtergronden, het markeren van individuële kenmerken, eigenlijk de manier demonstreert, waarop zij zelf met de omstandigheden en
karakters van haar jongelui vertrouwd raakte, trekken de lezer langzaam, maar onweerstaanbaar, in de kring.
Reeds aanstonds in het begin presenteert Diet Kramer ons Bikkeltje ten voeten uit als
een levende gestalte, die sterk in 't oog springt. Ze staat slank op de springtoren van het
zwembad, gereed om neer te duiken. Even later komen we haar dan tegen in het kamp,
beledigd om een standje, nukkig voortslenterend naast een kameraad. Inger Horstink,
houdt haar in de gaten.
Bikkeltje is de enige dochter van Karel Horstink, leraar aan het gymnasium in een kleine
stad. Een man die zich opsluit met zijn boeken. Na de vroege dood van zijn vrouw verkilt
het huis, in deze onbehaaglijke atmosfeer groeit Inger op. Ze wordt hard, weerbarstig,
In haar afweer tegen overgevoeligheid.
Ze is echter niet de enige die het moeilijk heeft. Haar medescholieren in de hoogste
klas hebben stuk voor stuk hun jammer en verdriet. En eik hunner is op die weg naar
de poort van het leven alleen. Hier ontbreekt de vader, daar de moeder, voor zover het
gezin overigens nog intact is, hebben de ouders te veel besognes met hun eigen hartstochten om als hechte hulp of voorbeeld dienst te kunnen doen -.
Om de Bikkel, als „pièce de milieu", groeperen zich : Geerten de Poot, de bijna-manlijke
artiest. Gijs Scheitmans, de levenswijze, intelligente „vent". Dirk Vermeer, de burgerjongen, klein, schrander. Non de Bira, het verleidelijke, mondaine meisje. juup, „het
veulen ", een bijnaam die alles zegt. Frederik Goosens, Van Heemsweert-Goosens, de
salon-revolutionair. Bob van Beek, sportsman, recordjager, bemoederd en bewaakt door
het zachtzinnige Fransje Fuildag.
Tussen deze kameraden in, zich spiegelend aan hun verlangens, aan hun opvattingen en
gedrag, zien we de Bikkel haar weg, haar g a n g gaan. Ze kan eigenlijk uit het leven
niet goed wijs worden, ze kan er zich niet onvoorwaardelijk aan overgeven ; maar terwijl
ze overal haar koelheid bewaart, voelt ze de versterving. Kan ze dan niet genieten, zoals
de anderen
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Het is Hans de Pool, die haar met zijn charme van bonvivant een tijdlang betovert. Maar
de Bikkel bekoelt spoedig als ze bemerkt, hoe banaal en zinloos het leven wordt in
een roes.
Inmiddels heeft ze in een uitspraak van Wassermann ontdekt wat haar eigenlijk te doen
..den Weg zu seinem eignen Mittelpunkt finden, um von dort aus aller Bewegung
staat :
Herr zu werden ". De levensmoed grijpt haar aan, ze wil werken, studeren, diep leven
(geistig leben) om mee te kunnen helpen aan de opbouw van een betere, mooiere wereld.
Bij deze ontdekking van de Bikkel sta ik even stil, omdat het lijkt of we hier met een soort
principe van het boek te doen krijgen, waarvan ons dan mogelijk In het verdere verloop der
gebeurtenissen de waarde zal blijken. Vindt Inger Horstink deze weg tot haar eigen zelf
Ik kan geen rechtstreekse bewijsplaatsen bijbrengen, waar de schrijfster dit heeft trachten
uit te beelden. Hetgeen me niet verwondert. Want deze tendens is vreemd aan haar boek.
Ze geeft deze passage van Inger's ontdekking eenvoudig om te laten zien, op welke wijze
de Bikkel op zekere keer, als ze, zoals gewoonlijk, zoekende is naar een bepaald levensinzicht, plotseling reageert op zo'n zin, die haar „prachtig en adembeklemmend van
zwaarte" toeschijnt.
Zo zijn er talloze redeneringen, gezegden, bespiegelingen in deze roman, waar we niet
meer achter moeten zoeken dan enkel de weergave van wat iemand op een bepaald ogen
bij zichzelf denkt of ook voor anderen uitspreekt. Ik vestig hier speciaal de aan-blik
dacht op om, voor mezelf, en voor alle lezers van „De Bikkel" de nutteloosheid aan te
tonen van met de auteur van een moreel of een religieus standpunt te gaan discussiëren
over de waarde of de waarheid van zulke inzichten.
Het punt, waar t.a.v. deze roman de gedachtewisseling mag intreden is om te beginnen
daar, waar de vraag opkomt, of de schrijfster ons in „De Bikkel" een juist levensbeeld
heeft getekend, of ze een kenschetsing van een bepaalde klasse der hedendaagse jeugd
heeft gegeven, die oriënterend is op dit gebied.
Ik heb reeds opgemerkt, dat de meesten geen moeite zullen hebben de figuren uit deze
roman te herkennen, omdat ze vrijwel een voor een naar „het type" zijn geboetseerd.
Nu is echter het verdienstelijke hierbij, dat Diet Kramer het karakter van de soort
bizonder goed heeft ontdekt en het tevens als een levend element hanteert. Zodat haar
figuren geen ledepoppen zijn, maar uit zichzelf actieve mensen, wier handelingen psychologisch aanvaardbaar worden gemaakt.
Wanneer we dit werk bezien vanuit het standpunt dat de schrijfster tegenover haar
materiaal heeft willen innemen, dan moeten we vaststellen, dat ze én in haar overzichtelijke compositie én in haar bondig-bewogen stijl haar bedoelingen heeft verwezenlijkt.
In het genre, dat het wil vertegenwoordigen, staat naast „Begin" dit nieuwe boek als
een minstens gelijkwaardig product.
...
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REDACTIE

SCHOENMAKER......
Op de titel-pagina van de Nederlandsche Bibliographic lezen wij een advertentie betreffende den roman „Toekomst" van Alphons Timmermans, die voorzien is van de volgende
aanbeveling : ,....... een voortreffelijk boek, dat tot de beste sociale romans behoort,
die ik gelezen heb". (Henri Hermans, Lid 2e Kamer der St. Gen.) Wij vreezen, dat de
heer Hermans niet veel „sociale romans" (wat verstaat hij daar eigenlijk onder .) gelezen
heeft, gezien zijn kwalificatie van het zeer middelmatige debuut van Alphons Timmermans.
Het zal nu wel zoo lang niet meer duren of een nieuwe roman van Van Schendel krijgt
„een warme aanbeveling" mee van Job Jansen, het geachte raadslid van Lutjebroek. En
dan koopen natuurlijk al de partijgenooten van den heer Jansen het boek...... Uitgevers,
hier zit wat in ! —

NOVELLE EN ROMAN
Van Chr. de Graaff lazen wij de volgende behartigenswaardige opmerking in het Alg.
Handelsblad:
Het schrijven van novelles is een zeldzame kunst geworden in onzen tijd, die, in een
wonderlijke tegenstelling met zijn eigen tempo, behoefte schijnt te hebben aan lijvige
boeken en vooral aan romans over allerlei historische figuren voor wier leven het meerendeel der lezers zich vermoedelijk nooit te voren heeft geïnteresseerd.
Maar misschien moet de verklaring van die eigenaardigheid der tegenwoordige boeken
meer bij de schrijvers dan bij de lezers worden gezocht. Men schrijft tegen--productie
woordig romans meer dan ooit om zijn brood te verdienen, zelfs in ons land, waar vroeger
aan zooiets eenvoudig niet viel te denken. En het tempo van den tijd heeft er toch wel
iets mee te maken, dat een schrijver, die van zijn pen leven wil, liefst ieder najaar met
een nieuw boek moet komen, omdat zijn vorig werk gewoonlijk al zeer spoedig wordt
vergeten. Zoo geraakt de roman-productie in een vicieuzen cirkel. De schrijvers moeten
zich forceeren omdat de belangstelling zoo vluchtig is, en omdat zij zich forceeren en
vooral dikke boeken willen leveren -- daar uitgever en lezer w a a r voor hun geld verlangen — gaan zij ook steeds slordiger schrijven.
Het is geen wonder dat onder die omstandigheden het schrijven van novelles voornamelijk
wordt overgelaten aan beginnelingen, die al blij zijn als zij een stukje proza in een
tijdschrift geplaatst krijgen en die op hun beurt, zoodra zij maar even kans zien, het genre,
dat zij nog geenszins beheerschen, in den steek laten om zoo spoedig mogelijk óok met
een grooten roman voor den dag te komen en aldus hun entree te maken in hetgeen
tegenwoordig, al te exclusief, als het domein der „ware" literatuur wordt beschouwd
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en dat toch vaak niet veel anders is dan de boekenetalage voor één Sint Nicolaas en één
Kerstmis.
Niettemin zijn juist vete der beste romans van tegenwoordig weinig anders dan noodetoos
uitgerekte en volgestopte novelles, of wel, zij bestaan uit een, op zich zelf Intact ge
voorzien van een lange introductie en een nog veel uitvoeriger epiloog. En-laten,ov
daaruit blijkt dan toch dat de beste schrijvers van tegenwoordig eigenlijk veel meer aanleg
hebben voor de novelle dan voor den roman, maar dat zij zich terwille van hun debiet
geweld aandoen om maar te kunnen concurreeren met de veel-gelezen auteurs van historische of boerenromans die — omdat zij meer „materie" tot hun beschikking hebben
gemakkelijk vijfhonderd bladzijden vol schrijven, at is dat werk dan gewoonlijk nogal
zielloos.

EEN MAN LIGT WAKKER

D. DE VRIES

Het was al laat, maar hij bleef talmen in 't gebied
Waar de gedachten zwijgen ; toch droomde hij niet.
Hij draaide nog onwillig, een die koppig wacht
tot zijn bewustzijn wegebt in den nacht.
of een hem riep, zacht, bij zijn naam,
maar hoe hij luisterde, door 't open raam

Toen was 't

drong slechts het suizen van den wind —
het angstig schreien

van een droomend kind

Niemand riep hem -- toch had hij het gehoord;
en In zijn plots'ling hei bewustzijn boord'

een diepe onrust : ging daar iets verloren
een stem, die zwijgt nu hij haar weer wil hooren

BOEKBESPREKING

Kerstvertellingen, door Antoon Coolen. Rotterdam, N i jgh & v. Ditmar, 1935.
Dit vijftal Kerstverhalen bewijst nog weer eens welk een uitnemend verteller Antoon
Coolen is. Er is niets stroefs in zijn stijl meer en men kan er zich slechts over verbazen,
dat het Brabantsche land zijn verbeelding zoo lang in zijn greep heeft weten te houden.
Coolen toch beschikt over een van die zeldzame „natuurlijke" talenten, die wat zij aan
omzetten tot „poëzie".
-raken
Dit „natuurlijke" element in Coolen's schrijverschap is in dezen tijd van litteraire industrialisatie een ongemeen kostbaar iets. Wij behoeven in de verhalen van dezen auteur
niet naar scherpzinnige paradoxen of „laatste" diepten te zoeken. Zij bewegen zich op
het breede, zeer breede veld van het algemeen-menschelijke en de Katholieke „kleur",
die zij dragen, is van zoo'n romantische „onschuld ", dat alleen een verwoed papenvreter
erdoor in toorn ontsteken kan.
Met de Kerstgedachte zelf hebben deze verhalen overigens niet bijster veel te maken,
wanneer wij afzien van het uiterlijke althans ; en daartoe zijn wij als Protestanten nu een
verplicht. In dit opzicht hebben onze Katholieke confraters het heel wat gemakkelijker-mal
dan
wij!
H.

Elf Provincien, Neerlandia, kalender. Zwolle, La Rivière & Voorhoeve,1935.
Twee kalenders met stadsgezichten en natuur-opnamen, uitgevoerd in rotogravure-druk.
De keuze der reproducties — dit geldt vooral van de Neerlandia- kalender — lijkt ons
in verband met de maanden, waarvoor zij dienen moeten, niet altijd even gelukkig : in
November een nest met jonge vogels, in October een zomer-idylle, in September een
bloeiende bongerd. Het biologisch probleem van de tak glimmende „frambozen" in juni
hebben wij niet tot een bevredigende oplossing kunnen brengen. Over het algemeen
zijn de reproducties van de Elf Provinciën-kalender beter geslaagd dan die van de Neerlandiakalender. Toch zou wat de eerstgenoemde betreft de fotografische vizie, die uit de opnamen spreekt, wel eenige modernizeering behoeven. Als men deze producten van eigen
bodem b.v. eens met de Niessen-kalender vergelijkt, is er reden te over de handen uit
de mouw te steken. Men kan ook te lang in de oude paden blijven gaan !
H.

Ons geloof, door Emil Brunner. Amsterdam, W. ten Have, 1935.
Omdat dit boekje „een levend woord" is, zal het velen iets te geven hebben, ook wanneer
men het in bijzonderheden misschien niet steeds met den schrijver eens zal kunnen zijn.
Wij hebben, ook in onze kringen, zeker behoefte aan een geschrift als dit, waarin ons
op klare en overzichtelijke wijze een overzicht wordt gegeven van den hoofd-inhoud van
ons algemeen Christelijk geloof. H.

Schaduwkinderen, door Anna van Gogh-Kau l bach. Uitgave : A. W. Si jthoff's
Uitg. Mij. N.Y., Leiden.
Een boek als dit maakt je opstandig. Waarom moeten we altijd in dezelfde, haast traditioneel geworden abnormaliteiten zitten ?; Als we de uit verschillende romans overbekende
figuren, die hier in een vernuftige horoscoop-compositie bijeen gebracht zijn, nagaan,
merken we, dat ze even klassiek zijn als de herders en herderinnen uit de renaisance.
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Twee kinderen, op één zelfde tijd geboren en uit kracht van die geboorte eender van aanleg
en karakter.
De omgevingen nu zijn aldus:
Het rijke schaduwkind bezit :
Een pappa Boy en een mamma Ton, die zo in elkaar opgaan, dat ze na haar geboorte
er drie weken op uit trekken om nog eens extra te vrijen. Pardon, zo zegt de schrijfster
het niet. Ze verlangen alleen zo...... Mamma Ton erkent restloos ? dat ze meer minnares
dan moeder is. Verder bezit ze ernstige sport en onernstige flirt. Daarenboven nog een
huisvriend, die volgens de schrijfster als een gemakkelijk huisjasje is.
Verder bezit ze (het schaduwkind) voor haar lichamelijk welzijn eerst een verpleegster
en daarna een nurse. Wordt ze ouder dan heeft ze niets meer. Ze groeit volkomen in de
schaduw op. De schaduw van haar moeders schoonheid. De schaduw van het overbodig zijn.
Zo verzeilt ze in de traditioneele jeugdproblemen.
Een kennis van hen, een schilder, zonder geld, zonder hart, zonder verantwoordelijkheidsgevoel (U kent hem wel. In „Astra" ontmoet je hem wel eens), neemt alles van haar.
Gevolg : een baby op komst en een zelfmoord. Het andere kind heeft een even traditioneele
omgeving. Alleen woont ze aan de zelfkant. Hier zien we de figuren :
Een slonzige apathische moeder. Zo nu en dan heeft ze werkwoedes.
Een vader, die drinkt.
Twee bazige zusjes en een blind broertje, dat al het moeder -instinct in Liesbeth opwekt.
Verder is haar peettante de vroedvrouw en helpster van haar moeder zo nu en dan bezig
haar op te voeden, maar een schroom belet haar ver door te tasten. Zelfs de verleider
ontbreekt hier niet. Voor geld geeft Liesbeth zich weg. Jantje moet eten. Dan een slot
op een bankje in het park. De bekende alles begrijpende jeugdvriend. Toch ben ik blij
met dit slot geweest. Het is zo menselijk na alle abnormaliteiten.
Het maakt echter niet goed, wat het boek tot een wanhoop maakt om het te lezen.
Mijn bezwaren zijn niet overwegend tegen de bekende motieven, maar wel tegen de
absolute overbodigheid van dit boek. Het toont op geen enkele bladzij het Heilige Moeten
van de schrijfster. Nergens zie ik haar in deernis gebogen, nergens in verontwaardiging
opstaan. Ook nergens noemt zij de feiten als een verontrustende statistiek. Het doet je
niets, geen goed en geen kwaad. Je wist dit allemaal. Als je dit boek, waarin mensen
ondergaan, uit hebt, kun je rustig je koffie uitdrinken en overgaan tot de orde van den
dag. Dit is het erge, want om deze eigenschap zal het gelezen worden ! Y.

„Dagboek van Marcus-Jan", door J. H. van Leeuwen-Boomkamp.
Het feit, dat dit dagboek, zooals de schrijfster in haar inleiding zelf bekent, oorspronkelijk
alleen geschreven is met het doel vanuit Indië de familie in Holland op de hoogte te
houden van de ontwikkeling van het kind Marcus-Jan en eerst later, op aandringen van
anderen, werd prijs gegeven aan de publicatie, houdt een voor- en een nadeel in.
Voordeel is, dat de bevindingen, die Marcus-Jan in zijn leventje heeft en de vorderingen,
die hij maakt, met een beminnelijke argeloosheid en zonder eenig effectbejag zijn te boek

gesteld.
Nadeel is, dat de schrijfster soms afdaalt tot details van zoo intieme aard, dat ze voor ons
onmogelijk dezelfde waarde kunnen hebben als voor het verrukte moedertje. Maar niettegenstaande dit kleine bezwaar raken we, al lezend, onder de bekoring van dit kostelijke
Jongetje, zooals hij zich langzaam ontwikkelt van „diertje" tot „menschje".
En we gevoelen bewondering voor de jonge moeder, die zoo, met nooit verflauwende
aandacht, de lichamelijke en geestelijke groei van haar kind van stap tot stap volgde en
die zoo nauwkeurig en zuiver haar waarnemingen opteekende.
„Dagboek van Marcus -jan" is een boek geworden, dat ons weliswaar geen nieuwe pers-
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pectieven opent op het gebied van de kinderpsychologie, noch ons verrast door groote
diepte of belangrijke vondsten, maar dat we na lezing met een glimlach uit de handen
leggen, omdat het ons een blik deed slaan in gelukkig kinderland. Jonge ouders zullen het
boek gaarne in hun bezit hebben, om het gedrag van hun kleinen van tijd tot tijd te
toetsen aan dat van Marcus-Jan.
De teekeningen van F. H. Abbing Jr., waarmee het boek Is verlucht, zijn fijntjes en geestig.
In „De eerste stap" bijvoorbeeld is het angstvallige en krampachtige in de houding van
het kind al heel goed getroffen. j. K.-S.

Verdwijnend Volk, tekst van Roei Houwink, foto's van Hans Gilberg.
Uitgave: Uitg. Mij ,,Holland", Amsterdam.
In de brede stroom van de Najaarsuitgaven is dit zeker één van de meest opvallende
boeken. Twee kunstenaars -- een fotograaf en een literator — die beide hun vak verstaan,
hebben hier met toewijding van hun beste vermogens een werk gegeven, dat aanspraak
heeft op een veelzijdige belangstelling.
— Dit boek gaat uit van de veronderstelling, dat het boerentype, zooals wij dat nog
kennen in het meer van het centrum des lands verwijderde streken, bezig is te verdwijnen — aldus de aankondiging. Hiermede is de titel verklaard, en bovendien, in zekere
zin, de houding van de beide samenstellers t.o.v. hun materiaal. De open lens en de
sterke aandacht zijn gericht geweest op een mensensoort in onze gewesten, dat op weg
is om uit ons gezichtsveld te verdwijnen. Het is den haastigen cameraman als 't ware nog
juist gelukt, enkele van de markantste vertegenwoordigers uit de achterhoede te
„snappen ". En --- prachtig ! Stuk voor stuk vertonen deze koppen een completen mens,
elk met een onderscheiden, uitgesproken karakter.
Na den fotograaf, die tot opgave had, om onder het ontdekkend daglicht het gelaat als
onbedrieglijke spiegel van de ziet „vast te leggen ", zette zich de psycholoog tot het aflezen van het geheimzinnig schrift, waarin wezen en historie van den enkeling, in zijn
verbondenheid met natuur en boven - natuur, getekend staan.
Roei Houwink heeft naar deze karakterkoppen gekeken soms met de weemoedige blik
van iemand in 't diep besef van hun teloorgang. Uit een soort reactie roept hij dan het
huidige geslacht der stedelingen tot getuige, en vraagt : of zij misschien iets beters hiervoor in de plaats hebben, zij met hun gemodelleerde „confectie-gezichten ".
Het is zeer begrijpelijk, dat een dergelijke vraag onder de indruk van zo'n buitengewoon
plastische, individueel sterk - sprekende beeldengalerij opkomt, maar, voor mijn gevoel,
is ze niet „h e I e m a a I" gemotiveerd.
Laten we echter aannemen, dat de karakteristieke manskoppen, die toch ook in 't stadsgewoel nog regelmatig opduiken, behoren aan de late nabloeiers van klei- en zand
't asfalt nog op vergaarde kracht teren.
-geslachtn,diop
Bewonderenswaardig is de scherpte van blik, de gevoelige aandachtigheid, waarmee
Houwink de figuren als type, maar ook als persoonlijkheid nadert. Hij ontdekt in deze
„schepselen" het wezen, geeft hun namen, naar de aard en op de wijze van den dichter:
„Ik ben een blomme......" — „Het leven heeft zijn zwier ".— Bloemen waarover weldra
de nachtvorst zal gaan ". Aan de grens van het duiden" enz.......
Natuurlijk hebben deze „duidingen" een subjectieve inslag. Men zal af en toe neiging tot
tegenspraak ondervinden. Echter de besliste toon maakt deze ontledingen des te belangrijker. Het zijn geen sentimentele, quasi- poëtische „bespiegelingen" over de romantiek
van 't boerenbestaan.
Achter deze opstellen staat een mens, die met overtuiging een medemens als schepsel
Gods eert, door hem in zijn diepste menselijkheid te pellen. Bovendien wijst en verduidelijkt de schrijver ons hier en daar de wezenstrekken in „het gelaat" onzer dagen.
d. B.
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Een Hollandsch drama, door Arthur van Schendel. J. M. Meulenhoff &
Co., Amsterdam, 1935.
Ja — waarmee zal ik de bespreking van deze nieuwe „Van Schendel" inzetten ? Want het lezen van deze roman verschillende vragen boven. Neen, n i e t de-erkomnd
geringste twijfel aan het rijpe meesterschap van den auteur. Dit proza is buiten kijf
subliem. Maar welk een onderwerp ! Een heel boek, van begin tot eind, over de zondig
verkocht onder de zonde.-heid,nlagtophem:vlsijk
Men zou zo zeggen, een door en door Hollands onderwerp, en, voor zover er niet reeds
onderscheidene bewerkingen van bestaan, geschikt om nog eens door een van de uit
Christelijke auteurs onder handen te worden genomen.-gesproknthdx aIk maak me sterk, — dacht ik een ogenblik bij mezelf — dat, indien zo'n boek de auteursnaam droeg van iemand uit „ons" literaire kamp, dat dan van zekere zijde om te beginnen de opmerking zou worden gemaakt : daar heb je d i e weer...... met hun eeuwig
gezanik over de zonde...... met hun „brave" tobbers.
Maar daar hebben we nu Arthur van Schendel met meer dan 250 bladzijden over een heel
stel van die sukkelaars. En zelfs zonder een „luchtig" intermezzo. Een lang verhaal, en
feitelijk maar één „Erlebnis" : dat, hoe je ook tegen de zonde vecht, je komt er niet
onderuit. „Hetgeen ik wil dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat dat doe ik ". Heel dit
boek is te zien als een soort parafrase van Romeinen 7, als een commentaar, zo ge wilt.
Gerbrand Werendonk, de vrijgezelle grutter in Haarlem, dat is d e w e t. Hij wordt de
opvoeder van een zusterskind, Floris Berkenrode, een jongen die van moeders zowel
als van vaders kant zijn portie zondigheid in erfenis krijgt. Bij het opgroeien leert hij
„in het aangezicht van de wet", d.i. oom Gerbrand, de zonde kennen ; de schuld, waarmee hij belast is. Weliswaar neemt oom Gerbrand op zich, om hem van die erfelijke
schuld en tegelijk van de smet te bevrijden, door jaar aan jaar alle verdienste tot delging
van het reusachtig tekort van Floris' vader aan te wenden — maar : „het gebod dat ten
leven was, wordt hem ten dood ".
„De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod" heeft in Floris „alle begeerlijkheid gewrocht ". Hij wordt herhaaldelijk, spijts goede voornemens, een leugenaar, een
bedrieger, een dief. „Het willen is wel bij hem, maar het goede te doen is hem onmooglijk".
Het verloop van Floris' historie laat ik hier rusten : vallen en opstaan is het, en tenslotte :
„de begeerlijkheid, ontvangen hebbende, baart de zonde, en de zonde voleindigd zijnde,
baart de dood ". Gerbrand Werendonk en Floris Berkenrode komen om in het brandende
huis.
In verband met opkomende vragen nog enkele aantekeningen. Met opzet laste ik hierboven
enkele woorden uit Rom. 7 en een aanhaling uit een overeenkomstige tekst van jakobus
in. Het schijnt me namelijk toe, dat Van Schendel vrijwel „uitwerkt" wat Paulus in dit
Schriftgedeelte over wet en zonde uiteenzet. Met andere woorden : de apostel en de
auteur zeggen hetzelfde ? Maar waar is dan de uiteindelijke juichtoon, na de uitroep, die
zelfs Van Schendel niet vergeet : Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen......, de juichkreet:
Ik dank God door jezus Christus onzen Heer ?
Christus komt in dit „Hollandsch Drama" niet voor. Heel logisch : want ook de v e r1 o s s i n g blijft uit. Alweer logisch, en wel om het met de woorden van den predikant
uit het boek te zeggen : omdat Floris wel het verstand en de wil heeft, maar h e t g e I o o f
ontbreekt hem.
Dus, indien we het nu eens helemaal objectief willen zien, voltrekt zich hier de geschiedenis
van iemand, die (zie Rom. 7) onder de heerschappij van de wet gebleven, en niet „eens
anderen geworden" is. Op de vraag, hoe „begrijp" ik deze geschiedenis, is hier „een"
antwoord. Waarbij natuurlijk niet uitgesloten is, dat èn de probleemstelling èn de oplossing van den auteur toch nog buiten geding blijven. Wanneer hij er namelijk net zo
tegenover staat, als „de Oplosser" uit „Herinneringen van een dommen jongen " , die op.
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de vraag hoe hij over problemen in 't algemeen denkt, antwoordt : ik denk er zo weinig
mogelijk over, tenminste niet meer dan over het damspel of over klaverjassen. Een probleem is volgens mij een raadsel, vervaardigd tot tijdverdrijf. Ook een probleem van de
hogere orde, zoals dat van de zonde, beschouw ik als een vernuftig uitgevonden spel voor
het verstand.
Bij het horen van dit antwoord, springt de ondervrager van zijn zetel en zegt met een
lach van geluk : De steen, die ik al van voor mijn geboorte draag, valt mij van het hart,
Je bent een bevrijder.
Ik verwijs naar deze gedeelten uit vorig werk van dezen schrijver om er op attent te maken,
hoe en waar v. Schendel zich eerder met „het probleem" der zonde bezig hield. Men
leze o.a. ook, in de zelfde bundel, „De nauwgezette schuldenaar en zijn rekening".
De schuldenaar heet : Pekaat. (peccare = zondigen).
Vervolgens zijn voor het verstaan van dit motief in v. Schendels werk verschillende uitlatingen in „De Waterman" van betekenis. „Wat had men altijd te horen van „theere,
Heere", en dat de mensen zo zondig waren" (pag. 77 e.v.). En elders iets als : „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 ".
Men ziet het, in het oeuvre van dezen schrijver is dit thema niet nieuw. Zelfs een figuur
als Floris herinnert weer aan al de vorige.
Opmerkelijk is wellicht dat het vraagstuk van „de zonde" van Schendel nu in 't bizonder
in zijn „hollandse" periode bezig houdt. Al vindt hij het waarschijnlijk geen werkelijk
„probleem ", een realiteit is het zeker, die zonde en die zondigheid enz. En dan wel met
name hier in Holland, waar deze gedachten als spoken In de huizen rondwaren.
H e t h u i s met zijn sfeer vormt in dit nieuwste boek een opvallend bestanddeel. Men
schenke eens aandacht aan de invloed die het heeft op Floris. Hoe hij er telkens m o e t
terugkeren en hoe het hem aandrijft tot nieuwe zonden. Aan 't slot komt hij er elke dag
aanlopen, om als 't ware aandrift op te doen voor zijn laatste daad. Er staat zelfs een keer,
dat hij, alvorens het huis te verlaten, nog w e e r even het hoofd bi n n e n s t a k.
Het is noodzakelijk Van Schendels boeken nauwkeurig te lezen. Hij schrijft eenvoudig,
maar zeer geconcentreerd, en serieus tot in het kleinste onderdeel. Als Floris ergens
opmerkt : „Ik denk altijd aan mijn eigen huis ", dan heeft dat een veel diepere betekenis
als zingeving door den schrijver dan als opmerking van de kant van den jongen. Het
beduidt wezenlijk : ik denk altijd aan datgene waarin ik huis, d.w.z. aan de zonde. Talloze
dingen, landschapsvormen, gezegden worden meteen tot symbool.
Vrij duidelijk, als zinbeeld van „de verlossing" -- men kan zelfs uitleggen : van „het evange l ie", — zijn de Damiaatjes, de Haarlemse klokken. Frans Werendonk hoort ze altijd
luiden, later luidt hij ze zélf. En hij blijft er g e z o n d bij, hem plaagt die zondigheidsgedachte niet. B u i t e n l u c h t en k I o k g e k I i n g e I zijn remedie. Mediteer op
zulke gegevens en men vindt d e z i n.
Wie deze zin-volheid eenmaal bij Van Schendel heeft ontdekt, die uiterste serieusheid
zonder zweem van pathos, zonder de minste neiging tot een effect dat niet met het gebeuren
zelf gegeven is, die wacht zich voor een lichtvaardige beoordeeling. Hij voelt zich in
de ban van het meesterschap, aangeraakt door een ervaren wijsheid, waarvan hij de
diepste oorsprongen niet aanstonds ontdekt. d. B.

MOEDERSCHAP

JO KALMIJN-SPIERENBURG

Dit is van 't nieuwe leven het beginnen :
een zachte klop in ons, die langzaam sterker wordt,
een teederheid, waardoor wij worden overstort
en heel de wereld zouden kunnen minnen.
Wij willen van wat schijn is los geraken
en ons bezinnen op die wonderlijke staat.
Er is een milde ernst, die ons geen uur verlaat,
hetzij wij slapen of hetzij wij waken.
Wij willen dagelijks ons wezen keeren
tot alles wat waarachtig is en sterk en goed,
om 't leven, dat nog slaapt, op 't rhytme van ons bloed
niet eer 't ontwaakt te schaden of te deeren.
Er is een warmte in ons hart en oogen.
Er is een innigheid in ons beschroomd gebaar.
Dit is geluk, maar haast te vol voor ons, te zwaar.
Wij zijn beschaamd, dat wij dit dragen mogen.

LAMPION

JO KALMIJN-SPIERENBURG

Toen eindelijk de schemer kwam
is zij haar dunne steel ontbloeid.
Ze werd doorzichtig en doorgloeid
van hare wiegelende vlam.
Zij hing — een transparant kleinood -teer boven het verrukte kind
te schommelen op de avondwind,
fantastisch en oranjerood.
Zij deinde, broos en brekelijk,
en simpel, zonder smuk of sier,
een kostbaarheid van goud papier,
een wonder en een lief geluk.

KOOIVOGELTJE JO KALMIJNmSPIERENBURG

Hij wordt zachtzinnig en tevreden.
Het is voorbij en lang geleden,
dat hij hoog in de boomen zong.
Hij danst geduldig heen en weder
en dwingt zijn snelheid steeds gereeder
tot de altijd eendre kleine sprong.

Hij went en waant de vrijheid leugen.
Er blijft hem enkel vaag nog heugen
een onuitsprekelijk geluk.
Maar als zijn kleine hart bevangen
wordt van een wonderlijk verlangen
zingt hij zijn heimwee dapper stuk,
zingt hij, gespannen en verloren,
dat allen, die hem zingen hooren,
verwonderd luistren naar die wijs,
zingt hij, dat hem het lied verdwaze
en hij in sidderende ekstase
vindt het verloren paradijs.

EEN KERKHOF

JO KALMIJN-SPIERENBURG

k weet een kerkhof in een hoog, ijl bosch.
De kronen wieglen boven strakke masten.
De specht klopt rhytmisch aan de grijze basten
en hamert de metalen echo's los.
Een wild konijn vlucht langs het rasterwerk.
Het zachte pad buigt langs de witte steenen.
Een liefelijke plaats voor wie wil weenen......
Naïve tuinen sieren zerk bij zerk.
De boomen murmelen. Er is altijd wind
en beven in de wemelende kronen.
De zon legt op de zerken haar schablonen.
Een moeder, een geliefde, een kind......
Wie hier zijn liefste doode heeft beschreid
heeft van zijn smart de bitterheid verloren.
Het hoog geruisch vervult voortaan zijn ooren.
Er is geen grens : de tijd is eeuwigheid.

VAN EEN OUD MAN

W. J. STRIJT

Hij was een oud man. Wanneer hij door den grooten tuin wandelde, dien hij nog
altijd zelf onderhield, was zijn gang heel langzaam en zijn houding niet meer recht, maar
als het voorjaar werd en de tijd brak aan van zaaien en pooten, dan kon hij gansche
dagen gebogen staan over de malsche bruine aarde, terwijl zijn harde werkhanden onvermoeid bezig waren met hun vreugdigen arbeid, waarvan hij nochtans slechts het
nut inzag. — De moeheid kwam pas 's avonds, als hij ledig neerzat in de kleine huiskamer met als eenige kameraden het nadrukkelijk getik van de scheepjesklok en het
zachte licht van de petroleumlamp boven zijn hoofd. Dan zette hij zijn pet naast zich
op den grond en zijn hoofd neerleggende op zijn armen, dutte hij in. Deze laatste lente
was er geen stem geweest, die hem had opgeschrikt : „Nee Wansink, as ie sloapen
wilt, mo'j noar oe bed goan". Een halfjaar geleden was die stem verstild in het eeuwige
zwijgen, dat alle leven wacht ; toen had hij het magere, kleine vrouwtje weg zien dragen
uit het huis, waar ze samen zoo lang gewoond hadden. Hij had gehuild, niet erg, als een
mensch oud wordt, raakt hij meer en meer vertrouwd met den dood. Bovendien, de
laatste jaren van haar leven waren de helderblauwe oogen van de vrouw al kinderlijker
en kinderlijker geworden, ze vergat onmiddellijk weer wat hij haar verteld had en
scheen terug te leven naar haar verre jeugd. Maar toch miste hij haar. Hij miste haar
's morgens vroeg als hij wakker werd in het kleine opkamertje, waar aan den muur
recht over het bed een tekst hing : „Wees een Zegen ", hij miste haar 's middags
bij het eenzame middageten en 's avonds als de regen baldadig op de gesloten blinden
trommelde en de stilte binnen des te grooter scheen. Maar een man van bijna tachtig jaar
weet wel, dat het leven van hem nog slechts nemen kan, hij heeft geleerd zonder klacht
te berusten en zijn tranen zijn schaarsch geworden. — De menschen in het dorp verbaasden zich : „Den olden Wansink geet zien gangetjen moar". „'t Liekt wel of 'e zien
vrouw heelemoal nit mist" werd er gesmoesd en Diene van den molenaar, die 's morgens
het huishouden van Wansink kwam ordenen, wist te vertellen, dat hij den eersten dag
na de begrafenis even kalm geweest was als altijd en evenveel gegeten en gedronken
had. — Zoo was het ook. Hij treurde niet, maar leefde stil verder. Zijn leven lang
had hij hard moeten werken voor zijn dagelijksch brood en nooit was er tijd over geweest
om zich te verdiepen in de dingen, die het hart betreffen. Ook behoorde hij niet tot
hen, wier oogen alle verborgen hoeken van het eigen binnenste hebben doorschouwd
en in wier ziel de hoogste, ijlste klanken, die nauw hoorbaar door het leven heen zingen,
wondere trillingen teweeg brengen. De vele jaren, die achter hem lagen, het eene mocht
wat donkerder, het andere wat lichter kleuren in zijn herinnering, ze hadden hem noch
eindeloos kwellend leed gelaten, noch zaligende vreugde gebracht. Familie had hij niet,
alleen een zoon, maar sedert tien jaar had hij alle gemeenschap met dezen verbroken.
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Als twee felle honden hadden zij tegenover elkaar gestaan, de belde gelijkelijk driftige
mannen, ieder volkomen overtuigd van zijn goed recht en belden vol jarenlang verkropte
grieven. De oude vrouw had tevergeefs getracht hen te kalmeeren. Het vuur, dat zij
zoo menigmaal had weten te dooven, brandde al te laaiend omhoog, het vernielde voor
altijd de natuurlijke banden, die belde mannen vereenigd had. Zelfs toen de oude vrouw
gestorven was, had Berend niets van zich laten hooren en hoewel zij slechts zijn tweede
moeder geweest was, haar toegewijde zorg voor de beide kinderen van haar man, hadden
haar recht gegeven op grooter warmte, dan haar van den jongen ten deel was gevallen.
Anders was het geweest met het meisje. Meer dan bij haar vader, wiens wil als wet geeerbiedigd moest worden, wilde er vrede zijn in huis, had Mieke zich aangesloten bij
de zachte, verstandige vrouw, die nooit om dankbaarheid gevraagd had voor al haar
trouwe liefde. Maar het meisje was jong heengegaan, even twintig openbaarde zich
de kwaal van haar eigen moeder, vliegende tering, en na weinig dagen van benauwdheid
was ze zonder strijd weggestorven. De man herinnerde zich later van deze beide zieken,
moeder en dochter, nog slechts één zwakke stem, die klankloos de woorden had gesproken : „Ik bin zoo meu, ik bin zoo vreeselijk meu". — Zoo had het leven hem alles
afgenomen, wat het eens gegeven had, nu was er niets meer te ontnemen en het leek
wel, of de reeds verbleekende hemel wolkeloos zou blijven, tot de reis volbracht zou zijn.
Toen lag op zekeren morgen de witte enveloppe klein en onbelangrijk in de brievenbus.
De hand van het adres had geen vermoedens in hem gewekt en argeloos had hij het
couvert opengebroken. Het was een brief van zijn zoon, een brief zooals alleen déze
schrijven kon ; bevelend bijna, zonder iets van eerbied of genegenheid. Zijn zaken gingen
slecht, hij had geen middelen meer om de studie van zijn zoon verder te bekostigen.
„En nu moet U, vader", schreef hij, „mij helpen. Max heeft al drie jaar gestudeerd, maar
hij heeft nog andere drie jaar voor den boeg en het zou zonde en jammer zijn van zijn
prachtig verstand, als hij niet de kans kreeg wat te worden. U hebt mij om de een of
andere onnoozele reden nooit in de gelegenheid willen stellen kennis op te doen, maar
maak het mij dan tenminste mogelijk Max een kans te geven. Bedenk, dat Uw geld toch
niet meegaat in Uw graf". — Met veel moeite had de oude man het slordige schrift
ontcijferd en lang was hij In gedachten blijven staren op het velletje papier in zijn hand.
Toen, terwijl de aderen aan zijn slapen paars opzwollen, had hij het ruw samengeknepen
in zijn grove vuist en het in het keukenfornuis geworpen. Zoo'n ellendeling ! Na tien
jaar zulk een brief. Geen woord van verontschuldiging over zijn handelwijze, enkel weer
verwijten, dat hij niet gedeugd had als vader. Jawel, nu kon hij zeker op commando zijn
goeie geld naar hem toesturen. Meneer dacht, dat het zoo hoorde. Maar hij zou het hem
wel anders inpeperen ! -- Hij had Diene, midden onder haar werk, weggestuurd om
papier en pennen te halen. Ongeduldig had hij aan het tuinhek naar haar uit staan zien.
Het was een donkere, milde Meidag. De regen tikte onrustig op het jonge groen en
in de zwaargeurende aarde schenen geheimzinnige, stuwende krachten te arbeiden ;
maar naar den loomgrijzen hemel hieven de vruchtboomen hun zuivere bloesemtakken,
kuisch en vroom. — De oude man keek strak den langen, rechten straatweg af, waarlangs Diene terug moest komen, zijn oogen glansden hard van ingehouden drift. „'k Mag
lieën, dat het met oe nit is hoe older hoe gekker, Wansink", zei Diene, toen ze eindelijk
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nat en ontstemd, voor hem stond. „'k Begriep nit, wat ie noe zoo inens te schrieven
kunt hebben. Loop mien noe verder moar nit meer veur de voaten vandoag."
De oude man liet haar brommen, het hoofd te veel vervuld van andere gedachten om
zich te ergeren aan haar manier van optreden. Hij liep dadelijk met zijn voorraad naar
de huiskamer en in onbeholpen letters schreef hij zijn antwoord neer, lang zoekend naar
de Hollandsche woorden, waaraan hij niet gewend was. „Gij kunt toch wel begrijpen,
dat ik U niet helpen zal. Wat hebt gij aan uw vader en moeder gedacht in deze tien
jaar ? Gij zult toch voor Uw eene kind wel kunnen zorgen ? Al heb ik u beiden dan
niet laten leeren, zooals gij mij verwijt, ik heb tenminste nooit aan anderen om geld
voor uw onderhoud gevraagd. Wat gij later van mij te verwachten hebt, dat zult gij
altijd nog veel te vroeg in handen krijgen en ik ben niet van plan u nu met een cent
te helpen." — Op dezen brief was geen wederwoord gevolgd en het scheen, dat de
zaak voorgoed van de baan was. Maar een maand later ongeveer bracht een van zijn middag
toevallig bij de „goudvisschenkolk", een stille, ronde vijver, die een--wandelighm
zaam lag tusschen de wijde dennebosschen. Het gaf hem een plotselingen schok. Hij herinnerde zich eensklaps, hoe dikwijls hij in vroeger jaren, als kleine Max bij hem logeerde,
naar deze zelfde plek toegewandeld was, om het kind te zoeken. Die kolk scheen een
groote aantrekkingskracht voor den jongen te hebben en meestal had hij hem dan ook
daar gevonden, zittende onder aan den heilenden oever en aandachtig omlaag turende
in het roerlooze water. De oude man had nooit iets begrepen van deze voorliefde, die
hij als een dwaze kindergril beschouwde. „Wat do'j toch, mien jbngsken ?" had hij dan
glimlachend gezegd. En de jongen, opkijkend, had terug geglimlacht : „Niets grootvader,
ik kijk naar de goudvisschen". — Er was iets in dat stille, glinsterende water, dat de
levendigheid van het kind tot droomerige rust betooverde. Dieper dan de blik van zijn
oogen, drongen de krachtige zonnestralen door het groene water. Zij verzonken in de
drabbige, wolkige massa, waaruit de weelderige waterplanten mysterieus omhooggroeiden.
En soms, op het onverwachtst, ijlde een gouden vlam tusschen het groen door, een klein,
zwart oog staarde hem één oogenblik aan, dan doofde de gloed weer, de goudvisch was
verdwenen tusschen de even bewegende plantenstengels. — Van deze wondere, sprookjesachtige ervaringen had de oude man nooit geweten. Hij zag alleen weer zijn kleinzoon
voor zich, stevige, blozende jongen van elf, zooals hij daar telkens opnieuw door hem
gevonden werd bij het water. Dan waren ze samen naar huis teruggewandeld, babbelend
over allerlei, belangrijke zaken. Wat was hij trotsch geweest op den aardigen jongen,
die in niets naar zijn vader aardde, maar integendeel het zonnige, tevreden karakter
van zijn moeder had, die iedere vacantie opnieuw huis en tuin in bezit had genomen
en de dagen rijk maakte aan gezelligheid. Heviger dan ooit iets anders, had het hem dan
ook gegriefd, toen door de breuk met zijn zoon, Max voor hem onbereikbaar werd.
Geen enkel teeken van leven had hij ooit meer van het kind gekregen, en langzamerhand
was de herinnering aan hem bedolven onder het vele andere, dat het leven te bewaren
gaf. Die vredige oogenblikken bij de kolk, over welks spiegelend watervlak het middaglicht
glanzen wierp, rees in zijn oude geheugen het beeld van zijn kleinzoon kleurrijk omhoog,
ontroerend lief door den ijlen nevel, die de jaren er over hadden gespreid. Sedert verliet
de gedachte aan den jongen hem niet meer. Bij vele dingen, waaraan hij ontelbare malen
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onbewogen voorbij was gegaan, stond hij op eenmaal bevangen stil. In een donkeren
hoek van de schuur vond hij onder stof en webben een kleine kruiwagen, waarin Max,
's zomers, alle dagen van zijn verblijf, de onrijp afgevallen vruchten placht te verzamelen.
Hij had het ding zorgvuldig uitgeborsteld en op een stofvrij plaatsje geborgen. Waarom
hij dit deed, hij zou het niet geweten hebben. — Op een Zondagmorgen in de kerk,
toen de kerkeknecht tijdens den dienst het groene gordijn voor een der hooge ramen
had toegeschoven, omdat de zon den predikant hinderde, had hij verstolen geglimlacht.
Max, die hem 's Zondags altijd trouw vergezelde, had eens na een godsdienstoefening
gevraagd : „Grootvader, is de dominee arm ?" — „Woarum dach ie dat", had hij verbaasd gevraagd, en de jongen had geantwoord : „Er zitten zooveel gaatjes in de gordijnen, dat staat zoo armoedig ". — En telkens met een volgende vacantie had Max den
eersten den besten kerkgang belangstellend gekeken of er al nieuwe gordijnen waren. -Zoo waren er tallooze, onbeteekenende kleinigheden, die hem weer duidelijk voor den
geest stonden en op een van de eenzame avonden, die hij kranten lezend en dommelend
doorbracht, had hij lang gezocht naar het oude portrettenalbum. Daarin vond hij ook
enkele foto's van Max. Hij had ze lang en aandachtig bekeken. Zuchtend, met een vaag
gevoel van onvrede, had hij ze tenslotte weer weggeborgen, op een enkele na, die
hij tusschen den spiegel had gestoken. Neen, hij had immers niet anders kunnen handelen.
Hij gunde dien eigenwijzen Berend zijn geld niet, hij zag hem al in zijn handen wrijven
en zeggen : „Zie je wel, een brutaal mensch heeft de halve wereld, zoo'n ouwen man
moet je een grooten mond geven, dan wordt ie bang". Hij bang ! Jawel ! Trouwens, 't
geval lag er nu eenmaal, terugkrabbelen kon hij niet, dat had hij nog nooit in zijn heele
leven gedaan. -- Weer gingen enkele weken voorbij. Het was een warme, zonnige
middag. Hij had petroleum gehaald en teruggaand had hij den kortsten weg naar huis
gekozen, welke door de bosschen voerde. De heide, die de open plekken bedekte, was
nog bruin en oogenschijnlijk levenloos, maar de braamstruiken droegen overvloed van
bloesems en aan de sierlijke acacia's, opvallend frischgroen tusschen de sombere sparren,
hingen zware, bleekroze trossen te geuren. Regelmatig stappend ging de oude man over
het smalle voetpad, zette een oogenblik de bussen neer om wat te verademen. Zijn
oogen richtten zich onwillekeurig naar den hoogen, diepen hemel, waarlangs onafgebroken
glanzendwitte wolkenstoeten voorbijtrokken. De boomen om hem heen stonden roerloos.
De grootschheid van den hemel, de stilte van de aarde, het omsloot hem plotseling met
een hevige beklemming. „Wat mankeert mien", vroeg hij zich af. „'k Bin immers wel
an eenígheid gewend. 'k Kan 't best buten menschen stellen. 'k Heb d'r geen een noodig."
Maar zijn onverschillige woorden hielpen niet, alle eenzame uren van het jaar waren
daar om ze te logenstraffen. Hij verlangde naar een mensch, naar een weinig genegenheid,
naar iemand, die op dezen zwijgenden middag naast hem gaan zou. En hij dacht aan Max ;
geen bewegelijke, kleine jongen meer, maar een opgewekte jongeman, die vertellen zou
van zijn leven. Hij moest nu een en twintig zijn, meerderjarig al. Maar dan...... Een gedachte was hem door het hoofd geschoten. Hij kon het geld aan den jongen zelf sturen,
elke maand een vaste, ruime som. Het zou alles buiten Berend om geregeld kunnen worden.
Hij zag zich al gaan in de vacanties, trotsch naast zijn knappen kleinzoon. Dat deze oplossing hem toch niet eerder te binnen was geschoten ! Zes weken was het nu al geleden,
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dat de brief gekomen was. Hij moest dadelijk schrijven als hij thuis kwam, het adres vragen
van den jongen en dan verder met hém alles in orde maken. -- De dorre takken kraakten
onder den driftigen druk van zijn voeten, hij liep snel, in zenuwachtige haast om thuis
te zijn en te gaan schrijven. Gejaagd liep hij den achtertuin door, lichtte de klink van
de deur en wilde binnengaan. Toen struikelde hij en viel over het schaaltje eieren, dat
hij, voor hij wegging, uit het kippenhok had gehaald. Hij voelde zich wegzinken in een
donkere diepte, een wilde angst golfde door hem heen, die echter onmiddellijk wegvloeide
in rust en stilte. -- Een scherpe pijn bracht hem weer tot besef. Verbaasd keek hij rond ;
hij lag in zijn bed en de dokter was bezig zijn rechterarm, die afschuwelijk pijnlijk was,
te verbinden. „Zoo Wansink, ben je weer wakker", zei de dokter, „je hebt je arm
gebroken, man. Diene vond je liggen in den gang, je hebt haar een doodsschrik op het
lijf gejaagd." De oude man antwoordde niet. Ondanks de pijn, die al zijn aandacht wilde
opeischen, werkte zijn hoofd snel. Hij zag den dokter strak aan : „Kan 'k noe nit schrieven,
dokter ?" --- „Schrijven ?", de dokter keek verwonderd. Wat kon deze man voor belangrijks te schrijven hebben, dat zijn eerste vraag daarop betrekking had ? „Nee, dat
gaat de eerste weken zeker niet, maar als het haast heeft, wil ik het wel voor je doen." -„Dank oe", het antwoord volgde vlug en nadrukkelijk, sloot verdere dienstaanbieding
uit. Zijn stugge aard stond vijandig tegenover iedere inmenging ; niemand had iets te
maken met deze zaak, niemand. Hij zou moeten wachten tot zijn arm weer in orde was ;
als de jongen dan ondertusschen de studie op had moeten geven, moest hij maar weer
opnieuw beginnen. Zulk een korte onderbreking zou wel niet veel te beteekenen hebben.
--- Doch toen de weken, de een na de ander, voorbijgingen, begon hij rusteloos te worden.
De dagen van nietsdoen vielen hem eindeloos lang. Wanneer hij 's morgens om zes uur
wakker werd, zijn gewonen tijd van opstaan, kon hij het niet langer in bed uithouden.
ook al wist hij, dat de dag arm zou zijn aan arbeid. Als hij zich eindelijk met veel moeite
aangekleed had, deed hij zijn dagelijkschen rondgang door den morgenkoeien tuin, die
geurde naar velerlei bloemen. Zijn blik ontdekte de loshangende boonenranken, die
noodig opgebonden moesten worden en hurkend bij de stevige andijvieplanten speurde
hij naar het slijmerig spoor, dat het gevreesde bezoek van slakken verraadt. Maar niet
als andere jaren verheugde hij zich over den snellen groei van de kleine, groene pruimen
en niet als andere jaren voelde hij voldoening over de voorspoedig rijpende roode en
zwarte bessen. De tijd gleed verder, de zomer naderde haar volheid en nog altijd had
hij den brief niet kunnen schrijven, waarvan hij de woorden uit het hoofd kende. De
dokter trachtte zijn ongeduld te stillen door verstandig met hem te praten. „De beenderen van een oud mensch heelen nu eenmaal niet zoo gemakkelijk meer, en wat heb
je voor haast, in orde komt het in ieder geval, dat is toch het voornaamste." — Het
voornaamste ? Het voornaamste voor hém was geworden, dat de jongen hem weer
zou gaan liefhebben, dat er vroolijke, hartelijke brieven zouden komen, en dat er zoo
nu en dan een mensch tegenover hem aan tafel zou zitten, wiens stem de stilte zou
verdrijven en wiens bewegingen de ruimte zouden vullen. Eén briefje en alles zou veranderen. Kon hij het toch maar schrijven ! Hij had het trachten te doen met zijn linkerhand, maar het was onleesbaar geworden, rechts was het schrijven hem altijd al zwaar
genoeg gevallen. Wachten dan maar, wachten, terwijl hij zóó oud was, dat iedere dag
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een toegift scheen ! En hij vulde de uren met kleinigheden voor Diene te halen uit het
dorp, met voorzichtig wat onkruid uit te trekken tusschen het wuivende wortelloof
en de spinazie, en met dommelen. De avonden, die hem uitgerust vonden, waren leeger
en langer dan ooit. Toen zijn vrouw nog leefde, speelden zij lederen avond domino en
ook nu haalde hij een enkele maal het spel uit de kast en paste de steenen aaneen. Als
de ouderwetsche klok langzaam tien uur had geslagen, stond hij op, trok de koperen
klokke-gewichten omhoog en blies het zwakke licht uit. —
Toen, op een rustigen Zaterdagavond, terwijl hij den tuin aanharkte voor den Zondag,
was de postbode voor het hek van zijn fiets gesprongen. „Breef veur oe, Wansink." Hij
was verbaasd geweest, „zeker nit veul bezunders", had hij gezegd, de enveloppe bekijkend.
Hij had den brief in den zak gestoken ; de schemering begon reeds te vallen en hij was
nog niet heelemaal klaar met zijn werk. -- Na het harken ging hij de geit melken
wat bijna onmogelijk was met één hand, maar het beest wilde niet door vreemden geholpen worden. Het was een schuw dier, dat nooit buiten zijn donkeren stal kwam,
omdat de oude man dit niet noodig vond. „Joa sikke", zei hij halfluid, terwijl hij wat
versch gras in de ruif strooide, as ie hier vrogger joaren gewest was, had ie 't wat bèter
kunnen hebben" -- en glimlachend dacht hij er aan, hoe Max ondanks zijn verbod, de
vorige geit telkens opnieuw verlost had uit haar lichtlooze gevangenis en vast had gezet
op de zonnige bleek. Hij vergat, hoe het een van de weinige dingen geweest was, die
hem In ernst boos hadden kunnen maken op den jongen. -- Hij was blij, toen hij klaar
was ; bleef nog een oogenblik staan uitkijken in den avond. Aan de overzijde van den weg
lagen de boschomrande weiden en In den witten avonddamp stonden de slaperige koeien
bijeen. Een donkere vogel, waarschijnlijk een kraai, die thuis hoorde in de uitgestrekte
kraaienbosschen, dreef langs den stilaan verbleekenden hemel. Verloren in de wijde
ruimten, scheen hij de oneindigheid tegemoet te vliegen. in het Westen doorgloeide
wat avondrood den neveligen horizon. Het zou morgen weer een prachtdag zijn. -De oude man ging naar binnen. Het deed hem goed eindelijk rustig te kunnen gaan zitten
oud werd hij, 't leek wel of het door dien val kwam, dat hij dit zoo bemerken ging.
Hij tastte in zijn zak naar den brief. Maar eerst even kijken wat dat was ; het ging nog
net zonder lamp. Hij scheurde de enveloppe open en las. Toen keek hij langzaam op,
zag om zich heen met een vreemden, verwonderden blik, las nog eens. „Hij heeft het
laatste half jaar te veel van zichzelf gevergd, hij wilde doorzetten, gaf extra lessen, waar
hij kon en gunde zich in zijn zuinigheid haast geen eten of drinken. Daar kwam bij, dat
hij probeeren wilde in twee jaar klaar te komen. Later hoorden we van zijn hospita,
dat hij dikwijls tot diep in den nacht zat te werken. Toen kreeg hij hetzelfde, waar
Mieke aan gestorven is en onze moeder, een week na de eerste bloedspuwing stierf hij.
En nu zal ik U zeggen, waarom ik U dit alles zoo uitvoerig schrijf. Niet, omdat U
er belang in zult stellen, ik weet wel beter, maar opdat U weten zult welke moeilijke
omstandigheden mijn jongen uit het leven gedrongen hebben. Verder heb ik U niets
meer te zeggen, nu niet en nooit." -- Weer keek de oude man om zich heen met
denzelfden, verwonderden blik. — De nacht zonk neer over het huis, de duisternis
vloeide over de eindelooze, In nachtwind ruischende bosschen, over de wijde heide, waar
een enkele, knoestige boom kreunde, als de aanwakkerende wind, wiens kracht door niets
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werd gebroken, zijn kromme takken pijnigde. — In de zwijgende kamer was het geheel
donker geworden, toen de oude man eindelijk opstond, een kaars aanstak en de paar
treden opging naar het slaapkamertje. Het vredige kaarslicht straalde stil over het oude
gezicht, waarin de rimpels diep en pijnlijk als sneden leken. —
Den volgenden morgen versliep hij zich. Na vele doorwaakte uren had eerst tegen den
dageraad de vermoeidheid hem overmand. Het was te laat voor zijn gewonen kerkgang.
Langzaam trok hij zijn Zondagsche kleeren aan, talmend at hij zijn morgenbrood en
ofschoon de zomerdag overvloeiende was van schoonheid en warmte, bleef hij den langen
middag voor zich uit zitten staren in de kille huiskamer. Hij kwam pas buiten, toen het
tijd werd om naar den avonddienst te gaan. De kerk lag in de kom van het dorp, een
half uur gaans over den breeden straatweg, waarover hoog en heerlijk het groen van
zeer oude eiken koepelde. Hij ging diep gebogen, zijn hoofd, het doordenken niet gewoon, scheen leeg en droomerig, alleen de woorden, die hij den ganschen nacht en den
langen dag bij zichzelf herhaald had, waarden ook nu nog door zijn gedachten. „'t Is
nit mien schuld, 'k wist toch nit, dat het zoo arg was, 'k wol um toch helpen. Dee
arm hef het um gedoan. Nee, 't is mien schuld nit". Maar de toon, waarop hij de woorden
gesproken hoorde, was aarzelend en onzeker en tevergeefs zocht hij naar overtuigender
klank. -- Voor de enkele, langs den straatweg verspreide villa's zaten de bewoners
thee te drinken in de kleurige tuinen, hun blijde stemmen klaterden helder op. De weinige
menschen, die hem passeerden, groetten vriendelijk „goej'n oavend". Hij was laat,
alle kerkgangers waren reeds binnen, toen hij aankwam. Hij wilde zich haasten, liep
het hek in en het klinkerpad op, dat tusschen de graven door naar den kerkingang voerde.
De gemeente zette een lied in en plotseling, als bedacht hij zich, stond hij stil. Het gezang dreef over het kerkhof, over het gras en de graven, over de zachte bloemen ; het
vulde de warme lucht en steeg op in de eindeloosheid van den strakken, stralenden hemel.
Hij stond daar, oud en gebogen, in de streelende koestering van den zonnegloed en de
klanken waren om hem. Kletterend viel zijn stok op de steenen, heftig sloeg hij de hand
voor de oogen. Hij kon dien overdadigen zomer niet meer verdragen, die onnatuurlijk
mild zijn kostelijkheid over de aarde goot, week in week uit ! Hoe lang stond hij daar ?
Hij bukte zich moeizaam naar zijn stok en ging terug met haastige, ongelijke stappen,
die eerst tot rust kwamen, toen de kerk ver achter hem lag. -- Nog zaten in de tuinen
de menschen te genieten, nog werd er nu en dan een groet tot hem gericht, die echter
onbeantwoord bleef. De oude man hield de oogen gericht op het grint van het smalle
paadje achter de boomen, waarover zijn voeten in den loop der jaren ontelbare malen
waren gegaan. Er waren geen woorden meer in zijn hoofd, hij trachtte niet langer zichzelf te rechtvaardigen. Thuisgekomen trok hij voorzichtig het portretje uit de spiegellijst,
staarde lang op het kindergezicht. Zoo, met dienzelfden, vertrouwenden blik had de
jongen hem vroeger aangezien. En hij ? Wat had hij gedaan ? Op een spaarbank in de
stad stond onaangeroerd zijn kapitaaltje, het geld, dat hij met hard werken had weten
te verdienen. Waarvoor dan toch ? Waarvoor ? Zijn harde hand, die geen liefkozingen
bezat, streek schuw over het plaatje ; „mien jdngsken", zei hij enkel smeekend. Toen
verscheurde hij het. Hij ontkleedde zich en ging naar bed. De zon begon te dalen, haar
gloed werd inniger, gelijk in den herfst de kleuren van boomen en bloemen hartstochtelijker
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worden en gelijk gevoelens van genegenheid en liefde dieper en smartelijker doorleefd
worden, wanneer een scheiding aansluipt. —
Langzaam drongen de stralen de kleine kamer binnen, verder en verder schoven ze over
het lichte behang, tot ze eensklaps den tekst bereikten en de gouden letters deden glanzen.
Ze trokken de oogen van den ouden man, die strak voor zich uit keken. En ontsteld
bleef hij staren, want het scheen of een onzichtbare hand daar tegen den muur in letters
van licht geschreven had : „Wees een Zegen ". Het waren andere woorden geworden,
dan die daar zooveel jaren gestaan hadden ; ze brandden, ze straalden al te fel in zijn
zwakke oogen, hun gloed bracht hem een ondraaglijke pijn. „Wees een Zegen ", het
klonk als een oordeel...... en plotseling, met een ruk, wendde hij zijn hoofd af en verborg het steunend in het kussen.
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wij hebben de menschen wel
maar wij hebben niets dat ons bindt,
in de strijd om een beter bestaan
zijn we vechtend vaneen gegaan
en wat wij nu nog gemeenschap heeten
is een grommende angst voor den dood
van wie zich verloren weten
op het dek van een lekke boot.
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JAN H. EEKHOUT

POËZIE
Terwijl voor het, nieuw zakelijk gerichte, proza in Vlaanderen een tijdperk van bijna
volstrekten bloei is begonnen, wil het er met de poëzie nog niet bijster vlotten. De
jongeren kunnen de eigen stem niet vinden ; als vreemdelingen staan zij voor de eigen
ziel. Menigwerf vormt het eene vers de aanleiding tot het andere ; iedere waarachtige,
diepe aandrift tot het oproepen van poëzie schijnt hun, over het algemeen, te ontbreken.
Een juist beeld van den stand der Vlaamsche jongeren - poëzie biedt het in de Uilenreeks
verschenen boekje ,,Vlaamsche verzen van dezen tijd" (Bigot en Van
Rossum, Amsterdam). De dichters Marnix Gijsen en Reimond Herreman
brachten de verzen bijeen en voorzagen de selectie van een inleiding. Het is met deze
inleiding niet zuiver. Men weet niet recht of men de heeren Gijsen en Herreman serieus
moet nemen inzake hunne toelichtingen. Een bepaalde luchtige, ironische toon in hun
stukje voert tot deze conclusie. Men kan de inleiding daarom ongelezen laten. Ze werkt
in geen enkel opzicht verhelderend.
Men vindt in de verzameling werk van een zestigtal poëten. Hieruit blijkt, dat Vlaanderen
evenzeer over-rijk is aan prille bedrijvers van poëzie als ons land.
Het is opmerkelijk hoe nog altijd het vers van een Wies Moens, Van Ostayen, Achilles
Mussche en Gijsen de jongste jongeren betooveren blijft, ondanks hunne pogingen zich
van die invloeden te verlossen. Toch lijkt ons de zaak niet uitzichtloos. Zoo kan men Frans
de Wilde, jan Vercammen, Aimé de Marest, André Demedts, Maurits van de Moortel,
Frans Buyle en Maurice Gilliams kwalijk beschuldigen van een klakkeloos epigonisme.
Daartoe openbaart hun arbeid te helder een ernstige worsteling naar individueele vormgeving, het wezenlijk accent -- demonstreert het als zoodanig te klaar hun weigering tot
in-gemoede-weg vegeteeren.
Wanneer jong-Vlaanderen in de nabije toekomst iets zal weten te bereiken, dan zal dit
moeten komen van de bovengenoemden. De schoonste kansen bezit André Demedts,
die onlangs in de Vlaamsche afdeeling van het tijdschrift „Forum" een paar uitmuntende
gedichten publiceerde.
Nu heeft de huidige zwakke staat der Vlaamsche poëzie m.i. veel voor op den „sterkeren"
staat der contemporaine Nederlandsche jongeren -poëzie. En wel heeft zij voor : hare
zwakte, een zwakte die bij sommigen geweldig vecht om kracht en (de gunstige symptomen zijn er) zich de vereischte kracht waarschijnlijk verwerven zal. Anders uitgedrukt :
de Vlaamsche lyrici kunnen ons nog voor verrassingen stellen, hetwelk van de Nederlandsche jongeren lastig kan worden beweerd. De Vlaamsche jongeren zijn inderdaad
Pongeren, hun stemmen klinken jeugdig, al trachten zij bijwijlen uitermate gewichtig en
diepzinnig te doen. Onze jongeren evenwel hebben reeds alle technische problemen onder
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den duim en hun vers verraadt zijn maker als een man, die duizendvoudig door het machtige leven werd aangerand en zich thans bezint op zijne ontelbare smarten en schaarsche
blijheden...... Zij dichten als oude, filosofische arrivees. Twintigers zijn zij, en ze schrijven
als veertigers en vijftigers. Maar ze zijn, evenals de Vlamingen, al evenmin oorspronkelijk in hun lyrische uitingen. Mèèr zelfs dan de zuiderburen hebben zij zich meester gemaakt
van een poëtisch vocabulair (ongewild geleverd door na-oorlogsche voormannen als Slauerhoff, Donker, Marsman, Houwink), en ze weten de lijst op virtuose manier uit te buiten.
Hun poëzie is schijn-poëzie : reeksen woorden door puur het intellect gerangschikt tot
bedriegelijke versregels en rijmen. Ziel noch bloed hebben er deel aan.
PROZA
Het nieuw zakelijk proza is onmiskenbaar gegrondvest op een methode : de methode
om zich uit te drukken in onmiddellijkheid, beknoptheid en waarachtigheid. Het wil verwant zijn met de vervolmaakte techniek van zijn tijd. Het wil zijn : naakt ; hard ; helder.
Het wil voorgoed afgerekend hebben met weeke gevoelens ; het staat daar fel tegenover.
Het verwerpt het teedere woord ; het acht het overbodig — als alle zwakheden. Het
weigert gevoelig te zijn, en het wordt cynisch of scherp ironisch. Cynisme, ironie : dit
is de sentimentaliteit van vandaag. Geen handbreedte scheidt beide sentimentaliteiten
ergens beroeren zij elkaar, vloeien in elkander over.
G e r a r d W a l s c h a p is een cynieker. Hij speelt bij voorkeur de wreede. Hij is een
hardnekkig ontleder van zielkundige afwijkingen. Zijn boeken zijn pathologieën. Slechts
eenmaal is hij ertoe overgegaan een psychisch en physisch oergezond mensch als zijn hoofd
uit te beelden ; de prachtige vrouwengestalte van Mie Zaterdag in zijn vorigen-figur
roman „Trouwen ". Rik, de psychopaat in dit werk verzwond in zijn miezerigheid totaal
achter deze gedaante. Ik beschouwde dit verschijnsel als een goed komen voor volgend
werk van Walschaps hand. Ik meende, dat Gerard Walschap eindelijk bevonden had, dat
met modern proza ook stoer normale individuen te scheppen waren, dat het niet alleen
voor cynismen geëigend was, dat er grootschheid mede kon worden bereikt.
Nu biedt Walschap zijn roman „C e 1 i b a a t" aan (Nijgh & Van Ditmar N.Y., Rotterdam).
Reeds het vernemen van den titel wekte mijn wantrouwen. Walschap en celibaat......
Mijn wantrouwen is bevestigd geworden. De auteur geeft in zijn celibatair een door en
door verziekt, zielig, geniepig sadistisch sujetje. Hij doet dit verbijsterend knap, weer
hanteert hij het vlijm ontleedmes uitzonderlijk vast en vaardig, meedoogenloos vast
en vaardig zelfs. In zijn miserabele soort is deze vrijgezel, „het Heerken" geheeten, een
afgerond type. Maar wat hebben wij aan dat „Heerken" .7 Niets. Ik heb me niet eens aan
hem geërgerd. Het speet mij enkel...... voor Walschap, voor de uitstekende kunstenaar
die hij is.
Gelukkig schrijdt door eenige bladzijden van dit boek de heroïeke gestalte van pastoor
Claerebout. Om hem willen wij dan „het Heerken" gaarne vergeten, hetgeen, waar het
„het Heerken" alleen belangt, geenerlei moeite berokkent.
Er is in de hedendaagsche roman- literatuur een manco aan mannen als Claerebout en
vrouwen als Mie Zaterdag. Dat Walschap over hen schrijve. Zijn ongewoon talent waarborgt zijn welslagen.
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Dat Gerard Walschap school maakt, bewijst o.a. het nieuwe boek van W i I I e m P u t m a n : „P r u I k e n" (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam). Reeds het romandebuut van
Putman bracht dit bewijs. Met Walschap kweekt Willem Putman een voorliefde voor
de met abnormaliteit behepten. Mede in zijn stijl gelijkt hij, en soms hachelijk, Walschap.
Walschap is Putmans inspirator.
Willem Putman is een voortreffelijk tooneelschrijver. Hij maakt in zijn romanproza meer
dan Walschap gebruik van den dialoog. Daarom doen zijn boeken levendiger aan dan het
werk van Walschap, actiever, dramatischer. Doch zijn psychologie is minder indringend.
En minder hevig bitter. Putman is tenslotte ouderwetsch vergeleken bij zijn tijdgenoot.
Wel poogt hij radicaal modern te zijn en deze moderniteit ten top te drijven, maar
het gelukt hem niet. Hij verraadt zijn falen telkens in zijn eerlijk, verouderde, gevoeligheid, zijn erbarmen, zijn menschenliefde. Dan wendt hij forcatie aan -- om opnieuw te
stranden (naar zijn opinie).
Als geheel is Putman's „Pruiken" minder geslaagd dan zijn vorig boek „Vader en ik ".
„Vader en ik" was compositorisch hechter, eveneens (a la Walschap) gespannen psychologischer. Toch geef ik de voorkeur aan den jongsten roman, dewijl deze meer wezenlijk
door Putman -zelf geschreven werd.
„Pruiken" verhaalt de lotgevallen en den ondergang van den zonderlingen „streber"
Louis Frement, barbier en pruikenmaker. Het bevat eenige zeer gave gedeelten : zoo
bijvoorbeeld de suggestieve beschrijving van de luchtaanvallen op Fromonts geboortestad en Fromonts reageeren hierop. Over de helft heen wordt het boek helaas matter en
ook het slot beteekent geenszins een stijging.
Met „H a r r y" (P. N. van Kampen & Zn. N.Y., Amsterdam) heeft de tot de oudere generatie behoorende A u g u s t v a n C a u w e I a e r t zich eensslags een plaats veroverd
In de voorste rij der prozateurs van zijn land. Van Cauwelaerts proza past zich aan bij dat
van Walschap. Invloed van Walschap is gemakkelijk aanwijsbaar. Doch zulks uitsluitend
in den zinsbouw. Tegen Walschaps mentaliteit was Van Cauwelaert, krachtens zijn innige
katholiciteit, bereids vooraf gevrijwaard. „Harry" is een katholiek boek in den breedsten
zin van het woord. Harry, een boerenzoon, kan zich op de boerderij van zijn vader niet
terecht vinden. Hij weet niet wat hem naar de stad trekt. Maar hij gaat, vindt er werk,
een vrouw en een kind. De dood rooft hem vrouw en kind. Ontwricht en radeloos zwerft
hij om. Hij ontmoet een meisje. Kort nadien doodt hij haar in een vlaag van jalouzie.
Hij wordt tot gevangenisstraf veroordeeld. Na jaren ontslagen, dubt hij op zelfmoord :
wat moet hij nog in dit leven doen ? De toevallige komst van een oud mannetje verhindert
zijn daad. Na een korten tijd keert Harry huiswaarts, naar het dorp van zijn geboorte en
de boerderij van zijn vader. Nu herkent hij het bedied van alle lijden, weet hij dat de
woorden van den gevangenispater de eenige, heilige waarheid behelzen. Hij beseft : „het
lijden als een hulp en een genade. Een enkele zeldzame ziel kan gaan tot haar doel, langs
de ongekreukte rechte lijn ; maar (hij) en de anderen, (zij) hebben den rem van het leed
en tegenslag en beproeving noodig...... (Zijn) leven is niet verwoest. De bloei is er af;
maar de stam leeft ; die schiet nieuwe scheuten, die nieuwe bloesems en nieuwe vruchten
zullen voortbrengen ".
Het verhaal „Harry" is afgestemd op het motief van de sublieme parabel van de verloren zoon.
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Van Cauwelaert schreef met „Harry" een ontroerend en groot boek. De hoofdfiguur is
onvergetelijk in zijn vreemde stugheid, zijn driften en zijn wijden honger naar zachtheden. Hetzelfde kan gezegd worden van de nevenfiguren, vooral van de moeder en de
vader van Harry en van pater Andreas.
Ik weet dat Walschap deze roman bewondert.
Ik hoop dat zijn bewondering hem vruchtbaar zijn zal.
Een boek dat door de critiek niet de aandacht werd gespild welke het toekwam, is F r a n s
d e B a c k e r s „L o n g i n u s" (N.V. Van Loghum Slaterus' Uitg. Mij, Arnhem). Wel
omdat het een oorlogsboek is en wij reeds te overvloedig aan krijgsromans en-licht
-novellen te verduwen hebben ontvangen. Inderdaad heeft men ettelijke bladzijden ,,literatuur" geslagen uit den voorbijen wereldoorlog ; het waren lang niet altijd bezielde getuigers, die ons de oogen wilden openen. Een boek als Frans de Backers „Longinus" echter
mag men niet naar den stapel der gefabriektheden verwijzen.
Het werk van Frans de Backer draagt een legendarisch karakter. Longinus was, volgens
de overlevering, de romeinsche honderdman, die Christus' zijde doorspeerde.
De auteur heeft op dit verhaal door-gedroomd, niet heelemaal vrij van de Ahasveruslegende. Zooals Ahasverus zijn doem las in de oogen van Jezus, toen hij weigerde den
Nazarener te helpen oprichten onder de kneuzende zwaarte van het kruishout, leest
Longinus zijn veroordeeling uit Jezus' stervende blikken : dat hij dooden zal, eeuwig
soldaat.
Nadat Longinus dit al gebiecht heeft, stoot zijn geestelijk testament ons in den wereld
'14—'18. En het geschrift eindigt met een visioen van Longinus na het einde-orlgvan
van de massaslachting : weer schouwt hij Christus' oogen, maar thans vol vergiffenis op
hem gevestigd : „Gij hebt Mijn zijde doorstoken, Longinus, en gij hebt sedertdien altijd
uw broeders vermoord. Maar thans is uw lijden te groot geweest, in den laatsten tocht ".
„Longinus" is een rauw en rein boek. Aan het gevaar oorlogsromantiek te bedrijven heeft
Frans de Backer weten te ontsnappen. Naakt tot in de bizonderheden roept hij de gruwzaamste tafereelen op en ons allen klagen zij dwingend aan. Van de Vlaamsche oorlogsboeken is dit van De Backer qua kunstwerk zeker het puurste.
Lode Zielens handhaaftmet„Nu begint het leven"(Uitg. Mij ElsevierN.V.,
Amsterdam) de faam, die hij zich, bovenal, verwierf met den schrijnenden epischen roman
„Moeder waarom leven wij ?” Ik reken Zielens tot een dier sporadisch geworden socialisten wier socialisme nog idealistisch is ingesteld. Het is dit idealisme waardoor Zielens'
bizonder kunstenaarschap wordt gedragen. Zielens gelooft in den mensch, gelooft in het
hart van dien mensch. Hij gelooft in een betere maatschappij, een hoogere ordening. Van
dit geloof spreekt hij, aldoor. Hij belijdt het als de eenige religie. Hij ontkent God, maar
zal het bestaan der Liefde zweren. En zoo machtig is de Liefde in hem, dat het mij niet
mogelijk is hem een „paganist" te noemen. Onbewust staat Lode Zielens dichter bij God
dan menig zich Christen roemende.
Als romancier is Zielens niet onder te brengen bij de modernisten. Zijn proza is niet
nieuw zakelijk. Hij schrijft zooals hij voelt en niet zooals hij dènkt te moeten schrijven.
Zijn werk is van alle tijden.
Zielens concentreert zich gemeenlijk op de armen, de lieden uit de poovere Antwerpsche
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stadsbuurten. De gebeurens in „Nu begint het leven" wikkelen zich voor het meerendeel
af in deze havenstad. Weer is zijn boek rijk aan personagiën, die hij stuk voor stuk gaaf
uitbeeldt.
Het motief van dit boek is niet nieuw ; tientallen na-oorlogsche auteurs bezigden het.
Maar het gaat in de kunst niet zoozeer om het „wat" dan wel om het „hoe". En Lode
Zielens schouwt met eigen oogen.
Een man, Simon, keert in 1918 uit den oorlog terug. Al spoedig ervaart hij, dat zijn vrouw
hem ontrouw is geworden ; zij is met een Duitscher naar diens land gevlucht. Simon
begrijpt het niet, hij begrijpt het niet gelijk hij alles in dit nieuwe leven niet bevatten
kan. Het beste is, maar te vergeten, te drinken in de kroegen. Simon is uiterlijk een koele
kerel, maar diep in hem schroeit het verlangen naar een goede vrouw, naar een warm
huisgezin, naar het geluk. Hij begeeft zich naar zijn grijze moeder, die een huisje bewoont
vlak bij de zee. Geen vrede gewordt hem. Overal, overal is de wereld een triestige, vuile
boel. Hij, die heeft gedood, constateert zulks. In de loopgraven was het leven wellicht
oneindig menschelijker dan in de maatschappij. Daar waren het gevaar en het lijden, 'twelk
de menschen, de kameraden, wonderlijk met elkander vereenigde. Hier heerscht alom de
vervreemding, en Simon wordt zeer eenzaam. Wanneer zijn moeder gestorven is verlaat
hij het dorp en neemt in de stad intrek in een volkspension. Hij komt in aanraking met
eigenaardige menschen, voor wie het leven al even raadselachtig is als voor hem. Hij luistert
naar hunne rammelende beschouwingen, doch zij blijven hem veraf. Dan ontmoet hij
Paula en hij beseft dat zij de vrouw is van zijn levensdroom. Maar Paula heeft hem niet lief.
Zij schat hem enkel sympathiek. Zij hoopt op fantastischer dingen. Zij denkt aan den
eleganten chef van de zaak waar zij werkzaam is. Zij beleeft met hem een luchtig avontuur, en daar houdt het mee op. Zij leert Simon thans meer waardeeren. Zij trouwt hem.
Aanvankelijk dreigt hun huwelijk te mislukken. Daarna komt er een kentering ten goede,
waartoe de stille fijne Maria, de vrouw van Simons fabriekscollega, het hare bijdraagt.
En Zielens besluit : „Laat de wereld, laat de aarde krimpen onder angst en mizeries zonder
tal, hier zijn er dan toch enkelen, die ondanks deze angsten, ondanks deze mizeries, het
leven hervonden en het opnieuw willen beginnen, het schoone, edele leven, doorstraald
van liefde en rechtvaardigheid van mensch tot mensch. Nu begint voor hen het leven.
Het betere leven...... Maar dat nog niet het betere leven voor allen is ! Nag niet voor
allen
Een gering euvel van dit gewrocht van Zielens is, dat, hier en daar, de dialoog iets te
lang werd uitgesponnen, wat de spanning dan ten koste komt.
Uit het oeuvre van Felix Timmermans licht ik „Boerenpsalm" (P. N. van
Kampen & Zn., Amsterdam) als waarschijnlijk zijn schoonste boek. En 'tgeen verheugender
is : hij heeft het vermocht zich in „Boerenpsalm" schier radicaal te vernieuwen. Hij heeft
gebroken met het door hem in den loop der jaren aangewend procédé, het bekende
specifiek Timmermansiaansche, dat ons lengerhand ietwat was gaan vervelen. Zijn taal
kuischte hij van het kleurprentige ; zijn volzinnen werden gedragener en leniger. Hij
loert niet langer, terwille van het publiek, op het lanceeren van grappen en grollen. Toch
gaf hij zijn humor niet prijs. Maar deze werd milder en psychologischer, is innig met het
leven verbonden. Hij neemt zijn volk nu serieus waar, met oprechte, opene liefde. Hij
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ontdekte de innerlijke rijkdommen van het leven en daarmede een diepere schoonheid.
„Boerenpsalm" is een donker boek, donker als de aarde. Doch het is niet van een noodlottige somberte : gouden schaduwen varen er door. Alle menschelijke ellende wordt er
sublieme levenswaarde, gebaseerd als zij is op een onverwoestbaar eeuwigheids- en Godsgeloof. Het boek is werkelijk een gedicht geworden, een psalm, een mystieke brug van
de wereld naar God.
Wortel : aldus benaamde Felix Timmermans terecht den hoofdpersoon van zijn roman.
Wortel is de simpele kleinboer, mateloos verslaafd en verliefd op het schamel brok grond
dat, door drie seizoenen heen, hunkert naar zijn waakzaamheid en de nijvering zijner
gepeesde armen. De hemel mag hem bezoeken met misgewas en andere levensrampen
de kleinboer Wortel blijft vol betrouwen met een taaie minne.
Deze man is, uiteindelijk, een soort Jobsfiguur. Hij kan onderhevig zijn aan buien van rebellie
of vlagen van moedeloosheid : altijd weder overvalt hem op zeker moment berouwing.
Dan groeit zijn gehechtheid aan grond en hemel plotseling breeder, hooger en blanker
opwaarts dan ooit tevoren.
Ik koester één bezwaar tegen dit boek. Het betreft de compositie, Ik kan n.l. niet aanvaarden,
dat een boer als Wortel bekwaam zoude wezen memoiren vast te leggen gelijk Felix
Timmermans hem het verrichten laat. De schrijver heeft zichzelf niet uit het boek kunnen
weren. De criticus krijgt voortdurend den indruk, dat Timmermans hier het woord heeft,
dat Timmermans voor den boer Wortel diens herinneringen vorm gaf. Hetgeen Felix
Timmermans schrijft is, gewis, datgene wat omgegaan is in de ziel en de hersenen van
Wortel. Maar nogmaals, nièt de luttel ontwikkelde Wortel verhaalt ons zijn leven. Daarom ware het beter geweest Wortels belevingen niet in den ik-vorm in te kleeden.
EEN PAAR AANTEEKENINGEN BIJ CRITIEK
Over P a u I v a n 0 s t a y e n is het laatste woord vooreerst nog niet gezegd. Ook
na zijn dood zijn zijne „tegenstanders" talrijker dan zijn bewonderaars (èn in Holland
èn in Vlaanderen). Paul van Ostayen : poëtisch opstandeling, hartstochtelijk slooper van
de „Gartenlaubepoëzie", waaronder hij nagenoeg alle dichtkunst indeelt, die niet belijdt :
de exstreemste moderniteit. Van Ostayen was een verbeten spiritueel sportman. Hij
speelde zijn geweldige ernst. Een dusdanig spel beduiden zijn kritieken, zijn verhalend
proza en zijn poëzie. Hij gold, in zekeren zin, zichzelf ten god. Herhaaldelijk speelt hij zichzelf als hoogste troef uit. Ik verwijs naar zijn boek „S e I f-d e fe n s e" (De Sikkel, Antwerpen), naar alle opstellen daarin. Ik betwijfel het, of na tien jaar de poëtische productie
van Paul van Ostayn nog qua poëzie zal worden erkend. Maar blijven zal deze dichtkunst
bij wijze van curiositeit. Waardevol echter zal zijn critische arbeid blijken te zijn. Deze
is ook heden nog van buitengewoner invloed op de jongste poëzie. Zeker, Van Ostayens
theorie sticht verwarring, doch zij verhindert de jeugdige dichters voorzeker, aan de
oude traditiën gehoorig te worden, terwijl zij tevens toch ervoor op hunne hoede zijn het
Van Ostayensche richtsnoer taboe te beschouwen. Aan Van Ostayen weten zij, dat zij
oorspronkelijk moeten zijn en sober, zonder er blind voor te zijn, dat de voorvechter
zijn opvattingen niet ten volle in de praktijk vervulde.
E d g a r d u P e r r o n is een der voornaamste essayisten. Zie den bundel opstellen:
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„D e S m a I I e M e n s c h" (Em. Querido, Amsterdam). Du Perron dient in zijn kritieken
zichzelve, zijn ijdelheid. Hij kent zich als een sterk vechter en hij wil de sterkste zijn (en
is het waarschijnlijk). Zijn instinct en vernuft spiedt aldoor uit naar een vijand. Of die
vijand op zijn beurt hem wil bespringen, hij vraagt er niet naar. Hij heeft, kortweg,
iedereen tot zijn vijand verklaard. Hij neemt bijv. Donker of Coster onder de loup en
zoekt naar hunne zwakke plekken. Nu weet hij waar zij wondbaar zijn en dààr gaat hij
hen te lijf. Niet sportief, maar verbitterd boosaardig. En hij maakt zijn boosaardigheid
rechtvaardig, bijkans ongereserveerd stemt men met hem in...... om zich naderhand
te bezinnen, tot het inzicht te raken van Du Perrons al te ver doorgetrokken eenzijdigheid. Maar men behoudt desniettemin zijn bewondering voor dezen criticus, dezen
klassiek bekwamen stylist, die een der waarlijke gestalten is, waarop onze letterkunde
zich mag voorstaan.
Wijlen Dr Jules Persijn was in Vlaanderen een populair criticus. Zijne opvatting was
publiek èn kunst te dienen door middel van zijn keurende publicaties. Hij schreef zijn
beoordeelingen in een voor iedereen verstaanbaar Nederlandsch. Het is j o r i s E e c kh o u t, die Dr Persijn voortreffelijk heeft vervangen. Joris Eeckhout bundelt zijn critieken
gewoonlijk onder den titel „L i t t e r a i r e P r o f i e l e n". Thans is deel V van deze
reeks verschenen (De Sikkel, Antwerpen). Eeckhout, die literair internationaal georiënteerd is, schrijft in dit werk over Streuvels, Timmermans, Verriest, Stefan George, James
Joyce, Godfried Hermans, De Clercq en Camille Melloy. Slechts zelden velt hij een
verbrijzelend vonnis over een auteur (hier gebeurt zulks, gestaafd, René de Clercq als
prozaïst). Voor Stijn Streuvels voert hij een geestdriftig pleidooi. Van de vroegere adoratie
van Streuvels werk rest niet veel meer. Dit is een onrecht. Want Streuvels is met zijn
werk nooit op een dood punt geraakt. Zijn ontzaglijk talent groeit en verdiept zich nog
steeds (Werkmenschen ; De teleurgang van den Waterhoek ; Alma).
Joris Eeckhout is een criticus die een boek te lezen aanvangt met als inzet zijn liefde voor
het boek. Het is zijn liefde die de stem van den auteur beluistert. Het ligt aan den laatste
de liefde van zijn beoordeelaar te behouden. Dit is een der vele uitgangspunten tot het
uitoefenen van critiek. Misschien het meest sympathieke en het meest zuivere. Maar
daarover valt uitvoerig te twisten.

SJOUWERS

TONY LAMMERS

Als nog de koele morgen heerscht i n witte dampen
boven 't gladde vlak van de rivier
drinken zij, al in de eerste schoft
zoo uit de flesch, het bier.
Hun beste werk is aan de stille kade,
waar niet het harteloos geweld
van zuigers en van kranen
hen voor het vraagstuk mensch of motor stelt.
Daar dragen zij, om het even
grint, basalt, cement of graan
dat deden zij heel hun leven
en hun leven is naar de maan.
Twaalf treden op de trap, die in de schuit staat
en zeven stappen over de zwiepende richter,
dan nog een trap van veertien tree,
zoon weg maakt de zak niet lichter.
Dan, van de vracht verlost, blijft eik nog even
wachten op zijn nevenman, boven aan de trap;
juist lang genoeg om een meisje, dat voorbijgaat
te vereeren met een gore grap.
Dan daalt de sjouwer weer in 't ruim
en draagt totdat zijn schouders schrijnen
van 't schuren van de last en 't zweet -maar een borrel verdrijft veel pijnen.
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Die drinkt hij veel en graag, voor en na
het schorem middagmaal gaat hij er een paar koopen
en beurt hij 's Zaterdags zijn geld
dan is hij tot de Zondag toe bezopen.
Als hij weer nuchter wordt, maakt hij schandaal,
schelt op zijn vrouw en op de politiek
van het vervloekte kapitaal
en voelt zich als de heele wereld ziek.
Maar wie van ons is een haar beter dan deze
grauwe kerels, die hun nagels niet verzorgen
en de Tribune lezen ?
Mijn broeder-sjouwer, enkele een kruis
op doorgedragen schouders
kan ons beider hart genezen.
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H. VAN DER LEEK

Theodor Wolff, Der Marsch durch Zwel
Jahrzehnte. *)
Heinrich Eduard Jacob, Der Grinzinger
Taugenichts. **)

Of wij reden hebben om blij te zijn met de geweldige stroom van Duitsche uitgewekenen,
die sinds de Duitsche „zuiveringsactie" over onze grens is gevloeid, mag in menig
opzicht betwijfeld worden. En toch brengt deze vraag ons in aanraking met de levenskern
van onze Nederlandsche beschaving, namelijk onze nationale integriteit, die op ons aangeboren vrijheidsbesef rust. Moeten wij, ook in deze materieel zoo vreeselijk moeilijke
tijd, ermee voortgaan, Nederland te maken tot een vrijplaats voor menschen, die om
welke reden dan ook vervolgd en verdreven worden ? Moeten we de oude en fiere
traditie gestand doen, die Nederland openstelde voor de Portugeesche Joden, voor de
Hugenoten, voor de vluchtelingen der Fransche revolutie, voor de Belgen in 1914, voor
de Duitschers van 1934 ? Maar meer nog, moeten we voortgaan met het toelaten van
ieder ras en iedere politiek ? Ik matig me niet aan, hierop een ondubbelzinnig amtwoord
te willen geven. Temeer, omdat hier een beoordeeling van geval tot geval onvermijdelijk
lijkt. Maar toch staat mijns inziens dit vast : welke overwegingen van zakelijken aard ook
terecht mogen worden aangevoerd, in laatste instantie moet het fundamenteele rechtsbesef beslissend blijven. Zouden we dat ooit in beginsel prijsgeven, dan is de weg van
de omtrek naar het hart van onze fundamenteele rechten en vrijheden angstwekkend
kort. Rechten en vrijheden, die niet maar eens bij gelegenheid als politieke motto's in
pamfletvorm onze brievenbussen komen binnenfladderen, die niet maar eens het voorwerp kunnen worden van juridische haarkloverijen, maar die de bodem van onze samenleving vormen, die ons volkskarakter hebben geconstitueerd, die wij, bewust of onbewust,
als Nederlanders stuk voor stuk in het hart dragen. Zouden we er in beginsel in toestemmen, dat mèt het asylrecht, deze fundamenteele waarden discutabel werden gesteld
(zooals een hedendaagsche vorm van politieke ongesteldheid dat consequent meebrengt,)
dan zouden we daarmee ons volkskarakter, onze Nederlandsche beschaving in groot gevaar
brengen. Het mag ons immers dankbaar stemmen, dat, ondanks groote openheid voor
internationale invloeden, onze Nederlandsche beschaving een eigen karakter heeft en
behouden kan. Wijst dit niet op een innerlijke volkskracht, die niet pas dateert van het
chauvinistische geschetter, waarop bepaalde groepen ons tegenwoordig vergasten, maar
die in wezen de vrucht is van een vrijheid, die verantwoordelijkheid heeft gekweekt ?
Deze vragen komen onwillekeurig naar voren, wanneer we constateeren, dat ook Nederland een deel van zijn uitgeversbedrijf in dienst stelt van dat internationale verschijnsel :
*) Allert de Lange, Amsterdam.
**) Querido Verlag, Amsterdam.
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de hedendaagsche emigrantenliteratuur. Boeken verschijnen in het Duitsch te Amsterdam.
Het vereischt keuze van positie. Want het zal niet zonder invloed zijn op onze taal,
onze beschaving, onze politiek. Het vereischt concentratie, zullen niet sommigen het
recht krijgen, ons Bismarck's „Holland annektiert sich selbst" steeds vaker voor te
houden. Maar ondanks dat, behoudens alle kritische reserve tegenover elke uitgaaf opnieuw, begroeten wij dit initiatief van onze uitgevers. De wereld des geestes is niet allereerst nationaal begrensd. Wat er met de waarheid, de wetenschap, de kunst en de......
ziel gebeurt, wanneer de geest bij regeeringsdecreet in dienst wordt gesteld van „bloed
en bodem" dat toont de wereld des geestes in Duitschland op even bittere als belachelijke
wijze. Maar bovendien stelt het uitgeven van oorspronkelijke teksten hen, die van ons
asylrecht profijt trekken, in staat om hun aanwezigheid in onze cultuurgemeenschap te
legitimeeren. Had Theodor Wolff, eertijds hoofdredacteur van het Berliner Tageblatt,
zulk een legitimatie noodig, dan zou hij die met zijn „Marsch durch zwei Jahrzehnte"
ongetwijfeld hebben overgelegd. Wolff heeft door zijn beroep en bijzonderlijk door zijn
positie aan een der meest toonaangevende bladen van het oude Duitschiand de gelegenheid gehad, het diplomatieke leven van Europa en de Duitsche politiek tot in hun diepste
vezels te leeren kennen. Daarom is zijn boek een historisch document van groot belang.
Het belicht op strikt persoonlijke wijze een tijdperk van twintig jaar uit de Duitsche
politieke geschiedenis, het tijdperk van Bulow tot en met Braun. Al die tijd verrichtte
Wolff zijn persarbeid, verdiepte hij zich in de vraagstukken en gebeurtenissen in en buiten
Duitschiand, bezag hij kritisch (vanuit zijn democratische gezindheid) de woorden en
daden van hen, die voor de Duitsche politiek in binnen- en buitenland verantwoordelijk
waren. Voortdurend confereerde hij met de kopstukken der politieke wereld, trachtte
hun wezen, hun idealen, hun verborgen binnenkant te peilen. Van een deel van deze rijke
ervaring zijn de negen opstellen, waaruit deze bundel bestaat, de neerslag. Voor het
meerendeel zijn het een soort biografische schetsen, karakterbeelden van prominente
figuren in de Duitsche politiek : vorst Bulow, graaf Monts, generaal Lüdendorf, Albert
Ballin, graaf Brockdorff-Rantzau, Otto Braun. We lezen, hoe deze menschen waren onder
het keizerrijk, hoe ze zich gedroegen onder de republiek van Weimar.
Voor het beschavingspeil van den auteur pleit meer dan één kenmerk van zijn schetsen.
Maar wel in de eerste plaats het feit, dat dit dagboekmateriaal, waarmee het beeld van
personen is geteekend, uitmunt door een onpartijdigheid, die vaak ver te zoeken is in
de vele dagboeken zelfs van de allerhoogste persoonlijkheden in Duitschland : Keizer
Wilhelm, de Kroonprins, vorst Bulow, graaf Zedlitz-Trutschler enz. Over het nieuwe
Duitschland wordt nergens rechtstreeks gesproken. Met dat al is dit boek allesbehalve
karakterloos, het is het werk van een zeer zelfstandige persoonlijkheid. Het heeft een
eigen stijl, de trant van een vlotte, beschaafde, intelligente causerie ; het is de Duitsche
journalistiek van ouderen stempel op zijn best. Daarmee maakt dit werk een niet meer
geheel contemporaine indruk. Het doet ietwat...... ouderwetsch aan. Wolff's stijl is die
van het keizerlijke Duitschland, van de geestelijk en materiaal uiterst welvarende periode,
het is journalistiek van de luxetijd, van Duitsche keizer- idylle. Keurig beschaafd, urbaan,
ontwikkeld. Maar toch is Wolff geen typische Duitscher. Nóch het academische pathos,
noch het superlatieve, het opgeschroefde van het officierscasino, noch het zelfingenomen
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burgerlijke, dat de Duitsche stijl sinds 1890 hoe langer hoe disharmonischer maakt, ontsieren zijn opstellen. Wolff is luchtig, gereserveerd en beschaafd.
Opmerkelijk is zijn psychologische talent. Ten allen tijde is de schrijver in staat, zich in
anderer karakter en denkwijze te verplaatsen en te verdiepen, zonder daarbij zijn eigen
overtuiging uit handen te geven. Hij geeft een tijdsbeeld in de spiegel der leidende
persoonlijkheden en heeft door deze vorm de gelegenheid, zijn menschen keno is te laten
schitteren. Zoo ontstaat een doorsnee door de Duitsche historie, die geheel eenig is.
Men leeft in dit boek als in een groote familie, met al z'n anti- en sympathieën, z'n jaloezietjes, z'n kibbelarijen en intriges, de groote familie der Duitsche diplomaten en politici
van Bulow tot Braun. Alles heeft een persoonlijke noot, tot de anecdotes toe. Hoezeer
achter de journalist de artiest verscholen is, bewijst wel het best de karakterschets van
graaf Brockdorff-Rantzau, ons bekend als leider van de vredesdelegatie naar Versailles.
Welke historiographische waarde deze bundel uit vakkundig oogpunt bezit, kan ik niet
beoordeelen. Alleen rijst de vraag, of deze personalistische wijze van geschiedschrijving
aan de feiten het volle recht laat wedervaren. Wanneer het waar is, wat onwillekeurig
bij de lezing van Wolff's werk zich aan ons opdringt, namelijk, dat de gang van zaken in
de geschiedenis zoo bijna geheel van de personen afhangt, die haar helpen maken, dan
huivert men voor de bovenmenschelijke verantwoordelijkheid, die zulke menschen dragen.
Bovendien wordt dan toch de heele Europeesche geschiedenis, in casu de voorgeschiedenis
van de groote oorlog, het resultaat van persoonlijke fouten en tekortkomingen, zij wordt
In elkaar geschoven tot de geschiedenis van de naijverige bisbilles van een soort Europeesche diplomatenfamilie. Is het historisch absoluut juist, dat er na Bismarck in
Duitschland zóó erbarmelijk geregeerd is ? De figuren, die in Wolff's werk voor het
voetlicht komen, hebben allen iets bekrompens en klein-menschelijks, bij alle feodaliteit
van het Duitsche openbare leven ademen we hier toch in een intens burgerlijke atmosfeer, ik zou bijna willen zeggen : schandaaltjes-sfeer. Bij alle voordeelen die de personalistische geschiedbeschouwing heeft, lijkt mij dit een zeer groot nadeel, dat de sterke
historische krachten, waarvan de historische persoonlijkheden vaak grootendeels slechts
de exponenten vormen, achter deze personen schuil gaan.

De auteur van het ook hier bekende „Blut and Zelluloid" (1929), H e i n r i c h
E d u a r d j a c o b, geeft onder de titel „Der Grinzinger Taugenichts" een Weensche
kunstenaarsroman. Een wonderlijk, bizar verhaal, maar rijk aan fijne toetsen en teer,
poëtisch stemmingsleven. Anton Freibeisz, een jong dichter uit Trier, krijgt van zijn uitgevers de opdracht, de Latijnsche Moezel-idylle uit de vijfde eeuw „Mosella" van Decimus
Magnus Ausonius te vertalen. Te dien einde vestigt hij zich tijdelijk in Grinzing en neemt
zijn intrek bij Brunnbauer, een wijngaardenier. Door geldverlegenheid (zijn uitgevers
gaan failliet) wordt hij gedwongen een baantje te zoeken. Als „Eiskunstler", 'n soort
ijsco-mannetje, verdient hij zijn onderhoud. De schilder Quidenus ontdekt, dat hij een
dichter is en neemt hem in dienst. Quidenus, een krachtgenie, huist eenzaam in een
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enorme villa en werkt er temidden van zijn verzameling harnassen, uniformen, wapens
en opgezette paarden aan zijn monster-stuk, een panorama van „Weenen door de Turken
belegerd ". Hij heeft ook zelf de ziel van een ruiterkapitein uit de wilde tijd van de dertig
oorlog. Levend als een natuurverschijnsel, geweldig in zijn toorn, zijn geestdrift,-jarige
zijn werkkracht, maar ook in zijn eten en drinken. En tegelijk sluimert in hem alle
teerheid van een groot kunstenaar en diepgevoelig mensch. Zijn heele bestaan is een
bijna handtastelijk verzet tegen de moderne „Kitsch", de geest van banaliteit en hebzucht, die het landschap vernielt, de wijn vervalscht, van Grinzing een toeristen-oord
maakt en er de menschen bederft. Een massief brok natuurmensch, in wiens kunstenaars
leefdrang en teerheid, oerkracht en melancholie, daad en droom oorspronkelijk en-ziel
onverzoend naast elkaar bestaan. Als hij op zekere keer merkt, dat zijn „Maecenas", een
schatrijke, maar gierige en pedante vrijgezel, hem met betrekking tot een groot financieel
plan voor zijn panorama om de tuin heeft geleid, barst zijn primitieve woede los en hij
slaat de heele kostbare inventaris van diens villa kort en klein. Quidenus wordt ingerekend. Freibeisz echter verstopt zich in een harnas. Als de leeftocht op is verschijnt
als een reddende engel Dora Pircker, dochter van Quidenus' vrienden. Met haar neemt
een romantische liefde intrek in het leege huis. Freibeisz komt onder de betoovering
van Dora's lentefrissche jeugd. Het jonge meisje beantwoordt zijn liefde en Anton verovert haar stormenderhand. De idylle wordt verstoord door de terugkomst van Quidenus, die van rechtsvervolging ontslagen is. Zijn wezen is gedempter geworden, peinzender,
geslotener. Hij is vermoeider na zijn laatste uitbarsting. Aan het panorama werkt hij
weinig meer. Als hij dan tenslotte voelt, dat zijn einde nadert, zet hij nog één keer een
geweldig tumult op touw. Op een avond naderen Freibeisz en Dora het huis. In de tuin
staan tallooze gedaanten, poppen, die Quidenus gemaakt heeft van zijn uniformencollectie.
Van het dak schiet Quidenus onder barbaarsch geschreeuw op deze ruiters, voetknechten,
paarden en Turken. De gendarmes breken het dakluik open, om de wildeman te ontwapenen. Op dat moment richt Quidenus zich op, om dadelijk met de kreet : „Fahr wohl
denn, Gluck von Edenhall" neer te tuimelen. Hij is dood. In zijn einde geeft hij nog een
soort imitatie van de hei en hemel uitdagende roekeloosheid van Lord Edenhali. (Uhiand,
Das Gluck von Edenhall). Volgens zijn wensch begraaft men hem in Weidling. Hij rust
er tusschen de grooten, Lenau, zijn lievelingsdichter en Von Hammer-Purgstall, de beroemde reiziger en oriëntalist. Freibeisz neemt afscheid van Dora en keert naar Berlijn
terug, om zijn studie te voltooien.
H. E. Jacob bezigt in zijn „Grinzinger Taugenichts" een scherp, modern proza. Drie fasen
volgen elkander op naar gelang der hoogere behoeften van het gegeven. In korte rappe
zinnen ontwikkelen zich vlot, doch met weinig relief, de situaties. Markant is het gesprek
en snel van tempo. Leniger vloeit de zin, dieper glanst het poëtische beeld, waar stemmingen zich weven om locaal en landschap. Jacob is een voortreffelijk atmosferisch landschapsschilder. Extatisch leven ontvangt het woord echter, als de dichter in religieuze
al-beleving aan de werkelijkheid ontstijgt. Dit zijn de typische fasen van neo- romantisch
proza, dat zijn zuiverste uitspraak geeft in subjectieve momenten. Evenzeer geldt dat
voor het proza van Waldemar Bonsels en in geringere mate ook voor de taal van Stefan
Zweig (Die Frau and die Landschaft).
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Daarmee heeft Jacob's roman literaire traditie. Belangrijker is wellicht de thematische
verwantschap met Eichendorff, door de schrijver blijkbaar opzettelijk gesuggereerd in
de titel. Eichendorff's „Leben eines Taugenichts" is het klassieke voorbeeld van vagebonden-romantiek. Met deze echo in de titel grijpt de auteur terug naar het hart van de
romantische schoot. Niet zoozeer echter in de uitwerking van het gegeven. Eichendorff's
alleraardigste vertelling beweegt zich met bewuste en humoristische overdrijving langs
de grens van het sprookjesachtige en heeft onloochenbaar tooneeleffecten. Jacobs roman
heeft een reëel gegeven, de zwerver blijft althans gedurende het verloop der dingen gebonden aan de Weensche localiteit. Het bevredigend slot bij Eichendorff staat tegenover
een open slot bij Jacob. Een dieper liggend verschil is evenwel, dat niet de Grinzinger
Taugenichts zelf, maar de zonderling Quidenus de overheerschende figuur is, in wiens
leven en sterven een romantische tragiek zich openbaart, die zeker niet op Eichendorff,
maar veeleer op Lenau teruggrijpt. Dit wijst op een tweede verwantschapslijn.
Eichendorff en Lenau worden in deze roman met name genoemd, zij hebben hun beteekenis
in de typeering van de twee sterkste gevoelstonen van het neo romantische levensgevoel.
Beide, zoowel Eichendorff, in dit verhaal de lievelingsdichter van de poëtisch besnaarde
koorddanseres, Anna Etvanik, als Lenau, wiens gedichten de eenige lectuur van Quidenus
vormen, zijn verfijnde stemmingstoovenaars. Het romantische levensgevoel heeft zich
in de neoromantiek zooal niet gesplitst, dan toch vertweevoudigd. Het kent twee toonaarden, majeur en mineur, in overeenstemming met het dubbelzinnig aspect van het
menschenleven. Jacob laat in zijn moderner en samengestelder neoromantisch levensgevoel de primitiever, enkelvoudiger stemmingen van Eichendorff en Lenau samensmelten. Zijn levensbeeld is vollediger en krijgt daardoor behoefte aan een wijsgeerige
mystiek (waarop ik nog inga), om de diepere eenheid te hervinden. Hij tracht de zuivere
samenklank te vangen en te bezweren van bloei en verwelken, liefde en dood. Hij verbeeldt opgang (Freibeisz) en ondergang (Quidenus). Binnen de korte termijn van één
zomer- en herfstseizoen vallen deze samen. Terwijl Freibeisz het hoogtepunt eener volle
ontplooiing beleeft, („Landschaftsgluck" 1) en liefdesvervulling), ontladen zich de resten
van Quidenus' levenskracht in daden van explosief geweld, alvorens hij in de dood tuimelt.
Een leven dartelt zijn vervulling tegemoet, een ander leven heeft zich vervuld en wordt
geveld. Eichendorff's lentestemmingen paren zich aan Lenau's herfstige melancholie.
Stemmingsmotief van Antons leven is Eichendorff's zwerverszang :

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
den schickt er in die weite Welt,
dem will er seine Wunder weisen
in Berg and Wald and Strom and Feld,

met zijn argeloos geloof in de vriendelijke beschikking van de Natuurschepper.
1) Zie

het tweede citaat onder Levensbeschouwing.
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Lenau's sombere wijsheid :
Dreimal haben sic mir gezeigt,
wenn das Leben uns nachtet,
wie man's verraucht, verschläft, vergeigt,
and es driemal verachtet, (Drei Zigeuner)
is de zware orgelpunt boven de laatste toon van Quidenus' levensmelodie.
Achter dit verhaal staat onmiskenbaar een romantisch - mystieke levensbeschouwing.
Het leven heeft geen andere zin, dan zijn kosmische bestemming te vervullen. Elk leven
heeft zijn eigen noodlot (Schicksal), dat men onbevreesd moet aanvaarden. Carpe diem,
pluk de dag, grijp de gelegenheid, geniet het leven en als het einde daar is, sterf als
een vorst. Dat is de zin van Anton's liefdesidylle, van Quidenus' heroieke dood. Stijging
en ondergang zijn slechts schijnbaar elkaars negatie. De levenscurve is zinrijk, zij loopt
evenwijdig met het rhythme van de kosmos. Landschap, plant, dier en mensch hebben
dezelfde zijnsgrond 2). Zooals de wijn de specifieke smaak van zijn bodem heeft, zoo bloeit
de mensch op uit het landschap. Van Quidenus heet het : „Er war so wenig umzuwerfen,
wie man die Landschaft umstoszen konnte. Es war etwas in seinem Auge, das sich mit der
Landschaft verwob. Sein Glanz war vom Wetter abhängig. Und such sein Bart harmonierte
damit. Die Gestalt and Materie der Haare machten die Luftdruckschwankungen mit.
Sic waren barometrisch erregbar, bald find and weich wie ein Aehrenfeld, bald elektrisch
gesträubt wie ein Dickicht". Wat de levende (scheppende) mensch onderscheidt van de
bekrompen burger, is niet zoozeer zijn overmaat van kracht, als wel zijn oneindigheidsbesef en oneindigheidsverlangen. Wat de burger nooit ervaart, leert de scheppende mensch
kennen : dat bij oogenblikken alle grenzen in de kosmos voor hem wegvallen en hij zich
een punt van goddelijke bewustheid voelt in het heelal. In de mystieke beleving der kosmische al-éénheid valt de ruimtegrens weg, ziel en landschap vloeien in elkaar over. Anton
beleeft dit : „Das erste, was ich körperlich wahrnahm, war ein linde flieszender Nachtwind . . . .. . and ein groszer Wiesengeruch. Der Geruch war dunkelgrün, verwob sich aber
mit dem Nachtschwarz des lichtdurchbiumten Sommerhimmels. Wer aber schuf um mich
herum diesen Teppich aus Grillenlauten, der alles bedeckte, der gröszer war als der Wind
and die Sterne zusammen ? Es schien mir manchmal, als gäben die Grillen in einer Hieroglyphenschrift die flüsternde Unterhaltung wieder, die zwischen Sternbildern and Wiesen
geschah. Das ganze Weltall war von der Stimme der Zikaden erfullt...... Aus der tiefen
Ruhe der Stadt, die wie ein im Winde liegendes Tuch manchmal zu erzittern schien,
schweiften viele Gedanken empor, um von mir gedacht zu werden. Nein, es waren keine
Gedanken. ("leira Gluck war zu grosz. Es war Raumgluck. In mein lch ging alles hinein,
aus meinero lch ging alles hervor...... Das Surren des Grases and der Sterne, im Einatmen
sog ich es in die Brust, im Ausatmen stiesz ich es wieder weg ...... Es war das gröszte
Landschaftsgluck meines Lebens".
Hierin is oneindigheidsbesef. Zulke extatische oogenblikken zijn zeldzaam, zijn
een begenadiging, een initiatie. Weemoed, stemming van het tanen der levenskracht,
2) Duidelijker komt dit uit in het werk van de Neoromanticus W. Bonsels (Indienfahrt, Himmelsvolk etc.) waarin het natuurbeeld veel rijker is.
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is een qualiteit van begrenzing, in de melancholie openbaart zich het onvervulde oneindig.
heidsverlangen, maar tevens het oneindigheidsgeloof. In de onvervaarde stormloop van
zijn jonge kracht, in zijn opgang, zijn bloei beseft de mensch geen grenzen, in zijn verval,
zijn neergang wordt het Ik aan zijn grenzen ontdekt. Het leven is eeuwig, het is de kosmos
zèlf — de vorm is eindig, is fragment. „Ich weisz genau", zegt Quidenus, „dasz ich mein
Bild nie vollenden werde, aber vielleicht gehort es sogar zum Begriff der Unendlichkeit
Bedes Thema ist ja unendlich -- dasz auch die Form nicht vollendet wird. Das Stuck der
Zeit, das wir erleben, ist nur Fragment. Wie kdnnten wir etwas andres hinterlassen, als
Fragmente ?" De dood, die men onversaagd moet aanvaarden, is slechts een beweging
in het kosmisch rhythme. Hij bevrijdt uit de begrenzing van het moegeworden lijf. De
mensch wordt weer in de eeuwige kringloop opgenomen. Wie eenmaal de grenzen heeft
voelen wegvallen, die weet : leven en dood zijn rimpelingen in de oneindige oceaan van
natuurkracht. Alle zijn is in zijn bestaansgrond één en oneindig. Niets gaat verloren.
Niet, dat met deze vitalistische grondstemming Jacobs romantiek bedenkelijk dicht
een doodgewoon materialisme nabij komt, is het grootste bezwaar. Veeleer is het aestheticisme, dat in dit levensgevoel onvermijdelijk aan de dag moet treden, onaanvaardbaar.
Een leven waarin geen plaats is voor de ervaring van echte nood, is illusoir. De wijsgeerige
kunstgreep, de „mystieke" zelfbegoocheling, waarmee in de kunst een synthese wordt
voorgespiegeld, is niet nieuw en dus niet zeer verrassend, laat staan overtuigend. Ook
past zij niet in de werkelijkheid, alleen in de verbeelding is zij houdbaar. Alle waan, ook
de schoone waan, strandt op de dood. Van de dood zouden wij niets weten, dan alleen
zijn matelooze verschrikking, wanneer wij niet wisten van de Opstanding. Van het leven
zouden wij niets kennen, dan zijn zinloosheid, wanneer wij niet wisten van de Herschepping.
Van de mensch zouden we niets weten, dan zijn diepe creatuurlijke angst, wanneer we
niet wisten van Jezus Christus. Alles wat daarbuiten is, kan niet anders zijn dan „meenep ".

IN MEMORIAM

Op 17 Januari overleed te Heemstede Ds. H. J. Heynes, Em. pred. Het past ons bij het
verscheiden van dezen predikant-literator te overdenken, welke zijn beteekenis was
voor de Prot. Chr. letterkunde. Heynes was voor alles predikant. Misschien komt dit
feit wel het best uit, wanneer we zeggen, dat hij zijn roman en novellen naar alle waarschijnlijkheid niet zou geschreven hebben indien hij zijn ambt niet en niet zóó bekleed
had. Zijn pastorale arbeid bracht hem in nauw contact met de menschen in en buiten de
Noord- Hollandsche gemeente, welke hij zoovele jaren en met zoo groote trouw heeft
gediend. Van het stoffelijke en geestelijke leven zijner Noord -Hollanders heeft Heynes
veel verhaald in zijn zeer vaak anecdotisch opgezette vertellingen. Daarbij was het niet
zijn bedoeling de literatuur te dienen of te verrijken. Dat hij dit toch heeft gedaan, ligt
aan de kwaliteit, de intensiteit van hetgeen hij schreef. Heynes was een nuchter realist
en de kijk, die hij met zijn boeken geeft in het ziele- en geestesleven van boeren en
tuinders en fokkers boven het IJ is dan ook van alle platvloersche idealisme vrij. Zijn
fijne humor en vooral ook zijn liefde bewaarden er den dominé- literator voor zuur of bitter
te schrijven. De humor komt 't best uit in zijn zeer persoonlijke stijl, waarin het de
moeite waard is, geduldig door te dringen, de liefde spreekt van elke bladzijde, die hij
ooit aan de pers toevertrouwde. Liefde tot de menschen, liefde, door Christus in zijn
hart gelegd, is wel de sterkst sprekende trek in het werk van dezen predikant. Het was
die liefde, die nimmer schroomde de dingen precies te zien zooals ze waren en er ook
nooit voor terugschrok, zonder reserve de waarheid te spreken.
Met Ds. Heynes van Landsmeer is een Christen-schrijver heengegaan, die geheel alleen
de traditie voortzette van Beets, Hasebroek en Van Koetsveld. Met hem is het oude geslacht van den predikant- literator uitgestorven, want Hilbrandt Boschma is van een ander
type dan waarvan Heynes zulk een uitnemend vertegenwoordiger was en de arbeid der
jongere generatie predikanten-schrijvers vertoont een meer journalistieke inslag. Eerst
later zal men Heynes' werken de plaats in de geschiedenis der Christelijke letterkunde
kunnen aanwijzen, maar het lijdt geen twijfel, dat die plaats belangrijker zal zijn dan momenteel nog door de meesten onzer begrepen wordt.
Na Ds. Heynes overleed de bekende kinderschrijver en paedagoog Jacob Stamperius te
Zeist op 77-jarigen leeftijd. Stamperius' werk heeft reeds zijn tijd gehad. De boeiende
jongensboeken, waarin hij van eigen jeugd verhaalde, worden weinig meer gelezen. Vijf
en twintig jaar geleden genoten wij er nog van en kregen we ze stukgelezen uit de schoolbibliotheek. Stamperius' beteekenis ligt voor een groot deel op paedagogisch terrein.
Maar met een practische kijk op de dingen en gezegend met groote werkkracht, heeft
hij veel tot stand gebracht en aan vele dingen gearbeid. Achtereenvolgens was hij onderwijzer, hoofd eener school, schoolopziener en tijdschriftredacteur (Paedag. Tijdschr. en
Tijdschr. v. Ervaringsopvoedk.). Ongeveer honderd werken heeft Stamperius in zijn
leven geschreven. Kinderboeken en vele werken voor het onderwijs. Ook publiceerde
hij vele artikelen over opvoedkundige onderwerpen.
Stamperius heeft met ijver en toewijding gearbeid zoolang het dag was voor hem. Zijn
verdiensten zijn niet weinige en zijn beteekenis is zeker niet gering.

BIJ DE NIEUWE UITGAVE VAN REVIUS'
G. KAMPHUIS
GEDICHTEN *)

Wie tot voor eenige jaren met het werk van den dichter Revius wilde kennismaken, had
slechts de beschikking over de kleine bloemlezing van Van Vloten (behalve dan nog een
paar schooluitgaven), die, hoezeer ook van beteekenis als een eerste herontdekking van
deze poëzie, toch wegens verregaande onnauwkeurigheid ten eenenmale onvoldoende
was. Voor beter bestudeering was men dan aangewezen op een van de zeldzame exemplaren der „Overijsselsche Sangen en Dichten ", die hier en daar in een bibliotheek
bewaard worden.
Het is een wonderlijk feit, dat er drie eeuwen voorbij moesten gaan voor en aleer Revius'
werk een volledige heruitgave kon beleven, te meer, wanneer we zien, hoe de religieuze
gedichten van zijn tijdgenooten Camphuysen en Stalpart van der Wielen tot in de vorige
eeuw bekend bleven en dan ook zeer vele malen herdrukt werden (Alberdingk Thijm
schreef in 1853, dat door ouden van dagen nog sommige van Stalpart's gedichten gezongen
werden, terwijl van Camphuysen's „Stichtelijke Rijmen" meer dan twintig drukken gedurende de 17e, 18e en 19e eeuw bekend zijn).
Zou de oorzaak kunnen liggen in het feit, dat Revius niet in Holland, maar in een der
buitengewesten woonde ? Dit beteekende in dien tijd van primitief verkeer veel ; hij
stond daar door geheel buiten het centrum van het toenmalige literaire leven in de Nederlanden. Maar dit kan niet ten volle gelden, als men bedenkt, dat hij een tijdlang te Leiden
gewoond heeft en in de kringen van wetenschap en kunst geen onbekende was (Frans
Hals schilderde omstreeks 1650 zijn portret).
Het is voorts niet onmogelijk, dat de eerste oplage van de „Overijsselsche Sangen en
Dichten" niet groot geweest is, of ook, dat de uitgever er weinig bekendheid aan gegeven
heeft (dit laatste kan reeds in dien tijd een factor van beteekenis geweest zijn).
Ook wat in het werk zelf gelegene oorzaken betreft zijn er slechts gissingen te maken.
Kan het b.v. van invloed geweest zijn, dat het meerendeel van Revius' gedichten niet bestemd was om gezongen te worden (in tegenstelling met die der zoojuist genoemde tijd
moeten wij Van Vloten gelooven, als hij zegt, dat de „grootendeels kerke--genot)?Of
lijke inhoud" van deze verzen de oorzaak van latere vergetelheid geworden is ?
Sommigen hebben gewezen op het feit, dat de officieele literatuurstudie voornamelijk en
langen tijd in handen der liberalen was, waardoor de Calvinistische dichter weinig waar
zou gevonden hebben en onbekend bleef. Behalve dat dit niet geheel juist is (in-dering
1863 stelde Busken Huet Revius als dichter boven Cats, al begreep hij ook niet veel van zijn
religieuze overtuiging), heeft ook die officieele literatuurstudie weinig invloed gehad op
het al of niet blijven leven van een dichter onder het volk, getuige het reeds gezegde
over Camphuysen en Stalpart van der Wielen.
*) Jacobus Revius, Overysselsche Sangen en Dichten, DI. I en II, U.M. Holland, Amsterdam.
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Met de herleving van het orthodox Protestantisme in de vorige eeuw was er weinig cultureele ontplooiing. De politieke en godsdienstige organisatie werd allengs uitstekend geregeld, maar van een algemeen cultureel opbloeien, met name op het gebied der kunst,
was bijna geen sprake. Zoo kon het wonderlijke feit zich voordoen, dat ten langen leste
niet de eigen geloofsgenooten hun vroegere, geestverwante dichters weer ontdekten
om daardoor een basis te vinden voor een eigen literaire kunst, of althans eenige punten,
waaraan men bij historische oriënteering (onmisbaar voor de verdieping van elke literaire
beweging) aansluiting kon vinden, maar dat buitenstaanders de waarde van deze poëzie
als belangrijk erkenden, al konden zij de religieuze basis die er aan ten grondslag lag,
niet waardeeren.
Gelukkig is hierin nu verandering gekomen. Mèt dat er een herleving van de protestantschchristelijke literatuur groeiende is, verschijnen er ook publicaties over vroegere verwante
dichters. De gelijktijdigheid van deze beide verschijnselen is van beteekenis en kan veel
bijdragen tot versterking en opbouw van onze eigen literatuur, waaraan op die wijze, om
zoo te zeggen, tegelijk naar achteren en naar voren gewerkt wordt.
Voor de latere dichters Dullaert en De Decker hebben Prof. Wille en Dr. Karsemeyer
weer aandacht gevraagd. Thans heeft Dr. Smit zijn studie van Revius bekroond met de
volledige uitgave van diens gedichten, waarvan kortgeleden het tweede deel verschenen is.
Het is niet mijn bedoeling om uitvoerig over Revius te handelen. Dr. Smit heeft van den
dichter een duidelijk beeld gegeven in zijn uitstekend geschreven „De Dichter Revius",
waaraan voorloopig niets van belang valt toe te voegen, behouden. mogelijke uitbreiding
van ondergeschikt feitenmateriaal en eventueele nadere stilistische onderzoekingen en
vergelijkingen, die echter het totaalbeeld weinig zouden kunnen veranderen.
Aan het eerste deel der nieuwe uitgave van de „Overijsselsche Sangen en Dichten" gaf
Dr. Smit de ondertitel „Epos der Godsgeschiedenis ". Hoe goed c it ook gevonden is, het
is misschien toch niet geheel juist om op deze wijze een off riëele titel te geven, die
Revius niet gebruikt heeft, al heeft hij het m i s s c h i e n wel zoo bedoeld. In „De
Dichter Revius" heeft Dr. Smit dit wel eenigszins aannemelijk weten te maken, zonder
echter absoluut te overtuigen.
Overigens kan men voor deze uitgave niets dan bewondering en lof hebben, vooral als men
bedenkt, dat met name de verzorging van het tweede deel door schrijvers verblijf in Indië
geen gemakkelijke taak was. Revius' groote bekwaamheid in het Grieksch, Latijn en Fransch
stelt bovendien aan den uitgever van zijn verzen hooge eischen. Deze heeft hieraan zeker
voldaan, daar hij geen moeite spaarde om de verklaringen en toelichtingen zoo duidelijk
mogelijk te doen zijn. Vooral voor het geven der historische toelichtingen was een intensief
zich verdiepen in het tijdsgebeuren noodig.
Dat er voor deze of gene nog wel hier of daar iets te wenschen overbleef, zij het slechts
betreffende kleinigheden, was natuurlijk niet te vermijden. Zoo is er, om een voorbeeld
te noemen, voor het eerste vers van „Opt veroveren van Todos os Santos" een anderen
meer aannemelijke verklaring mogelijk en zou bij vers 27 van dit gedicht de toelichting
niet overbodig zijn, dat met Maurits bedoeld is : Johan Maurits, de „Braziliaan ", terwijl
in het gedicht „Zeevaert" waarschijnlijk meer directe toespelingen op de contemporaine
gebeurtenissen zitten, dan de verklaarder aanwees.
;
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Maar, zooals gezegd, dit zijn slechts kleinigheden,
Nu staat dan dus voor ieder de gelegenheid weer open om het werk te leeres kennen
van een dichter, wiens mannelijke zelftucht en warme vroomheid, wiens spot en liefde
en sterk geloofsvertrouwen ook voor ons van beteekenis zijn. En bij een eerlijk zich verdiepen in zijn poëzie ontmoet men een menschenziel, die nog wat anders is dan de eenzelvig- sombere Calvinist, „geplaagd door zijn godsdienst" (!), die de Roomsche schrijver
Anton van Duinkerken, en waarschijnlijk vele anderen met hem, die van het wezen van
een historisch gegroeid en levend Calvinisme veel minder afweten dan hij (zie de ongelooflijke stommiteiten, die zelfs intelligente critici in dit opzicht ten beste gegeven
hebben over Van Schendel's nieuwste boek), in Revius hebben willen zien.

STORM

JO IJPMA

Storm, die ik liefheb zing in mijn oren,
Ruisch om mijn leden met eeuwige kracht.
Doe me je voelen, doe me je horen
Leer me je zegezang, geef mij je macht?
Om eend're afkomst, om eend're erven
Om zelfde eenzaamheid. Om eigen smart.
Leer me als jij mijn vrijheid verwerven
Storm door mijn bloed, jaag door mijn hart.

Ik heb de winden tot makkers verkoren
De stormen heb ik van jongs af bemind
Eeuwig zal ik hen toebehoren
Hoort niet aan de storm, wat speeld met de wind?

SIC TRANSIT, EHEU! GLORIA.....

Met bijzondere belangstelling namen wij kennis van een artikel in „De Rotterdammer"
van 11 November 1935, waarin, handelende over de tijdschriften op literair gebied, de
deskundige steller wees op het droeve feit, dat „Opwaartsche Wegen ", eens het goed geredigeerde tijdschrift der Christelijke literatuurbeoefenaars,...... i n d e l a a t s t e
j a r e n in volslagen v e r v a l geraakt" (is). Deze constateering heeft ons diep getroffen. Wij hebben spoorslags de hand in eigen boezem doen verdwijnen, teneinde te
leeren bevroeden : waarin toch dit verval mocht bestaan en hoe het mocht worden beteugeld. Voorts zwegen wij, zooals ons dit onder zoo droevige omstandigheden betaamt.
Nu echter de Rotterdamsche tijdschriftspecialist in hetzelfde blad van 23 Januari jongstleden in ander, en thans verblijdend verband, nog eens afdoende vaststelt, dat Opwaartsche
Wegen volledig in staat van ontbinding is overgegaan, hetgeen hij blijkens den context
tot 1 Januari 1936 als zwaar verlies voor „de jongeren en ouderen in onzen kring, die
hun krachten willen geven aan den opbouw van een werkelijk Christelijke kunst" ten
diepste betreurt, moeten wij even in herinnering brengen, dat wij er nog zijn. Men ver
geve het ons ! Maar we snakken ernaar, om beterschap te toonen. Alleen, we willen
het ootmoedig erkennen, we kunnen het alleen niet af. Men reike ons dan de broederhand. De broederhand van straffe kritiek, weliswaar, is het, die we bij uitstek behoeven.
Welnu, het zij ons vergund, in dezen een voorstel te doen. In het laatstgenoemde paragraafje van den Rotterdamschen periodicus lezen we tot onze vreugde, dat er misschien
herstel mogelijk is. We hebben namelijk ook een „tijd, dat Opwaartsche Wegen nog
in glorie stond" gehad. Onze kortzichtigheid verwenschende, bekennen we, niet te weten :
waarin onze zoo onverhoopte algeheele collaps bestaat en waarin onze vroegere glorie
tot uiting kwam. Zou het niet mogelijk zijn, dat de deskundige medewerker aan „De
Rotterdammer" ons hielp met een zakelijk gemotiveerd, met feiten uit b.v. de I a a t s t e
d r i e j a a r g a n g e n gestaafd historisch overzicht, waarin de gang van glorie tot eerval voor ons wordt ontwikkeld ? Dit zou niet slechts voor o n s medicijn vormen, het
zou buitendien ook een zelfstandige wetenschappelijke prestatie zijn, zeer ten gerieve
van de „geschiedenis der Christelijke letterkunde ". Bovendien zouden we ons zeer verheugen, als onze Rotterdamsche vriend, die in het toonen onzer feilen een zoo waarachtige vriendschappelijkheid aan den dag legt, veredeld nog, om het zoo eens te zeggen,
door een minzame bescheidenheid, thans uittrad uit zijn anonymiteit. Zijn talent bloeie
toch niet verder in het verborgen ! Wij twijfelen niet, of hij zal ons met zijn autoriteit
willen dienen. Onze uitgever stelde zich bereid, zijn adviezen, mits in Opwaartsche Wegen
gepubliceerd, te waardeeren met een driedubbel honorarium.

BOEKBESPREKING

De geheime oorlog om de katoen, door Antoine Zischka. Uitg.: Erven
J. Bijleveld, Utrecht.
De titel dekt precies de inhoud. U weet dus wat U in dit boek beschreven kunt vinden.
Zischka schrijft onderhoudend en naar het schijnt gedocumenteerd. Het boek heeft een
tendens, en wel naar het eigen getuigenis van den auteur deze : te bewijzen dat wij eindelijk in de wereld e e n p 1 a n nodig hebben, een vooraf systematisch ontworpen staat
organisatie.
-huisodknge
De schrijver is van oordeel, dat indien de economische oorlog doorgaat op de wijze
waarop hij eeuw na eeuw gevoerd werd, met het resultaat : na elke overwinning tóch
de nederlaag, dat dan ten slotte een vernietiging op alle fronten tegelijk het einde zal
zijn. Dus reeds om redenen van zelfbehoud zullen we tot pacificatie moeten overgaan.
Bij alle afkeer die de historie van de strijd om het product bij ons wakker roept, dringt
zich aan de andere kant de gedachte op, dat deze veroveringsdrang, deze naijver en
broodnijd grenzen en horizonnen opengestoten hebben, om ruimte te maken voor
stromen van zegen. Dat wil zeggen : toch een Plan ten uitvoer brengen. Velen stellen
zich met dit inzicht gerust ; elk heeft van de beweegkracht achter deze distributie mogelijk een ander denkbeeld. Misschien rijpt de tijd, dat in plaats van het min of meer, vrome
of onvrome, (maar) speculatieve vertrouwen op zekere wetmatigheden geschokt wordt
door een blik op den Wetgever, als zij Hem eindelijk zullen horen in wat Hij zesde
en
zegt.
d.
B.

Nederland's roem, in het verleden en heden, samengesteld onder
leiding van P. H. Ritter Jr., met medewerking van Jan H. Eekhout, Dr. Ir.
H. J. v. d. Maas, Prof. Dr. P. H. van Moerkerken, Mr. Dr. H. Picard, Joh.
Raatgever, C. A. Sch i l p, Mr. G. Seret, Dr. C. Tazelaar, W. P. J. den Uyl,
W. C. van Veenendaal, Dr. A. Wisse. Uitg.: D. A. Daamen's Uitg. Mij.,
Den Haag.
De Bibliotheken geven de laatste jaren als inzet van hun boekenreeks een kloeke uitgave met „Varia", die dan onder één titel wordt samengevat. Of dit zuiver een soort tijdsverschijnsel is, dan wel eenvoudig een gevolg van onderlinge wedijver ? Wie weet het
Verleden jaar ging al het gerucht dat de Fa. Daamen in aansluiting op haar uitgave „De
Tien Geboden" een dergelijke bundel naar aanleiding van „Het Gebed des Heeren" zou
doen samenstellen, in de toekomst misschien zelfs een over „De Kruiswoorden ". De
bedenkingen die toen tegen deze experimenten geuit werden, hebben de Firma mogelijk
tot andere gedachten gebracht. Met het oog op de „opleving van het nationaal besef"
heeft ze nu een „zeer kloeke" verzameling van opstellen in het licht gegeven : over de
Betekenis der Koopvaardij, de Ontwikkeling van de Luchtvaart, Nederlands Droogmakerijen, de Ontwikkeling van de Nederl. Letterkunde, Onze Beeldende Kunst over
Handel, Uitvindingen.
Bovendien bevat het boek twee novellen : die van Eekhout blijkt een herdruk te zijn
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van een publicatie in Opwaartsche Wegen : Petrus Lammaert's Weerkeer, thans geheten : Polder en Zonde.
De verluchting bestaat uit een behoorlijk aantal reproducties naar foto's, gravuren en
schilderstukken. De typografie zowel als het plaatwerk maken een zeer verzorgde indruk,
sober, smaakvol.
De opstellen over de verschillende gebieden van de Nederlandse cultuur verstrekken
een overzicht ; ze vormen een inventarisatie, aan de hand waarvan de lezer zich kan
oriënteren. De verhandelingen over de Letterkunde en de Beeldende Kunst lenen zich
niet zozeer tot verdieping van kennis, ze zijn geschikter als „herhalingscursus ". Ze zijn
door het herhaaldelijk gebruik van de vaktermen althans ingesteld op enigszins ingewijden.
Het doel van de bundel heeft de schrijvers natuurlijk tot deze methode van behandeling
gedwongen. Ik had t.a.v. deze onderwerpen nu graag eens een „origineler" wijze van
voorlichting toegepast willen zien.
Desondanks -- dit boek verdient belangstelling. Het vertegenwoordigt in beknopte
vorm een bibliotheek van studiemateriaal. Voor velen zal het daarom waarlijk een „rijk"
bezit betekenen. d. B.

Gabriel, door Henriette van Eyk. Uitg.: Em. Querido's Uitg. Mij. N.V.,
Amsterdam 1935.
De wijze waarop Henriette van Eyk in deze geschiedenis van een mager mannetje het
leven parodieert is inderdaad opmerkelijk en In vele gevallen ook vermakelijk. Als ik
bedenk, waarom dit boek recht op bewondering heeft, dan geloof ik om de verdienste
van de fantasie, het telkens ontdekken van de wonderlijkste situaties.
Als een beletsel om het verhaal doorgaans geboeid te volgen heb ik echter gevoeld
het ontbreken van een bindende idee. Gevolg hiervan is m.i. de versnippering van het
gebeuren, zodra (goed halverwege) dat gedeelte uitgeschreven is, waarde schrijfster tenminste nog geprikkeld werd door reëele ervaringen van wat er om ons gebeurt. d. B.

Oranje en de opstand der Nederlanders, door Maurits Dekker. Historische roman. N.V. Em. Querido's Uitg. Mij, Amsterdam. 1935.
Dit boek, beginnend met Egmonds overwinning bij S. Quintin en eindigend met Oranjes
vertrek naar Dillenburg in 1567, vraagt dringend om een vervolg van één of meer deelen.
Oranje is hier noch de geloofsheld, noch de „van God gegeven leider", doch alleen de
eerzuchtige edelman, sluwer en voorzichtiger dan zijn brooddronken en ietwat botte
adellijke gezellen. De schrijver houdt zich echter niet in hoofdzaak met deze abele lieden
bezig, maar vertelt meer van het volk en de soldaten, economische nooden en troebelen.
Politieke en volksche hoofdstukjes wisselen elkaar af. De laatste doen even denken
aan de Coster's „Uilenspiegel ". Ze zijn interessanter en beter geschreven dan de ietwat
droge geschiedkundige paragraafjes, die niet boven de hoofdstukjes van een schoolboek over
geschiedenis uitgaan. Al met al is het een goed leesbaar boek over 't voorspel van den
tachtigjarigen oorlog. In een recensie las ik, dat de schrijver „zijn eigen kijk" op gebeurtenissen en toestanden gaf, en dit werd eigenlijk afgekeurd. Ik dacht, dat het juist
een deugd was, als een boek bewijst dat een schrijver zooveel karakter heeft, dat hij een
eigen meening heeft, en die ook op eigene wijze kan uiten. W. d. M.

Doodendans, door M. Osorgin. Geautoriseerde vertaling van Dr. Boris
Raptschinsky. A. W. Sijthoff's Uitg. Maatschappij N.V., Leiden.
De omslag met de Russische torens en een paar kruisen doet verwachten een of andere
geloofsvervolging beschreven te zien. Dit is echter geenszins het geval. Het is het verhaal
van een groepje revolutionnairen, let wel niet de geschiedenis van een revolutie. Wanneer
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wij bij revolutie denken aan de beschrijving van een volksopstand, de massale haast onpersoonlijke beweging der menschenkrachten, aan geweldige vervolgingen, doodslag en
moord, neen, dan is dit boek geen revolutie- document. Wanneer we echter ook de
revolutie vermogen te onderkennen in de werking en het reageeren der denkende menschen
en voornaamste geesten op de tijdsverschijnselen, dan is dit boek wel revolutiebeschrijving.
Het vertelt van een groepje bannelingen, eerst wonend in Parijs, daarna op Oléron en tenslotte in Italië, eenige jaren vóór tot kort na den oorlog. Er zijn verschillende zelfs uiterst
uiteenloopende karakters bij elkander, die, schoon eenzelfde doel beoogend, het over
de middelen toch niet eens zijn. Ook is in hun midden verraad. Wonderlijke figuren, uit
verschillende deelen van Rusland uitgeweken, die zich er over verwonderen dat de wereld
zoo klein is, men vindt elkaar altijd weer en heeft overal wel gemeenschappelijke bekenden en ook lotgenooten. Het balling -zijn heeft echter ook op deze menschen zijn vermoeiende en verslappende werking. Een enkele maal breekt daarom slechts de spanning
los, die we bij revolutionnairen verwachten en dan meestal nog individueel en ongericht.
Hun pogingen mislukken dan ook en we verwonderen ons er niet over. Daarna lezen we
over den wereldoorlog en in de beschrijving daarvan wordt het boek directer, krijgt
het meer vaart, dan wijken de persoonlijke bijzonderheden wat terug voor de geweldige
en diep ingrijpende en in alle opzichten verwoestende gebeurtenissen en veranderingen
uit dat tijdvak. We lezen zijdelings van Lenin en van de groote omwenteling en vervolgingen. Een duidelijke strekking vóór of tegen is niet aanwijsbaar. Het blijft de geschiedenis van een groepje menschen, met hun eigenaardigheden en hun idealen, met
hun avontuurlijke en spannende levens, verweven in allerlei moeilijkheden tengevolge
van hun maatschappelijk streven. Dit is alles met zorg getypeerd en het boek laat zich dan
ook met aandacht lezen. Het is niettemin een tragische geschiedenis : menschen vol vuur,
dat echter al te spoedig gedoofd wordt. Steeds gevaar, geen aardsche noch geestelijke
bevrijding en eindelijk de dood, vandaar de naam.
De vertaling kan ik niet beoordeelen, doch het Nederlandsch, dat we hier lezen is goed,
zonder vreemde constructies of woordvormingen. C. P. K.

Opstand in den Mensch, door Herman Kesser, met een voorwoord van
Andreas Latzko, vertaling Johan van der Woude. Uitgave L. J. Veen's
Uitgeversmij. N.V., Amsterdam.
In dit merkwaardige boek zijn drie novellen bijeengebracht, die absoluut los naast elkaar
staan, maar die a.h.w. met een accolade te verbinden zijn, waarachter we de titel van
het boek kunnen zetten. Want hoewel deze drie episoden uit de wereldgeschiedenis :
„De Zweep ", „Lucas Langkofler" en „Strassenmann", zich in uiteenliggende delen der
wereld en op verschillende tijden afspelen, in alle voelen we de heroïsche strijd om de
waarheid, om het ideaal van recht en eerlijkheid. Kesser brengt ons hier in aanraking
met de mensen, telkens wanneer ze in een tijd leven die onhoudbaar geworden is en onduldbaar, in een tijd die drijft tot de wanhoopsdaad van het sterven voor „de zaak", de
daad, die hier tot driemaal toe een Simsonsdaad wordt, in de tragische, maar grootse,
ondergang met de vijand.
Het eerste verhaal „De Zweep" speelt zich af in de tijd van het oude Rome met zijn
hatelijk contrast van Arena-feesten en de ellende der bedelende bevolking ; van de hoop
der laatste op verbetering van toestanden onder een nieuwe Caesar. „De Zweep" is het
meest bezeten deel van dit boek. Het proza is gejaagd en kortaf. De dialoog is bijna
snauwend, als was het tijdroof daar te veel aandacht aan te besteden. De feiten dringen
zich tegen elkaar in hijgende stuwing.
Merkwaardig is, dat eerst na het lezen van dat deel, de personen tot klaarheid komen
in ons bewustzijn, dat ze lichtend naar voor treden in hun noodwendige grootheid. Want
dan bezinkt de roering van de opgezweepte stijl, en komen de personen vrij, vooral de
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ene : Maro, de wagenmenner, die weet wat het volk van hem verwacht ; dat het hem
zal stellen boven den keizer. En hij geeft gehoor aan die stem, hoewel zijn broer ligt te
sterven, hoewel een vrouw zelfmoord pleegt om hem, en het gepeupel elkaar vertrapt
om hem te kunnen zien. Hij weet dat zijn weg gaat over lijken, maar het moet ; en als
hij wint bij de rennen, is zijn laatste gang langs de keizersloge. Daar treft hij de tyrannieke heerser met zijn zweep — laat de teugels los en stort achterover, terwijl het reeds
lang dreigende onweer losbarst en het volk juichend doorbreekt.
Het tweede verhaal „Lukas Langkoffer" is iets rustiger. We volgen gemakkelijker de
hoofdfiguur Lucas, een Duitse hugenoot, die met zijn makkers Parijs binnenkomt, enkele
uren voor de Bartholomeusnacht. Hier bezien we deze verschrikkelijke gebeurtenis eens
van een andere kant dan -gewoonlijk het geval is. Lucas komt In onaangename verwikkelingen met de maitresse van den koning, wiens verwoest en nutteloos leven ons met
enkele trekken prachtig wordt getekend. We krijgen een kijk op de feestende hofkliek,
op het walgelijke, ijdele en lichtzinnige leven, daar aan de vooravond van zo'n ontzettend
feit, dat ten slotte in zijn helse afloop, in enkele bladzijden bijna koel, maar daardoor
wellicht zo aangrijpend weergegeven wordt. Lukas sterft als een waanzinnige, half ontvleesd, met de degen in de vuist.
Van de geloofsmoed der hugenoten en hun leider De Colligny merken we ondertussen
weinig. Daarom lijkt het mij juist gezien van de vertaler, de oorspronkelijke titel
„Bartholomausnacht" te veranderen in „Lukas Langkofler".
Het derde verhaal „Strassenmann" staat het dichtst bij ons. Het geeft de toestand en
stemming in Duitsland weer, tijdens de inflatie. De nerveuze angst van de mensen Is belichaamd in Strassenmann, die zijn komende ondergang poogt te bedekken, door zich te
omringen met kranten, en door altijd maar bezigheid te zoeken. Stilstaan is dood, dus
voort, voort ! Dan op een nacht komen er inbrekers. De burgerlijk-nette straat komt in
beroering. Men critiseert de geheimzinnige heer Strassenmann, ofschoon men van de
toestand bitter weinig begrijpt. Als hij ten slotte zichzelf en zijn geliefde bloot geeft voor
de mensen, raast hij zich geheel uit en langzamerhand beseft men dat zijn ongeluk aller
ongeluk is.
Dit boek sleept mee. Vlak er achter zien we den auteur, die hartstochtelijk en ten dode
toe pleit voor zijn figuren, en dit doet in uiterste zelfbeheersing en voortreffelijk proza.
't Is inderdaad waar, wat Andreas Latzko zegt in zijn voorwoord, dat slechts zelden een
kunstenaar zich geroepen voelt, het lijden en onrecht zo door het eigen hart in zijn
pen te voeren.
Dat Johan van der Woude dit werk vertaald heeft is een verdienste, die niet genoeg gewaardeerd kan worden. Van der Woude was hier de aangewezen man. Getuigt dat niet
zijn eigen werk, waarbij we o.a. denken aan Straat Magelhaen ? V.

Else Buehler, Duitsch dienstmeisje, door S. Vestdijk. Nijgh & van Ditmar
N.Y., Rotterdam 1935.
Deze roman --- (roman ? roman ? enfin hoe men 't noemen wil) Is een vrij omvangrijk
boekwerk en het leek er op, of in evenredigheid daarmee de bespreking vrij uitgebreid
zou worden. Tenslotte kan ik echter het oordeel, tegelijk de waardering, in een paar
zinnen samenvatten.
Ik denk, dat de doorsnee-lezer van romans en verhalen het boek niet boeiend vinden
zal, dat hem het geval nogal banaal zal toeschijnen.
En toch : Else Bohler is een merkwaardig boek, indien men het ziet als een staal van
Vestdijk's opmerkelijke gave van aftasting van al adie onderbewuste, zich in kleine, onooglijke daden uitende gevoelens. Een boek, dat belangwekkender is voor de studie van
neurotische verschijnselen, van complexvorming e.d. dan als literatuur. Behalve dan
misschien de laatste zeventig bladzijden.
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De ik-figuur van het boek heet zich te bevinden in een gevangenis te Berlijn, opgesloten
wegens moord, wachtend op de executie. In die laatste dagen schrijft hij zijn biecht. De
beginbladzijden zijn zogenaamd geschreven in een overspannen stemming, nog zonder
veel systeem. De gedachten kringen rondom een „woord ", een uitdrukking, die met
een wonderlijke, magische werking tot het voltrekken van de daad aanzette.
(Opmerkelijk is, dat in de roman „Terug tot Ina Damman ", van dezelfde auteur, eveneens „een woord" op de hoofdpersoon een dergelijke obsederende invloed oefende.
Vestdijk heeft een bizondere aandacht voor de verschijnselen, waar ze zich voordoen als
„symbool ", als „symptoom ". Om zijn wijze-van-zien, en daarmee in verband zijn manier
weergave, lijkt m-ij deze schrijver voorshands het meest interessant. Indien wij het-van
materiaal, dat hij kiest, als min of meer bijkomstig kunnen [willen] zien, dan is Vestdijk
als kunstenaar iemand van betekenis).
Na de inleiding begint dan de ontleding van de voorgeschiedenis. Roodenhuis, student
in de rechten, woont bij zijn ouders. Hij tekent hen, zonder piëteit, als een paar door en
door burgerlijke mensen, zogezegd vrijwel enkel „lijf en zinnen ". De sfeer thuis irriteert
hem verschrikkelijk. Hoofdzakelijk het gedrag van zijn moeder. Als hij op een goede
dag in kennis komt met het Duitse dienstmeisje Else Bóhier, dan vindt hij in de omgang
met haar een verzetje ; het avontuur ontdekt hem aan zichzelf, het openbaart hem zelfs
meer : het wezen van de wederzijdse verhouding van man-en-vrouw o.a., bepaalde erotische en religieuze complexen, misschien zelfs de karakteristiek van het Duitse meisje
überhaupt, sommige trekken in het „Deutschtum" van deze tijd.
(De zeer overwogen bespiegelingen, het nauwkeurig analyseren van de detailoorzaken
leek me niet in overeenstemming met de [veronderstelde] psychische toestand van den
gevangene).
R. raakt Else na veel wederwaardigheden kwijt. Maar zij is zo zeer de aanvulling geworden
van zijn eigen tekort, dat hij tenslotte de drang niet weerstaan kan om haar op te sporen.
Boeiend is beslist de beschrijving vary deze recherche, die bovendien op geheimzinnige
wijze doortrokken is van die vreemde angststemming, die onlangs in Duitsland in geruchtmakende feiten een uitweg heeft gezocht.
Tenslotte : als „studie", als de kristalisering van allerlei tijdstendenzen, vormwording
ook van opvattingen die zich de laatste jaren aan ons allen min of meer opdringen, acht
ik dit boek van belang. Mij dunkt echter, dat zulke, ik zou haast zeggen „klinische rapporten", ook als ze zich met het anecdotische vermengd als lectuur aanbieden, uit handen
moeten blijven van zulken, die gevaar lopen er van te bezwijmen. d. B.

Hummeltje voor de lens, tekst van Jo Kalmijn-Spierenburg, fotografie
en verzorging Piet Margie. Baarn, Bosch & Keu n i ng, 1935.
Er zijn veel verrukte moeders, die de wonderdaden van hun eerste baby hebben trachten
vast te leggen op het blanke papier. (Later is daar zoo geen tijd meer voor). Doch er
zijn er weinige, die het zóó hebben weten te doen, dat hetgeen zij neerschreven ook beteekenis krijgen kon buiten de intieme sfeer der naaste familie-leden. In den regel is
het toch immers zóó, dat wanneer deze verhalen eens bij ongeluk aan het publiek worden
prijs gegeven, de lezer zich een beetje als een indringer voelt in een rijk, waar hij toevallig in verdwaald is geraakt, maar waar niemand eigenlijk op zijn aanwezigheid heeft
gerekend. Het intieme krijgt dan voor hem een al te intiem karakter, d.w.z. hij schaamt
zich zoo af en toe voor het „lieve" en „aandoenlijke" wat hij onder oogen gekregen
heeft en hij prijst het kind niet gelukkig, dat misschien later, als groote man, zich met al
die beminnelijke onnoozelheidjes zal hebben te confronteeren.
Jo Kalmijn-Spierenburg echter behoort tot die zeldzame moeders, die de „afstand" bewaren kunnen, als zij van hun kind vertellen, zoowel tegenover zichzelf als tegenover
het kind. En daarom is dit boek met zijn meerendeels voortreffelijke illustraties geworden
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tot een kostelijk geheel, waarvan men onbevangen en vol vreugde genieten kan. De geschiedenis van Hummeltje heeft niets „bijzonders". Het is de simpele geschiedenis van
alle hummeltjes, die in een gelukkig gezin geboren zijn en die -- voor zoover men dat
van ouders ooit met eenig recht zeggen kan ! -- „verstandige" ouders de hunne mogen
noemen. Laten daarom in de eerste plaats jonge menschen, die pas getrouwd zijn of aan
den vooravond van hun huwelijk staan, dit mooie boek koopen en lezen. Want het is
niet alleen een „mooi" boek, het is ook een „wijs" boek. Dat ligt er niet met wat dikke,
zwaarwichtige woorden bovenop, maar dat zit er binnenin ! Daarom kunt gij er ook niet
overheen lezen.
Ervaringen, die gerijpt zijn in een open moeder- en menschen-hart, zijn naast allerhande
grappige waarnemingen neergelegd op de bladzijden van dit boek. Daarom is het niet
alleen een „aardig" verhaal geworden, maar in al zijn noodzakelijke „onvolledigheid"
een gids voor andere jonge vaders en moeders, die te kampen hebben met allerlei primaire opvoedingsmoeilijkheden. En dat is van bijzonder groot belang, omdat over deze
moeilijkheden in den regel zoo heel vluchtig door de betrokken ouders heen geloopen
wordt, terwijl juist hier meestal de kiemen worden gelegd voor een ontwikkeling ten goede
of ten kwade van het karakter van het opgroeiende kind.
Wij hopen, dat mevrouw Kalmijn deze „objectieve" vizie op het aan haar toevertrouwde
kinderleven zal weten te behouden, zij zal er nog zeer veel vruchtdragend werk mee
kunnen doen. Want niets is zoo goed om van te leeren dan ervaringen, die geschift en
geordend zijn door een geest, die het vermag „afstand" te nemen tegenover zichzelf
en tegenover de anderen, die met haar in deze ervaringswerkelijkheid betrokken zijn.
Een boek, dat de zon meebrengt in onze kamers, is helaas een zeldzame verschijning geworden in deze jaren. Hier is zoo'n boek : neem, kijk en lees ! H.

Sprekende Schrijvers, door G. H. 's Gravesande.
Amsterdam. 1935.

J. M. Meulenhoff,

Elke schrijver leeft min of meer verscholen achter zijn werk in een „schoone onvindbaarheid", om met Boutens te spreken. De werkelijkheid van den auteur en die van zijn
werk zijn nu eenmaal twee verschillende werelden, hij mag dan nog zoo zeer realist zijn
of nieuw-zakelijk, en al bestaat er ook nog zooveel verband tusschen uiterlijke en innerlijke belevenissen van den schrijver en die van zijn sujetten. En dat is geen wonder,
als men bedenkt, dat het werk van geen enkelen schrijver een copie der werkelijkheid
is (gesteld dat dit mogelijk ware), maar altijd opgebouwd uit herinneringen en wenschdroomen, de twee groote gangmakers der fantasie.
Zoo kan het u gebeuren, dat gij een schrijver ontmoet, wiens werk gij gelezen hebt, en
dat gij ten hoogste verbaasd zijt, dat hij er zóó uitziet, en dat zijn gedaante zoozeer afwijkt van die, welke gij uit 's mans werk had gemeend te kunnen reconstrueeren.
Is het nu wel zoo noodig om met een schrijver een meer persoonlijke ontmoeting
te hebben
In de nog steeds onder literatuurgeleerden bestaande strijd tusschen hen, die beweren,
dat men een kunstwerk geheel uit zichzelf kan en moet verklaren, en degenen, die voor
een juist begrijpen de bestudeering van het verband tusschen een kunstwerk en het persoonlijk leven van den schrijver onmisbaar achten, zou ik mij zeker onder de laatsten
scharen, hoezeer de eersten ook van zuiver literair-aesthetisch standpunt gelijk hebben.
Want elk kunstwerk betreft in laatster instantie den mensch (in 't algemeen) en voor
een dieper indringen in het oeuvre van een auteur, vooral in de wordingsfactoren daarvan,
kan men de wijdere beschouwing, waarin ook de mensch (de schrijver) noodzakelijkerwijze
betrokken moet worden, niet achterwege laten.
Wat onze tijdgenooten-schrijvers betreft, een persoonlijke kennismaking van hen met
hun lezers zou wel wat bezwaarlijk zijn. Gelukkig is hierin thans voor een deel voorzien.
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's Gravesande heeft het voor ons gedaan. Door hem zitten wij met Ter Braak op De
Kring te Amsterdam, in Vestdijk's sobere kamer ergens In Den Haag, of een halve nacht
met Van Vrieslandt onder het genot van een glas roode port te praten over leven en
literatuur.
Het literaire interview is een genre op zichzelf en moet zeker veel minder eenvoudig zijn
dan de argelooze lezer wel meent. 's Gravesande echter heeft zijn sporen op dit gebied
verdiend, getuige de vele vraaggesprekken die „De Gulden Winckel" in den loop der
jaren publiceerde. Deze zijn thans in dit boek gebundeld. Het is misschien een bezwaar,
dat sommige daarvan al een tiental jaren geleden plaats gehad hebben, maar anderzijds
is een momentopname van de hoofdgedachten en meeningen van een schrijver tien jaar
geleden soms wel verrassend door verschillen met nu.
Zoo zien wij dan Greshoff, die velen wellicht voor een losbandig bohemien hielden, als
een noest werker, wiens noestheid nog bevestigd wordt door het portret van zijn doorgroefd gelaat boven een openhangende kiel. Wij leeren de literaire hobby's en lotgevallen
kennen van Vestdijk, die zeker een belangrijke figuur onder de jongeren is, hoe men ook
over zijn werk denken moge (dat een groot protestantsch dagblad terwille van zijn lezers
hem voor een vies pornograafje uitmaakte, was een schande), en zien Walschap, niet
als een mager, bleek man met scherpe trekken en zielsdiep borende oogen, maar rond
en vriendelijk, zooals hij blijkt te zijn, met zijn baby op de knie voor zijn tuindeur zitten.
In het geheel zijn er vijftien auteurs geïnterviewd, n.l. behalve de reeds genoemden :
Aart van der Leeuw, Frits Hopman, Geerten Gossaert (het bekende, van geest tintelende
gesprek van 1924, ook het oudste uit den bundel), Bloem, Van Genderen Stort, Dirk Coster,
Van Oudshoorn, Ary Delen, W. Elsschot en Maurice Roelants.
Behalve portretten van deze schrijvers vindt men bibliografieën en proeven van hun handschrift opgenomen ; jammer is het alleen, dat het niet duidelijk is of deze laatste op de
ware grootte gereproduceerd zijn.
Zoo heeft 's Gravesande ons voor de schrijvers van dezen tijd gegeven, wat weleer
d'Oliviera deed voor de Tachtigers en na-Tachtigers. Het is een welkome verrijking voor
de literatuurstudie van nu en later geworden. G. KAMPHUIS.

Het Gemeenschapshuis der Werkeloozen, door Jacq. Engels. Uitgeversmaatschappij „Contact". Amsterdam 1934.
Een verslag van het sympathieke werk in bovengenoemd verzamelpunt voor werkelozen,
naar ik meen gevestigd aan het Westeinde te Amsterdam. Dit werk, uitgaande van een
vrijzinnig-protestantse groep, staat onder leiding van den religieus-socialist Engels. Wie
zich Orhet knellende en benauwende werkelozenvraagstuk interesseert (en wie doet
dat momenteel niet ?) moge van dit werkje kennisnemen. Het is boeiend, als alles wat
met het hart geschreven is en onmiddellijk uit de practische werkelijkheid voortkomt.
Alles, wat op dit ogenblik helpt, ons sociaal besef te versterken is ons welkom, uit welke
principiële hoek het ook komt. Want primair staan we in deze tijd van nood als mensen
allen naast elkaar, op één gemeenschappelijke basis van verantwoordelijkheid. Ik kan
daarom niet nalaten, ook in dit literaire tijdschrift een hartelijke aanbeveling voor dit
werkje te schrijven. Gewonnen als ik voor dit werk ben door de practijk van een werklozenkamp, dat tot m'n rijkste herinneringen behoort. Laten we als „literaire" mensen
geen seconde de harde werkelijkheid vergeten, die ons geestelijk streven omringt. Als
ons literair werk niet op allerlei manier z'n impuls en z'n kritiek mee-ontvangt uit de
totaliteit van de tijdsproblematiek, als onze „humanitas" er niet bij wordt uitgedreven
tot onder de Hoogste Kritiek, dan varen we er geestelijk niet wel bij, ons deze luxe
V. d. L.
in deze tijd te gunnen.

