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W. E. DEN HERTOG

OFFER
Een offer is niet : wierookgeur uit gouden kaar,
noch 't heffen van den zilveren pateen ;
en niet de gift van goed en gul gebaar,
noch 't vroom gedenke aan lieven van voorheen.
Een offer is : Godzelf, die zich ons gaf,
geteisterd lijk gespannen op de lucht,
zZ j n droeve gang naar het gespalkte graf,
zijn willig bukken in doods bitse tucht.
Een offer is : onder 't gescheurde buis
het trotse hart, dat Gods genade vraagt;
de stugge schouder, die doorschaafd van 't kruis,
toch met zijn armoe de uitgeputte schraagt.
Een offer is : door God gebroken zijn
tot de bereidheid van het laatste bloed......
Ach wijs mij Heer ! hoe tel ken kere mijn
weerspannig leven zich U off'ren moet.
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W. E. DEN HERTOG

GOD IN HET MIDDEN

Wij spraken veel loze woorden,
rammelende gebeden, voor U neergeteld
als op een marmertoonbank geld,
hoopten nog dat Gij verhoorde.
Wij zeiden ook kwistig U dank,
-- klatergoud voor karaten
dede of we niet hoorden in hiaten
echo's van valse klank.
Gij kwaamt, wijl wij riepen :
Verstomd, beeft in ons stuntelig gebaar
de felle schrik voor de waarheid, die wij laf ontliepen......
Maar Uw wonder geschiedt
in on sal bekennend zwijgen
dat wij 't gerechte vonnis niet krijgen......
Gij zijt, een lied,
langs ons gestreken.
Wij luisteren stilontroerd en klein,
hoe G' openbreekt het groot geheim
Uw spreken.
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WILLEM DE MÉRODE
25 JAAR DICHTER
Wanneer een dichter 25 jaar achtereen zijn verzen heeft overgegeven, dan is daar ook
niets meer in dat leven verborgen gebleven, dat niet naar buiten is gekomen.
„Daar is geen ding, dat ik voor mij behield".
Dit leven is een lange biecht geworden. Een zoeken en tasten langs vele wegen. Een onrust
en worstelen om vrede. Een zwerven langs moeilijke en donkere paden, om terug te
gaan, naar wat verlaten was. Daar zijn jaren voorbijgegaan, „in allen nood en bitterheid ".
Er viel een kruis-schaduw over zijn weg. Als een gehavende heeft hij gehuiverd om verder
te gaan.
„Wat ben ik ver gegaan, wat heb ik véél gezworven
Mij heugt niet meer 't begin, noch 't doel van dezen tocht.
En 'k hunker, (die ik min, zijn reeds voorlang gestorven,)
Naar de benauwenis der laatste ademtocht ".
Al maar zoeken, „vergetelheid en rust, en zonde en zorgloos leven ".
Er zijn bundels kwatrijnen verschenen, die ik altijd heb gezien, als een angstig handenwringen, waaruit ontzaglijke gebeden opstijgen. Worstelen, om eindelijke genade. Dat
leven moest gebroken worden. En het is gebroken. En het is gevallen bij het Kruis.
Nu is hij in 's levens loopgraaf oud geworden, maar zijn ziel ligt geknield op den drempel
van Gods huis. Zijn eindelijke doel.
Over zijn verzen is nu gekomen de gouden verheuging, om de stille, Goddelijke, gestad ige trouw.
Dit was de verloren zoon. Maar er is blijdschap geweest, voor de engelen Gods.
Immers is 't zoo, dat het hart dat niet zwierf nimmer thuis kan komen.
In dit zwerven en thuis komen is het leven van dezen dichter geteekend. Hij was verloren en is gevonden, deze was dood en is weder levend geworden.
't Is niet moeilijk het leven en de groei in zijn werk te ontdekken.
Reeds in de eerste bundel -- dat is nu 25 jaar geleden -- toen zijn tocht begon, in „Ge3

stalten en Stemmingen" komt hij als een eenzame en moegezworven ziel bij zijn ontvloeden
ouderhuis.
Hij had de wereld gekozen. Na de eerste storm is hij terug geslagen. Gehavend, maar
niet gebroken.

„Ik kwam naar huis, te zoeken
vergetelheid en rust...
en zonde en zorgloos leven
wordt schóóner mij bewust......
Ach, dat reeds de eerste stonde,
dat reeds in de eerste nacht
Ik, trots mijn moeders kussen,
naar andre weelden smacht ;
Dat mijn onbandig harte
niet eerder zwijgen zal,
Vóór Ik die zoete togen
opnieuw verkrijgen zal ;
Voor ik, (nog toeft het donker),
hun bitterheid ten hoon
Mijn ouders erve ontsluipe,
voorgoed verloren zoon.
Dit is een weenend bedrog, een onwaar berouw. Hier kon 't einde niet zijn, omdat er geen
overwinning is behaald. Opnieuw is de reis begonnen, naar een vergelegen land.
In de tweede bundel die verschijnt, „De Overgave" zijn twee verzen opgenomen „De
Vader” en „De Zoon ".
De jaren zijn gegaan. Vader is ouder geworden en wacht. Er is een hunkering om terug
te gaan. Een heimwee naar 't vaderhuis breekt door de verzen : „Nam uw gena den
looden last mij af ", en breekt de bede open :
„Red me uit pen doel van dit gewis verderf.
En laat mij U nog eenmaal vader noemen,
En noem mij eenmaal zoon, aleer ik sterf."

Maar verder dan deze bede komt het niet.
In „De Donkere Bloei" is 't gebed en de open armen van zijn moeder, die hem trekken.
Zij weet dat „wroeging zijn eenige spijs" is geworden. Hij is in een vergelegen land, zijn
goed doorbrengende overdadig) i j k levende. Weer komt een opstaan en een teruggaan.
Hij sluipt naar huis.
„Het was al avond, toen hij 't huis genaakte ".
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Daar is nog de wereld, daar is nog alleen maar een opstaan, geen ingaan.
„Hij stond te treuzlen in den schauw der linden
En zag zijn ouders door den lier der blinden."
Hij keert opnieuw, nog eens wordt de reis ondernomen. Nog eens de reis naar een ver gelegen land. De laatste worsteling tegemoet.
Dan komt de bundel „De Verloren Zoon ", waarin het geheele leven wordt overzien.
Dit zijn verzen, waarin getast en gesidderd is, om den kern van dood en leven. Nu is 't
ernst geworden. Nu is er een overwinning gekomen. Hij is nu opgestaan, maar er is meer.
Hij is tot zijn Vader gegaan. Hij heeft tot zijn Vader gezegd : Vader! ik heb gezondigd.
Hier is dan de vervulling van de religieuze wet, dat a I I e s moet verloren worden, om
alles te behouden. Nu is de ziel verbaasd en door deemoed geslagen. Nu is deze ziel aan
zichzelf ontheven.
Hier zijn de laatste oogenblikken
Nu ben ik stil en wit van binnen
En van de wereld onbewust,
Ik kan alleen nog U beminnen,
ik heb het leven afgekust.
Voor moeders zoen en teedre armen,
Voor vaders grondeloos erbarmen,
Ik dank, God ! voor Uw liefde ! ik dank!
Dank is 't laatste, en liefde 't meeste geworden. De eindelijke zege is behaald. De wachter
van Eenzaamheid wist de juiste ure.
Dan zijn er verzen gekomen, met een rust, een stilte, een vrede, die alle verstand te
boven gaat.
Hier is de nieuwe mensch
En dan ga ik met al mijn leed

Den schemerenden avond binnen.
En alle waanzin van beminnen
Valt van mij als een lastig kleed.
't Bloed deint zoo rustig en zoo breed
Van golving door mijn hart ; de zinnen
Zijn zuiver of ze opnieuw beginnen
De groote waak, die leven heet.
't Is alles wonder en gewoon,
De wereld spiegelt zich zoo schoon
Of God ze heden had geschapen,
5

En ik ga, als de eerste mensch
Vervuld van een geheime wensch
Naar Uw gelaat tevreden slapen.
Zoo eindigt voor mij deze lange strijd. Hier is nu een kinderlijk ootmoedige ziel, één die
de verlossing heeft gevoeld en 't oude leven heeft uitgedaan.
Nu gaat er een wijde rust van hem uit. Hij is van koninklijken bloede. Dat heet gadelooze
ontferming.

Daar is nu ook bij ons dankbaarheid. Wij hebben veel van hem ontvangen, ook bij ons
is de dank het meeste. Maar daar is nog meer, alzoo zeg ik u, er is blijdschap voor de
engelen Gods.
A. J. VAN DIJK.

H. M. VAN RANDWIJK

SOMS.....
Soms, als ik bij je ben,
in je veilige liefde geborgen,
een geluk dat geen schaduw kent
dan het naderend afscheid, morgen,
ben ik bang dat die blijdschap niet
ontvangen is, maar wordt misdreven
in het laatst ommuurd gebied
waar wij God geen gelijk willen geven.
6

E. LEGRAND

SCHULD
Het is niet goed te zeggen dit:
laat één maal het geweldig zijn,
dan : sterven zonder pijn.
Het is niet goed, het is niet goed,
al is het zoet
den beker tot den grond te drinken
en in vergetelheid te zinken.
Want G i j hebt het zoo goed gemaakt,
dat zorg noch pijn ons nu genaakt,
want G ij tooit Heden als een bruid,
U w lente lacht, U w groen spruit uit.
En God, — voor deze schande sla mij stom -ook deze vrouw, zij was Uw eigendom.
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)AN H. EEKHOUT

N ELlA
(Fragment uit den roman „Aarde en Brood")

Opgedragen aan mijn vriend J. v. U.

Nu is Nelia van hem, Petrus Lammaert.
Hij moet zich daar den dag door onder de wrochting telkenmaal op bezinnen en dan wordt het hem warm van weelde. En eveneens wanneer hij
zich nevens heur te slapen strekt, is dit in het bizonder alzoo, en in de voorvroegte van den nieuwen dag, als hij, eerder dan zulks voordien placht te
zijn, ontwaakt na een rijke rust.
Ook thans is hij wakker geworden voor den uurslag van opstaan.
Nelia ligt met den rug naar hem toegewend. Hij luistert naar den kalmen
gang van haren adem. Hij durft zich niet te bewegen uit vreeze van haar
te wekken. Hij schouwt over haar heen naar het raam. De ruiten zijn grauw
van den nacht, en in de kamer staat de eendere grauwte. Buiten rucht niemendal. Toch voelt hij dat de aanvang van het licht niet verre meer zijn kan.
Nelia verroert zich.
Hij houdt den adem in, Petrus Lammaert. Neen, het is niet door hem dat
zij verroert, en zij is weeral stil.
...... Nelia, denkt hij.
Hij denkt welhaast niets dan den naam : Nelia.
Nelia: zij is het 'al, zij is zijn leven. Zij is de koele teug water na driekwart stonde gierig pikkens op het laaie oogstveld. Neen, meerder, veel
mèèrder is zij. Zij is het drinken en tevens de dorst, Nelia. Ge raakt
van haar nimmer verzadigd en toch is uw verfangst vrij van onrust. ja
dat is Nelia: de dronk en de dorst.
Petrus Lammaert sluit een wijle de oogen. Blijdte doorzindert hem, daar,
t
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diep. Hij verweigert de neiging zich vlakt i ngs te keeren teneinde breeder
nog deze bl i jdte te ervaren. Hij opent van her de oogen. De grauwte van
den nacht is traag aan het zwichten. Het schijnt wel lijk of er sneeuw op
het erf gevallen ligt. Dat vagelijk witte moet sneeuw zijn. De eerste sneeuw.
Ze zijgt vroeg dit jaar. Djoeke van den kasteel berg heeft hem een vlijm wi ntergetijde voorzegd. Djoeke van den kasteelberg is uitzonderlijk wijs, in ontallige
zaken. Ontegenspreekl i j k is het, dat het overnacht gesneeuwd heeft. Het
is op het moment klaar zichtbaar. Djoeke zal wederom zijn gelijk bekomen.
Weer verroert Nelia. Nelia speurt het genaken van den morgen reeds.
Neen, zij slaapt voort.
....., Nelia, peinst Petrus Lammaert. En zijn blik taakt haar teêr, taakt
de ronding van het wit scheemrend vleesch van heuren schouder, verplaatst
zich naar haar hoofd, volgt de golving van haar haren, die zoo schoon zwart
zijn en glanzen. Er is een van hare vlechten uiteen gegaan en nu ligt dat
haar daar gespreid op de blanke peluw.
Zij is van hem, Nelia.
Behoedzaam schuift hij de hand naarwaar die haren liggen en langzaam
strijken zijne vingertoppen erover. Zacht, glad en koel is Nelia's haar.
Hij dringt zijn hoofd dichterbij en ruikt nu den vreemdaardigen goeden
geur ervan, waardoor eene weldadige prikkeling door zijn bloed gaat
varen die geen uitgesproken begeerte is, maar entwat als een fijne bedwel-ming veroorzaakt. Dit duurt een pooze.
Dan bevindt hij zich eensklaps in rugge l i ngsche houding en hij beseft niet
hoe het gekomen is. Doch Nelia sluimert nog steeds.
Hij staart naar boven.
In een nog grauwendige grijste verkeeren de balkingen van den zolder.
Nergens een gerucht, tenzij den dunnen maatslag van het uurwerk op
den schouwmantel. Over een korte spanne, een half uur, rekent Petrus
Lammaert, zal de uchtend uchtend zijn en zullen de hoenders lawijt maken
en de beesten duldig rumoeren in den stal. Nelia gaat met de beesten
om lijk of zij het te eeuwiger tijde gedaan heeft. Zij is kloek, Nelia, spijts
haar uiterlijke broosheid van gedaante. Zij moest evenwel haar nijveren
een luttel temperen. Een vrouw die een kind draagt, en dan in zulk een
gevorderdheid, mag niet zoo slaven. Hij heeft haar hieromtrent dikwijls
verwittigd. Hij zal het straks doen. Doch zij hoort kwalijk naar hem,
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Nelia, en zij belacht hem over zijn zorge met haar milden lach.
Dat kind dat Nelia zal laten geboren worden ...... dat kind ...... Hij zou
van onvrede kunnen vervuld worden vanwege de waarheid ten opzichte
van dat kind...... Toch is er niets daarvan. Hij kan met den geest vrijelijk
tasten naar een onvrede binnen zijn borst. Er is niemendal. Het kind zal
het zijne wezen, omdat het uit Nelia is. Wrikkeloos weet hij dat het Nelia
volkomen gelijken zal, dat het hare oogen zal hebben, haar rechten, smallen neus, haar wel l igen mond, en haar natuur. Neen, niets, niets van den
ander. De liefde van een dragende vrouw kan het kind in haar gansch
vormen naar haar eigen beeld. Djoeke heeft het hem onlangs verluid,
Djoeke die alles doorkent. Daarom zal het hem behooren, gelijk Nelia
hem behoort. Met Nelia heeft een versch leven ingezet op den kleinhof.
Zelfs vader met zijne kwaadgedachten omtrent den hof en zijn leven schijnt
te wankelen in zijn ongeloof. Het is allemaal Nelia, hier, op den hof. En
de pas gereten brok beemd is Nelia. Zonder haar komst zoude het nooit
geschied zijn. Het had Nelia van noode. En eveneens...... Djoeke, die vader
overreed heeft met zijn kennis en raad en daarna dadig bijstand geboden
heeft met het werk. De kleinhof bezit op het oogenblik een pril brok akker,
't welk bezig is rijp aan het worden ter ontvangenis van de vrucht. Het
zal een sterke vrucht zijn, volgens Djoeke, -- een sterkere vrucht dan op
het oude veld.
Petrus Lammaert stelt zich beeldel i j k voor, hoe het vocht van den nieuwen
grond zi j pt door de takkene leiding en vloeiing vindt gelijk door een buis
naar de steil afgegraven grachten. Dat beweegt, lééft daar nu, daar in de
duisterheid van de aarde, mijmert hij. Met het water vliedt de vloek van
den hof, heeft Djoeke gekond. Djoeke staat ook hier in zijn gelijk. Jaren
en jaren heeft hij, Petrus Lammaert, onder den dwang van dien zoogenaamden vloek een stuk van zijn leven bedreven. Djoeke heeft deze uit Neen, Nél ia deed het ---, Nél ia !
zinnige zwaarte van hem weggenomen .. Neen,
Wellicht dat de hof nu groeien zal van een kleinhof tot een groothof, dat
een droom in niet al te afgelegen toekomst wezenlijk wordt en men spreken
zal over den hof der Lammaerts als over de zate van een koningsboer,
gelijk in het verleden...... Och, zulks is eigenlijk zuiver vermetele tooverij
van het brein van hem. Doch het is zoo plezierig diergelijke plannen te
en wagen uiteen te vezelen. En met Nelia is niets onmogelijk. Zij drijft
...
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zijn droom opwaarts tot roekelooze hoogten, en zijne daden meteen.
Petrus Lammaert monkelt, onbewust.
Er is eene wemeling van wondere blinkende dingen voor zijn oogen, dingen,
gebeurens, welke komen zullen. Ze wirrelen door malkander. Zijn hoofd
wordt er doezerig ijl van, en moe wel.
...... Het sneeuwt, murmelt hij in gedachten, ......Het sneeuwt......
Dan slaapt hij.
Het lijdt echter niet lang aleer hij voor den tweeden keer ontwaakt. Nelia
is opgestaan. Het is dag. Een groezige dag waar entwat van den nacht aan
blijven kleven zal, de heele zonneronde. Dat bewerkt de winter, en er zijn
nog vele dusdanige dagen in het verschiet.
Petrus Lammaert is recht gerezen. Hij beluistert het, hoe Nelia in de
keukenkamer hiernevens het rooster uit den buik van de buisstoof licht
en het weder terug op zijn plaats schikt. Hij verwijt zichzelve een dagslaper
te zijn en een breker van zijn plicht. Nelia is aan heur taak begonnen en
hij toeft te bedde als een goe-lever. Indien hij nu nog zwaar gebeuld had
den dag van gister......
--

Hij maakt aanstalten eveneens op te staan, de deken geheel van zich af te
werpen. Maar hij hoort naar de geluiden die Nelia teweegbrengt. Hij verneemt plots den ronk van het vuur in de kachel. Dan hoort hij de voetstappen van Nelia zich verwijderen naar de waschkeet en hij ziet in den
geest de doening welke zij aldaar thans verricht. Zij staat, Nelia, voor de
groote spiegelscherf aan den keetmuur en ontvlecht haar haren. Snel titselen
heure vingers. Nu schudt Nelia met een ruk van hoofd en schouders heur
haren gansch uit malkaar zoodat zij haren rilden rug bedekken met hunne
zwartheid, en grijpt naar de ijzeren kam. Zij trekt met de linkerhand de
vracht van haar zwaar haar over de linkerborst en het bovenlijf een luttel
zijwaarts gebogen doet zij de kam bijten door de haren. Dat geeft entwat
als een geknetter. Zij is hiermede gereed en vlecht opnieuw. Dat loopt
heel rap, heel vaardig, met gesten die schoon zijn om zien. Schoon ook
om zien is het, hoe zij de haren in een vrong draait tegen het achterhoofd
en hoe zij de spelden wegvat van tusschen heur lippen en ze steekt, één
na één, door de dikke koorden van het haar. Daar staat Nell a. Daar staat
zij, in dit huis. Daar staat het geluk van zijn ziel .....
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Een hoender fladdert tegen het venster.
Petrus Lammaert smijt de dekens van zich af en springt uit de sponde.
Schielijk kleedt hij zich.

Nu zit hij daar naar Nelia te staren terwijl zij schei op schei afveurt van
het grauwe brood dat zij tegen haar borst prest. Het geeft hem onwillekeurig zijn moeder in de herinnering. Op dezelfde plek overzijds de tafel
alwaar Nelia doende is met de bekommering voor het eten, heeft moeder
gestaan en het brood gesneden.
Nelia, zegt hij.
Zij stopt van snijden en blikt naar hem.
-- Neen, niets...... ik peinsde ..
.

tuurt naar buiten.
De sneeuw ligt op vier vingers dikte op het erf en de gronden. Boven den
polder, vlakbij den kleinhof, zwermen kraaien, schieten omneêr naar iets
onbekends, een kapot gedierte, rat of muis, en kresschen daarbij gelijk
verrimpelde klappeien-van- wijven van het gehucht, hangend over hun halfdeur. De uitgestrekte effene witheid der landen onder de wijde droeve
goorheid van den winterhemel pakt Petrus Lammaert voor het eerst in
zijn leven ; een zot gevoelen, waarvan Nelia de oorsprong is.
Er steekt nog meer in de lucht.
Ja, bevestigt Nelia.
-- Daar is vader.
De oude Lammaert zet zich aan.
Zwijgend bidden zij gedrieën.
Zij eten.
Het loopt, wendt de oude Lammaert zich tot Petrus. -- ik zag het gister

nog.
Zijne zegging is strak, zooals immer.
De vriezing zal 't in het korte wei belemmeren.
-- Niet zoo rap, of de vorst zou al schielijk moeten losbreken. Sneeuw is
geen ijs.
-- Djoeke zegt......
De oude man buigt zich over zijn bord, wrevelig. Voor Petrus is Djoeke
een soortement van god. Voor hem niet. Hij blijft met beide zolen op den
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bodem dezer wereld. Petrus leeft in visioenen : Djoeke — Melia...... Zoo
gewis als Petrus is van het ontwateren van dat stuk, is hij geenszins. Hij
heeft langer bestaan dan zijn zoon, heeft het immers nog geweten dat de
beemd door als het ware een net van slooten verkaveld lag in kinderachtige
partijtjes...... En wat leverde het ? Gewas zonder waardij, bucht voor den
vuilhoop. Veel grondsop is feel i j k, vooral wanneer er brutsel i ng in schuilt.
En dan...... de klei kan in zichzelve eveneens krank zijn. Een vloek blijft
een vloek. Geen Djo n het verhelpen. Wie den doem ervoer gelijk
hij, Frans Lammaert.......!
....
Ettelijke geslachten zijn erdoor getroffen geworden, hier, op dezen hof. Altijd is de vloek van den grond op de menschen
overgegaan, en de beesten. Rampe op rampe. Hij-zelve is nog de geringst
bezochte geweest : Petrus, de scheef geborene, is goddank gezond. Maar
het wroeten, hier, blijft wroeten, beulen zonder kans op bate. En zulks is
afkomstig van den vloek. Alleen de Heer God vermag het, een dusdanige
vermaled i jd i ng op te heffen. Maar wat kent men van God ? Welke woorden
moet men spreken teneinde Hem te verbidden ? Och, ge d ràagt dan maar,
drààgt„...,. Uw leven is lijk een woonst zonder vensters, het is er duister,
ge ploetert voort in den duistren...... Er weegt een last op u, die u met
de jaren al verder neerwaarts dwingt naar de aarde...... tot ge stort in den
kuil van uw graf. Dan hebt ge geleefd, ge hebt mogen ademen ...... en 'tgeen
de Heer God voorts met u van zin is, ge hebt het te verbeiden.
De oude Lammaert ziet naar Nelia, lang. Nelia bemerkt het niet dat zij door
hem wordt gadegeslagen, zijne oogen haar keuren gelijk het zoo menigvuldig reeds gebeurde. En ...... Ha-ja, moet hij opeens den ken, ...... ha-ja,
wel I icht......
Petrus is al naar den stal vertrokken voor de voedering. Ti jel i j k slurpt de
oude Lammaert de laatste teug koffie uit de ronde drinkkom. Hij staat op,
en vestigt scherp de oogen op Nelia, aanvankelijk op haar lichaam, dan op
haar gelaat. Hij steunt met de handen vlak) i ngs op de tafel en nijgt het opperlijf licht naar haar over.
Nelia, lééft het ?
Hij stelt de vraag op een gestrengen toon die Nelia een paar tellen verwart.
De vraag brandt voort in zijn pupillen.
Dan zegt Nelia vast en overtuigend
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-- Het lééft, vader,
Een ondeelbaar moment is het Nelia, alsof er over het strak bruin, schier
houten aangezicht van Frans Lammaert entwat weeks verschijnt, men kan
niet verklaren hoe. Zij hoort hare eigen zekere zegging naklinken.
bekwaam is zij tot den logen. Zij weet dat die logen gerecht is, en Petrus
weet het, en Djoeke van den kasteelberg. Het is voor het geluk van allen.
Nerveus strengelt zij de vingers tezaam. Mocht vader zijn vraag van her doen,
zij zoude den moed niet langer hebben hem te bedriegen.
Melken zal 1k doen van den uchtend, zegt de oude Lammaert. Hij verlaat
de kamer, met eigenaardig stramme passen.

Zoo

Zoo schuiven de dagen van het seizoen den winter in. Op de eerste
sneeuwing valt een felle vriezing die aanhoudt met een hardnekkigheid als
zal de wereld voorgoed binnen haren ban gebonden zijn.
Op den kleinhof is het bedrijven van den arbeid thans ingekrompen tot
feitelijk slechts de verzorging der beesten. Petrus heeft nog wat tarwe ge
daarmede de leste hevige wrochting volvoerd. Hij heeft nu ruim-dorschten
tijd voor zichzelve, tijd waarmede hij geenen weg weet, tijd die hem vol
hinder schijnen zoude, wanneer niet Nelia daar was, Nelia om te bed roomen
te bespieden in heure gebaren, gedoente, te helpen bij het zwaarste. Hij
wil niet dat Nelia zich naar den steenput begeeft teneinde het drinkwater
te akeren. Het is met de gladheid voor Nelia niet zuiver. — Ge zoudt
kunnen stuiken, Nelia, en u schrikkelijk bezeeren. En van melken is Nelia
eveneens ontheven. De oude Lammaert duidt sedert dien morgen niet dat
zij s lameu rt. -- Een vrouwmensch gelijk gij moet haar gemak houden. en
daarbij : Mete is tegenwoordig onwillig en verpootelt alsaan als ge onder
haar zit.
Petrus weet dat zijn vader het maar verzint, van dat verpootelen ; Mete
laat zich even kalm de melk afnemen lijk voordezen. Ook Nelia weet dit.
Het is Petrus en Nelia merkelijk, dat vader een luttel ontwricht is uit zijn
oude doffe evenmaat van leven. Wel is zijn mond nog even mismoedig als
altoos, zijn heele uiterlijk wezen nog even verbitterd versloten en ondoordringbaar, doch in zijne handelingen is entwat openbaar geworden van
inwendige drift, een jongtekracht, zoudt ge verluiden, schier entwat van
hoop, ondernemingszucht......
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Voor Petrus is hij nooit anders dan een man geweest, die taai, doch afgebakend zijn plicht pleegde, op tijd den cijns van de schuld, welke op den
hof last, wist te vergaren. Hij was een donker in zijn eigen verdokene, één
die geleerd heeft de juiste palen te ontdekken van zijn leven en zijne mogelijkheden, die nimmer bloeien zouden van fortuin. Hij had macht genoeg bezeten om eenes ondergang te keeren, maar geen macht genoeg een doel
van grootheid te bestreven en eens, misschien, den vloek af te wentelen
van den hof. Hij voelde zich niet vrij door dien vloek, hij vermeende dat
het van onnut blijken zou, te trachten zich te ontworstelen aan diens greep.
Nu echter is er eene verandering met hem.
Eens spreekt de oude Lammaert Petrus aan :
Petrus, ge moet de kribbelatten van 't paard eens nakijken, er is reparatie
noodig -- ; en tegen dat Krone kalft zult ge 't slietschot moeten verzetten.
— Gaat ge 't kalf van Krone niet verkoopen ?
De oude Lammaert laat een weerwoord hierop achterwege en verwijdert
zich. Ja, nu kan Petrus een kentering bij vader niet meer betwijfelen. Het
kalf van Krone zal blijven ! Dat is tegen de gewendte van vader. Vader ziet
weister in het toekomende, heeft evenzeer droomen gekregen als hij, Petrus.
Petrus vertelt het aan Nelia.
-- Ziet ge, Nelia, we gaan nu den berg op.
-- Ja, zegt Nelia zacht.
-- Zijt ge er niet blij om ?
Ja, herzegt Nelia, bijkans fluisterend.
Als Petrus zijn betoog wil voortzetten, belet Nelia het hem.
-- Petrus, heeft Zanne niet naar mij gevraagd toen ge gisteren de waren

bij haar gehaald hebt ?
Petrus schokt met de schouders.
-- Neen. Zanne heeft een kwaadaardigen aard. ik kom er, ze bestelt mij en
ik kan naar den N i klaas keeren. Maar dat zal wel genezen bij haar, Nelia,
met het smelten van den winter in 't voorjaar. Neen, ge moogt niet
schreemen Nelia. Dat is Zanne niet waard.
Och, zegt Nelia, ik schreem niet, het is zoomaar..... .
-- Ge hebt toch water in uw oogen.
Nelia glimlacht.
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Het is niets niet, Petrus, ga maar aan uw werk.
Zij is alleen.
Zij veegt met den rug van haar hand langs haar oogen.
Ze heeft zeernis, Nelia. Niet enkel om Zanne, haar zuster, die geen omgang
met haar wil hebben sinds zij met een kleinboer getrouwd is, doch voornamentlijk terwille van Petrus zijn vader. Opnieuw heeft ze moeten ontwaren, dat zij hem tot zijn dood met haar bedrog geblind dient te houden
voor de waarheid : dat het kind, daar binnen de wanden van haar lijf,
niemendal deelachtig is van het bloed van zijn zoon, het bloed der Lammaerts.
Al nijpender wordt zij genoopt te volharden in deze begoocheling. Het komt
haar niet, dat zijn blik haar telkens omvangt. Soms vermoedt zij iets van
argwaan in dien blik en is het haar of zijne lippen zich openen willen met
weer de vraag aan haar : of het nog lééft...... ? Zulk een blik schrijnt haar en
beklemt haar. Nooit mag hem de waarheid veropen l i j kt worden...... doch
zoo het een misdracht werd ?
Nelia huivert.
Des avonds als Petrus voor haar op de harmonica wil spelen gelijk het zoo
vaak geschiedt, moedigt zij hem aan met een gulzig : -- Ja. En Petrus speelt,
gedempt en aandachtig, meerder in de hooge tonen dan gemeenlijk, meerder
met een waarlijk te onderscheiden melodie. Wanneer hij echter even staakt,
zegt Nelia schril
Neen, neen.
Niet meer ? vraagt Petrus verwonderd en plots ietwat ontrust.
Neen, speel maar. Ik ben voorzeker wat moew...... Neen, niet wegzetten.
Speel maar. Ge weet wat ik het gaarne hoor.
Petrus speelt door.
Hij kan de muziek van zijne gedachten niet weêrvinden.
...... Wat scheelt Nelia?
Hij eindigt van spelen.
Nelia reageert er niet op.
Later op den avond -- de oude Lammaert is te bedde getrokken — vraagt
hij Nelia of zij wat voor hem verbergt ? of zij zich ziek voelt of pijn heeft ?
Nelia glimlacht weder. Petrus Lammaert gelooft Nelia's glimlach.
Ge weet toch wel dat vrouwen gelijk ik somtemets zonderbaar zijn ?
Neen, niets is er, Petrus.
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H. DE BRUIN

BIJ EEN SCHILDER
Al deze dingen hier dicht om ons heen,
die 'k rakelings bereik, en wilde m i jen,

wijl ze zo wankel lijken en niet lijen

dat iets ze roert geen hand, geen blik, geen naam.,....
:

hij bracht ze in dit kleine huis tesaam
van heinde en verre tijden en kontrijen —
maar in het droomheelal der schilderijen
stelde hij ze vast, als werelden uiteen.
Zoals hij door het huis loopt en niet rept,
maar wandelt argeloos en reeds ontwend
aan een van deze dingen nog te roeren,
is er een lichte hoede : 't sentiment,
dat tussen al de vormen die het schept
de ruimten wederbaart uit de kontoeren.
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AANTEEKENINGEN
BIJ DE

MARTS-TENTOONSTELLING

De visie op het landschap, door Jacob en Willem Maris tot uitdrukking gebracht, is ons
niet alleen zeer gewoon en vertrouwd geworden, maar zelfs door hun tot heden voortbestaande, talrijke navolgers wel een igszi ns in d iscred iet gebracht. Daarom juist is het
goed, dat de thans aangerichte tentoonstelling gelegenheid biedt om tot de oorsprongen
der vernieuwing van onze schilderkunst in de tweede helft der vorige eeuw terug te gaan.
Want daar, en niet in wat door anderen gedurende latere decenniën in dien geest min
of meer verdienstelijk gewrocht werd, ligt de grootste kracht van deze beweging.
Het werk dezer schilders wordt meestal gerekend tot het impressionisme. Maar deze
naam past toch eigenlijk voornamelijk voor Willem Maris. Zijn bekende uitspraak : „Ik
ben geen schilder van koeien, maar van licht" kan dit staven. Maar het feit, dat zijn beide
broers meer dan impressionisten waren, doet ons hun waarde ook hooger stellen. Het
bruinachtig-rose van sommige zijner doeken (of kan de tijd van invloed op de kleur geweest zijn ?) met koeien in een weiland, de soms wel te wilde en met bravoure geschilderde, lichtvangende rietbosschen en bebladerde struiken houden het op den duur minder
goed uit tegenover de klare wijdheid en wijsheid van Jacob en de onaardsche, maar tegelijk
dieper aardsche krachten openbarende, droomen van Matthijs.
Een van de grootste verdiensten van Jacob en 'Willem is zeker wel, dat zij het Hollandsch
landschap herontdekt hebben. Vooral Jacob Maris heeft als geen ander de ruimte en de
fijne nuancen van licht en lucht in dit land begrepen. En men kan veilig zeggen, dat
deze visie der Haagsche School tot heden toe niet overwonnen is, zoo diepgaand heeft
hij de mogelijkheden daarin doorproefd en in zijn doeken verwerkelijkt. Want de Hol
landschapschilders van thans zoeken bijna alle hun motieven in het buitenland-landsche
onder een helderder en strakker zon en in een minder subtiel geschakeerd licht. En
ik geloof niet, dat men voorloopig een derde, weer andere, maar even monumentale
Nederlandsche landschapsverbeelding kan verwachten na die van de 17e en de 19e eeuw.
Voor den kunsthistoricus zal het zeker van belang zijn de ontwikkeling, het experimenteeren en de wederzijdsche beïnvloeding der drie broers na te speuren. De tentoonstelling biedt hiertoe volop gelegenheid en bevat zelfs meer dan één stuk, dat slechts
als curiosum te beschouwen is, maar voor het wezenlijke van hun kunst niet zoo veel
te beteekenen heeft (b.v. een copie naar Veronese's „Maria met het kind Jezus ", naar
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Rubens' „Venus en Adonis" door Jacob, en andere vroege teekeningen en schilderijen).
Als ik tusschen de drie broers moest kiezen, zou ik zeker Matthijs het hoogst stellen, maar
dan toch niet zoo heel ver daarna Jacob noemen. Van hoeveel beteekenis de kunst van
Willem echter ook moge geweest zijn, men kan hem toch moeilijk „grootsch van visie en
monumentaal in zijn verwezenlijkingen" noemen, zooals Dr. Knuttel doet in de inleiding
tot de catalogus der door hem met zooveel ijver en liefde samengebrachte tentoonstelling.
Willem Maris is een knap en durvend virtuoos, een geestig verteller en een scherp,
ofschoon tamelijk eenzijdig waarnemer, blijkens zijn te talrijke stukken met eenden langs
den slootkant en vee in de weide. En in die werken, waarin hij het dichtst komt bij de
grootsche, synthetische wijze van zien, welke de kracht van Jacob's kunst is, heeft hij
zeker het meest bereikt. Maar om werkelijk van monumentaal te kunnen spreken,
moet men toch bij de laatste zijn. In z ij n werk is het impressionisme overwonnen.
Steeds meer worden zijn levende kleuren helder en ijl, hoewel zonder eenige ver
abstractie, immaterieel en van een zeer verfijnde tonaliteit. In zijn, uit het-schralend
materiaal zijner schetsen zelf gecomponeerde, stadsgezichten en landschappen heeft hij
de Hollandsche atmosfeer op een Hollandsche wijze begrepen, wat duidelijk blijkt door
daarmee te vergelijken hoe Fransche impressionisten als Monet en later, Signac ditzelfde
landschap zagen. In Maris' werk is niets uitbundigs, niets van klaterende effecten, maar
een diepe wijsheid, verhevenheid en dramatische kracht, die door een tot het uiterste
gebrachte atmosferische verfijning een wonder van gedragen dichterlijke schoonheid zijn
geworden. Het is trouwens bekend, hoe hij daarbij wortelde in de Hollandsche traditie,
hoeveel hij b.v. voor zijn stadsgezichten te danken heeft aan de Vermeer van het
gezicht op Delft.
Tenslotte dan nog Thijs Maris, de eenzame, dien de broers al vroeg als de knapste van
hun drieën beschouwden, wiens droom het verst rijkte en wiens onvervuldheid het grootst
bleef. Het is geen verklaring om te beweren, dat hij een idee -fixe volgde en dat zijn kunst
een pathologisch geval werd, zooals de inleiding der catalogus doet. Heeft elke kunstenaar
niet zijn idee -fixe, waardoor hij juist zijn hoogste hoogten kan bereiken ? En ik wil dan
maar niet eens van het pathologische spreken, dat men voor buitengewone kunstenaars
zoo gaarne en gemakkelijk bij de hand pleegt te hebben. 1
In vroegere werken moge zijn romantiek soms nog te Duitsch aandoen, nog iets te veel
sentiment hebben, ook dan ligt er reeds een groote teederheid, een prille
droomsfeer over zijn schilderijen en vooral ook in zijn aquarellen (die even als
voor Jacob en de heele Haagsche School een vernieuwde en bij uitstek zich voor
hun bedoelingen leenende uitdrukkingsmogelijkheid waren). Het aantal van zijn werken
is niet groot op deze expositie, maar toch voldoende om bij benadering zijn
ontwikkeling te volgen, al zouden wij, juist bij hem, die zooveel experimenteerde (vinden
wij niet al cubistische tendenzen ?) gaarne meer zien. Na een periode van een
overigens onpathetische, maar soms wat tooneelmatige romantiek (maar hoe voornaam en
fijnzinnig zijn dan reeds zijn portretten) schijnt zijn palet lichter te worden tot de open
helderheid van het kind met de citroen, het prachtige doek in grijze, lichtblauwe en
)

1}

Het is te hopen, dat binnen afzienbaren tijd eens een monografie de beteekenis van dezen belangrijken
en veel te weinig bekenden kunstenaar, in het volle licht zal stellen.
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gele kleuren uit het Haagsche Gemeentemuseum. Daarna wordt de kleur zwaarder, in
steeds meer omnevelde en aan de werkelijkheid geabstraheerde visioenen komt wat
in hem leeft tot de grenzen van zijn uitdrukkingsmogelijkheid. Zwaar van zwoeging zijn
deze droomen, de zeer dikke, bijna egale verfkorst en het jarenlange werken aan een
stuk getuigen er van. De boomen van „Het betooverde woud" doemen vaag en fantastisch voor onze turende blik op uit grijze en groenbruine nevelen ; groote vrouwenfiguren
maken zich nauwelijks los uit de van een rijk gevoel verzadigde schemering, waarin
zij sluimeren. Een adem van elementair en geheimzinnig leven vaart door deze kleuren
die haast niets meer dan rythmen zijn van een naar een zilverig paars neigend grijs en roodbruin.
Het (veel vroegere) landschap „De vier molens" biedt merkwaardig vergelijkingsmateriaal
met de landschappen van Jaap Maris. Waar deze helder en open is, zelfs bij de fijne,
grijze schemer der Hollandsche luchten, is Thijs' schilderij doordrenkt van een avondlijke weemoed, een donker zwijgen en wachten.
En ook diens etsen : „Het betooverde kasteel ", „De kathedraal van Rouaan", waarvan
elke afdruk een andere staat is en dus opnieuw getuigt van zijn eeuwig zoekende en
tastende droom, hebben die fijnheid in een net van lijnen en lijntjes, die iets tot uit•
drukking brengt van wat deze aan alle realiteit ontzwervende geest in steeds subtieler
schakeeringen trachtte te bereiken. En ook hierin was hij een meester.
G. KAMPHUIS.
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H. BARE NDRE(;T

TREURWILG
AVONDMAAL.
Mijn hart wil woeker en mijn brede voeten
hebben hun duizend tenen diep gekramd
in aardes bloed ; en groeien, war, en wroeten --mijn lijf wringt zich omhoog in bidden- moeten
terwijl 't sap door haar stam naar boven vlamt
mijn armen, handen, vi ng'ren staan verkrampt
van jaloezie naar 't lustoord van mijn voeten
en reiken, tot 't vergif hun bloei verlamt.
Volregen nu Uw bloed en wijn, ter schroeiïng,
op Uw vergroeide boom, die wenend noodt
Uw toorn, Uw lijden, krimping en verzoening,
dat niet de dauw Uws lichaams, dat Uw brood,
mijn takken spijst tot harts genoegdoening,
' k niet met Uw kracht de bodem anker, loot na loot.
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H. BAREN DREC;T

KNOTWILG
Zie God dat ik nog sta ! ik streef met al mijn takken
door nood en nacht omhoog om U alleen gekweld ;
een bliksem, neergezweept, greep mij in wit geweld
één tel en 'k ben gescheurd tot twee gezengde wrakken.
Nu gorglen regens in mijn hart, de dood versnelt,
en knagen door mijn tronk de wormen en de slakken
mijn God, wild wrikt de wind om mij in 't slijk te smakken
en ik wil leven, Gij hebt mij naar 't licht gesteld.
Maar dan om U gekweld zijn en niet mogen groeien —:
in machteloze armoe smeek ik 't uit naar U ;
'k had willen botten duizend loten, 'k doe het nu
als een misvormde : ik zal tieren in mijn boeien.
Maar dat ze mij nog snoeien en daar baat, uit slaan,
terwijl ik wrocht om 's levens wil — trek het U aan !
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OP DOOD SPOOR
Herman Robbers heeft zich onlangs naar aanleiding van een bespreking van 'Top Naeff's
nieuwe roman .Een Huis in de Rii", bitter beklaagd over de lichtvaardige en oppervlakkige wijze, waarop onze letterkundige kritiek zich over het algemeen uitgelaten heeft
over dit boek. Het strekt dezen nobelen schrijver, die voor het welzijn van onze letterkunde steeds onvervaard op de bres heeft gestaan, ongetwijfeld tot eer, dat hij het
werk van een kunstzuster in bescherming neemt tegen de aanvallen van een jongere
generatie, die de rust en de bezonkenheid van zijn oordeel mist.
Want laten wij dit terstond erkennen : er is veer waars in Robbers' klacht over den
stand van onze letterkundige kritiek ; aileen: wij gelooven niet, dat voor haar euvelen
uitsluitend de personen in kwestie aansprakelijk moeten worden gesteld.
Niet aileen het maatschappelijk en economisch leven, maar ook het geestelijk leven
heeft in de laatste jaren ingrijpende veranderingen ondergaan en als gevolg daarvan is
er een steeds wijdere kloof ontstaan tusschen de oudere en de jongere generatie. Dit
geldt ook ten aanzien van de schrijvers. En zoo komt het, dat er tusschen hetgeen oudere
en jongere schrijvers in hun werk nastreven, diepgaande verschillen aan den dag getreden
zijn, die tot veer wederzijdsch wanbegrip aanleiding moesten worden.
Nu is daarmee natuurlijk allerminst het falen van een groot deel van onze letterkundige
kritiek v e ron t s c h u I dig d, maar wei is daarmee verklaard, waarom er een tegenstelling in waardeering tusschen oudere en jongere schrijvers en kritici moe t zij n, die
in een verreikend verschil van geestelijke gesteldheid haar oorsprong heeft en daarom
niet door de the 0 ret i s c h e overweging kan worden uitgewischt, dat de algemeengeldigheid van het kritisch oordeel dergelijke verschillen van geestelijke gesteldheid
overbrugt.
In theorie moge dit waar zijn; in de praktijk kan ons deze overweging slechts richtsnoer zijn. Verwerkelijken kunnen wij haar niet, daarvoor zijn wij, ook in den geest,
b e per k t e menschen.
Robbers zegt in zijn meer genoemd artikel : .Jk voor mij heb in mijn jonge jaren van
mijn voorgangers en meerderen geleerd, dat men moet trachten ieder te beoordeelen
object te meten met den maatstaf, te beoordeelen naar het ideaal van zijn soort". "En,
voegt hij er aan toe, .Jk ben rustig overtuigd in deze houding mijn waarheid te zullen
blijven vinden tot mijn dood toe".
Hiermede is inderdaad een der grondwaarheden uitgesproken der letterkundige kritiek.
En het is zeker volkomen terecht en volstrekt niet overbodig haar nog eens te hooren.
Kritiek, die niet in de eerste plaats zich ernstig bezig houdt met de bedoelingen van
den schrijver en zich afvraagt in hoeverre deze bedoelingen door hem verwezenlijkt zijn
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schiet in haar taak schromelijk te kort. Van alle waarachtige, billijke kritiek is dit het
uitgangspunt. Dat kunnen wij ons nooit duidelijk genoeg voor oogen stellen.
Maar -- en hierin verschillen wij met Herman Robbers principieel van meening -- ons
„laatste" woord in kritisch opzicht is dit niet. Wij hebben niet alleen te oordeelen,
of een schrijver zijn bedoelingen verwezenlijkt heeft, maar wij hebben ook de innerlijke
waarde van deze bedoelingen te beoordeelen. Litteratuur is niet iets neutraals, dat wij
in een bepaalde, van het overige leven gescheiden sfeer der schoonheid tot ons nemen.
Juist als schoonheid raakt zij ons g e h e e I e 1 e v e n. Zij kan ons schaden en ten goede
komen, zij kan ons armer en rijker maken, ons met onrust vervullen en vrede schenken.
Daarom mogen wij als kritici niet onverschillig blijven tegenover den inhoud van de
bedoelingen, waardoor een kunstwerk gedragen wordt.
Men verschuile zich hier niet achter de uitspraak, dat het kunstwerk doelloos is, omdat
het geen ander doel dan de schoonheid heeft. Want deze uitspraak miskent ten eenenmale
het feit, dat elke kunstuiting, zij het op bijzondere wijze, bewustmaking van bepaalde
menschelijke bewustzijnsinhouden is, die overgedragen worden op den daarvoor ontvankelijken persoon. En juist de suggestiviteit, waarmede de artistieke verbeelding is
toegerust, maakt, dat dèze bewustzijnsinhouden dieper en sneller in den geest doordringen
dan andere, die met een geringer kwantum suggestiviteit geladen zijn.
Een christelijke letterkundige kritiek althans kan er niet op vertrouwen, dat door middec'
van de schoonheid alleen maar „goede" of „onschuldige" bewustzijnsinhouden worden
voortgebracht, want zij weet, dat ook de schoonheid bij den val betrokken werd en dat
er daarom door haar geen opzichzelf „goede" of „onschuldige" gedachten kunnen worden
gewekt. Daarom zullen ook haar kritici zich nimmer ontslagen kunnen achten van hun
socialen taak. Hoewel zij als letterkundige kritici voortdurend nauwgezette aandacht
zullen hebben te besteden aan de k u n s t w a a r d e van de aan hun oordeel onder
werken, zijn zij daarnaast verplicht de geestelijke gesteldheid, die uit het betref--worpen
fende werk spreekt, te beoordeelen. Het eerste mogen zij niet zonder het laatste doen
en het laatste niet zonder het eerste.

Deze eenigszins uitvoerige opmerkingen als inleiding tot een beschouwing van den jongsten
roman van Top Naeff waren noodig om te komen tot een zoo zuiver mogelijke bepaling,
van het standpunt, dat o.i. de letterkundige kritiek der Protestantsche Jongeren in te
nemen heeft tegenover een groot gedeelte van de litteraire productie van het oogenblik,
waarvan — zooals wij zien zullen -- „Een Huis in de Rij" zulk een treffend voorbeeld is..
Top Naeff beschrijft in haar boek het leven van den violist Gustaaf Rippe, die, na een opleiding aan het conservatorium, waar even de perspectieven van een concertloopbaan'
in groote stijl voor hem opengaan, leeraar aan de muziekschool in een provincie-stadje
wordt en daar artistiek en geestelijk ten gronde gaat. Deze begaafde mensch sterft den
verstikkingsdood in het klam en drukkend provincialisme als een ridder van de droevige
figuur. Een posthuum meesterwerk is het eenige zichtbare spoor, dat er van zijn begaafd
overblijft.
-heid
Wij hebben hiermee het hoofdthema van den roman voor ons liggen en kunnen daarvan
aflezen de moeilijkheden, waarvoor de schrijfster zich heeft geplaatst. Want wat moet
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zij ons doen gelooven ? Dat deze Gustaaf Rippe inderdaad een groote geest was, zoodat
wij van zijn t r a g i s c h e n ondergang kunnen spreken. Immers zoo zij er niet in slagen
mocht ons te overtuigen van de geestelijke grootheid van dezen vioolleeraar, zou haar
roman het aanzien krijgen van een tamelijk sentimenteele geschiedenis, waarbij het
dilettantisme de Kunst (met een groote K) adoreert, doch aan het wezen van het kunstenaarschap, dat, zooals alle niet-geromantiseerde kunstenaarsbiografieën bewijzen, tegen
heel wat druk bestand is, te kort doet.
Is zij hierin geslaagd ? Leeft deze Gustaaf Rippe in onze herinnering na als een groot musicus,
die, eenzaam op zijn hooge post staande, bezweken is voor de vereende machten van het
benepene en klein-zielige ? Of was er in dezen mensch niet zoo heel veel minder bene
dan in zijn medemenschen ? Wanneer wij denken aan zijn verhouding-pendsklizg
tot zijn vrouw en kinderen en tot zijn vriendin Hilde ; wanneer wij nog eens in gedachten
nagaan, hoe deze kunstenaar eigenlijk stond tegenover zijn kunst, rijzen er toch wel vragen,
die ons aan Rippe's werkelijke grootheid twijfelen doen. En wij vragen ons af, of al de
haat, die de schrijfster uitstort over Rippe's omgeving wel zoo heelemaal gerechtvaardigd
is, als zij ons wil doen gelooven. Is deze Rippe niet zelf een zwakkeling, een man zonder
merg in zijn botten, en vooral : iemand, die telkens zoodra hij in artistiek opzicht een
kans krijgt, het er hopeloos bij liggen laat ? Kan een waarachtig kunstenaar zijn zooals
Rippe is, die een prachtig instrument ongebruikt laat tengevolge van een liefdeshistorie,
om maar iets te noemen ? Had de schrijfster hier het kunstenaarschap niet met meer
nuchterheid moeten zien ?
Dat wij deze vragen stellen, moge erop wijzen, dat de schrijfster ons niet ten volle overtuigd heeft met haar boek. Zij heeft voor ons te veel ruimte gelaten tot twijfel aan de
tragische grootheid van de figuur van Gustaaf Rippe. Wij kunnen medelijden gevoelen
met dezen man, dien het lot van dit leven trof, maar wij kunnen hem niet bewonderen.
Zijn ondergang heeft niets tragisch. En het aanschouwen ervan brengt ons dan ook geen
verheven noch louterende gedachten. Wij kunnen hoogstens besluiten met de pessimistische eind-conclusie : zoo is het leven nu eenmaal ; dit doen de menschen elkander
in hun domheid en bekrompenheid aan !
De levensvizie, die uit dezen roman spreekt, staat niet alleen in onze letterkunde. Integendeel zij beheerscht nog altijd een aanzienlijk contingent van onze litteraire productie.
Men karakterizeert haar gewoonlijk als de realistische, maar vergeet daarbij, dat „realistisch" hier nooit beteekenen kan werkelijkheidsgetrouw zonder meer, omdat het den
mensch niet gegeven is d e werkelijkheid te zien. Wij kunnen nimmer verder komen
dan „onze" werkelijkheid en daarom lijdt elke kunstopvatting, die pretendeert een met
d e werkelijkheid overeenstemmende levensuitbeelding te geven aan een pretentie, welke
zich niet verwezenlijken laat.
Tegenover de pretentie van de realistische kunstopvatting : het leven is zóó, laten zich
andere opvattingen stellen, die even reëel, maar van uit een anderen gezichtshoek het
werkelijkheidsveld benaderen en daardoor ook tot een gansch andere uitkomst leiden
dan de z.g. realistische levensvizie.
De realistische levensvizie, zooals wij die uit tal van romans, in het bijzonder van onze
oudere schrijvers en schrijfsters, kennen, dateert uit de negentiger jaren der vorige eeuw.
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Zij ontstond als reactie op een overwegend romantisch gerichte levensverbeelding, zooals
die bijv. uit Hildebrand's „Camera Obscura" tot ons spreekt. Zij bracht ons in aanraking
met een nieuwe wereld van gedachten en gevoelens. De oude, verburgerlijkte levens
werd ontleed tot op haar laatste bestanddeelen.
-opvating
Dit proces heeft zich op het gebied der romankunst afgespeeld in een bepaalden vorm.
Het bestond daarin, dat de levenswereld van den burger aan een grondige zielkundige
ontleding onderworpen werd, met als resultaat een groep menschen, die zich in niets
van de andere menschen, waarop de burger pleegt neer te zien, onderscheidde. Al deze
realistische romans hebben dit gemeen, dat zij een leven ontmaskeren willen, dat in zijn
naaktheid en armoe verborgen ligt achter een schijn van zedelijke braafheid en maatschappelijke welvaart.
Klassiek is hier altijd de roman „Armoede" van Ina Boudier-Bakker, waarin deze ontmaskering zoowel op de waardigste als op de meest consequente wijze is geschied. Ook
Top Naeff heeft, gelijk ze zoo vaak deed, in „Een Huis in de Rij" willen ontmaskeren.
Zij heeft de voosheid willen ontmaskeren van de liefde van Hilde, Rippe's vriendin, zij
heeft de laagheid willen ontmaskeren van het provinciaal milieu, waarin Rippe gedoemd
was te leven ; maar bovenal heeft zij willen ontmaskeren de figuur van Toos, Rippe's
vrouw, die in de troebele sfeer van het provincie-stadje doorgaat voor een ideale echt
doch die in werkelijkheid door haar -laag-bij -de-grondsche mentaliteit en haar-genot,
eerzucht haar man's leven vernielt en zijn kinderen doet mislukken.
Het mag Top Naeff als een groote verdienste worden aangerekend, dat niettegenstaande
het feit, dat zij deze Toos, met haar haat en wrang sarcasme van bladzijde tot bladzijde
achtervolgt, deze vrouw voor ons, lezers, toch een „mensch" gebleven is, die op hare
wijze met het leven, dat haar opgelegd werd, in het reine tracht te komen. Alle spot
en hoon over dit hoofd uitgegoten, hebben niet kunnen verhinderen, dat er in ons hart
een warm gevoel van mededogen gebleven is voor deze domme en bekrompen mensch.
Dat Top Naeff dit heeft weten te bereiken, achten wij naast de voortreffelijke staaltjes
van schrijfkunst, die deze roman bevat, de voornaamste winst van haar jongste pen nevrucht.
Hiertegenover staan groote bezwaren. Op één daarvan hebben wij reeds de aandacht gevestigd: de figuur van Gustaaf Rippe heeft ons, vooral als kunstenaar, niet overtuigd.
En dan : dit boek is veel en veel te omvangrijk geworden. Zooals men weet is dit een
kwaal, waaraan tegenwoordig zeer vele romanschrijvers en -schrijfsters lijden. Chris de
Graaff heeft daarover onlangs voortreffelijke dingen gezegd. Wanneer Top Naeff haar
stof binnen het bestek van een novelle had tezamengedrongen, zou onze litteratuur naar
alle waarschijnlijkheid verrijkt zijn met een klein meesterwerk gelijk „De Straat" van
Ina Boudier-Bakker. Thans echter wordt de lezer afgemat door een op den duur irriteerend
te veel aan venijn en doorzuurde geestigheid. En wij kunnen het bijna niet begrijpen,
dat de schrijfster zelf niet genoeg gekregen heeft van haar sarcasme.
Maar ons grootste bezwaar tegen dit boek hebben wij nog niet genoemd. Wij hebben
zoo straks opgemerkt, dat de realistische levensvizie, waaraan het ontsproot, in de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstond, daarmee is echter tevens gezegd, dat deze
levensvizie h a a r t ij d h e e f t g e h a d. Zij heeft ruimschoots de meesterwerken
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voortgebracht, waarin haar' waarheid voor het nageslacht bewaard gebleven is ; doch
zij heeft nu haar beteekenis verloren voor het aspect der titteratuur. Aan de t e g e n w o o r d i g e lezers geeft zij steenen voor brood.
In onze dagen is er voor een levensvizie als die welke spreekt uit „Een Huis in de Rij"
geen plaats meer. Zij die boeken lezen — het zijn er niet zooveel meer ! — en vooral
zij die Nederlandsche romans lezen —, verlangen van hun lectuur een andere eind
dan deze, dat het leven nu eenmaal zoo is. Het is niet volstrekt noodzakelijk-conlusie
het leven, ook niet het leven in een klein provincie -stadje, met de oogen van Top Naeff
te zien, dat wil zeggen : met een liefde tot de menschen, die machteloos heen en weer
geslingerd wordt tusschen bitter sarcasme en al te teerhartig medelij .
Men kan ook de menschen liefhebben, zooals ze zijn, zonder sarcasme en zonder medelij,
maar dan moet men, zooals in het Evangelie staat, eerst God liefhebben met geheel zijn
hart en met geheel zijn ziel en met geheel zijn verstand en daarnaast den naaste als
zichzelven. Wie zoo de menschen lief heeft, staat anders tegenover hen, dan de realis~
tische romanschrijvers. Zijn levensvizie mondt niet uit in een negatieve of hoogstens
sceptische eind -conclusie, want ook de somberste menschen- duisternis wordt doorschenen
door Gods in Jezus Christus geopenbaard Liefdelicht. En dit niet, vooral niet, omdat de
schrijver een happy end voor zijn historie zoekt, maar omdat het leven zoo i s voor
wie het ziet met de oogen van het geloof.
Wanneer wij ons nuchter deze vraag voorleggen : wat hebben de lezers aan een boek
als dit van Top Naeff ? Dan moet daarop helaas het antwoord luiden : Zeer weinig. Want
de levens, zooals zij in dit boek geleefd worden, zijn verkeerd geleefde levens. Dat geldt
zoowel van de figuur van Hilde Brunt, Rippe's vriendin, als van Toos, Rippe's vrouw,
en het geldt ook van Gustaaf Rippe zelf. Er is geen sprankje echte vreugde, geen vonk
waarachtige liefde, geen druppel loutere balsem in dit boek. Bladzijde na bladzijde wordt
ons de illusie -- maar i s het een illusie -- ontnomen, dat er in een mensch nog iets
anders wonen kan dan lafheid, eerzucht, begeerlijkheid en hoovaard i j .
Zeg niet te spoedig, dat de schrijfster dan merkwaardig goed in overeenstemming blijft
met onze catechismus, die leert, dat wij ganschelijk onbekwaam zijn tot eenig goed en
geneigd tot alle kwaad, want een roman is wat anders dan een onderwijzing in de Christelijke leer. Een roman staat en valt met de mensch- beschouwing van den auteur, doch
het inzicht in de juistheid der Christelijke leerstellingen is uitsluitend een zaak van het
geloof. Rationalisme noch irrationalisme hebben recht van spreken. Alleen wie de genade
kent, kent de volstrekte verdorvenheid van zijn hart.
Maar waar dit Licht niet in den afgrond schijnt, hangen nevelen en zweeft schemering.
Daar tasten wij blindelings rond in de duisternis. Onze menschbeschouwing komt nooit
verder dan hier. Want zij is altijd een heenzien over de spelonk van het eigen hart. Van
den ander kunnen wij nooit weten wat wij van ons zelf weten. Daarom ook missen wij
eenvoudig het recht d e n a n d e r onbekwaam tot eenig goed te achten en geneigd tot
alle kwaad ! Het geloof aan het goede in den ander is geen fictie, maar geloof, dat Gods
liefde door den ander tot ons spreken wil. Waar in een levensverbeelding dit geloof
ontbreekt, worden de lezers de woestijn in gedreven, waar geen koelte en geen lafenis
is voor een menschenhart.
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Moet de letterkunde onverschillig blijven tegenover den geestelijken nood van den tijd,
waarin wij leven ? Deze vraag rijst dreigend op over dit boek, waarin ons een levens
wordt, die alle contact met het innerlijk tijdsgebeuren mist.-werklijhdgtn
Virtuoos, ja waarlijk niet minder dan dat, is het spel van onvermoeid en onvermoeibaar
sarcasme, dat deze schrijfster met de spookgestalten uit haar onderbewustzijn speelt.
Fel als een jachthond speurt haar geest de burgerlijke ongerechtigheden op van dit provi n ciaalsch bestaan. En striemend geeselt zij degenen met haar spot, die van den armen Gustaaf
Rippe een fiets viool leeraartje hebben gemaakt, terwijl zijn ster aan het firmament van den
kunsthemel had kunnen schitteren.
Maar wij voor onzen tijd moeten zeggen : zoo is het leven niet en het leven dat zoo
mocht lijken, is niet waard in een roman van bijna vierhonderd bladzijden te worden
uitgebeeld. Wij zeggen „neen" tegen dit leven ; wij kunnen niet gelooven in een kunstenaar sc hap, dat zich niet uit deze bedompte sfeer omhoog te werken weet met behulp
van zijn zingende Stradivarius. Er moet iets essentieels in dezen kunstenaar ontbreken,
dat hij, althans geestelijk, niet boven zijn lot uitkomt. Wij willen niet ontkennen, dat
het grauwe blok der omstandigheden een menschenleven kneuzen en misvormen kan
-- onze eigen tijd kent dergelijke gevallen bij duizenden -- en wij willen niet ontkennen,
dat de kliek der middelmatigen immer alles in het werk stelt om de groote persoonlijkheid naar haar zijde over te halen. Dat alles is, wij aarzelen niet om het Top Naeff
toe te geven, bittere, bittere waarheid. Maar daarom is het nog niet een waarheid, waar
men een geheelen roman over schrijft.
Als een romanschrijver niets anders te doen zou hebben dan het leven naar zijn bitterheden af te beelden, waartoe zouden wij dan romans lezen ? Het leven zelf is ons meestentijds reeds bitter genoeg. Maar de romanschrijver heeft ook nog een andere taak. Hij
kan niet schrijven, of er moet een Licht op zijn handen vallen en hij kan slechts schrijven,
zoolang dit Licht schijnt. Iets daarvan heeft Top Naeff ook gevoeld, toen zij eindelijk in
de drie laatste regels van de laatste bladzijde van haar boek haar sarcasme varen liet.
Moge daarin een belofte voor de toekomst gelegen zijn.
ROEL HOUWINK.
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PUN TJES BIJ PAA LTJES
UIT DE TIjDSCHRIFTEN
Te vermelden vallen hier de No's 1-4 van de 90e jaargang van .Eltheto", het maandschrift
der Nederlandsche Christen-Studenten Vereeniging, die wij niet in de gelegenheid waren
eerder afzonderlij k aan te kondigen. In het eerste nummer dan den nieuwen jaargang
geeft de Heer G. Bosschieter, de tegenwoordige hoofdredacteur een beknopte uiteenzetting van zijn plannen, waaruit blijkt, dat men meer dan vroeger over het algemeen
het geval was, aandacht schenken wit aan actueele vraagstukken en gebeurtenissen. De
hoofdschotel van dit nummer wordt gevormd door een tweetal helder geschreven artikelen
van de hoogleeraren Heringa en Bakhuizen van den Brink, die de kern van het studentenleven betreffen. Het tweede nummer is in hoofdzaak gewijd aan onderwerpen, die het
vraagstuk religie en kunst betreffen. Wij wijzen in dit verband in het bijzonder op het
artikel "Gelukkige Lading" van Van Nie, die ook voor de lezers van ons tijdschrift geen
onbekende is en waarin een breedvoerige beschouwing wordt gewijd aan den roman
"Strooschippers" van J. K. van Eerbeek. De principieele opmerkingen, die in het eerste
gedeelte van dit opstel worden gemaakt, achten wij van genoeg belang om ze hieronder
in extenso te doen afdru kken :
Wij zijn altijd ergens. Maar dit ergens is niet te fixeren als een punt in een biologische
kromme, niet te waarderen als een faze in het verloop der historie, niet te verankeren
aan cocrdinaten in natuurkundige zin. Het is nimmer te bepalen van ons zijn uit. Het is
veeleer een bepaald zijn, een gehouden zijn. In het levensgevoel van het calvinisme wordt
met dit gehouden zijn volle ernst gemaakt. Het "ergens zijn" is hier geworden tot het
"staan voor Gods aangezicht", het "gehouden" zijn tot de belijdenis : "Gij zult mij leiden
door uw raad". Natuurlijk zijn de spanningen van deze objectieve orientering - wij moeten
wei komen tot deze contradictie - niet altijd verdragen. De - inderdaad te sterke jenseitigkeit slaat niet weinig keren in haar tegendeel om. Dan wordt een heilige oorlog
geproclameerd en de opwekking gaat uit : om te strijden voor Gods eer en op aile terrein
des levens. Dan wordt ook Gods raad vereenzelvigd met het historisch gebeuren zoals
wij dat interpreteren en de leuze waait uit: God, Nederland en Oranje. Maar te(l)kens
zijn er, die zich aan de vangarmen der woekerende ideologieen weten te ontworstelen en
voor wie het leven weer wordt hard en simpel : een leven voor Gods aangezicht. En zi]
geven zich verloren aan de duisternis van Gods lichtende openbaring.
De vraag doet zich nu voor welke eigen-aard de kunst, in dit milieu ontstaan, zal dragen.
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Niet is aan de orde de vraag van de mogelijkheid van de kunst in dit levensgevoel. Nog
minder de vraag van het recht van de kunst in dit milieu. Het recht van de kunst is slechts
te verdedigen van een bepaalde ideologie uit. De kunst is niet te verdedigen, evenmin
als het leven. Zij zijn beide een „datum" in de strikte zin van het woord. En roepen
daarom slechts tot verantwoordelijkheid en niet tot verantwoording.
Nu is dit zeker : wie ernst maakt met het „ergens zijn ", voor wie primair is het zijn
voor Gods aangezicht, voor hem is het koninkrijk der hemelen eschatologisch van aard.
Immers, wanneer ons zijn in de eerste plaats is een gehouden-zijn, dan zullen alle dingen
hun „verklaring" vinden van de andere zijde uit. De boom daar voor mijn venster roept
om tot een verhevigd leven te komen in een kunstwerk en hij heeft een plaats in Gods
koninkrijk, hij heeft een plaats op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel, maar God
alleen weet welke plaats. Het koninkrijk der hemelen brengt vernieuwing en vernietiging
en God alleen weet hoe deze twee tezamen hangen. Dit zuiver reformatorische besef
leeft in zuiver calvinistisch milieu. (De lezer bedenke wel, dat het probleem van de Christe
l ij ke" kunst hier niet aan de orde is. Trouwens wij betwijfelen of het probleem waarop
men doelt, in deze formulering en alles wat daarmee samenhangt wel aan de orde kan
,,

komen.)
Hiermee is allerlei gegeven dat in een of ander zin invloed zal hebben op het kunstwerk
in dit milieu ontstaan. In de eerste plaats zullen de kunstenaars met dit levensgevoel hevig,
overtuigd zijn dat hun werk voorlopig is. Voorlopig, niet in dien zin dat het als een heraut
vooraf gaat aan koning Christus of dat het -- om een oude formulering te gebruiken —
een „hogere" werkelijkheid ontsluit. Maar in dien zin dat het waard is om vernietigd
te worden bij de doorbraak van Gods Koninkrijk. Dit „waard om vernietigd te worden"
is geheel vrij van alle ironie. Het is ook geen poging om een evangeliserend element
binnen te smokkelen, als zou door het kunstwerk Gods koninkrijk moeten worden uitgebreid. Maar het is de simpele consequentie voor het kunstwerk van Jezus' woord : mijn
koninkrijk is niet van deze wereld.
In de tweede plaats zal de kunstenaar uit dit milieu eclectisch staan tegenover zijn concepties.
Niet elke conceptie zal hij willen en mogen voldragen tot de geboorte. Dit is geen concessie
aan de „sittenapostel", die het alom verkondigt dat ook de kunstenaar en zijn werk gebonden
zijn aan Gods heilige wet. Nog minder is het een meegaan met de idealogische constructie :
dat God ook niet alle bloesems tot vruchtzetting laat komen. Maar het is al weer simpelweg gevolg van de voor zijn levenshouding principiële onmogelijkheid om koninkrijk en
wereld in paralellie te zien. De roomse kunstenaar heeft het in dit opzicht (misschien)
gemakkelijker. Hij kan althans minder critisch zijn. Wanneer het wereldleven en het
genadeleven twee paralellen zijn, wanneer men op aarde is om in de hemel te komen,
dan moet de mogelijkheid bestaan het hele aardse leven te „sanctioneren ", te heiligen.
De poging in de middeleeuwen gedaan hernieuwt zich in de roomse kunst onzer dagen.,
Tenslotte zal ook op de techniek van het kunstwerk de door ons geschetste levenshouding
haar invloed krachtig doen gelden. Met name zal het literaire kunstwerk hier invloeden
ondergaan. Voor Gods aangezicht zijnde weet men slechts menselijk te kunnen spreken.
Dat wil zeggen : slechts woorden te kunnen spreken waar weer andere woorden achter
liggen. Terwijl men tegelijk de hopeloze zekerheid heeft dat alleen God het laatste woord
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heeft. Want geen woord kan meer liggen achter het vlees-geworden Woord. Zich bewust zijnde dat hij menselijk spreekt zal de schrijver van calvinistische levenshouding
telkens zeggen en weer herroepen, telkens voorwaarts gaan en terugtreden. Dit geeft
zijn stijl iets deinends, geeft haar een zekere geladenheid. De geladenheid met een wissel
geschiedt dit alles niet — alweer moeten wij waarschuwen, want het wemelt-strom.Nu
hier van misverstand — nu geschiedt dit alles niet op de wijze zoals de evenaar van een
balans slingert om het evenwichtspunt. Nu geschiedt dit dus niet om door vele woorden
een soort gemiddelde te bereiken. Middelpunt en evenwicht horen tehuis in ideologieën,
die niet passen bij de hevige realiteit van het staan voor God. Ook gebeurt dit niet omdat
menselijke woorden de laatste grond der dingen „slechts" benaderen kunnen, zoals het
wel heet. Maar het gebeurt alleen omdat het woord dat gesproken moest worden staat,
overeind staat in een sterke realiteit, en omdat het dan — juist dan — niet mag staan in
de pretentie het laatste woord te zijn.
Wezen, wording en vorm, zullen van het kunstwerk, dat zo ontstaat, gemerkt zijn met
het Kruis. Dat tenslotte Gods eigendomsmerk is op de gehele wereld.
Het derde nummer is hoofdzakelijk aan belangrijke kerkelijke stroomingen gewijd, terwijl
het vierde nummer zich voornamelijk bezig houdt met het veelbesproken boek van
Prof. Huizinga In de Schaduwen van morgen ".
H.
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BOEKBESPREKING
Wolken, Wind en Water, met bijdragen van Hilbrandt Boschma, J. K. van
Eerbeek, E. van Everdingen, J. Fortgens, K. Norel, Mary Pos, H. M. van
Randwijk, Rie van Rossum, Prof. Dr. A. van Veldhuizen, Anne de Vries,
Wilma. Uitg. : G. F. Callenbach, Nijkerk.
Voor de tweede maal opent de Nobelreeks met een boek, dat eigenlijk wel de naam
boekw e r k verdient. Vorig jaar „het heerlijk Ambacht", een bundel literair werk van
leden van de Christelijke Auteurskring, een uitgave bij gelegenheid van het eerste
lustrum van die kring. Het boek werd door de uitgeefster ook uiterlijk op zodanige
wijze aantrekkelijk gemaakt, dat het tegelijk dienst kon doen als een „verlokking" om
zich op de reeks te abonneren. 't Publiek zal het zeker niet betreurd hebben.
Wat de uiterlijke verschijning aangaat vertoont „Wolken, Wind en Water" hetzelfde
beeld, lokt het op ongeveer dezelfde manier. Eerste indruk : een gróót boek met
prachtige reproducties. (Naar ik vernam werd voor de illustraties een keus gedaan uit
ettelijke honderden opnamen van Willem van Malsen). Verder valt de verluchting van
verschillende bladzijden, tekeningen in blauw van Jules Terlingen, aanstonds op, en dan
tenslotte...... begint men natuurlijk ook te I e z e n wat er zo al in gedrukt staat.
Een boek, waaraan door geheel verschillende mensen, van onderscheiden aanleg en
ambitie, zorg besteed is. Men kan het om 't zo te zeggen, drie, vier maal van begin
tot eind doorgaan en daarbij telkens oog hebben voor elk onderdeel op zichzelf. Een
waar verzamelwerk, en...... genietbaar, mits men alle bestanddelen onderscheidt, de
foto's, het tekenwerk, de tekst afzonderlijk in verband brengt met het thema : Wolken,
Wind, Water.
Er zijn tegen de methode van samenstelling als die van dit boekwerk bezwaren in te brengen,
omdat bij het invoegen van ieder aandeel te uitsluitend rekening gehouden moet worden
met eisen van het uiterlijk. Bij een te sterke aandacht voor het uitwendige is er gevaar,
dat het wezenlijke, dat aan een boek waarde van lange duur geeft,. 't oog verloren
wordt. Hoeveel schreden zijn er op deze wijze nog te doen ?...... en „het woord" is
bijzaak geworden. Misschien gaat het die kant uit, dat we nog uitsluitend in „beeld"
en „kernschets" uitdrukking geven aan het leven. En dan hebben we hier misschien
een overgang, die nog te zeer in het compromis is blijven steken.
Maar...... hetgeen i n„ Wolken, Wind en Water" i n w o o r d e n staat, dat kan er
over 't algemeen, als uitweiding op het „thema" mee door, al heeft het dan in de meeste
gevallen weinig met literatuur uit te staan. Wil men van jaar tot jaar onze auteurs,
zelfs voor twee of drie boekwerken van dit zelfde genre (want het procédé vindt navolgi ng, hetgeen bewijst dat het eigenschappen heeft voor „massa-artikel ") aan de gang
zetten, dan is het niet ondenkbaar dat voor de „innerlijke" noodzaak telkens de opdracht in de plaats komt, waarbij dan de gedachte, dat de „platen enzovoorts" het toch
moeten en zullen doen, een verdere, funeste invloed zou kunnen uitoefenen.
d. B.
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H. DE BRUIN
VERTALINGEN UIT HET FRIES')

DE VOGELS LOS

Wil zachte blanke liederen nu zweven
omhoog, als tamme duiven van mijn hand;
gij waart te lang reeds in de til gebleven,
uw heimwee hunkert naar het zonnig land.
Lós, -- en verhef u over 't ruisend strand,
want alles wat ik aan u heb misdreven
is daarmee goedgemaakt, -- het heerlijk leven

heeft in mijn hart opnieuw een sterk bestand.
De blanke wieken en hun zot gewemel,

ik zie ze door mijn blijde tranen slaan
al ver en verder -- veeg en schier verloren.
Dan wordt het wonder in mijn hart herboren;
De zee schuimt op het strand, ik kan niet gaan
zij drijven, zi lv'ren wolken, langs de hemel.

*) Gedichten van F e d d e S c h u r e r uit „Utflecht",
uitgegeven bij J. Kamminga, Dokkuur.
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TROOST
Vandaag wordt ieder ding door glans bemind,
de dorpsbuurt ligt onwerkelijk te gloren,
en al de huizen met hun sterke schoren,
waarrond de zon een rag van kantwerk spint.
Is alles schijn of was ik eertijds blind ?
Ach, bleven deze uren mij behoren --Drie blauwe torens bloeien droomverloren
als bloemen in de luwe voorjaarswind.

Waarom altijd maar éven dit geluk
het enkel zo te zien, en niet voorgoed
slechts hout en steen en ondoordringb're stof?
Want dit doet pijn, het maakt ons leven dof.
Men gaat langs duizend tekens, en vermoedt
dat zij niet schijnbaar zijn, maar wezenlijk.

DE AARDE BLINKT
Want ik ben weerloos nu de vloed
van zonnepracht mijn hart bespringt.
nu dit mijn jong onstuimig bloed
de schone aarde fel bemint,
mij deze rijke, wond're beemd
gevangen neemt.
De weelde die de dag bereidt,
de bloem, die voor mijn venster geurt,
de donkere zigeunermeid,
die altijd met bananen leurt,
mijn liefde geeft ze al -te-saam
een nieuwe naam.
De ki nd'ren om mij op de stoep
die kijken naar een vl iegmach ien,
ik loop met elke dart' le troep
en als Michiel dan bovendien
nog speelt op zijn harmonika,
snik ik bijna.
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Houd altijd, Heer, mijn oog gewend,
om als een kind verwonderlijk,
bij alles wat Uw wereld schendt.
elk ding te zien bizonderl i j k.
Dan bloeit ook uit de kleinste knop
het wonder op.
Een leeuw'rik, die een uchtend vroeg
uit deze delling opwaarts streeft,
en in zijn eigen lied genoeg
aan zilverblanke blijdschap heeft,
die voor het lied zijn einde vindt,
reeds weer begint,
Zo springt mijn hart met snelle wip
omhoog uit alle angst en leed,
en staat in 't blauw, een laaie stip,
een zangstem die zichzelf vergeet,
die jubilerend hoger stijgt
en nimmermeer bezwijkt.
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Co RIJ NSDORP

EEN DRAMATISCH MORALIST
J. K. VAN EERBEEK)
......,,Hij zat te kijken. Er schoot zulk een hoog opgetuigde nieuwsgierigheid in hem
op...... Hij keek naar de menschen, die God geschapen had, ademloos volgde hij hun
bewegingen...... hij hoorde van het stuk niets".
...... „Beschroomd en weetgierig als een schooljongen zat hij daar te kijken...... hij wou
toen al een nieuwe conclusie maken over de menschen. God, zijn zoo de menschen dus,
bad hij. Bevend als een onderzoeker, die weet, dat hij voor een allerlaatste experiment
staat, zoo stond hij bevend op die plaats, die hij moest innemen in zijn gedachten om
een ingeving te ontvangen ". (Gesloten Grenzen, pag. 206).
De „hij" uit deze passages is Derk jan de Rapper, de hoofdfiguur van „Gesloten Grenzen ",
maar in laatste instantie is het de schrijver zelf, die hier het geestelijk uitgangspunt van
zijn werk heeft aangegeven. Een „hoog opgetuigde nieuwsgierigheid ", verwondering,
verbazing ten opzichte van het zóó zijn van de menschen, die al dadelijk leidt tot een
gespannen toezien, een ademloos waarnemen van hun bewegingen en gedragingen.
Op deze wijze krijgt elke aan raking het karakter van een c o n f r o n t a t i e. De auteu r
plaatst zich van aangezicht tot aangezicht met het wereldje, dat hij in zijn boek afbeeldt
en i n dat wereldje van zijn boek gehoorzaamt ook alles aan die wet -- plaatst zich mensch
tegenover mensch, mensch tegenover natuur, mensch tegenover God. Front tegen front.
Het is duidelijk, dat dit moet leiden tot dramatische situaties. Menschen staan tegenover
elkaar in de spanning van hun verschillende geaardheid -- hun aandriften botsen op elkaar.
Of een mensch staat tegenover de natuur en tracht haar wezen te peilen, of roept om
een antwoord (pag. 177). Of „God pakt hem bij het nekvel om zoo te zeggen" (pag. 181)
en het is vaak een „gespannen toestand" tusschen hen.
Maar het is even duidelijk, dat deze dramatische aanzetten, of sterker, deze dramatische
inslag niet tot vrije en zuivere dramatiek kan leiden. De grondhouding van den auteur
is die van nieuwsgierigheid, verbazing, verwondering. Hij stelt te veel belang in hen om
vrij met ze te spelen. Hij is te zeer geinteresseerd bij de uitslag van het onderzoek.
Hij wil de wereld en de menschen leeren kennen en beschrijft ze daarom. En hij is nalef
genoeg om te meenen, dat de lezer diezelfde grondhouding aanneemt als hijzelf en dus
belangstelling heeft voor, ja recht op mededeeling van resultaten. Zoo ontstaat dat mora
liseerend element in zijn werk, dat praten met den lezer, dien hij een litterair compagnonschap opdringt.
Wat zit achter dit alles? Eenzaamheid.
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Maar heeft zulk een levenshouding dan geen recht op erkenning van een eigen litterair
genre ? Waarom zou het dramatische en het moralistische geen litteraire verbinding
kunnen aangaan ? Op den duur daarom niet, omdat het leven dringt tot rijpwording en
een litterair kunstwerk een monarchaal karakter heeft. Eén element „moet" overheerschen
en de andere aan zich ondergeschikt maken. Of het moraliseerend element (ik geef dit
woord voor beter) moet het winnen, af het dramatische element. Stilstand is ook hièr
niet mogelijk. En dat zal afhangen van de vraag, of de grondhouding van den schrijver
zich zal wijzigen. Het kan gebeuren, dat de mensch en de natuur, ja ook God, de Schepper
van beide, zich steeds raadselachtiger aan hem voordoen -- steeds minder weet en begrijpt de schrijver. Dan stompt de nieuwsgierigheid af, het wordt donkerder in zijn werk
en de figuren groeien tot reuzige schaduwen in een angstige worsteling tegen een looden
lichtstreep aan de Westerhemel. Dan wordt de waarneming minder fijn en verstopt ten
slotte de bron van het beeldend-litteraire vermogen. Maar het kan ook gebeuren, dat
Van Eerbeek meer en meer afleert zich over de menschen te verwonderen. Als God zijn
nooit-aflatend onderzoek zegent en hem „wetenschap leert", zoodat hij den mensch van
de werkelijkheid leert zien bij Openbaringslicht, confronteerend Schrift en leven, dan
wijkt niet de verwondering over Gods groote werken in en aan den mensch, maar wel
die verwondering der eerste ontdekking en durft de schrijver vrijer en minder persoonlijk
geïnteresseerd met zijn menschen spelen. Hier ligt, als ik het goed zie, een toekomst
voor Van Eerbeek's oeuvre, die in laatste instantie niet door techniek, routine, litteraire
rijpwording etc. wordt bepaald, maar door een van Godswege geleid worden naar een
vrijere, een meer „savante" houding ten aanzien van mensch en wereld. De diepste vragen
van gemoed en ziel, van bereidheid om Openbaringsgegevens te aanvaarden en die levend
te enten op de ervaring — van bereidheid ook om, als het noodig is, afstand te doen
van alle „eigenwilligheid" bij zijn experimenteel onderzoek van het menschelijk hart,
hangen hier ten nauwste samen met aesthetische, litteraire en technische vragen.
Dit is bij Van Eerbeek in zoo bizondere mate het geval, omdat schrijver en werk zoo
heelemaal met elkaar vergroeid zijn. Daarom zal het ook moeilijk voor hem wezen critiek
op zijn werk te aanvaarden, omdat die voor zijn gevoel -- terecht -- een persoonlijk karakter
aanneemt. Ja diepere critiek moet hem bijna als een poging tot...... zielszorg aandoen.
Bezien we nu de plaats van „Gesloten Grenzen" in het, deels geteekend, deels geprojecteerd proces, dan is het tweeslachtig karakter van het boek ons nu wel zeer duidelijk
geworden. De vitale punten worden gevormd door de confrontaties : een drievoudige
van Derk Jan de Rapper met Minke, een tweevoudige met Gerard Riezepol — en verder
minder diepgaande ontmoetingen met bijfiguren, een zeer intense confrontatie met de
natuur en een tamelijk duister bladzijde over Derk Jans verhouding tot God. Telkens
een dramatische aanzet en een terugzinken tot moraliseerend gepraat soms in hetzelfde
tafreel, soms in dezelfde passage.
Men kan niet tegelijk de menschen onderzoeken en een dramatisch spel met hen spelen -de echte, groote dramaticus heeft het onderzoek achter zich en in zich.
Niettemin kunnen we „Gesloten Grenzen" als stijlproduct aanvaarden, omdat we begrijpen,
dat het boek zoo worden moest. We kunnen het resultaat trouwens toch niet negeeren.
Maar wei zien we in, dat de auteur zoo niet kan voortgaan en dat met volkomen . nood-r
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wendigheid het eene element het andere aan zich ondergeschikt moet maken. Het moralistische, of laten we zeggen didactische (ja zelfs autodidactische in de zin van onderzoekten-bate-van-zichzelf) moet 't winnen, af: het dramatische ; het redeneeren of het doen
leven ; het beschouwen of het laten handelen.
Moge het Van Eerbeek gegeven zijn deze strijd eerlijk en zuiver uit te strijden, publiek
gedwongen tot een zelfonderzoek, dat onder Gods zegen niet alleen hem persoonlijk,
maar door zijn werk heen ook ons en onze jonge Chr. litteratuur slechts ten goede
kan komen. Want als Christenen zijn we niet eenzaam meer, ook niet in het Scheppingsproces.

TH. v. d. LEEK

VERHOUDINGEN
De morgen davert juichend langs de sterren,
Een bliksemtrein houdt wedstrijd met den dood.
De visscher, werkeloos en zeer vergeten
Zit onbewogen in zijn zwarte boot.
En vloekt de leegheid der verloren dagen
Terwijl de zonnen door de ruimte jagen,
Trekt traag zijn dobber rimpels op de sloot.
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G. KAMPHUIS

REMBRANDT IS OUD

De avond wordt grijs achter kleine ruiten.

zijn handen houden doelloos het burijn.
als blaad'ren langs de gracht vallen zij n
gedachten bij 't vermoeid de oogen sluiten.
o laat alleenzijn, als uit donk're hoeken
't verleden grijs ontwaakt als uit een graf
hij lacht en vreest, zijn handen weren af,
wat hem uit jaren leed en lust komt zoeken.
hoe wordt in hem dan 't vuur van vroege droomen,

als schemergoud en gloed van ouden wijn
wakker tot dieper drift? zie, zie hoe zijn
visioenen branden in een vlamstil stroomen.
maar later, als hij moe zich schikt tot slapen,
komt uit de schemer stille Jezus met
Zijn grondelooze blik ; en aan zijn bed
begint Hij zacht als met een kind te praten.

0

REMBRANDT S ETS
„DE DRIE BOMEN"

Exposities als de onlangs in het Rijksmuseum gehouden Rembrandt -tentoonstelling hebben
een verschrikkelijke kant. Want daar wordt ge zo, zonder meer, gezet vlak voor één
die worstelde naar licht, naar vrede, naar verlossing ; voor één die 't meest met zichzelf
van doen had ; voor de harde, ontstellende werkelijkheid om een verlaten mens.
Geen gemeenzaamheid schijnt mogelijk met zulk een, die al zijn wereld in het innerlijk
vindt. De hoogbegenadigde staat eenzaam, alleen : met de zo vaak gesloten hemel, de
onbewogen aarde. Gelijk ieder het wel eens bij ogenblikken ervaart, zo is het hem
bij voortduur en zeer diep duidelijk, dat hij alleen staat tegenover God, alleen zich verheft,
alleen zal worden verbroken.
Dit is het beklemmende, waardoor de weg tot vertroosting voert. Niet genoeg ooit kunnen
wij voor één, die uiting gaf aan leed en vertwijfeling, deernis en troost, dankbaar zijn.
Maar dan is elke confrontatie met dit werk een oordeel over ons, een getuigenis tegen ons.
Wie blijft er rustig bij, wanneer al wat zo beschuttend scheen, als een doek wordt
uiteengerafeld ? Als de zelfverzekerdheid in deze spiegel eigen verwording ontdekt ?
Ook nog in dit opzicht hebben deze tentoonstellingen een verschrikkelijke kant : Het
past niet, publieke zaak te maken van het lijden van een mens. Rembrandt, de gestotene,

onderwerp van de dag. Diep treurig is het, te moeten ervaren de koude onaandoenl ijk
held waarmee hij wordt tegemoet getreden. Leefde dan de kunstenaar vergeefs ?
Het past ons niet, te oordelen over den ander. Mogen wij echter bewaard blijven voor
het „gewend zijn", voor sleur, routine en al wat de levende toewijding dreigt te doden.
En na vooropstelling van dit alles tot de bespreking van de hierbij gereproduceerde
ets : „De drie bomen", overgaan.
Ge hebt ze nu voor U. En wat neemt ge waar ? Een paar bomen op een ruigte, tegen
een bewolkte hemel ; links een vlakgestreken land met stad en zee in 't verschiet ;
gestoffeerd met wat beesten. Meer naar voren een plas waaraan er een te vissen staat.
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Achter de bomen, over de dijk, boldert een kar ; een ventje zit te tekenen. En door
de lucht trekt een groepje vogels.
Dat is al, en wat eigenlijk ? Niets meer of minder dan materiaal waaruit Rembrandt een
stuk leven heeft gebouwd, zo vitaal, gespannen, dat het niemand loslaat die eenmaal
in zijn greep gekomen Is.
Laten we trachten er iets van te ondervinden. Voor we op onderdelen ingaan worde
eerst het geheel in het oog gevat. Hoe komt het toch dat de prent zo wonderlijk
krachtig is, sterk, stoer : daar staat ze voor U, zonder pardon, zonder geschipper ? Juist,
we vinden al iets : zeker zijn het de bomen, die zo hoog tronen en zo rondom hun kruin
in de lucht uitspannen. Heersers zijn het zoals ze er staan, waar ze groeiden, moesten
de wolken wijken. Maar wat een fleur en beweging openbaart zich toch weer in deze
kracht ! Hoe fijn liggen de bladergroepen gebouwd, soms even wat meer belicht.Hoe
pluimig en rank, als een bouquet : een ruiker veldbloemen. Toch — ge hebt het idee dat
de bomen naar links worden gestuwd : het lijkt wel het licht te wezen dat zulks veroorzaakt. Letten we scherper, dan blijkt de meest rechtse boom op deze tendens al te
preluderen. En van hieruit begrijpen we plotseling reeds beter het rhythme. Daar komt
het licht, van opzij ; het tekent de takken fijn af tegen de lucht, glijdt sierlijk tussen de
stammen door, waar het nog teer de grond beschijnt. Weer even een detail : om de
linkse stam dat keurig groepje struikgewas, dat nog eens het motief van de bomen
In het klein herhaalt, en dat uitloopt op de zwarte plant juist in het midden van het
tafereel : een figuur die gelijktijdig de kruinlijn een voorlopige afsluiting verleent.
Maar het licht herneemt zijn loop. De gedeelde wei schijnt wel de neutrale middenzone
te vormen tussen aard en hemel. Een taak die ze volkomen vervult. Er is licht, zeker :
maar de sterke, zwarte lijnen, die, horizontaal, de band tussen de verticale massa's
verstevigen, geven er iets gespannens aan. Naar achter ligt de stad in donker, als een
fijn spel van torens, molens, tegen de lucht ; en de subtiele, even de spanning brekende
rustpoos van het blanke watervlak. Maar vooraan wordt alles zwartig zwaar : de berm
heeft zich onverbiddellijk naar links voltrokken ; de plas schijnt geheel in de schaduw
te komen liggen : de aarde zal zich sluiten. Bedek even met de hand de lichte figuur links,
zittend aan het meertje ; en de vale glans die het water beroert. Ge zult dan opeens
begrijpen welke betekenis in het zo dynamisch evenwicht van de prent ze bezitten. Ja,
dan was de strook land te lang, te weinig gevarieerd ; en al die duisternis zou ook onze
bomen naar beneden trekken. Maar nu, te rechter tijd, vindt het licht een sterk steunpunt
in de zittende figuur, en een zwakkere naglans op het water. Op het water, waar het
zwarte gras in de hoek als sluitstuk fungeert.
Telkens al viel het ons op dat geen enkel onderdeeltje van de plaat zin heeft zonder
het geheel. Wij schroefden alles dicht als we maar de linkerbenedenhoek bedekten ;
het maakt de plaat log als het rijk struweel rechts zwaarder wordt gedacht. Ja, er valt op
te merken dat de onderste strook grond vrijwel in evenwicht verkeert. En zijn diepe
tonen vormen de basis van het weidse schouwspel dat ons openbaar wordt als we het
licht zich zien uitvieren in de verrukkelijke ruimte van de hemel. De lucht is de eigen
bekroning, het vurig sluitstuk van dit machtig spel van emoties.
-lijke
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We kunnen een twee-deling aanbrengen die de diverse partijen goed onderscheidt :
een verticaal juist over het midden van de prent getrokken. Let nu eerst op : wat
gebeurt er rechts ? Want er is iets gaande ; er wordt het een en ander voorbereid,
we zullen het betrappen. Kort-en-goed : strak wit achter de bomen, donkerder rand er
boven. Deze zwaarder partij bestaat uit een stel buitelende, wentelende wolkjes, die
van rechts zich haastje-repje naar het midden dringen. Daar zit spel in, -- ernst zal
het blijken. Zoals trouwens de hele plaat die wonderlijke vereniging betuigt, van spel
en ernst, scherts en spanning.
De bomen leken niet zo hoog en vorstelijk, als dat spel er niet boven was. Liever dan
ze neer te drukken, verheft het ze veeleer. Ze schijnen ook iets van diezelfde beweeglijkheid opgevangen te hebben, de projectie in elkaar verenigt lucht en aarde. In het midden,
waar de lichte partij het hoogst loopt — ook daar toont zich de pittigheid, de alles
doordringende levendigheid die het landschap kenmerkt ; en het is een vlucht vogels,
zich reppend in de oneindigheid van de hemel.
Maar dan, dan viert het licht al zijn beweging uit in een majestueuze, getourmenteerde
wolkenvracht. Er is een klankbodem: zeker zijn het striemende regenvlagen die Rembrandt
zo stout en boud de lucht liet doorsnijden. Even denken we dat ze met de wuivende
sierlijkheid van al het andere niets te maken hebben — en zeker zou dit zo zijn wanneer
die laatste partij wolken niet aanwezig was : dan inderdaad kon men een te straffe
afsluiting verwijten. Maar daarom ook is die wolkengroep in de lichte lucht het ver
gedeelte van de plaat, en zo fijn uitgewerkt dat zijn effect bij reproductie-rasendt
het meest verliest. Laten we echter hopen dat er nog iets te genieten valt van deze
donzen luchthartigheid, alsof een kind uit overdaad bloemen zomaar bij armenvol opnam en weer neerstrooide, kwistig in het rond; alsof tressen van linten meters ver
uitwoeien In de wind ; alsof rijk vuurwerk uiteenspatte en zacht neerdaalde.
Ge hebt ze nu voor U, de ets. Zal ze iets te zeggen hebben, vergeet dan al wat er
van werd verteld en ontdek het opnieuw, wellicht beter, zeker voor U van meer wezen
belang. Maar het procédé, het te methodische, het afgezaagde, dat zij ons verre. Kunst-lijk
is nieuw, steeds weer, en nog nieuw. Onze ervaring verdiept haar nieuwe kracht.
P. VAN DER HOEVEN.
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THEO TEN HOOVEN

LANKMOEDIGHEID

Hoe komt het toch dat Gij, o Vader,
als ik de wereld en mij zelf bezie
zo lang verdragen kunt
dat Gij, als niet bestaande,
brutaal-weg wordt voorbij gelopen;
en dat, als Gij ons pad verspert,
wij, met de dolk van onze rede
Uw eeuwig hart doorsteken ?
Hoe komt het toch dat Gij, o Vader,
zo lang verdragen kunt ?
Uw antwoord op de vraag
(Wij willen het niet weten)
hebben wij in kort geding
maar aan een kruis gespijkerd.
Wij leven uit gená alleen......
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H. DE BRUIN

DE TENTOONSTELLING

Iemand schrijft mij :
Amice. — Wat weten wij — belegen burgers — eigenlijk van de schilders I Ik zeg : wat
weten wij er feitelijk van. Ik ? ik voel me nog een leek. Ondanks dit : dat ik in mijn
jongenstijd vaak stiekum achter een taboeretje stond en bij beurte éen van die grijze
„heren" over de schouder gluurde, er op lettend, hoe handig zij de verf in hun penselen
slurfden en die dan afstreken over het linnen. Er gaat een wereld open, als die lekkervette, harsige geur van 't palet ergens eens in mijn neus vervliegt.
Maar daar niet over.
Het geval wil dat ik de laatste tijd weer 's wat meer met de „heren" in aanraking kwam.
Nee, niet met die van vroeger ; dat type (-- rustige jagersman met de heldere pupilsterren
tussen de oogkieren —) schijnt uitgestorven.
Weet je : van wat hier in de stad zo op tentoonstellingen hing, nam Ik al die jaren nog
wel kennis. Meestal vluchtig, je begrijpt 't ; in 't middaguur, een paar bezoekers, muis
overal. Tussendoor was ik bijna altijd nieuwsgierig, of die meneer die op 't punt stond-stil
op teentjes de wijk te nemen naar de andere zaal, er misschien werkelijk „verstand
van had". Was ik dan plotseling in mijn eentje, gauw snuffelde ik nog even alle doeken
af. Meestentijds ben ik doodmoe, een tikje duizelig de trap neer gewandeld.
Sedert kort betrekkelijk verzeilde ik ineens zomaar in ateliers. Ik zal je niet in den brede
beschrijven, hoe 't er daar uit ziet. Nog niet tenminste. Later misschien als ik het me
kalm en volledig realiseren kan.
Veel interessants ? Kijk 's, in zo'n atelier heb ik zo'n woord als waardering altijd vermeden.
Ik geloof dat ik dan net zo goed een lelijk, dik woord had kunnen uitspreken. Ik voel het
dan zo : wat wij zeggen, daar kopen de schilders niets voor. Vérkopen, wel te verstaan.
Weet je hoe 't gaat ? — ik kom daar dan zo binnen in mijn degelijke ulster, de das eronder heb Ik weliswaar een beetje joviaal omgeslagen ........maar,
maar, letterlijk niets staat er
om-en-om me, dat ik eigenlijk „baar" uit mijn achterzak betalen kan. (Ik bedoel niet enkel
de schilderstukken, maar zelfs alle ingrediënten, tot het nietigste en meest verwaarloosde
voorwerp toe ; uitgezonderd : de paar bollen brood op 't kastje en de stomp worst met
twee papieren tuiten — nou-ja).
Ik raak niets aan, uit vrees dat er „boete" op staat. Zoiets, die angst, dat ligt natuurlijk
.
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helemaal aan mij ; er is namelijk beslist een hemelsbreed verschil tussen een schilder en
een barbier. Veel weet ik er (nog) niet van, maar dát wel. En het volgende, waarmee
Ik langzamerhand tot datgene kom wat ik je eigenlijk schrijven wou.
Ik heb vanmiddag op een tentoonstelling een van die schilders een hand gegeven,
toen wij over en weer voorgesteld werden. Ik meen : dat hij mij al vergeten was voor ik
zijn aangereikte vier vingers in de mijne nam......
— Alle respect. Zo grandioos „abseits vom Gebrauch" gezet te worden. —
Die tentoonstelling dan. Voor 't eerst heb ik nu eigenlijk eens een opening bijgewoond.
Zonder uitnodiging, let wel. Vanwaar ook ?
Ik zal je zeggen : ik klom de trap op van het museum, daar had ik toestemming voor door
het entrée-biljetje ; maar aan de ingang van de eigenlijke tentoonstellingszalen liep ik vast.
„Enkel voor genodigden vanmiddag ", zegt gestrengelijk een heer. Ik stond bedremmeld.
k had tevoren bedacht, dat ik met een „bepaald air" zou kunnen doorlopen, dat een paar
kentekens van artiesterigheid het zouden doen...... Kan je begrijpen. Wij -- wij kunnen
niet zo grandioos de hindernissen over het hoofd zien, „jenseits von Gut and Base" de
werkelijkheid met de droom weerstaan.
Zegge en schrijve nogmaals : wat weten wij van de schilders ! ?
Nu komt het : eeuwig het compromis. Voor ons. Opeens zei diezelfde heer bij de deur:
,,...... maar als U een catalogus koopt (hij knipoogt) mag U wel doorlopen ".
Hoe was mij te moede. Toegelaten, onder de vaan door met het „mene tekel".
Ik heb mijn blikken door zes zalen heengeslagen. Je kunt je dat misschien niet dadelijk
voorstellen, maar het is zo. Er zijn realiteiten, die je eenvoudig erkennen moet al hebben
ze geen zichtbare gedaante. Dit laatste heeft met de schilderkunst van doen. Ik was namelijk
niet op een expositie van literair werk, neem eens aan, dat ware dan „Christelijk" werk
geweest. Dat had ik natuurlijk met een half oog waargenomen, dat het er „zo-een" was.
Want jullie hebt daar van die absoluut duidelijke woord-verschijnselen voor.
Zeg, hoor 's hier : het „jargon" van al die schilders samen (in hun werk) dat heb ik niet
met een oogopslag begrepen d.w.z. : niet kunnen rubriceren. Of toch : léven ! léven!
Kérel-nog-toe.
Zo was ik de zalen binnen of ik voelde me overstort. Wanneer is me dat overkomen ?
In lang, lang niet. Bij van Gogh misschien, maar dat was anders, als een onweer aan de kim
opkomend. Hier niet, hier stond ik als op een scheppingsdag tussen de geboorten.
Ik zal netjes blijven, al heb ik dan daar bijna al mijn bedachtzaamheid verloren. Wat weet
jij eigenlijk van de schilders, mijn waarde. Zoveel als ik voorheen — en nog, helaas. Dat
zij het wollig „complet" en de ruige jas van hun rondom rondtortelende modellen met
een monkeltje negeren als „kouwelijke" larie. Zij staat in zaal vier met huid en haar in
't zand, of hangt haar vlees over 't skelet van een keukenstoel, hier vlak om de hoek.
Ter geruststelling, amice : het naakt was er zeldzaam. Maar — g ó e d ! Zie je, dat je kunt
zeggen, dat het „goed" is (over de schilderkunstige kwaliteiten oordeel ik nu liever
en -- en......
niet) maar „g o e d". (Een bejaarde schilder zei onlangs tegen me ..en
als een god voel je je dan, hè, soms, als je achter je ezel zit". En na even — zwijgen:
„ik bedoel nu niet...... maar U begrijpt me wel ").
jawel — nu begrijp Ik dat.
wees..

..
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Natuurlijk, nu lach je. Nu word ik al te „ruim ", is 't niet ? Betrek je wacht. Bij de grenzen.
Maar Ik kan 't niet helpen. Ik ben eens heerlijk „opgelucht ". Denk eens aan : meer dan
300 schilderstukken, meer dan 300 onderwerpen. En d'r maar op los, jongens !
Waar blijf jij dan met je kornuiten ? Zeg dat ze hun ogen eens wijd open doen en aan
de slag gaan. Ik zou me zo graag eens tussen jullie werk verwonderen en uitroepen :
léven ! En al die lui eens een hand willen geven en vergeten, hoe bar en miezerig ze zich
gedragen (naar men zegt)...... omdat ik merk, met hoe veel I i e f d e ze nog een kind kunnen
„geven" -- al is het dan in een onhandige kontoer van niet-te-helder blauw (ik denk
aan een stukje op die tentoonstelling). Of een landschap met zulke zuivere, ongechoqueerde streekjes als die Fransman „die ik er zag hangen ".
Beste kerel — wat kan een mens beminnelijk zijn --- zomaar aanvaardbaar — als hij geeft
wat hem beweegt — eerlijk. ik ben een schilder op de tentoonstelling tegen gekomen,
en ik heb de hand op z'n schouder gelegd...... en hij zei tegen me : Ik had je al eens
verwacht. Z'n ogen waren als meren, wanneer de zomermorgen zich spiegelt. Ik hoorde
later, dat hij nogal „links- uiterst" was en dat hij huurschuld had, hetgeen wel gevolgen
zal hebben. Hij overleeft zulks, reken maar. ik ga hem eens opzoeken, hóe, dat weet ik
niet precies. Maar ik moet naast hem kunnen staan.
Ten laatste : wat weten wij van de schilders ?
Misschien geef je daar van jouw kant ook eens antwoord op.
Dan, tot nader.
Je
A. E.
Stad, Februari 1936.
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L. A. DE EERENS VAN WINKOOP

DAANTJE
Vele jaren geleden leefde er een arm, gebocheld mannetje in een oude stad,
Men noemde hem Daantje. Wellicht zal hij een andere naam hebben gehad,
~ens, heel vroeger, toen hij een klelne jongen was en in de armen van zijn
moeder in slaap vlel. Maar dat waszoo lang geleden en in een zoo grijze vergetelheid verzonken, dat hij daar nooit bewust aan terug kon denken.
Het verkeer, in dien tijd, joeg de menschen nog niet koortsachtig vooruit,
zooals In onze dagen. Wei had de electrische tram het bel-rinkelend paardentrammetje verdrongen, maar overigens werden de rijen voertuigen nog
door goedige bruine en witte paarden getrokken en bolderden de zware
bierwagens achter de machtige lijven der Zeeuwsche trek-paarden, met
hun zware nekken en behaarde pooten. In den avond werd het stil in de
stad, De lantarens brandden met gele gasvlammen in een lichtenden boog
langs de donkere gracht. Men kon de stappen der voetgangers in de straten
hooren. De klokketoren sloeg de uren met een dlep-kllnkenden slag .
Daantje leefde op straat, Daar verrichtte hij de kleine, onbeteekenende
werkjes, die hij toevallig op zijn weg ontmoette en waarvoor hiJ gretig
enkele centen opstreek. Daar bedelde hl], als het noodig was en daar zat
hij uren te verdroomen bij een brug, of in de kromming van een plein.
Hij was niet jong meer, maar bovenal zag hij er oud en vervallen ult, met
een samengeknepen gezicht, vol groeven, grauwe deuken en rimpels, een
platte, weggezakte neus en de weemoedige oogen van sommige gevangen
apen. Hij was klein en mager en zijn linkerbeen sleepte. Ook was zijn
schouder aan dien kant uitgegroeid tot een hoekige butt, die aan zijn gang
lets wankelends gaf. Hij droeg altijd een zware stok ; daarmee stampte hij
luldruchtlg op de steenen. Dikwijls schoof hij onverwacht uit een of andere
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steeg te voorschijn, toefde aarzelend op -het trottoir in een drukke straat,
of achter een kiosk op het plein, schichtig achter zich kijkend, vóór hij zich
zwijgend neerliet, om te rusten in de zon.
De kinderen kenden hem. Zij schiepen er vermaak in hem uit te lachen
omdat hij misvormd was en bovendien vlooien had, waardoor hij zich ijverig
krabde en schurkte en er uitzag als een menschelijke chimpansee.
Clownachtig-verwrongen, maar met een dwaze ernst, was hij langen tijd
bezig in zijn haren te krabben, waarna hij plotseling doodstil kon blijven
zitten en met donkere, scheeve oogen wantrouwend naar de kinderen
loerde. Soms riepen zij hem laffe scheldwoorden toe, of begonnen hem
fijntjes te plagen, zich veilig wetend in hun rappe kinder- vlugheid, terwijl
hij maar een klein, vies en koboldachtig straatmannetje was, een wonderlijk
vreemde en toch bekende verschijning in hun kinderleven buiten de huizen.
En het was een moment, waarop zij gespannen wachtten, veerend op hun
teenspitsen, klaar om gillend te kunnen wegrennen, het moment waarin
Daantje, plotseling moe gesard en in felle drift ontstoken, zijn stok greep
en als een kwade orang-oetang overeind gerezen, op de kinderbende losstoof,
zijn dikke stok omhoog, in een machtelooze begeerte hen weg te ranselen.
Dan stoven de kwajongens uiteen, gierend van angstig genot en verborgen
zich rap in hoeken en gaten, terwijl het oude ventje, langzamerhand zijn
rust hervindend, neer zat op de oude plek, zijn stok naast zich neerlegde
en op zijn nagels ging bijten.
Daantje bedelde. Hij schooierde brood en centen, zoo nu en dan zeurde
hij om een paar oude schoenen, of een versleten jas. Hij stond in den wind
op een straathoek en stak zijn hand, als een klauw, komvormig uit, een
holletje, waarin een cent achteloos vallen kon, terwijl men langs hem ging.
Zijn kleeren konden nauwelijks dien naam dragen ; het waren vodden, van
een onzegbaar vale kleur, vuil, gevlekt en verregend en lagen als een tweede
huid om zijn gestalte gesloten. Hij trok ze nooit uit, noch scheen hij verlangen
naar betere bedekking te hebben, hoewel het ongedierte hem ongetwijfeld
moest hinderen. De centen, die hij kreeg, stopte hij haastig in zijn zak en
strekte opnieuw, slaafs en geduldig, zijn arm naar voren, als een gevangen
dier, dat zijn poot door de kooi -tralies steekt en met bedrukt gelaat een
noot aanvaardt.
Zóó zagen hem de voorbijgangers, een zonderling, vervallen straatbeeld,
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kop gewikkeld, zijn halsspieren waren stijf. Met moeite keek hij naast zich ;
daar stond iemand naar hem te kijken, een mensch met een smal en vriendeIiJk gelaat, gekleed in een donkere uniform. Schuw keek DaantJe om zlch
heen.
- Waar bin Ik
, vroeg hij onzeker.
- Bij ons, zeide man. Wij zijn van het Heilsleger en wij hebben je hierheen
gebracht, toen je ziek op straat lag. Voel je [e nu wat beter 1
- ja..•..., zei Daantje, ik bin ziek geweest
, wat mot er nou met me
gebeure..•...
- Wit [e bij ens blijven 1
Daantje antwoordde niet. Hij sloot zijn oogen. Hij opende ze weer op
een kier en keek naar den blanken muur, waaraan een klein, aan het kruis
genageld Christusbeeld hing, stll, in een bleeke zonnestraal.
- Wie .hangt daar bove me bed, vroeg DaantJe.
- Weet je dat niet 1
..... Nee .
- Het is immers de Zoon van God, Die voor ons allen gestorven is !
- Dlewoorden ken ik niet begrijpe
, zei DaantJe dof.
- Als je beter bent, zullen wij [e alles van Hem vertellen, beloofde de
heilsoldaat. Je mag bij onze samenkomst komen en luisteren hoe wij zingen
en tot de menschen spreken -, ook tot jou !
- Een samenkomst
, 6ak voor ml], herhaalde Daantje langzaam, als
drong de beteekenis van die woorden aarzelend tot hem door, - [a, dat
wit ik wei
, ik ben nooit met iemand samen geweest
, geef me wat
te drinke, 'k heb dorst !
De heilsoldaat reikte hem een glas melk, waaraan Daantje met tegenzin
zijn lippen zette. Na de eerste slok vertrok zijn mond in een grimas van
weerzin, maar toch dronk hij de beker leeg.
De heilsoldaat bleef naar hem kijken. Hij stond daar eenvoudig en rustig;
zijn oogen hadden een diepen bllk, die noch van spot, noch van afkeer of
medelijden blijk gaf en de gebochelde man in het bed voelde een zweem
van vreugdevolle verwachting in zijn hart.
- As ik hier blljf, zei Daantje, wat mot ik daar dan voor doen.••..•
- Wij hebben wei werk voor je, antwoordde de soldaat. Maar [e moet
ons een paar dingen beloven!
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Dat het niemand me ooit nog gevraagd, mompelde Daantje, wat ken
ik belove......, ik heb niks......
-- Beloof ons, je uiterste best te doen, niet meer te drinken ! En je moet
ook niet meer bedelen en niet meer vloeken.
Met een dof gebrom liet Daantje zich in de kussens terug zakken. Hij keerde
zijn gezicht naar den muur ; zijn aapachtige handen trokken de deken beschermend omhoog tot zijn scheeve schouder en hij zweeg beschaamd.
De heilsoldaat glimlachte en ging stil de kamer uit. In de effen rust van
het vertrek alleen gebleven, staarde Daantje aandachtig en verwonderd
naar het Christusbeeld aan den muur.
Vaag-verblijdende gedachten roerden zich in zijn brein —, zij zullen er mij
van vertellen......; zij willen tot mij spreken......, ik ben niet alleenig meer......
Doodstil bleef hij liggen. De deken lag warm tegen zijn hals. Zoo sliep hij in. -Zoodra de hoofdwond genezen was, mocht Daantje opstaan. Het bleek,
dat zijn oude kleeren spoorloos verdwenen waren —, alsof zij er nooit waren
geweest. Hij tastte naar zijn haren, zij waren kort geknipt en gereinigd.
Er bleek iets met hem gebeurd te zijn, nadat hij bewusteloos was binnen
gedragen. Hij droeg een grof, katoenen hemd, schoon en zonder gaten. Zijn
beenen staken in een onderbroek met drie knoopen. Hij kreeg wollen
sokken en zwarte schoenen. Zij reikten hem een donkere overbroek, een
jas en een flanellen overhemd. Tenslotte gaven zij hem een gloednieuwe,
blauwe pet, met dof-glinsterende letters op den band, zooals zij allen droegen.
Daantje greep er begeerig naar, als naar een wondermooi geschenk. In
een hoek ontdekte hij een spiegel. Hij zette de pet op en keek lang en ernstig
in het glas, wezenloos van verwondering, alsof een onbekende zijn lichaam
was binnen gedrongen.
— Bin Ik dat......, mompelde hij en betastte zichzelf als een kind.
-- je bent het ! zeiden zij tegen hem. Als je een goed mensch blijft en niet
drinkt, mag je deze pet altijd dragen. Voortaan behoor je bij ons —, bij
ons leger. Wij zullen je altijd helpen ! je kunt op ons rekenen ! Wil je voor
ons je best doen ?
Daantje luisterde. Hij luisterde met zijn heele wezen en borg de woorden
in zijn hart. In de duisternis van zijn bestaan scheen plotseling een flauw
lichtje te flonkeren, glorend door de nevels van zijn zwakzinnig brein.
De soldaten, in hun blauwe uniformen keken hem afwachtend aan. Als een
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ring van veiligheid stonden zij om hem heen geschaard. Daantje stond stil
in hun midden, de pet op zijn hoofd.
Ja, zei hij toen. Ik zal mijn best doen......, ik wil altijd bij jullie blijve......
Toen lichtten zij hem in over zijn werk. Hij zou met een wagentje langs de
huizen gaan en oud papier, kranten en vodden verzamelen. Zoo gebeurde het.
lederen dag trok hij met zijn kar de straat op, belde aan de huizen en verzamelde ijverig wat hij kreeg. Soms gaf men hem goedig wat geld. Hij verborg het met de oude gretigheid in zijn zak, terwijl de gedachte door zijn
kop flitste :
-- Nou kan ik er dadelijk eentje gaan neme......
Maar zoo ontstelde hij van deze onbeheerschte verbeelding, dat hij een
oogenblik stokstijf op den weg bleef staan, zichzelf verzekerend:
-- Dat doe je niet — nu niet en náóit meer !
Dan zette hij zijn tanden op elkaar en sukkelde met een verstrakt gezicht
verder. Want zijn lichaam leed. Het ontbeerde martelend en hevig de verdooving, waaraan het zoovele jaren was gewend geweest. Hij had kwellenden
dorst, een brandende droogte in zijn keel en een dikke tong, als van leer.
Het was, of een scherp vuur puntige gaatjes in zijn maag boorde. Na zijn val
op straat was hij moe en slap gebleven en het ongewone werk matte hem
meer af, dan hij zichzelf wilde bekennen.
Toch werd hij iederen morgen wakker in de blijde zekerheid, dat er voor
hem werd gezorgd. Het harde bed, waarin hij geslapen had, bekeek hij met
eerbied, een bed waarvoor hij niet had hoeven betalen, zooals vroeger,
in de propvolle nacht-asyls, maar waarvoor hij moest werken, om het te
verdienen. Evenals voor de borden voedsel, waaraan hij zich regelmatig
te goed kon doen, de dampende, groene soep en het bord pap, waar soms
een bruine klont stroop in dreef. Met nauwelijks bewust geworden genegenheid herdacht hij de samenkomsten in een warme zaal vol menschen, waar
men hem 's avonds had gebracht, waar hij vlak vooraan had gezeten, veilig
tezamen met den soldaat, die hem had verpleegd en dien hij als een vriend
naast zich voelde.
Hij kon niet veel van de besprekingen begrijpen, maar de ruischende orgeltonen hadden hem gelukkig gemaakt en het zingen vond hij mooi. Als de
heilsoldaat wilde opstaan greep Daantje hem aan zijn mouw terug en fluisterde:
- Blijf bij me......, anders gaan ze me uitlache......
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Dan ging de soldaat weer zitten en keek met een zachten blik in Daantjes
schuwe oogen. Later had zijn begeleider hem apart genomen en geduldig
getracht hem een lang gebed te leeren, maar het trage brein had de woorden
niet kunnen onthouden.
-- Later misschien, zei de soldaat.
Weken gingen voorbij. Het begon al kouder te worden. De boomen stonden
ontbladerd in de parken, de wind blies guur langs de straten. Op een dag
had Daantje uren aaneen met zijn wagen langs de huizen gezwoegd, stoepen
op en af geklauterd en met vodden gezeuld, tot hij er doodmoe en landerig
van geworden was.
— Ik mot een tijdje ruste......, dacht hij, schoof de wagen het park in en
ging kreunend op een verlaten bank zitten. Hij bedacht, dat dit nu een oogen
loom en uitzichtloos op een bank kon-blikonzjasvreg,thi
blijven zitten, bij een boom, het grintpad voor zijn voeten. Boven zijn hoofd
hing de grauwe wolkenlucht, dreigend, als met sneeuw geladen. Een paar
menschen stapten hem voorbij en wierpen tersluiks een blik op hem. Een
straathond snuffelde aan zijn voet en ging verder. Kouwelijk wreef hij met
zijn rimpel-handen over zijn buik, kneep zijn oogen dicht en onderdrukte
geeuwend een vernieuwde begeerte naar de verboden drank. Maar lokkend,
weerspannig keerde het verlangen terug.
— Nee ......, neè, dacht hij hardop en sloot zijn handen in elkaar. Het was
beter verder te loopen, niet stil gaan zitten......
Hij stond op, rukte de wagen naar zich toe, duwde de aan weerszijden bultig
uitpuilende papierstapels wat naar binnen en schoof de wagen het pad op.
Plotseling bleef hij staan en keek verschrikt achter zich. Een bende rumoerige
schooljongens kwam aanhollen uit de verte. De schoolbel had het uur van
vrijheid ingeluid en nu stormden zij in een kluit het plantsoen in, om op de
hellingen te ravotten. Al gauw kregen zij Daantje, die zijn kar rukkerig naar
den kant ging zetten, in het oog en zij omsingelden hem met joelende begroetingen. Ginnegappend begonnen zij aan zijn kleeren te plukken, in een
baldadige lust hem op te hitsen, als van ouds. Het mannetje zette zich schrap ;
zijn buit trok nog scheever en stak in een hoek omhoog. De pet, die hem te
groot was, stond glanzend, maar grotesk op zijn bon leigen kop.
Daan heit een pet van het Heilsleger ! schreeuwde er een, en een tweede
gilde rijmend aan zijn oor :
----
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— Daan, Daan -- ken geen borrel laten staan......
Waarna zij die woorden in koor schreeuwend herhaalden, terwijl de eene
helft uitgelaten om hem heen sprong en anderen probeerden op zijn wagen
te klimmen, die kraakte onder hun gewicht.
Maar Daantje riep schor, met een verstikte stem
-- Ik drink nie meer......, ik drink nie meer, nouik bij de soldate bin
La me wage los, of ik zal met me stok kom me......
Maar toen zij aanhielden en hij zich aan alle kanten door hun sarrende geluidjes en aanrakingen bedreigd voelde, schoot plotseling borrelend de oude
drift als een stroom door zijn lijf. Hij greep zijn stok, die hij altijd in den
wagen meenam, stommelde naar de rakkers toe, die lenig achteruit weken.
Daar had je het......, daar was hij lekker kwaad, met maaiende armen, vertrokken gezicht en schuim op de lippen,...... hei......, zoon gekke Daan,
die een Heilsoldaat is geworden en lorren ophaalt !
Daar......, rang......, had een belhamel het wagentje een paar krachtige
duwen gegeven ! Het gleed hobbelend en stootend over het glooiend
plantsoenpad naar beneden, eerst langzaam, dan in doller vaart, schuin
wegbolderend naar de grashelling, die in het singelwater vergleed. Een
windvlaag suisde over den weg, greep met een machtige hand in de ritselende
papieren en liet enkele stukken in het water wapperen.
Het karretje, eindelijk in zijn vaart gestuit, kantelde en viel, een lawine
van kranten en vodden uitstortend in het vochtige gras.
Daantje scheen te verstijven. Machteloos holde hij een paar meters achter
zijn wagen aan, toen, zich vergetend, vloekte en tierde hij in toomelooze
woede. Opnieuw grabbelde hij zenuwachtig naar den gevallen knuppel en
rende als bezeten achter de vluchtende jongens aan, die elkaar stompend en
duwend, in een gillende lachstuip verwrongen, als pijlen wegvlogen en pas
tot bedaren kwamen toen de kleine man achterbleef en langzaam terug
keerde. Zielig bukte hij zich om de kar overeind te zetten ; daarna raapte
hij één vooréén de verspreide papieren bijeen. Hij zocht tusschen de struiken
en dicht bij den waterkant, streek zorgvuldig de kranten glad, als waren
het dierbare herinneringen en vouwde de lompen onhandig ineen. Tenslotte
laadde hij alles met een diepe zucht in den wagen terug.
Versuft strompelde hij naar een bank en ging zitten. De kar trok hij tot vlak
bij zijn voeten. Hij voelde zich moe, geslagen, alsof hij uren, dagen had ge-
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loopen. Hij had het benauwd en een bitter gevoel van spijt drong in zijn hart,
omdat hij nu toch weer, mateloos, had gevloekt. Hij nam de pet van zijn
hoofd, hield hem in zijn handen en streek het laken koesterend glad. Met
een vingertop bevoelde hij nadenkend de vergulde letters.
Dorst......, dorst...... en wat was hij moe en koud !
De lucht was als lood en geen straaltje zon......, te guur om hier te zitten,
maar het was net, of hij niet op kon staan...... Zijn vrije hand omvatte den
houten wagenstang, als had hij behoefte aan steun. Zijn korte beentjes
bengelden naar beneden, raakten nauwelijks met de voetspitsen den grond.
Langzaam en met bevende vingers zette hij de pet op zijn hoofd terug. Zijn
oogen knipperden ; zijn hoofd zakte op zijn borst.
-- Zou ik nou ziek worde......, tobde hij, ik voel me nou niet goed......
Vage droomerijen schoven langs zijn geest voorbij, terwijl hij met gesloten
oogen, ineengedoken bleef zitten. Hulpeloos piekerde hij over de eerste
regels van het gebed, waarvan hij zich geen woord meer kon herinneren.
Thuis zal de heilsoldaat mij helpen, dacht hij en berustte tevreden in deze
gedachte. Om hem heen was het rustig geworden. Een wintervogel krabbelde
tusschen wat dorre bladeren en wiekte weg....... Een donkere lucht......,
ik zou wel naar huis willen......, ik heb nou toch een huis......
Daantje's hand gleed van de kar terug op zijn knie. Zij bleef daar stil en verkleumd liggen, een klein, menschelijk klauwtje, vol rimpels en hoekige knoken.
Het begon te sneeuwen. Geruchtloos dansten de zachte, witte vlokken naar
beneden, zuivere sneeuwkristallen bedekten de aarde. Zij vielen in een
donzige warreling van ronddraaiende vlokken, hechtten zich aan de
stammen en over de wachtende struiken.
De geluiden verstilden. De stappen der voorbijgangers in de straat klonken
gedempter. Ver weg had een lach een ijle klank gekregen en een stem klonk
milder.
Sneeuw......
Een wit gordijn zweeft uit den hemel ; rondstuivende vlokjes dartelen als
kleine vlinders tusschen de struiken --.
Uit de straat kwam een politie-agent het plantsoen instappen. Zijn witgehandschoende vingers lagen op zijn rug ineengevouwen en hij naderde
met bedachtzame schreden.
Wie zit daar in de sneeuw......, op een bank......
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De agent bukte zich, bekeek aandachtig de roerlooze gestalte, die als verstijfd, met opzij gevallen hoofd, leek te slapen.
~ 't Is Daantje......, mompelde hij. Zou die nou waarachtig alweer dronken
zijn?
Hij schudde de besneeuwde gestalte bij den schouder, allo —, wor jij es
wakker ! 't Is nou toch geen weer om......
Maar de woorden bleven in zijn keel steken. Onbeweeglijk en met iets
van vrees bleef hij voorover gebogen een paar seconden scherp kijken. Toen
schudde hij langzaam zijn hoofd.
Hij is dood......, zei hij zachtjes.
's Avonds lag Daantje in een ruw-houten kist, in het lijkenhuisje van het
stads -ziekenhuis. Hij werd ter aarde besteld, in den vroegen morgen, zoo
stil, zoo onopgemerkt, als alleen de armsten begraven worden. Maar de
heilsoldaat liep achter zijn kist en wachtte, tot de gravers hun werk hadden
verricht. Toen zij waren heengegaan vouwdehij zijn handen en bad het
gebed, dat Daantje niet had kunnen leeren......
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AFRIKAANSE
LETTERKUNDE
W. E. G. Louw, Die ryke Dwaas, Nasionale Pers Beperk,
Kaapstad ; 84 bladzijden.
Wat Hollandssprekend Zuid-Afrika gedurende de Eerste Afrikaanse Taalbeweging (1875± 1900) op de boekenmarkt bracht, had meer cultuurhistorische dan letterkundige waarde:
het was propagandawerk, gedrenkt in politiek en polemiek. De Anglo-Boerenoorlog van
1899-1902 echter sneed diep in het volksleven in en enkele jaren na de Vrede van Vereniging uitte gevoel en verbeelding zich in vormen van kunst. Evenals in Vlaanderen verklankte bewust wordend nationaal bestaan zich aanvankelijk ook in Zuid-Afrika letterkundig
op drie registers : natuurgevoel, godsdienstzin en vaderlandsliefde. Een mensengeslacht
lang, immers gedurende het derde deel van een eeuw, waren deze motieven werkzaam:
1902 tot heden.
Het voertuig om de vlucht der gedachten en de ontroering van het gemoed der kunstenaars
over te brengen op de volksziel was de volkstaal, het Afrikaans. Het vehikel was uiterst
primitief, tot nogtoe alleen gebruikt voor concrete doeleinden : dagelijks onderling verkeer
tussen de Afrikaners, voornamelijk boeren ; overbrengen van bevelen van baas en vrouw
naar bedienden : kleurlingen en zwarten. Na 1902 werd het echter tot hoger dienst geroepen. Wel kwam de overgang niet geheel onverwachts. „Neef Jan wat versies maak"
en „oom Lokomotief", ds S. J. du Toit, advocaat F. W. Reitz en anderen leerden het volk
lezen, dat alras begon te schrijven en te zingen. Een stroom van liederen vloeide naar
het redactiekantoor van „Die Patriot", het Inmiddels gestichte en grote opgang makende
lijfblad van „die regte Afrikaners". De producenten en consumenten van het nieuwe artikel
waren Intussen meer vocaal dan talrijk. De meerderheid der blanke bevolking, de Engelsen
nagenoeg eenstemmig, maar ook de Nederduits Gereformeerde volkskerk en het gros
der Afrikaners, bij name de ontwikkelden onder hen, stonden sceptisch of zelfs vijandig
tegenover een Afrikaanse schrijftaal, de eersten uit politieke afkeer van een ontluikend
bewust Hollands-Afrikaans volksgevoel, de anderen uit vrees voor scheuring of wegens
gebrek aan juiste waardemeting van volkstaal als uiting van nationaal besef. in de AngloBoerenoorlog stokte de volksstem In tranen, was zij naar de mening der vijanden in bloed
gesmoord.
Dat er tegenstand was van Engelse kant, is ethisch af te keuren, maar historisch wel te
verstaan : imperialisme, d.i. heers- en hebzucht, leidt immer tot verdrukking. En dat
Afrikaners, vooral de intellectuelen onder hen, mede-Afrikaners het recht ontzegd hebben
zichzelf te zijn, Is wel jammer, maar het past Nederlanders der twintigste eeuw allerminst
hun dit euvel te duiden, althans niet die Nederlanders, die met wrevel, of zelfs maar met
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meewarigheid, neerzien op Afrikaans als een „taaltje", grappig, naief, maar eigenlijk toch
te bejammeren, aangezien het in de Unie van Zuid-Afrika het Nederlands, althans naar
hun mening, verdreven heeft. Openlijke of verkapte tegenstand tegen Afrikaans, of deze
van Afrikaner of Nederlandse kant komt, spruit voort uit onkunde. Hollands Zuid-Afrika
moet Afrikaans wezen, of niet wezen.
Een veel meer redelijk en wetenschappelijk standpunt zou zijn de analogie raak te zien
tussen Geuzenpoëzie en Eerste-Bewegersgedichten, belde neerslag en weerslag van neergetrapte, maar weer opverende volksaard, beide een conscientiekreet tegen moordend
Imperialisme van een machtig wereldrijk.
juist de schok van de nederlaag der Afrikaner zaak in de tweede Vrijheidsoorlog opende
de weg tot overwinning. Het Boerenvolk, dat in 1902 uit grote verdrukking kwam, had
zichzelf gevonden. De luchthartige taal van klucht en spotvers bleef niet langer de enige
verdedigingslinie van ontwricht volksbestaan. Had men eerst gezongen, uit noodzaak
van zelfexpressie, in liederen van eenvoud en waarheid, sobere kracht, pittige spot, gezonde zin voor het komische, vol rake, somtijds geestige tekening, na de vuurdoop van
1899 tot 1902 was de tijd voorbij voor gichelen en ginnegappen.
Daar klinkt voortaan een nieuw geluid ! Men had verstechniek geleerd, uit het Engels
van Shelley en Keats, uit het Nederlands van de Tachtigers, uit het Vlaams van Gezelle.
Een rijke oogst bloeide op, maar de motieven waren beperkt : godsdienst, natuur, vaderland en moedertaal. De weemoed over het verlies der onafhankelijkheid, onder verzet
of in berusting, klinkt dikwijls door, maar gedragen door het ooilam, dat nog gebleven
was : de volkstaal !
Nu de Anglo-Boerenoorlog echter reeds meer dan dertig jaren voorbij is, en er een nieuw
geslacht is opgegroeid, dat van die gruwel der verwoesting alleen bij overlevering kennis
draagt, nu de Afrikaanse vlakten en bergen en de „Boereplaas" bezongen zijn, vaderland
en moedertaal gevierd, bewierookt en beheildronkt, nu godsdienstmotieven als van alle
tijden en als boven de tijd aangevoeld worden, -- nu is het een verblijdende proeve van
innerlijke vernieuwing, dat jong Zuid -Afrika in de gebroeders Louw (N. P. van Wyk
Louw en W. E. G.), in M. C. van den Heever, I. D. du Plessis, Uys Krige en anderen, onder
wie ook oudere dichters als D. F. Malkerbe en Totius niet achterstaan, even wegkomt
van motieven, die dreigden cliché te worden om Afrikaans-verstaanden der twintigste
eeuw dichtbundels te reiken in de taal en de geest van de tijd.
Onder deze bundels is D i e R y k e D w a a s een der eerste geweest, hij is nauwelijks
een jaar geleden verschenen en reeds herdrukt. De gedichten zijn naar tijdsorde gerangschikt in vier groepen, maar regressief : blz. 5 tot 36 getiteld Verse na Junie 1932, blz. 39
tot 48 Verse na Desember 1931, blz. 51 tot 72 Verse uit 1931, eindelijk blz. 72 tot 81
Verse uit 1930 en vroeër.
De titel is vermoedelijk ontleend aan het gedicht op blz. 41:
DIE DWAAS.
.,.... sumus puivis et umbra
Ryk was ek aan liefde soos (zoals) 'n swerwer,
Ryk aan die suiwer waarheid van my hart,
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Ryker aan oorwinning as die Dood.
Wat hoonlag oor (over) ons sinloos mensesmart.
Voller was my polsslag as die drang
Van 'n stroom wat see-toe gaan, en wit soos God
My stel, wat nog nie wis die noodsaak om
Met al wat waar en heilig is te spot......
'n Vale nagwind, laag van leë (lege) d roefn is,
Deurwaas die stiltes van my binnehof,
Waar, soos 'n dwaas, ek nog nie kan verstaan
Die rykdom agter skaduwee en stof.
Met de rijke dwaas uit Lucas XV heeft de dichter naar zijn opvatting vermoedelijk gemeen,
dat hij „nog nie kan verstaan die rykdom agter skaduwee en stof". Zelfs wanneer hij
ons vergunt in plaats van „agter" „bo of bokant" (= boven) schaduw en stof te mogen
lezen, blijft er een belangrijk verschil tussen de dwaas van Lucas en de dwaas van Louw.
Niet in de eerste plaats, dat de dwaas uit Lucas afgoderij pleegde, doordat hij in de
plaats van de enige ware God, Die Zich in Zijn woord geopenbaard heeft of benevens
Hem, iets anders had, waarop hij zijn vertrouwen zette, n.l. s t o f f e 1 ij k e goederen
(al dit mijn gewas en deze mijne goederen), terwijl de dwaas van Louw iets anders versierde (= verzon), waarop hij zijn vertrouwen zette, n.l. I d e ë 1 e goederen (liefde,
waarheid, zelfoverwinning, levenslust en onschuld) ; maar hierin ligt het onderscheid,
dat de dichter zichzelf daar plaatst : „my hart, my polsslag, my sief", die nog wel „wit
soos God" was.
Dit sterk ego-centrische element beheerst trouwens bijna de ganse verzameling gedichten.
We maken dankbaar uitzondering voor de zeven natuurgedichten : Vaatvalk (blz. 1),
Liedjie (46), Liriese Fragment (61), Die See slaan altyd (62), Voëlvlug (64), Om boer te
wees (65), en Liedjie (81), waarvan wij hier als het meest objectieve aanhalen :
VAALVALK
Wit is die wereld
Van outydse wee,
En 'n treurige wals
Is die vroemóresee ;
Dou oor die duine, geen windjie wat waai,
Net 'n vaalvaik wat sing soos hy draai, soos hy draai......
(soos = zoals = terwijl)
Eveneens treedt de dichter tot winst voor zijn kunst op de achtergrond, waar hij als
ware Afrikaner het vrije buitenleven, zijn eigen Boerentype of de kleurling beschrijft,
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zoals in : Om boer te wees (blz. 65), Dorpswand (= avond) (blz. 45), Die Skoenmaker (48),
Ou-Fienterkatiera (58, 59) en Ou-Sagrys (60). Wij schrijven hierover

OM BOER TE WEES
O om 'n boer te wees wat werk
Met sy hande in die son
Die liewe, lange dag, om saans (des avonds)
Moeg terug te kom
Van die lande, en te slaap
Tot die rooidag deur die vensters breek,
En teen die tweede hanekraai, oor die ryp,
Die ploegstert vas te hou......
O om boer te wees en te werk
In Gods sonneskyn en reën,

Om nooit te twyfel dat Hy weet
Wat of die beste is; om nog te glo (geloven)
As sy hart wil breek,
En voel dat hy, boer alleen,
Met God kan praat, en dank
As laag-druipend daal die reën......
Daargelaten deze uitingen van liefde tot natuur en vaderland, waarbij de godsdienstige
ondertoon niet ontbreekt, en waarin de dichter zich dus langs bekende Afrikaanse letterbanen beweegt, zij het met meer bedding en verheffing en perspectief dan voorheen,
vertoont de meerderheid der gedichten veel nieuws. We noemen : pychologische peiling,
introspectie, graven en wroeten in eigen ingewand, 'n openbare biecht van worsteling
met verterende passie, nederlagen geleden en waarvan hij druipstaartend wegsluipt als
een geslagen hond.
Twee punten zijn hier zeer evident: Ie. de dichter was nog sterk minderjarig toen hij
schreef; 2e. zijn expressionisme en prozavers bewijst, dat hij Nederlandse dichters, en
van de modernste, ernstig heeft bestudeerd. Van geen van beide maken wij hem een
verwijt. integendeel ! Toch verklaren zij een gebrek aan evenwicht en oorspronkelijkheid.
Niet dat deze een eerste eis zijn aan de lyricus te stellen, maar als compenserend element
mogen zij niet ontbreken. Het jubilate ontbreekt nagenoeg, de sombere Werther voert
de boventoon :

„Die wete was noodlottig
Dat 'k, enkeling, tot verdwasing en vereensaming gebore,
In tranelose huiwering, met my oë oop (ogen open)
En blind sou sterwe sonder sekerheid of hoop.
Op zijn best is de dichter in Sonnetten I en II.
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Ek sal opstaan, en na my vader gaan;
Opstaan uit my vodde en my vuil
Opstaan, en onder die volle maan,
Wat geel streep oor die vleiland, gaan en huil
Aan sy breë skouer, en hom saggies vra
Om alles te vergeet, en te vergeve
Die jongkrag van my hoon, wat by moes dra, (dragen)
Dat ek weer, soos 'n kindjie klein, die lewe
Vol van sonskyn voel, die vreug van werk,
In die wingerd waar pers die sware korrels hang,
Dat ek weer voel my hande jonk en sterk,
Die voorjaarskoelte saggies teen my wang:
Voorwaar, onmiddellik na my vader sal
En moet ek gaan, en aan sy voete val......

Sou die eentonigheid my stilte breek,
My trotse hart, wat nie wou kia nie, dwing
Om te skreeu, te tart, dwing om myself te wreek
Op die hemelstilte met sy sterreflonkering L......
En wat so trots wou sit, so heilig-stil
Hier in my koele binnenhof wou woon,
Moet ek die majesteit van eie wil
Ontken, die sterkte van my siel verloën
Tog het die lewe, onverbiddelik -- wreed,
My stilte met sy vale as bestrooi,
My as bedelaar, na die straat geja
Om by die mense wat daar swoeg en sweet
Van soggens dou -voor-dag tot skemerrooi,
Om daar by hui my steun en troos te vra......
Dogmatisch staan deze sonnetten wel aan gegronde kritiek bloot; ethisch gezien is de
volle maan maar 'n romantische illuminatie bij schuldbelijdenis, evenmin kan een element
van sybaritische zelfstreling ontkend worden in het naarstig voornemen de nieuwe mens
aan te doen in bewustheid van jeugdkracht en onder begeleiding van voorjaarskoelte
en zonneschijn om huurlingdienste te leveren, die bestaan moeten in het bewerken van
zware paarse druiven. En als dan aan het slot de klinkdichtende verloren zoon „by mense
steun en troos gaan vra", past dit meer bij de titel van de bundel dan bij de inhoud en
strekking van Lucas XV.
Toch is er veel vormenschoonheid in deze sonnetten en de toon van zelfschouwing, op
de grens af van vivisectie, hier en elders in de bundel aangeslagen, Is een nieuw geluid
in de Afrikaanse literatuur.
Wat de taal betreft, heeft Louw reeds jong een begin gemaakt met de taak door Emerson
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elk letterkundige opgelegd : ten minste 300 nieuwe woorden aan zijn volkstaal toe te
voegen. Of zijn voorbeeld gevolgd zal worden, moet de toekomst uitwijzen. Wij tekenden
aan: afgrondelike holtes, noodlotloze God, verbroos die, wye some
van my blank gewaad het ek uitgevaar, 'n hoë singing wat my bloed deurruis,
namelose vrees p y n in my. Slechts één anglicisme is ons opgevallen : ek w o n d e r.
Duitse woordvorming volgt de dichter vrijmoedig na : m e n s v e r 1 a a t, t y d v e r d o r,
w o 1 k d e u r w a a i d. Ligvoet in analogie met kaalkop lijkt ons een aanwinst ; of
r o e t e d r a f als klanknabootsing van paardendraf het zal houden
Als eindindruk van deze bundel blijft ons bij: de greep naar het levensmysterie door
een ziel, welke na mislukking haar trots en kracht gebroken ziet en nu langs zelfgekozen
paden als verloren zoon verzoening zoekt en gemeenschap met een God van liefde,
om ook te sten, soos ongebroke ketting hang,
oor afgrond onder afgrond van die ewigheid,
van ster tot ster, Gods grondelose heerlikheid.
Deze eersteling van W. E. G. Louw is een belofte met waarborgen.
Dr. G. BESSELAAR.
Den Haag, December 1935.
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BEZINT...., EER GIJ VERDER GAAT

In de Reformatie van 24 januari 1936 komt een hoofdartikel voor — het laatste van een
serie van drie —, dat handelt over „Christelijke litteratuur". De schrijver betoogt daarin,
dat hem het begrip „Christelijke litteratuur" te vaag en te rekkelijk is, dat hij daarvoor
liever in de plaats zou stellen „Calvinistische litteratuur ", al wil hij dat begrip ,,Gereformeerd" vooral niet enkel antithetisch zal worden opgevat. In verband hiermede merkt
hij dan op, dat, naar zijn meening Calvinistische letterkunde niet als een schakeering der
„Christelijke" mag worden gezien, doch dat men een eigen letterkunde behoeft. „Minderen
eisch te stellen aan de litteratuur, die naar Christus' naam zich noemt, zou -- aldus de
schrijver -- verraad zijn aan den Christus".
Met andere woorden : hier staat voor de zooveelste maai het separatisme (de schrijver
bezigt zelf het woord nadrukkelijk) aan de deur en eischt zijn buit. Er is waarlijk genoeg
homogeniteit onder ons, Christenen, om ons deze splitsing te kunnen veroorloven !
Maar de schrijver van dit artikel zal dan toch eerst met argumenten, en niet met vage
beweringen, moeten aankomen om het goed recht van zijn separatistische neigingen aannemelijk te maken. Wat hij in dit hoofdartikel in dit opzicht ter tafel brengt, is daartoe
ten eenenmale onvoldoende.
In de eerste plaats zal hij ons duidelijk moeten maken, wat hij nu eigenlijk precies verstaat
onder het niet antithetisch opgevat begrip „Gereformeerd ", terwijl hij zijn eigen betoog
volkomen antithetisch opbouwt. Immers hoe zou hij anders tot de conclusie separatisme
kunnen komen ? Hij zal ons dus moeten doen weten in hoeverre hij aan het begrip
„Calvinistische letterkunde" een ruimer beteekenis toekent dan een litteratuur, die „gemaakt" wordt door hen, die van dezelfde Calvinistische schakeering als de schrijver van
dit artikel zijn.
De schrijver kan zich hierbij niet „op de vlakte" houden gelijk hij ten aanzien van deze
kwestie doet in bovengenoemd betoog, waar hij, nadat hij „Calvinistisch" en „Christelijk"
heeft geïdentificeerd, kalmweg neerschrijft : „Nog Christelijk ? Al Christelijk ? Hij make
het uit die zich het trekken van de grenslijn toevertrouwt ". Waarbij men zich ervan
bewust blijve, dat het hier niet gaat, om een onderscheid tusschen „Christelijk" en „nietChristelijk", maar tusschen „niet-antithetisch Gereformeerd" en...... de rest !
Het is toch waarlijk geen fraaie wijze van redeneeren, wanneer men anderen vaagheid
verwijt en opkomt voor het trekken van veel nauwere grenzen, maar dan zoodra het
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werkelijk op het trekken van die grenzen in de praktijk aan komt, zich uit de voeten
maakt en het den ander in de schoenen schuift, alsof die zoo hoogmoedig was zich het
trekken van dergelijke grenzen toe te vertrouwen ! Het is ons een raadsel, hoe men
op zulk een manier argumenteeren wil.
Maar wat zegt de schrijver dan ? „Wat zin heeft is : scherp te onderscheiden tusschen
wat in een concreet werk wel, wat niet Schriftuurlijk is". Alsof daarmee nu alle moei
baan zouden zijn !
-lijkhednva
De schrijver erkent dus : algemeene lijnen kunnen hier niet worden getrokken. Maar
daarnaast heet het : in concreto is het mogelijk scherp te onderscheiden wat in een werk
wel en wat niet Schriftuurlijk is. Helaas, zegt de schrijver het er ons niet bij, hoe dit
nu werkelijk geschieden moet. De vraag komt zelfs niet bij hem op, dat wat door hem
„Schriftuurlijk" wordt genoemd door andere wel eens „onschriftuurlijk" zou kunnen
worden geheeten. En omgekeerd ! Hij gaat hier eenvoudig uit van een communis opinio,
die in werkelijkheid in geenen deele een gemeenschappelijke meen i ng blijkt te zijn. Want
„naar de Schrift" beduidt hier niet inderdaad naar de Schrift-zonder-meer, maar naar
de Schrift, zooals deze op een bepaalde niet-antithetisch Gereformeerde wijze wordt
geinterpreteerd. Waar is het laatste recht van welke Schrift-interpretatie dan ook ? Toch
zeker niet bij wat de mensch zich uitdenkt, maar bij hetgeen de Heilige Geest hem als
Waarheid doet gelooven. En daarmee komt wat „wij" met de Schrift doen kunnen in
een ,geheel ander licht te staan. Wij kunnen de Schrift nu niet meer als „Wetboek" gebruiken, waaruit wij hier en daar een paar toepasselijke artikelen „trekken" kunnen,
die „slaan" op een bepaald geval. Wij kunnen niet meer een roman of een gedicht nemen
en dan den Bijbel er geopend naast leggen om uit te maken, of „het" klopt. Wij kunnen
alleen maar, ons gedragen wetend door de Waarheid, die ons in God's Woord is geopenbaard, den geest trachten te verstaan, die uit het betreffende werk tot ons spreekt
en deze toetsen aan dien gansch anderen Geest, die uit den Bijbel tot ons spreekt, wanneer
en voorzoover wij in het geloof worden geleid.
Het gaat in ons kritisch onderzoek dus niet om den letter, maar om den geest. Dit is
belangrijk, omdat wij daarmee met ons oordeel komen op een geheel ander gebied. Als
de schrijver van het door ons gewraakte hoofdartikel van de Reformatie zegt : „Een vers,
dat Kruis of Avondmaal miskent, dat de heerlijkheden van het genade leven dompelt
in een zwoele sfeer a la Boutens (sic ! R.H.), een roman, die het Christenleven misteekent,
die een sociaal -, een huwelijks-, een opvoedingsprobleem oplost in niet-Schriftuurlijken
zin, beleedigt de oogen van den Heilige en is daarin onschoon ", dan beweegt hij zich
op het terrein van den letter, omdat de norm van zijn beoordeeling gebonden is aan
een bepaalde interpretatie methode van de Heilige Schrift en niet aan den Geest van
Christus, zooals ons deze in de Schrift wordt geopenbaard. Het is dan ook slechts consequent --- doch een fatale consequentie! --, wanneer de schrijver i n d i t v e r b a n d
spreekt van een „leven uit de Gereformeerde beginselen" als eigenlijke beoordeel i ngsnorm. En als hij er dan nog toe komt te beweren, dat „de Calvinist niet met bestrijders
van zijn beginsel één kan zijn in richting en doel van litterairen scheppingsdrang ", gaat
de deur toe, want dan zijn wij weergekeerd tot Paulus' woord tot de „separatistische"
Corinthiërs: Want mij is van u bekend gemaakt, mijne broeders,
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door die van Chloë's huisgezin zijn, dat er twisten onder u zijn.
En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: !k ben van Paulus, en
ik van Apollos, en ik van Cefas, en ik van Christus. Is Christus
gedeeld? Is Paulus vooru gekruist ?Of zijt gij in Paulus' naam
gedoopt? (1 Cor. 1: 11-13).
Wij, Calvinisten ; wij, confessioneelen ; wij „dialectici" en wie gij meer wilt, wij staan
a I ! e n onder dit woord. Is Calvijn voor ons gekruist, of soms Kuyper of Barth of Kohlbrugge — óf Christus ? Zijn wij gedoopt in naam van het Calvinisme of in naam van het
een of ander -isme — óf in naam van Christus ?
Bezint, gij waarde broeder in Christus, eer gij verder gaat! En zoo gij meent, dat d e
Waarheid (en niet u w waarheid !) u tot „scheiding" drijft, onthoud ons uw klare argumenten niet in zulk een belangrijke zaak.
ROEL HOUWI N K.
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BOEKBESPREKING
Vondel's Gijsbreght van Aemstel en Leeuwendalers, in verkorte vorm uitgegeven door Dr. Ph. A. Lansberg, 5e druk. Lyceu mherdru kken II. J. B.
Wolters' Uitg. Mij. N.V. Groningen-Batavia. 1935.
Van deze uitgave verscheen de eerste druk in 1923. Deze vijfde uitgave verschilt hoegenaamd niet van de vierde. Het is een door zijn beknoptheid zeer bruikbaar boekje voor
onze middelbare scholen, die -- bij het zeer beperkte aantal lesuren in literatuur -- toch
al zo weinig de gelegenheid hebben om de leerlingen klassikaal een goede, algemene indruk te geven van, zij het slechts de belangrijkste werken van onze belangrijkste schrijvers.
W. S.

An introduction to the study of English literature, by

J.

H. Schut,

Volume II. J. B. Wolters. Groningen. 1935.
Dit boek behandelt de Engelse literatuur van : 1680--1800. De behandeling van elke
periode wordt voorafgegaan door een historische inleiding, die zich beperkt tot wat
voor het verstaan van de literatuurperiode noodzakelijk is. Deze historische inleidingen,
zowel als de beschouwingen over de literatuur munten door helderheid uit, terwijl de
bloemlezing zo is gekozen, dat beginners in het uitgebreide gebied der Engelse literatuur
hier het meest kenmerkende bijeen vinden.
Om de grote invloed van de Engelse literatuur uit de 18de eeuw op de onze is dit deel
vooral belangrijk voor wie een meer dan oppervlakkig belang stelt in de Ned. literatuurgeschiedenis. De leesbaarheid van verschillende gedeelten uit de bloemlezing wordt verhoogd, doordat rekening is gehouden met de belangstelling van 16- tot 18-jarigen.
Uit de Diary van Samuel Pepys is b.v. opgenomen het gedeelte, dat het bezoek van den
H. Sp.
auteur aan Holland beschrijft. Ter lezing en bestudering aanbevolen.

Kortsluiting, door jan Walch. N.V. Em. Querido's U.M., Amsterdam.
Dit is lichte amusementslektuur zonder pretentie. Een Hollander verliest in het buitenland
zijn geheugen en blijft 7 maanden lang een geheimzinnig vraagteken, trots alle bemoeiingen
van overheid en partikulieren : een zachtzinnig, zielig drama. Door ijverig toedoen van
een journalist komen de „gesplitste draden" dan weer naar behoren samen. Dit alles gezegd door een schrijver, die de mensen droogjes een tikje op de hak neemt.
Bt.

De Grote Zomer, door A. M. de jong. N.V. Em. Querido's U.M., Amsterdam.
Tweede druk.
Er is aan dit boek geen kop en staart. De grote zomer krijgt een besnoeide plaats en
de vlag dekt niet de lading. Zodat architektuur hier niet te zoeken valt. Maar anderzijds
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houdt de schrijver meeslepend bezig. Hij beschrijft niet bepaald plasties, maar het Iééft.
En als ik daarover na ga denken, weet Ik niet wat beter is. Daarbij zijn het geheel en
de onderdeelen zo menselik, als het leven maar menselik kan zijn. De psychologie is dus
zeer zuiver ; A. M. de jong staat hier simpatiek voor ogen. Maar beter dan op zijn
vertelkunst in te gaan lijkt het me, om het tema van het boek te bezien : de verhouding
van de mens en zijn omgeving tot God. Alles bij alles dunkt mij dit verhaal daarin positief,
maar gevangen tussen twee polen : een woord van Flierefluiter tot Merijntje : „Kon ik
maar een vrome en blijde heiden van je maken !" en een gedachte van Merijntje : „Tussen
de donkere aarde en de beroofde hemel dwaalde zijn verbijstering." Die hemel blijkt beroofd door benepen-christelijke opvattingen, die het christelike vermoorden. Er wordt
geen schoon beeld van dat christendom opgehangen en dat is heel goed. Maar even klaar
en eenvoudig-weg als A. M. de Jong's geprakkizeer is het onmismaakte christendom.
Echter : de schrijver haalt alle eigengeschapen goden uit de hemel weg en geeft er de
echte niet voor in de plaats. Dekt hij zich hier met Merijntje, die niets overhoudt dan
de natuurkreet : moeder ? God is ontzag! i ker dan die van Flierefluiter en onzegbaar schoner
dan die van Pastoor Ramakers. Het is ook dezelfde die gezegd heeft : „Ik zal niet onschuldig
houden, die Mijn naam ijdellik gebruikt ". Dit misbruik heeft me tot in de persoon van de
schrijver zeer gehinderd. Overigens : als er wat meer Merijntjes waren, was onze samenleving een stuk gezonder.
Bt.

Vader, door J. P. Zoomers-Vermeer. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf N.V. 1935.
In dit boek treden twee personen op de voorgrond, de vader en het kind. Het kind is
een aardig, verstandig jongetje van een jaar of vier, vijf, maar de hoofdpersoon is helaas de
vader. Helaas...... want het is niet goed drie honderd bladzijden te besteden aan de beschrijving van twee jaar uit het leven van zulk een mens.
Een slappeling in ieder opzicht, leugenachtig en laf, een mens, die niet lief kan hebben,
die onbewogen blijft als zijn vrouw en later zijn moeder, sterft ; die zijn jongste kind
verkwanselt voor f 100.— en later, als het oudste hem te lastig wordt, zonder enig verdriet,
zonder zelfs te weten, waar het in huis komt, ook van dit kind voorgoed afstand doet.
Een man, die niet wil werken, die, als er zich een gevaarloze gelegenheid aanbiedt, een
dief wordt en aan het slot van het boek, op zijn dertigste jaar, trouwt met een weduwe
van acht en zestig, die er warmpjes in zit.
In dit wezen is niets menselijks te ontdekken : goed voer, een warme stal, luieren en uitgaan, dat vormt zijn leven en zijn geluk. De schrijfster stelt hem ons voor, als een mens
zonder gedachten, zonder gevoelens, zonder strijd en zonder leed ; kortom zonder al
datgene, wat een schepsel tot mens maakt. Men kan dezen man niet eens slecht noemen,
hij is te willoos en te slap om slecht te kunnen zijn. Hij is niet iemand om te haten, of
om medelijden voor te gevoelen ; hij is erger dan het ergste, hij is niets, een weke, glibberige substantie, zonder vaste vorm en zonder kern.
Misschien bestaan er zulke mensen, de wereld is groot. Maar wie in hen gelooft, moet het
geloof aan de Goddelijke vonk, die zelfs nog gloeit in de duisterste ziel, wel verloren hebben.
Veel had de schrijfster ons niet hoeven geven, al was het alleen maar geweest een gevoel
van genegenheid voor den kleinen, aanhankelijken jongen, die zo roerend aan dezen man,
aan „vader" hangt, die zo hoog opziet tegen zijn talent als muzikant, liedjeszanger en klad.
schilder en zo pijnlijk gehoorzaam is, om toch vooral steeds met vader mee te mogen
trekken op zijn zwerftochten door het land. Maar neen, als hij het kind ten slotte achterlaat bij mensen, die pleegouders voor hem weten, voelt hij zich enkel opgelucht van deze
„last" bevrijd te zijn. Een arm boek. W. S.
,
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„De vierde koning, een vertelsel voor mijn kinderen ", door Gerard Walschap. Teeken i ngen van Edgar Tijtgat. N i jgh & van Ditmar, Rotterdam.
De vierde koning is een legendarische figuur. Hij ziet, evenals de drie (?) Oostersche
wijzen, waarvan de bijbel gewag maakt, de Ster, die de geboorte van het Christuskind
aankondigt en gaat er terstond op uit om dit te zoeken. Op humoristische wijze doet de
schrijver verslag van de wederwaardigheden, die de vierde koning, een goedmoedige
reus, op zijn reis ondervindt. Hoe hij de zaak in zijn voortvarendheid verkeerd aanpakt
en ten slotte een bezembinderskind mee naar huis neemt in de waan, dat hij den zoon
van God gevonden heeft. Het bezembinderskind, groot geworden, neemt bezit van den
troon en sneuvelt, wanneer hij zich geroepen voelt de landen van de drie koningen te
veroveren. Een amusant verhaal te schrijven naar aanleiding van een bi j belsch motief
is een hachelijke onderneming. Vooral wanneer er sprake is van lectuur voor de jeugd
Het lijkt ons verkieselijker het kind enkel het Kerstverhaal te geven met dezelfde schoone
soberheid, waarmee het ons in den bijbel verteld wordt. Het kind transponeert toch al
zoo vaak gemakshalve het verhevene naar het huiselijke. Er zijn anecdotes genoeg in omloop, waaruit dit blijkt. Welk een verwarde voorstelling moet het krijgen van de Kerstgebeurtenis, wanneer wij het naast het Kerstverhaal vertelsels geven als dit van den vierden
koning, waarin de Oostersche vorsten worden voorgesteld als vrool i j ke Vlaamsche kerels?
Als „verhaal" is „De vierde koning” van een naïve geestigheid, die zeker bewonderaars
vinden zal. De beschrijvingen zijn suggestief. Wij denken aan den kindermoord te Bethlehem. Het boek lijkt ons meer geschikt voor volwassenen. Wie zal de bladzij's, waarop
Herodes' wreedheid en ziekte worden beschreven, graag aan zijn kinderen voorlezen?
Wij kunnen ons voorstellen, dat dit boek in kringen, waar men een soepeler houding
tegenover het bi j belsche verhaal pleegt aan te nemen, zeer gewaardeerd en genoten zal
J. K.-S.
worden.

Hugo Wolf. Mensch en componist, door Hennie Schouten. H. J. Paris,
Amsterdam. 1935.
Het getuigt wel voor de groeiende belangstelling voor Hugo Wolf en zijn kunst, dat ons
thans een boek aangeboden wordt waarvan de schrijver zijn taak beperkte tot de teekening
van de psychologische karaktertrekken van den componist, en het merkwaardige verband
tusschen deze eigenschappen en Wolf's muziek. Het was Hennie Schouten's bedoeling
niet een biografie te geven, doch hij bepaalde zijn aandacht tot de groote conflicten die
voortsproten uit Wolf's eigenaardige aanleg, die zijn leven tot een schier ondraaglijke
last maakte.
Toen Wolf in 1870 -- op tienjarigen leeftijd --- leerling werd van het gymnasium te Graz,
openbaarden zijn opstandige eigenschappen zich voor het eerst. Zijn onbeteugelbare
fantazie bracht hem in opstand tegen de ijzeren discipline van het schoolleven, een opstand
die tenslotte, nadat hij nog het gymnasium te Lavanttal en dat te Marburg bezocht had,
zoo groot werd dat zijn dorst naar het zich kunnen uitleven in de muziek Wolf er toe
bracht de wetenschappelijke loopbaan, waartoe zijn vader hem voorbestemd had, te verwisselen met een muzikale. Doch ook het conservatorium (te Weenen) stelde hem heftig
te leur : ook hier ijzeren discipline en niemand die bijzondere belangstelling voor de composities van den jongeman had. Toen Wolf na anderhalf jaar de „muziekkazerne" de rug
toekeerde, was hij geheel op zichzelf aangewezen en had de leeraren van het conservatorium — vooraanstaande en invloedrijke musici — allen tegen zich in het harnas gejaagd.
Lichamelijk was Wolf normaal ontwikkeld en kerngezond, doch hij bezat een uiterst gevoel ig zenuwgestel, dat veroorzaakt werd door zijn fijn besnaarde psyche. 's Nachts kon
het minste gerucht hem van de slaap berooven ; huichelachtigheid van menschen waar70

mee hij in aanraking kwam, onwaarachtigheid in de handelingen van kunstenaars en vooral
van musici, konden hem razend maken. Een evenwicht te vinden tusschen zijn heftig temperament en zijn zoozeer kwetsbare psyche was Hugo Wolf niet gegeven, en daardoor
werd zijn leven één groote ramp, waar een einde aan kwam in de Niederösterreichische
Landesi rrenanstalt (1898).
Wolf's conflicten met het leven en de wereld om hem heen, vormen, zooals gezegd, het
onderwerp van Hennie Schouten's nieuwe boek ; zijn beschouwingen en conclusies zijn
voor hen, die persoonlijk met Wolf's muziek in aanraking komen, zeker van veel waarde.
Zoo zal b.v. het hoofdstuk dat Schouten wijdde aan de geestelijke verwantschap tusschen
Wolf en de dichters wier liederen hij componeerde — het zijn er slechts een vijftal ! —
velen een dieper inzicht in de verheven schoonheden dezer kunst schenken, terwijl de,
helaas weinig, analysen van liederen ongetwijfeld aansporend tot verdere bestudeering
zullen werken op hen, wien Wolf's kunst nog geen persoonlijk bezit is geworden.
J. L.
Op die spoor van die Gorilla, deur J. M. Friedenthal.
Die Getuie vir die verdediging deur Flaneur.
„En hadde die liefde niet —" Drama in vijf bedrijven, deur Eitemol.
Nationale Pers beperk, Bloemfontein 1935.
De eerste van deze drie Afrikaanse uitgaven heeft na de jachtverhalen van Songiro heel
weinig te zeggen. Ondanks de geweldige avonturen komen we nauwelijks onder de indruk.
Dit boek heeft niets met literatuur te maken.
De titelvertelling van de tweede uitgave is een detective-story zonder detective, tenzij
Ouma, die den moordenaar uitvindt, op die naam gesteld mocht zijn. Jaap Burger — alias
Jaap Slaapkop -- speelt in de tweede vertelling de voornaamste rol. Beide verhalen zijn
zo „knus" als men dat van een detective-verhaal niet zou durven verwachten. Toch -- of
daarom — aanbevolen.
„En hadde die liefde niet" werkt met zo sterke tegenstellingen, dat we er niet recht aanwillen. Er zijn wel ernstige pogingen in dit spel aanwijsbaar tot psychologische motivering,
maar veel verder dan tot typen brengt de schrijver het niet. Overigens een vlot spel, dat
de armoede wil demonstreren van een leven dat op succes is ingesteld. Een drama kunnen
we het niet vinden ; daarvoor mist de hoofdpersoon de grote eigenschappen. Ook het
dramatisch slot -- het sterven van de vrouw van den succesmens -- doet ons niet bijzonder
tragisch aan. H. Sp.

Rebecca, Bijbelspel in drie bedrijven, door D. A. Cramer- Schaap. Van
Gorcum & Comp. N.V., Assen 1935.
Nóch wat hier bedrijven, noch wat hier reien genoemd worden kunnen op die naam aanspraak maken.
„Wat moeder je beveelt, heb jij je naar te schikken."
Dit (on)zinnetje is voldoende tot typering van de taal.
Wat betreft het gebrek aan elementair denkvermogen alleen het volgende
„Komt Ezau thuis met wild, dan krijgt hij vader's zegen !
'k Doorzie het snode plan ! Mij blijft niet veel verborgen !
Maar Jacob k o m t d i t t o e; daarvoor zal ik wel zorgen ".
Hoe iemand kan zorgen, dat een ander iets toekomt?
Dat er verder geen Oosterse sfeer in het Bijbelspel van Mevr. Cramer is, vinden we niet
erg, wel dat er helemaal geen sfeer in is.
H. Sp.
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De Ontwikkeling der literatuur in Sowjet- Rusland, door Dr. K. F. Proost.

Religieus Socialistische Vragen, V, No. 3/4. Van Loghum Slaterus, Arnhem.
Het „literair gezicht" van Sowjet- Rusland lijkt bij een oppervlakkige beschouwing al
even vreemd en chaotisch als het politieke en economische.
Dit is te begrijpen. Het geëxperimenteer tot in de meest bizarre excessen toe heeft groeven
getrokken, die, ook op de meer „burgerlijke tronie" van vandaag nog niet uitgewischt
zijn.
Maar een metamorfose in enkele jaren tijds van een mensch met een ziel van „stoom,
geperste lucht en electriciteit" (Majakowski), van de „woordchemie van de ingenieurs
der ziel" tot het socialistisch realisme van „gewone" menschen als Gorki c.s. is ook geen
kleinigheid.
Toch is er na de velen die eraan mee hebben geboetseerd (futuristen, imaginisten, Serapionbroeders, Proletcult, VAPP, RAPP, enz. enz.) genoeg herkenbaars overgebleven.
Daarin is Dr Proost aan het „ordenen" geweest en het resultaat van zijn werk heeft hij
onder bovenstaande titel den Nederlandschen lezer aangeboden.
Daarmee heeft hij zich naar mijn meening verdienstelijk gemaakt.
Nu de werken van Sowjetschrijvers als Gorki, Gladkow, Ehrenburg, Iwanow, Osorgin,
Scholochow, en van emigranten als Rachmanowa en Boenin steeds meer bekend worden
is dit „een boekje dat in een behoefte voorziet ".
Bij de behandeling van de diverse boeken en schrijvers is de auteur van de stelling uitgegaan, dat in Rusland de literatuur in direct verband staat met de politieke en sociale
gebeurtenissen van den dag.
De verdeeling die hij maakt klopt dan ook geheel op de verschillende ontwikkelingsstadia
van de Sowjet-Unie : Oorlogscommunisme, Ontreddering, Nieuwe Economische Politiek
(NEP) en Vijfjarenplan.
Daarbij wordt duidelijk aangetoond dat „de Russische literatuur midden in het groote
maatschappelijke leven is gezet ; zij heeft een dienende functie gekregen, zij is gekomen
in de groote samenhang van het geheel" (pag. 161).
Gevolg : Zij vertoont bijna alle goede en kwade eigenschappen van het systeem, waarin
zij die functie vervult.
Door dit nauwe verband moet de politieke en sociale overtuiging onvermijdelijk in de
waardeering meespreken.
Dit blijkt ook wel eenigszins uit het werk van Dr Proost en de gebruiker dient daarmee
rekening te houden.
Zijn taxaties zijn weleens aan de hooge kant en of de conclusies, die hij in zijn „Slotsom"
trekt geheel kloppen op de huidige Russische literatuur waag ik vooralsnog te betwijfelen.
Niettemin bezit de Sowjet-Unie kunstwerken genoeg, die alle gefabriceerde formules en
begrenzingen doorbreken, en die iets hebben gegrepen dat van alle tijden en van alle
menschen is. Voor het overige geeft zij aanleiding genoeg tot sociale bezinning, ook ten
opzichte van de verhouding literatuur—maatschappij.
Dat het werk van Dr Proost mede tot deze bezinning aanspoort vergroot de verdienste.
Enkele korte hoofdstukken over het tooneel, de jeugdlectuur en de emigranten-literatuur
completeeren het boekje.
v. R.
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M. J. LANGEVELD

TWEE VERZEN VAN OVERGANG

Eis Éaviov

De hemelen boven mij laten mij los
en op gebroken vleugelen
zweeft ziel uit tot dit verlaten land,
tot laatste veiligheid en rust.
Armelijk, in gejaagde ademhaling
ligt mijn wonde dier
en heeft zich losgelaten
in nooit vermoede overgaaf. -„ Ga sterven vogel,
geef het prijs.
Hoger zwerft een groter rover,
zijn koninklijke schaduw jaagt al over deze grond...... ""
„Vogel, vogel, -- gij zijt ons ontrouw,
keer naar uw luchten weer,
waarin gij gestaan hebt,
biddend roofdier,
waarin gij gezwierd hebt in paartijd,
waarin uw jongen stegen,
een verrukt begin......"
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Ziel, hoe brengt gij het alles samen,
leeft het nog eens in uw doodsuur.
Alle lenten met hun bloesem,
alle zomernachten met hun koepelluchten.
Diep uit ver vergeten drijft herinnering aan,
schip om stormig Athos,
hoog getuigd op blanke zee
geen ballast is aan boord
vol zeilend voor de wind en het getij.

O -- zo ondergaan,
Moeder was het daarom ?
Moesten we daarom leven in de donkere ruimen,
buiten zon en zeewind,
vleugelloos, machteloos tot elke opvl ucht ?
Zonder bestier op eigen schip,
gemarteld en getreden,
opgejaagd in dagelijkse klopjacht,
ademloos voo rtg ezwee pt —
alles om niets dan dit ene :
zo koninklijk ondergaan,
sterven zo dierlijk ?
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Nu scheidt ons niets meer van u, Dood,
dan het dunne vlies van 't onverwachte ogenblik.
In het hart schiet leven als een vreemde plant
hoogop in wilde, krachteloze ran ken
en woekert als overnacht opgekomen gifkruid.
In ons zingt stil het aards verlangen,
dat gij zoudt komen en snoeien met uw brede zeis
de golven akoniet, nachtschade en bi lzen kru id.
Als op vermolmd hout zwammen tieren
in aldoor murwer worden van het rottend moer,
zijgt in ons het gistend, leven-krachtig vocht
al dieper weg uit het geschonden hart.
Dan eindelijk, Heer, begint de vrucht te rijpen
die, voldragen eens van lome takken
in de schoot u vallen zal,
getrokken naar 't natuurlijk middenpunt
der wereld van levenden en afgestorvenen. --Slechts zolang nog weet ziel haar toeval niet,
als zij niet weet, hoe Gij geneest slechts
wie uit Doods hand levend tot U rezen
in vol bezinnen op hun rijk bezit,
geborgen in het licht van uwe ogen,
kleinood, zo onaanzienlijk als onvervreemdbaar
uw eigen en ons enig toebehoren.

Hemelvaartsdag 1934.
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VENT, CREATOR, SPIRITUS

Zoo Gij, Heer, nimmer zijt herrezen
uit graf en dood,
zoo Ge' in den schoot
der aarde zijt vergaan indien men ons beloog
- o angst, o twijfel -en nimmer eenig oog
U zag, verheerlijkt, opgestaan
dan zijn wij gansch en reddeloos verloren,
dan is ons nu en eeuwig niets beschoren
dan dezen dood.
Nooit eindigt deze worsteling.
Maar uit nood en vertwijfeling
schiet, als de schreeuw van 't dorstend beest,
de bede hoog : Kom, Schepper, Geest!
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ZAKELIJK NIEUWS OVER
NIEUWE ZAKELIJKHEID

?')

De z.g. „Nieuwe zakelijkheid" is zeer moeilijk te definiéren. Het blijkt telkens opnieuw
wanneer men de uitspraken van diverse schrijvers over dit onderwerp naast elkander
legt. Vooral op literair terrein is de verwarring groot. De puzzle daarbij is deze : moet
men onder de zakelijkheid verstaan alleen een nieuwe stijlmanier, een stijlverschijnsel
en dan natuurlijk verbonden aan de persoonlijkheid van de auteur, -- of is de zakelijkheid meer dan alleen een vorm, is ze de uiting van een levenshouding, verbonden aan
een bepaalde tijd ? Is de zakelijkheid louter vorm of rust ze op een levensbeschouwing ?
Is ze vorm, dan komt ze alleen uiterlijk naar voren en kan soms mode-verschijnsel zijn,
zoals meer levensuiterlijkheden.
Is ze echter een uiting van een levenshouding, dan staat de zakelijkheid dus naast of tegen
andere levenshoudingen. In Q.W. Xlll, 228 schreef H. de Bruin dat voor hem de-over
zakelijkheid vooral een stijlprincipe is, een uiterlijke vorm dus in zeker opzicht
en derhalve een bij uitstek p e r s o o n I ij k e aangelegenheid betreft die niet p r i n c ip i ë e i verwerpelijk te noemen is. Daaruit volgt dat alleen zij pri nci piëel tegenover de
zakelijkheid kunnen gaan staan die in deze stroming een levenshouding onderkennen.
Dit laatste is m. i. niet verwerpelijk. De zakelijkheid is in oorsprong en wezen één der vele
reacties en wel een realistische reactie op het romantische expressionisme — al vertoont
de zakelijkheid aan de andere kant veel verwantschap met datzelfde expressionisme.
Wie de zakelijkheid in haar frappantste vormen wil ontmoeten, zal die niet vinden bij onze
nederlandse auteurs. Het is bekend dat over de grenzen, vooral in Duitsland, de grote
zakelijke romans over industrie- en zakenleven, over de massa gevonden werden en bij
ons...... werd het voornamelijk als modeverschijnsel nagevolgd. Wie „Stad" van Stroman
leest merkt hoe gewild dit zakelijk proza nog is, en bij lezing van Stroman's jongste roman
„Obbe Philipsz" blijkt heel duidelijk dat de auteur alleen de zakelijke m a n i e r nu en
dan toepast, soms zelfs alleen tot uiting komend in typografische verzorging als b.v. de
plaatsing van citaten of het drukken onder elkaar van de woorden uit een belangrijke
zin. Ook Wagener blijft zich soms spitsen op deze uiterlijke vorm. Z'n nieuwste roman
met als onderwerp : 't kanaalzwemmen, gaat hierin minder ver als „Sjanghai", maar we
komen wel b.v. zinnen tegen als deze :
0) Naar aanleiding van Dr. C. Tazelaar, Het proza der nieuwe zakelijkheid. [Uitg
J. H. Kok, Kampen 1935).
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„De onderwijzeres weet nergens van,
eest,
eet.”
Of deze zin : „Zij kleurt er van, die Tine (van Martina : -- Martina Louise de Geus, Claes
de Vrieselaan, Rotterdam, stenotypiste op het kantoor van de Amsterdamsche Bank te
's-Gravenhage)."
Ook het simultanisme dat Wagener zo gaarne topast, is in literair opzicht niet meer dan
een stijlmanier.
De zakelijke, abrupte stijl eist een beheerst woordgebruik. Dat ligt niet ieder. Rijnsdorp
geeft wel de raad aan alle belletristen om de tucht der nieuwe zakelijkheid te ondergaan
(Ter Zijde p. 143), omdat er dan minder gekletst zal worden, maar 't is de vraag of deze
raad op te volgen is. Het zakelijke behoort bij 't wezen van den een, het kletsen ligt den
ander meer.
We geven natuurlijk dadelijk toe dat de prozastijl in 't algemeen de goede invloed van de
zakelijkheid onderging. Het proza leed voorheen aan „klankzwijmeling" (Stroman's
term), de woorden bedolven 't ding waarom 't ging en de ware functie van 't woord
als materiaal was voor een deel verloren gegaan. Dat hierin verbetering kwam is geen
ondeugd.
Op 't ogenblik schijnt het of de zakelijkheid bij ons het meest als levensuiting naar voren
komt in 't vers. Kamphuis merkte reeds op (O.W. XIII, 359) dat de zakelijkheid de dood
voor alle poëzie is. Het vers van Vestdijk is buitengewoon knap, maar men mist de medebewogenheid. Bij de poëzie tast men niet de vorm alleen aan, dat zou bovendien niet te
becritiseren zijn, maar men haalt 't hart uit 't vers. Het wordt mechanische reproductie
inplaats van menselijke-ontroeringsuiting.
Als we van het boekje van Dr. Tazelaar kennis nemen, dan valt allereerst op hoe de auteur
zich aan alle kanten beperkt in z'n onderwerp. Hij schrijft n.l. over „Het proza der nieuwe
zakelijkheid ". Door de beperking tot 't proza is al# dadelijk de kans ontnomen
de zakelijkheid in de nederlandsche literatuur in wezen te peilen. Maar de ondertitel
van 't essay en de inleiding leggen nog meer beperkingen op. De eerste luidt : „Aanteekeningen over het nieuwe Nederlandsche proza", terwijl in de inleiding staat : „'t Eenige
wat we kunnen doen is constateeren".
Ondanks dit beperkende aan alle kanten komt de schr. aan 't eind tot een geweldige uitspraak, die alle tegenspraak feitelijk uitsluit, n.l. : „'t Is daarom dat bij alle gewenschte
voorzichtigheid in het concludeeren ten aanzien van aesthetische en literaire beteekenis,
waardeering, aanvaarding voor den Christen uitgesloten is". Men zou kunnen zeggen,
wie tot zo'n formidabele conclusie komt, mag toch wel meer geven dan alleen enkele
„aantekeningen ".
Begin en einde, zo geheel verschillend van basis, omsluiten dan ook een onevenwichtige
studie. Het heeft alle schijn dat de auteur zelf nog worstelt met 't begrip nieuwe zakelijkheid. Hij bespreekt de vorm natuurlijk herhaaldelijk, drukt typografische mode-snufjes
na, maar de afkeuring van de besproken boeken berust voornamelijk op de gevonden
concentratie op het heden, op het nu. Is dit dies-seitige een speciaal kenmerk der zakelijk78

heid ? Zou men zonder de zakelijkheid „het wegdringen van iedere hoogere waarde"
(p. 101) niet vinden in de huidige roman ? De kern van Tazelaar's essay wordt ingenomen
door de behandeling van de „vitalistische roman" en deze uitgebreide bespreking geeft
de auteur omdat het vitalisme volgens hem „een van de praegnante vormen van nieuwe
Dit is toch wel een omkering van de zaak. Het is toch beter te-zakelijhdspro".
begrijpen dat het vitalisme (voor of na z'n „doodverklaring ") zich vooral aangetrokken
gevoelde tot de zakelijke vorm.
Dr. Tazelaar bestrijdt in z'n boekje veel in de zakelijkheid wat niet tot haar wezen behoort. Het vitalisme is volgens hem „puur heidens ", ,,volkomen paganistisch" en op grond
daarvan noemt hij Den Doolaard's „Druivenplukkers" een „voor onzen kring volkomen
onaanvaardbaar boek". Maar...... is dat nu reden om de zakelijkheid daarmee als veroordeeld te achten ?
Wie 't boekje van Dr. Tazelaar leest, ontdekt dat z'n studie vrijwel al het huidige proza
omvat. Hij bespreekt n.l. de volgende romansoorten : de reportage-roman, de filmische
roman, de simultanistische, de Bekenntnis-roman, de vitalistische roman en de biographie
in romanvorm. Natuurlijk komt telkens in het betoog van de auteur de zakelijke vorm
van dit alles naar voren en het boekje heeft nu en dan alle schijn van een stijl-studie, maar
aan 't eind van ieder hoofdstuk komt in enkele woorden de finale afwijzing en verwerping
van de besproken romansoort. Scherp trekt de auteur de scheidslijn tussen 't nieuwe
proza en „ons". Het viel op dat boeken, waarbij die scheidslijn problematisch zou worden,
niet op de voorgrond treden. Zo wordt b.v. „Harten en Brood" van Kuyle alleen in een
noot genoemd (p. 36). En als men de bekende theorie van verticale en horizontale lijnen
wil volhouden, zal toch het boek van Kuyle niet gemakkelijk onder de „horizontale kunst"
gerekend kunnen worden. En wanneer Tazelaar Eva Raedt-de Canter of Helman representanten van de zakelijkheid noemt, had Kuyle toch ook een flinke aantekening verdiend.
Bij de reportage-roman gebruikt Tazelaar als motief van z'n verwerping de term van
Marsman : „vergoding van het mechanische". Reportage wijst op verslaggeving — op cijfers
en feiten. Maar is de reëele weergave van feiten gelijk aan vergoding ? Zit die vergoding
niet meer in het object dan in de roman zelf ?
Het vie romancée ziet de auteur geheel als roman, en dan als duidelijke manifestatie van
de vernieuwingsgedachte, waartegenover de grootste reserve geboden is (p. 100). Daarmee veroordeelt de schr. niet elke biografie, maar hij is wel op z'n hoede voor de „Vergottung des Lebens" die in de romanbiographie naar voren treedt. Ook 't reconstructieve
element dat in een dergelijke roman noodwendig op de voorgrond staat, vraagt voorzichtigheid en piëteit. Maar...... is daarmee uitgesloten dat er ooit een biografie in romanvorm
verschijnt die voor Dr. Tazelaar aanvaardbaar is, waarin niet de gerichtheid van de mens
op zichzelf 't accent ontvangt ? Is dit niet uitgesloten dan volgt daaruit dat Tazelaar's betoog verkeerd gericht is.
— De lijnen tussen de diverse afdelingen zijn door de schrijver ook te scherp getrokken.
Hij maakt te veel hokjes en er zijn boeken bij een of andere rubriek ingedeeld, die met
't zelfde recht bij een volgende afdeling zouden kunnen worden ondergebracht.
Dat is verwarrend, maar nog grotere bezwaren zijn er tegen de bekende onderscheiding
in waarde en waardering. Zo zegt de auteur van „Sjanghai" van Wagener dat het boek niet
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zonder betekenis is, „als debuut is het heel goed ", maar verderop lezen we : „als boek
-te-lezen is het voor ons volstrekt onaannemelijk, is het volstrekt verwerpelijk".-om
(p. 43).
Nu wil ik nuchter zakelijk vragen : dit boek is h e e I g o e d, maar lezen mag ik het niet ?
Wat moet ik dan met dit goede boek doen ? Hierbij past een andere vraag. Waarom
worden deze verwerpelijke boeken door Dr. Tazelaar zo uitvoerig behandeld, eerst in
tijdschrift en weekblad en nu in boekvorm ? Dit essay is voor „óns", maar het zal zeker
de begeerte naar de genoemde lectuur opwekken. Hier is een paedagogisch manco.
We zouden kunnen wijzen op vrijveel feitelijke en stilistische onjuistheden in dit boekje,
als b.v. „Suss, der Jude" i.p.v. Jud Susz ", of een zin als : „En als debuut, als eerste werk
van een beginnend auteur...... ", maar van meer betekenis is de soms oppervlakkige manier
waarop de schr. zich uitdrukt. Zo begint hij b.v. „S janghai" eerst te bespreken in benamingen
als waanzin, chaotische warreling, mengelmoes, enz., maar daarna brengt Tazelaar wat
meer tekening in dit mengelmoes en dan volgt een paar blz. verder deze opmerking :
„Bekijkt men zóó dit boek, dan wordt het toch wel iets anders dan een product van waanzin: dan wordt het een geweldig, een dynamisch levensbeeld......" Hier zou men naief
kunnen vragen : hoe zou de schr. van de roman het bedoeld hebben, soms als waanzin ?
Het blijft met de zakelijkheid nog zoeken. Hier zegt men dat de mens op de troon gezet
wordt, daar beweert men dat de mens alle waarde verliest ; de een spreekt van een „leven vergodend humanisme", de ander vertelt dat het leven doodgeknepen wordt.
Dr. Tazelaar bracht ons in deze materie weinig verheldering. Dat is begrijpelijk want de
hoofdtitel van z'n studie moet feitelijk geheel vervallen, dit boekje geeft alleen enkele
aantekeningen over het nieuwe proza. En dan sterk persoonlijke, eenzijdige opmerkingen.
B. VAN NOORT.
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ANNIE J. M. DE VRIES
DIES IRAE -- DIES GRATIAE

Vlammend gaat Gods toorn ontbranden
Over de verdorven landen :
Wee ! wie toont Hem reine handen ?
Hagel slaat het wein'ge koren ;
Klaag en bid
wij zijn verloren,
Wie bestaat er voor Gods toorn ?
Als een zondvloed stroomt de regen,
Schrik en angst is allerwegen
God zal onze daden wegen !
Buig uw hoofd in 't lange woeden
Van den storm : wie zal ons hoeden ?......
...... Christus' diepe wonden bloedden
Zie de boog in zeven kleuren
Gods genadebloemen geuren,
Gods paleis ontsluit zijn deuren.
Hef uw hoofd in eeuwigheden,
God heeft aan een kruis geleden.
Kniel, en zing Hem dankgebeden
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PNIËL
Genesis 32:22--31.

Slechts in de diepste onrust schenkt Gij, Heer, Uw vrede:
Uit het geweld der branding breekt de bede
die Gij verhoort.
Het veilig oord,
het zacht verglijden van de eend're dagen
de stille nachten, door den droom gedragen
't geborgen leven
het is den kind'ren Abrams niet gegeven.

In ons is het ruischen der eeuwen ;
de klaagzang en het rauwe schreeuwen
van die vergingen en vergaan
weergalmt in ons -- wij luist'ren
Dan sluipt de onrust aan.
Wij toefden in d' omheinde tuinen
van een verzekerd heil,
maar, uitgedreven, zonken w' in d' onpeilb'ren stroom -- de vloed der volken
opent voor ons zijn diepe kolken
van haat en levensdrift, hoop, wanhoop, lijden.
Wij worden meegevoerd in 't too m l oos strijden -•en hooren 't machtig ruischen in de hooge kruinen.
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Is dit de beek Jabbok ? Wilt G' ons hier tegentreden ?
Welaan, laat ons dan opstaan in den nacht
verstomme onze wijsheid en de klacht
van 't bange hart.
Wie heeft beleden
dat hij van Christus is ? Dat hij nu wake !
Die ons thans aangrijpt is de God der wrake
Och mochten wij Hem, hinkende nog, wederstaan
Tot Hij ons zegent, -- mocht Uw Kerk thans
Heer jezus, weer door Pniël gaan !
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E. L. SMELIK

JEREMIA

Een tak, die boven zijn hoofd bewoog,
geurde hem wakker.
Daar schreed een ploeger groot en toog
de ploeg scherp door den akker.

Stem, die uit zonlicht naar hem riep:
— nog eer gij schreide
was Ik het, die in duister u schiep
en toebereidde.
De wereld is zoo wijd rondom,
uw volk en alle volken,
hemel en aarde werden stom,
gij zult mijn woord vertolken.
Spaar mij genadig. Stel mij vrij
aanzie mijn jaren !

-- Al uw tekorten dienen Mij,
al uw bezwaren.
k neem uw jeugd, uw kracht, uw wil,
en al uw vreezen,
gij zult, voor eigen angsten stil,
een held Mij wezen.

Verstoor, ontruk, verscheur, verderf,
brand alles heilig

!

Is 't al verbroken op mijn erf,
dan bouwt gij veilig.
Leeg is het land, duister de lucht,
en alle leven
in schrik en stilte weggevlucht.
De bergen beven.
De wol ken wachten, oordeel broeit
zwart in het noorden,
rooddreigend vuur, dat nadergroeit
komt al uw land vermoorden.
Jaren als zeeën zullen op u breken,
vloed over vloeden,
Ik stel u tot een onvermurwbaar toeken
midden in 't woeden.
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LEVIE FRANKFORT KOOPT KALFJES

Zoo kwam aan het licht, welk een handig koopman de jonge Levi Frankfort was :
Z'n vader kocht wekelijks 'n vijftien, zestien kalfjes in N. ; die werden gemest om 'n
mestkalf te krijgen.
-- Levi, zie j; j kans, en gaan naar P. en koopen voor je vader vijftien, zestien kalvers ?
-- Ja vader.
-- Je bent een goeie zoon, Levi. Ga naar P. en koop de kalvers voor je zieke vader. Maar
koop ze niet van een Jehoede, koop ze van het gajes......
-- Ja vader.
--- Levi, ik heb angsjt dat je besjwendeld wordt.
— Ik heb gogme genoeg, vader.
-- Nu goed, hier is het geld, Koop ze voor die en die prijs.
Voor dollut, voor ei sjoof.
Memmele brengt den jongen naar de deur. Als ze terug komt is ze boos.
- Hoe kun je den goosen laten gaan, Simon. Zal hij niet besjwendeld worden ? Zal hij

niet te duur koopen ; zal hij niet makkes halen ? Zal hij niet zonder schare terug komen ?
De onrust overvalt Simon weer.
- Je hebt gelijk, Mene. Het is 'n trèfe gesjiechte met Simon. Levi zal zonder schare terug
Hij zal besjwendeld worden.
-komen.
Des avonds komt Levi terug. Alleen. Geen vrachtwagen. Geen schore dus, geen mazemattes......
-- Dag memmele, dag va.
-- Heb je kalfjes gekocht, Levi ?
-- ja vader.
-- Simon kijkt z'n vrouw aan. Zie je dat ik goed gedaan heb, met den jongen naar de
markt te sturen ? Al heeft ie er maar twee gekocht, of vijf...... de jongen zal de negotie leeren ; hij zal een handelsman worden als z'n vader......
-- Hoeveel kalfjes heb je gekocht, Levi ? Heb je er twee gedongen ; of vier, of vijf ?
-- 'n Goeie tachtig, denk ik, vader.
-- Wat zegt de jongen, vraagt Mène.
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-- Weisz viel, -- zegt Simon. Heeft ie goed verstaan ? Tachtig kalfjes heeft de jongen gekocht ? Is de goosen vernard ? Simon's handen grijpen in de lucht......
— Tachtig kalfjes, Levi ? Je meent acht ? Gès meen je.
-- Gès foet, vader.
— Jij nar, barst Simon los. jij ...... wie heeft je verschwarzt ? Heb ik niet gezegd, dat de
jongen besjwendeld zou worden, Mène.
-- Hoe kon je den goosen laten gaan ? Heb ik niet gewaarschuwd ? Hebben ze je jasjòrof
te drinken gegeven, Levi, dat je sjikker bent geworden ? En wat heb je betaald ?
Zes gulden, vader......
De handen van den zieken Simon grijpen in de lucht, vallen krachteloos op de dekens
terug......
0, o, o, o, lispelt hij. Dan veert hij weer op, beschuldigt Mène, stelt het voor of zij den
jongen heeft uitgezonden......
— Je doet me de dood aan. Heb ik je niet altijd gezegd, dat de jongen 'n verkeerde
o'n model is mijn zoon. Koopt tachtig
was ? Is er in ieder huishouden geen nar ? Zo
kalvers van het sjikker gajes...... Het mamzer...... Wat heb ik gezegd. Ik zeg : Koop me
vijftien, zestien kalfjes. En komt me de goosen niet met tachtig beesten terug ?
De jongen heeft zwijgend toegezien. Hij lijkt nu sprekend op zijn vader. Hij moet kwaad
zijn over deze ontvangst, maar hij keert zich om en gaat zonder spreken de deur uit.
Daar begint Mène te huilen.
-- Jij met je droosjes. Moet de jongen zich gaan verdoen ?
Ze stormt Levi na, maar hij is reeds uit het gezicht verdwenen. Het donker heeft hem
verzwolgen. Simon krijgt nu de schuld. Mène heeft alles voorspeld. Kan het niet zijn dat
de jongen een machtiger handelsman is dan zijn vader ? Is Simon Frankfort betoeg geworden met al z'n gogme ? Lacht niet de heele kille om z'n droosjes ? Nu heeft de jongen
de hand aan zichzelf geslagen......
Een dag later. Levi is met de kalfjes naar Purmerend geweest. Hij is deze dag smaller van
gezicht geworden ; hij heeft een raar zweetnat gezicht ...... hij lijkt op z'n vader......
Maar hij heeft de kalfjes verkocht. En hij heeft honderd daalders verdiend. Hij legt ze
op tafel...... Is die jongen alleen door het donker geloopen ? Wat heeft de jongen in
z'n oogen ? Hij legt het geld op de tafel. Hij lijkt opeens even oud als zijn vader...... Dus
hij heeft nïet voor niets in de trein gezeten, en geluisterd naar de groote veekoopers......
Wat mankeert den jongen nu ?
Memmele — zegt hij. En zit bij de tafel en huilt. Hij zegt geen antwoord op de woorden
van de anderen......
Memmele komt met eten en drinken. Daar is zoog' en broog'......
En Simon komt in z'n gebreide borstrok uit de bedstee. Hij strijkt den jongen over
het hoofdhaar.
Rebekka, Levi's zuster, komt binnen......
-- Heeft Levi kalfjes verkocht, vader ?
Simon Frankfort...... nu, die staat rechtop...... Hij maakt zich kwaad op het kind. Zal
Simon anders kunnen spreken, dan in gift ? Hij loopt de kamer rond met z'n zieke
lichaam...... Hij spreekt de zwaarste cloles uit over zichzelf...... en over Rebekka.
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— Of Levi kalfjes heeft verkocht ? of Levi mazzel heeft gehad ? Levi zal 'n betoeg Jid worden.
Dat ze dat durfde vragen. Ze zal van den Goeden God een goosen krijgen, als Levi haar
broer is. De pokken verdient, wie durft vragen, of Levi kalfjes verkocht heeft......
Hij loopt in de kamer op en neer ; hoe kan een mensch zoo mesjogge zijn, van niet te
zien, hoe een machtig zakenman Levi worden zal ? Wat 'n vergiftigde drukke spin is
Simon. Er gaat een mensch voorbij......
De sjócherd gaat voorbij, met z'n huisvrouw Lea, en z'n Miete, het mooi nekève.
Simon rukt de deur open.
-- Kom toch binnen. Rust toch uit. Moet de sjócherd de deur van een zieken Jehoede
voorbij loopen ?
Ze komen binnen. Ze gaan zitten. Er komen nog meer menschen bij. Simon schreeuwt
zoo hard, dat de kamer vol loopt. En men viert feest, ter eere van het gogme van Levi.

jehoede : Jood. gajes : Christenen. gogme : slimheid. schare : koopwaar. dollut, ei sjoof
7 à 8 gulden. Memmele : moeder. kille : Joodsche gemeente. „gift" = woede. clole : ver
rijk. sjócherd : verricht het ritueel bij het slachten, nekève : meisje.-wenschig.bto:
Deze woorden zijn opgeschreven naar de uitspraak in hét Oosten van ons land.
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H. DE BRUIN

NAMELOOS

k heb naast een man gezeten
achteraan in een kerk,
of hij door leed of werk
geknakt was, wie zal het weten.
Hij was verdord als de stron ken
van een gekapte boom,
aan de wassende stroom
heeft hij met teugen gedronken.
Hij is in mijn blik gekorven,
ik zie waarheen ik kijk
het opgebaarde lijk,
waartoe hij snel is verstorven.
En deze ontzaglijke sponde
neemt heel de wereld in,

haken van neus en kin
brokkelen de horizonten.
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HANNO VAN WAGENVOORDE

HET RONDDICHT

De vorm, de kunstvorm, is de blinkende dienschaal, waarin de dichter zijn uit het leven
berijpte en gerijpte vruchten de wereld aanbiedt.
Ik zie de kunstgeschiedenis als die van een altijd wisselende, afwisselende nijverheid van
verfijnd glasblazen, goud en zilver bewerken of zuiver kristaleren, al naar de wisselende
bedoeling tot volkomen schaalwerk, waarvan de aard en het voorkomen door zijn
inhoud bepaald wordt. En de ontvankelijke, die in het gebeuren naar schoonheid speurt„
zal uit het hem aangebodene de vrucht niet nemen — want er is één schaal bij één vrucht,
en ook is de notendop zonder zijn inhoud waardeloos — maar hij zal de schaal grijpen
en zeggen : het is schoon zo, want hij draagt déze vrucht en zijn glazen zuiverheid dient
zijn inhoud en diamant zou niet schoner zijn.
Dit is het merkwaardige, dat als men niet met de zinnen van het lijf, maar met die van
de ziel zoekt, men ontdekt, dat niet alleen de vlammendmooiste zonsondergang aan
weet ik welke liefelijke zee ter wereld een vrucht is, maar ook het vierkant plekje
zonlicht op de kamermuur ; niet alleen het „gelaat lief als lente" — maar ook de klei boerenkop die van Gogh schilderde. Want door de vorm die in de kunstenaar groeit
wordt de schoonheid van iets verklaard en uitgedrukt. En wie nog altijd hardnekkig
en bekrompen de min of meer verheven of godvruchtige gedachte beoordeelt, zal niet
door de schoonheid gevangen worden en zal zo Bach's „P a s s i o n e n" verstandelijk,.
wijsdoenerig prijzen, maar het wonder gaat hem voorbij en de „K u n s t d e r F u g a", dat
uit hetzelfde Geheim leeft, vindt hij afschuwelijk. Want dit wonderwerk draagt maar
een kleine, schamele gedachte, waarop in de strengste toonkundigec vorm door de
kunstenaar gewerkt is, en daarom zal de onontvankelijke, beperkte, die onwetend is
van de taak, die de kunst aan de kunstenaar oplegt, vergeefs in dit werk verheerlijking
zoeken.
Maar dit is Bach's zegepraal, dat hij op een simpel gegeven zijn liefde wist uit te leven.
naar de strengste wet. En het hele kunstgebeuren viert deze zege mee, omdat de
kunstenaar van alle eeuwen, als vrijheidsminnaar, die vrijheid beleeft op grond van de
wetmatige gebondenheid.
Perk dichtte: „De ware vrijheid luistert naar de wetten ", en bij
de Hartog vinden we: „Wie doordringt, wie doorkampt tot in
.e

het wezen der zaak ontdekt, dat juist de noodzakelijkheid
als wetmatigheid, den ondergrond van orde, den welgeplaveiden bodem inhoudt, waarop de mensch in vrijheid zijn
levenskamp moet uitspelen. Want er is ook een wet der vrij
-heid".
Zo is dus de kunstvorm een noodzakelijkheid en het rond- en klinkdicht zijn rijke
gelegenheden tot de hartstochtelijkste vrijheidsopenbaring en ondanks (naar mijn mening :
dank zij) hun strengheid.
Natuurlijk zijn deze beide dichtvormen niet de enige vormmogelijkheden. Integendeel,
het zogenaamde „v r ij e v e r s" is bij menigeen sterker gebouwd dan vele slappe, oneigenlijke „k I i n k e r s" en ieder kunstwerk, zelfs de grilligste verbeelding is naar
grondwetten ontstaan. Wij zullen die wetten bij het ronddicht nagaan en wel naar i n n e rij k e en uiterlijke betekenis.
De innerlijke, de w e z e n s w e t is natuurlijk de voornaamste, maar omdat hij uitteraard
onveranderbaar is door de kunstenaar en zich altijd hetzelfde, ongewijzigd bewijst, kort
te behandelen.
Het ronddicht drukt het wentelende, vlottende beweeg van het natuur-zijn uit. Zoals
de kring de rusteloze voortgang verzinnebeeldt, zo ook het ronddicht het stijgende,
dalende, maar altijd deinende mensverlangen. Deze vorm is bij uitstek ontboezemend.
Het k I i n k d i c h t is naar zijn aard niet uitsluitend onderwerpelijk, maar leent zich
ook voor verhalende stof. Het r o n d d i c h t is voor de vertelling, „zonder meer" niet
geschikt. Het verhalend dicht houdt in : afsluiting, maar het ronddicht is een brok
uit de levensvoortgang, die men Verlangen noemt. En hierin kan geen kunstenaar verandering brengen ; zodra hij in deze vorm een gebeurtenis v o o r w e r p e I i j k zou
vertellen, zou hij het wezen der zaak aantasten en deze vorm niet tot zijn recht laten
komen. Hij mag met het ronddicht omspringen hoe hij wil, de oorspronkelijkste maatgolven of rijmen gebruiken -- het zal alleen dan een ronddicht blijven, als hij diens
aard laat voor wat het is.
Anders gesteld is het met de u i t e r I ij k e kenmerken. Van deze vallen in de eerste
plaats de keerregels (refreinen) in het oog.
De zaak van de keerverzen berust op de wetvande „voorbereiding ". Het
is niet begrijpelijk waarom alleen in de leerboeken van de toneelschrijfkunst over de betekenis hiervan gesproken wordt. Een frans schrijver heeft gezegd dat de toneelschrijfkunst neerkomt op de kunst van de „voorbereiding ", maar ik vind, dat niet alleen in alle
andere kunstsoorten, maar zelfs ook in het gewone, burgerdaagse leven de „voorbereiding"
een grote rol speelt. Hoeveel moppen, grappen, vertelsels, lessen, liefdesverklaringen
mislukken omdat zij onvoldoende „voorbereid" zijn !
Wie in de dichtkunst van sterk voorbereide keerverzen genieten wil, moet zich in Heine
verdiepen. „D i e W a 1 1 f a h r t n a c h K e v I a a r" is hiervoor een uitnemend voorbeeld. De keerregel : „G e I o b s t s e i s t d u M a r i e !" komt eerst voor in een
algemeen afzijdige stemming met een ondertoon van zachte vroomheid der pelgrims.
Daarna spreekt de zieke jongeling hem uit, zwaar geladen van verwachting, terwijl aan
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het slot de moeder het vers zingt in vrome berusting. Door deze simpel-sterk gebruikte
keerverzen krijgt het gedicht een meeslepende, indringende invloed op de lezer en
wordt er een volkomen mee -wetend, mee-lijdend gevoel opgewekt.
Dit is ook de taak der ronddichtkeerverzen ; zij vervullen in de bouw een dienst, zijn
de werkelijke steunpunten, die bij een zwak gebruik het hele vers doen verongelukken.
In het bekende middelnederlandse : E g i d i u s treedt het drieregelig keervers eerst
algemeen inleidend op :
Egidius, waer bestu bleven ?
Mi lanct na di, gheselle mijn
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Hierna wordt de eerste herhaling voorbereid.
Na:
Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste gesceiden sijn
Nu bestu in den troon verheven,
Claere dan der zonnen sci j n.
Alle vrueght es di ghegheven.
komt het keervers hartstochtelijk in een bijna verheerlijkt verlangen om ook „in den
troon verheven" te zijn, verrijkt van nieuwe betekenis, naar voren. En de laatste herhaling wordt dan een door smart verdiepte klacht na de uiting van 's dichters eenzaam
achter blijven :
Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven
Ende in de werelt liden pijn.
Verware mijn stede di beneven
Ic moet noch zinghen een l iedeki j n,
Nochtans moet emmer ghestorven sijn.

In sommige franse ronddichten vindt men de keerverzen als zwakke, hulpeloze bij
Bij Henri Warnery's gedicht : ,,L a V i e e s t c o u r t e" wordt men niet ge--hangsel.
boeid omdat de keerregels vervelende herhalingen worden zonder bouwende dienst
in het geheel. Zij zijn niet voorbereid, maar komen als dode, doelloze regels terug en
wekken het gevoel op van eentonigheid ondanks de kortheid van het gedicht.
La vie est courte comme un jour,
dont Ie soir suit de près l'aurore;
I'heure fuit, Ie couchant se dore,
Ie temps s'envole sans retour.
Les saisons pleurent tour à tour
sur les fleurs qu'elles font éclore......
La vie est courte comme un jour
dont le soir suit de près l'aurore.
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II faut en faire un doux séjour,
un nid familier et sonore,
ou quelque chose chante encore
après la jeunesse et l'amou r......
La vie est courte comme un jour.

In een kort gedicht als het ronddicht mag geen enkele dode zinsnede of dood woord voorkomen; en als van de dertien regels de drie bouwende als slappe, stoplapperige zinnetjes gebruikt worden, valt het geheel.
Het achtregelige ronddicht is in het algemeen daarom ook niet. bruikbaar. De voorbereidingen tussen de keerverzen moeten in twee regels gemaakt worden en daarom
kan geen dichter ontkomen aan een mislukt gedicht, waarin driemaal achtereen een
waarheid geuit wordt, tot verveling der lezers.
B.v.: R o n d e e l van Ant. de Roovere :
Die gheen pluymen en can strijcken
Die en dooch ter wereldt niet !
Is hij aerm, hij en sal niet rijcken,
Die gheen pluymen en can strijcken
Alomme soe heeft hij tachter kijcken :
Hij wordt verschoven waar men hem slet.
Die gheen pluymen en can strijcken
Die en dooch ter wereldt niet.
Prachtig behandeld zijn de ronddichten van C h a r I e s d' 0 r I é a n s, in onze taal door
Leopold overgebracht.
De knechts des zomers zijn in 't land
en maken er zijn huis gereed
en hangen er een vrool i j k kleed
van groen en bloemen aan den wand.
Met spreiden uit aan alle kant
van een nieuw wollen grastapeet
zijn nu de zomerknechts in 't land
en maken er zijn huis gereed.
O harten, lang in druk geband,
Godlof, die niet versagen deedt,
gaat uit, neemt vrede van uw leed,
en winter, gij en blijft niet, want
de knechts des zomers zijn in 't land.
De keerverzen liggen makkelijk en sterk in het gedicht en boeien bij elke herhaling,
zodat zij het geheel de frisse meeslependheid geven.
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T e n t w e e d e is er d e b o u w, die zoals wij reeds zagen in verband staat met de
keerregels.
In het algemeen kan men het ronddicht evenals het klinkdicht in twee delen scheiden,
waarbij na de keer, een soort overdracht volgt. Bij „De knechts des zomers......"
wordt in het achttal de uiteenzetting gegeven van het fris en vlot zomergebeuren,
waarna in het v i j ft a l de zomergedachte overgedragen wordt als een soort uitnodiging
tot de „harten in druk geband" en een bedreiging tot de winter.
Dit is een redelijke en voor de hand liggende verdeling, die het meest voorkomt. De keerverzen vervullen zo telkens een andere dienst al naar de plaats die zij in het bouw
innemen en de betekenis van het plan, dat aan het gedicht ten grondslag ligt is,-werk
het
de wisselende stemming en gedachte van het keervers bepaalt.
dat
Dit blijkt duidelijk uit het Egidius-gedicht. De bouw is zeer merkwaardig. Het gedicht
is hier ook in tweeën gescheiden, maar als gelijke helften, als men de eerste drie regels
(het keervers) als algemene inleiding, als voorwoord beschouwd. Die twee delen ontwikkelen achtereenvolgens de gedachten : „du coors die doot" en „du l iets mi slaven ".
Het eerste deel gaat dus over de gestorven vriend, die tot verheerlijking is geroepen,
en bereidt zo het hartstochtelijk verlangend tweede keervers voor. Daarna volgt het
tweede deel, waarin dus de eigen ellende van de dichter behandeld wordt, zodat het
keervers dan vanzelf een innige, aandoenlijke klacht is.
De bouw, het grondplan van het ronddicht is dus niet iets vaststaands, maar verandert
naar bijkomstige omstandigheden. Het is noodzakelijk echter, dat die opzet de keerregels
mogelijkheden geeft, want hierdoor wordt de bouw van het gedicht bevestigd. Het
grondplan is er eerst, evenwel uit het onbewuste ; en de drie steunpunten, waarop het
bouwwerk rust zijn de keerverzen.
Tenslotte h e t r i j m. In het ronddicht worden tweemaal vijf rijmklanken geëist, waardoor ook weer de ronddicht behandeling als vakwerk moeilijk is. Vooral in beknopte
vormen als deze kunnen geen nutteloze, nietszeggende regels, die terwille van het rijm
zijn ingelast, geduld worden.
Toch, omdat vaak de krachtige dichtregels uit r ij m-n o o d geboren worden, kan het
ronddichtrijm een prikkel zijn tot volle, verzadigde, goed uit-gezegde verzen.
Wie b.v. het rijm van Gorter nagaat vindt, dat hij vaak het krachtigst en zuiverst uit
een m o e i l ij k r ij m spreekt. Datgene, wat men bij hem soms „onbeholpen rijm"
noemt is dikwijls het tegendeel en maakt de regels tot levende, sterke dichtdelen.
Misschien is het waar, dat het volgende „gestamel" is :
En er is niets in mij over
dan het arme hongrig verlang;
ik heb het zoo lang, zoo lang,
het wil niet meer over.
maar dan is het het zuiverste en dichterlijkste gestamel, dat ooit gezegd werd en de
armoede van het rijm heeft hier bijna een heerlijk rijke werking. En dan het volgende
„moeilijke rijm" .
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Zij is als de gouden zonmiddag,
een herfstige laatste biddag
van boonren......
maakt de regels als het ware verzaad tot aan de laatste schoonheidsbevatting.
En juist bij de klinkdichten uit later tijd bloeien de verzen zeer vaak uit de moeilijkheid
van de vier rijmklanken (een moeilijkheid die Gorter overigens zeer welkom schijnt en
die hij waarschijnlijk opzettelijk zocht).
Zo zien we ook hier weer, dat de last van de wet (in dit geval de rijm -wettelijkheid)
een welkome hulp is om een beklemd hart in een dichtvorm de vrijheid te doen vieren
en te zingen. Nog meer dan het klinkdicht geeft het ronddicht gelegenheid, met strakke
bepalingen als steunpunten, die vrijheid te openbaren. En wie vrijheid leven en geven
kan, niet als een bandeloze willekeur, maar uit de onhoudbare levensnoodzaak, die is
-dichter bij de genade van God.
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AFRIKAANSE LETTERKUNDE

P.J.Nienaber,D'Arbez as Skrywer;
Firma J. H. de Bussy, Pretoria, 1936; 142 blz.

De heer Nienaber, reeds bekend als auteur van D i e G e s k i e d e n i s v a n d i e
A f r i k a a n s e B i j b e 1 v e r t a 1 i ng (Nasionale Pers, Kaapstad, 1934) is doctorandus
van de Stedelijke Universiteit van Amsterdam en levert in zijn jongste boek 'n vrucht
van het werk, dat aldaar verricht wordt in het belang van de taal, letteren, cultuur en
geschiedenis van Zuid-Afrika. In het seminarie van deze Afrikaanse leerstoel in Nederland
werken Nederlandse en Afrikaanse studenten aan de wetenschappelijke ontleding van
de Afrikaanse en Nederlandse geesteshouding in haar overeenstemming en verschil, in
haar aanvulling en wisselwerking en in de eerste publicatie van deze arbeid heeft Nienaber de plaats trachten te bepalen, die aan J. F. van Oordt (D' A r b e z), afstammeling
van de Rotterdamse patriciërsfamilie, geboren te Kaapstad, opgevoed in Nederland, maar
die zijn levenswerk verricht heeft in Zuid-Afrika, in de Hollands-Afrikaanse letterkunde
moet toegewezen worden.
Bijzonderheden uit de eerste hand omtrent het leven en het werk van Johan Frederik
van Oordt (1855-1918) worden schaars en zijn nog intijds verzameld, zowel in ZuidAfrika als Nederland. De waarde van het boek bestaat echter hierin, dat het het vraagstuk
aan de orde stelt, volgens welk criterium werk van letterkundig belang ingedeeld moet
worden in de Afrikaanse letterkunde : uitsluitend de Afrikaanse taalvorm of ook de
Afrikaanse geest en sfeer er van, zelfs bij Nederlandse taalvorm, welk vraagstuk actueel
is voor werken in Zuid-Afrika geschreven vóór de invoering van Afrikaans als schrijftaal.
De eerste ritselingen van nieuw leven liggen immer in de windselen van het mysterie
en zo zijn ook de Afrikaanse taal en kunst als een borduursel gewrocht in de nederste
delen van het Afrikaanse vasteland. Niemand kan echter de Afrikaners het recht ontzeggen hun speurzin naar de genesis van hun geestelijk bestaan in spanning te zetten teneinde het navelmerk van hun identiteit te ontdekken. Het feit zelf, dat zij zich bezinnen
op hun nationale herkomst en wording, en dat zij dit nuchter en objectief doen, is een
verblijdend bewijs, dat hun volksbewustzijn de meerderjarige leeftijd nadert. Niet langer
geeft de overmoed en zelfoverschatting der jeugd de doorslag bij het vaststellen van de
hoeveelheid zuiver metaal in hun litterair allooi ; nu het aantal Afrikaanse werken in de
honderdtallen loopt, is het feit, dat een boek in het Afrikaans geschreven is, niet meer de
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enige of voornaamste reden het tot Afrikaans kunstproduct te stempelen. Deze eerlijkheid en onpartijdigheid der jongere school snijdt naar twee kanten. Eerste eis voor inlijving in de eigen letterkunde is kunstwaarde, op de tweede plaats komt dan het nationale
element. Dit zal zich uiteraard openbaren in de taal, de sfeer en atmosfeer van het werk.
Maar nu doet zich hier het eigenaardige, wel niet unieke, maar toch zeldzame verschijnsel
voor, dat 1875 een klove gevestigd heeft in de taalvormen der letterproducten op Afrikaanse bodem gekweekt. Misschien kan een Europese parallel het geval verduidelijken.
De Noren hebben lang in het Deens geschreven, de Afrikaners in het Nederlands. Historische verklaring laten wij hier terzijde als niet ter zake dienende, we stellen het feit
vast. Wanneer de leren eeuwen lang hun volksziel blootleggen in het Engels, maar dan,
om welke reden ook, overslaan naar het Iers, de Noren van Deens overgaan naar Noors,
de Turken van Arabisch naar het Turks, de Afrikaners van Nederlands naar het Afrikaans,
-- moeten we dan een streep halen door alle voorgaande prestaties en Ierse letterkundige werken van vroeger overdragen aan de Engelse literatuur, Noorse aan de Deense,
Afrikaanse aan de Nederlandse enz. ? M.a.w. is de taalvorm altijd en overal primair of
zijn omstandigheden denkbaar, aanwezig zelfs, dat geest en sfeer evenveel, ja zelfs meer
recht kunnen doen gelden ? Is er een Amerikaanse letterkunde of wordt deze soms ook
Engels ? Wordt de Belg Maeterlinck, als hij gaat schrijven, plotseling een Fransman ?
de Zwitser Konrad Ferdinand Meyer een Duitser ? de Vlaming Timmermans Noord Nederlander ? De vraag stellen is haar beantwoorden.
Chauvinisme is niet noodzakelijk de beste raadgeefster. Chinese muren zijn uit de tijd.
Geboorte-acten, doopcedels en taalgewoonten van auteurs zijn niet noodzakelijkerwijze
naturalisatiepapieren voor hun werken. De Pool Conrad en de Nederlander Maarten
Maartens behoren tot de Engelse letterkunde, de Engelsman Mark Prager Lindo tot de
Nederlandse, de Fransman Chamisso tot de Duitse, niet omdat zij zo grammatisch en
idiomatisch zuiver Engels, Nederlands of Duits geleerd hadden, maar omdat zij zo intens
doorgedrongen waren in, zich vereenzelvigd hadden met, die andere volksziel, dat zij die
konden raken, ontroeren en schokken, zoals de begenadigde eigen landsman dat kon doen.
Met de enkele namen hier genoemd, namen, die feiten zijn, is toch zeker wel bewezen,
dat eerlijkheid en onpartijdigheid in dezen naar twee kanten snijdt. Wanneer de Afrikaner Louis Trigardt in 1833 wegtrekt onder het Britse juk uit, een moeizame tocht maakt
met zijn karavaan van dertig ossenwagens een onbekend werelddeel in, in 1836 bij de
Zoutpansbergen aankomt en in 1838 eindelijk het moede hoofd voor goed ter ruste legt
in het oeverzand van Delagoabaai, heeft hij, onvermaard, een Hannibalstocht volbracht.
Op deze lijdensweg heeft hij een dagboek aangehouden, eenvoudig, eentonig, in gebroken
Nederlands, maar soms van ontroerende schoonheid. Zo bestaat er heelwat uit het tijdperk 1652 tot 1875, de prae-Afrikaanse-schrijftaal-tijd : reisjournalen, jachtverhalen, avonturen, ook ambtelijke verslagen, kronieken, gedichten, bespiegelende geschriften, kerke
leerstellig twistgeschrijf, alles vervat in Nederlandse taalvorm of in een poging-lijken
daartoe, maar meestal met een Afrikaanse sfeer van zien en zeggen. We geven onmiddellijk
toe, dat deze pennevruchten meer cultuurhistorische dan letterkundige en esthetische
waarde hebben, maar wanneer het werk verdient, dat het recht krijgt op indeling in Neder
af Afrikaanse letterkunde, moet er een maatstaf gekozen worden, die finaal de-landse
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plaats toewijst. Uit overdreven chauvinisme hebben tot nogtoe de ouderen, misschien
ook uit een afwerend angst-complex, als volgt geredeneerd : dit werk is in het Neder
geschreven, een vreemde taal, n i e o n s t a a 1 n i e, dus dit kan geen Afrikaanse-lands
letterkunde zijn. De laatste jaren echter is er een school van jongeren opgestaan, die
redeneren : Chaucer, Spenser en Shakespeare zijn even goed Engelse letterkundigen als
Swinburne, Wells en Rudyard Kipling, al is hun Engels moeilijk te lezen. Maerlant, Marnix,
Vondel en Kloos zijn alien Nederlands, al schreef ieder de schrijftaal van zijn tijd. Walther,
Luther, Herder en Ludwig zijn Duitsers uit verschillende sch ri jftaal perioden, zo goed als
Ennius, Cicero en Seneca verschillende graderingen van Latijn vereeuwigd hebben. Afrikaans verschijnt niet op en na 15 Augustus 1875 (geboortedag van d i e G e n o o t s c h a p
v a n R e g t e A f r i k a n e r s) als een Melchizedek zonder vader, zonder moeder en zonder
geslachtsrekening. Het is onredelijk en onhistorisch te beweren, dat de Afrikaanse volksziel van 1652 tot 1875 zich nooit schriftelijk geuit heeft, integendeel ! volksgroei, zielsexpansie en taalwasdom zijn in hun evenwijdige ontwikkeling geboekstaafd zwart op wit.
Nederlands was de schering, Afrikaans de inslag en wie deze beide de eerste anderhalve
eeuw wil scheiden, schendt en scheurt het weefsel. Wood m a n, s p a re t h at tree!
In Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië heeft het Latijn, gekruist met het plaatselijk idioom,
een stel letterkundigen geleverd, die de trots en weelde zijn der wereldcultuur. In GrootBrittannië heeft het gemengde huwelijk van Angelsaksisch en Normandisch-Frans een teelt
van hoge kunst geleverd. Als er dan in Zuid-Afrika nog lieve mensen zijn, die uit misplaatste natietrots hun erfenis niet durven aanvaarden, omdat o u p a zijn testament niet
opgesteld heeft in de allerlaatste officiële spelling, zeggen wij met de dean van Oxford
As long as there is death, there is hope.
Jong Zuid-Afrika is niet benepen, het gooit deuren en vensters open voor lucht en licht
en perspectief. Het is trots op een stamboom met lange en diepe wortels en vindt het
geen schande om naast zijn moeder Zuid -Afrika ook zijn vader : het Nederland der zeven
eeuw en daarvoor, te mogen noemen. Een halve eeuw is er geharreward over de-tiend
oorsprong der Afrikaanse taal. Jong Zuid-Afrika weigert de volgende halve eeuw ruzie
te maken over de aanvangen van zijn letterkunde. Jan van Riebeek, Simon van der Stel
en Adam Tas hebben Nederlands geschreven, toegegeven ! maar Froissart gebruikte ook
geen b o u I e v a r d a r g o t of salon-Frans der twintigste eeuw. Ds. Kalden, Ds. Borcherds waren brave, knappe achttiende-eeuwers, even goed als Adv. Grevenhoek, maar
er is iets van Afrika in hun daar geschreven proza en poëzie ; Van Reenen, Trigardt en
de Voortrekkermensen door Preller uitgegeven, al deze genoemden met nog tientallen
anderen zijn wel geen wereldgenieën, maar in Zuid-Afrika als overal stijgen de woudreuzen op uit een ondergroei van varens en kruiden. Iedere letterkunde wortelt in onderbewust nationaliteitsbesef, in overgeërfde en aangepaste f o 1 k 1 o r e en levenshouding.
Het beperkte aantal waarheden en schoonheden in elke litteratuur is gegroepeerd rondom
zekere centrale feiten van permanente waarde, zoals klimaat, bodemgesteldheid, fauna
en flora, volksgeschiedenis en geo-politieke ligging van de volksziel. Deze verschaffen den
dichter en schrijver materiaal en gereedschap voor vergelijkingen en prikkels voor hun
verbeelding. Echte litteratuur is bodemvast.
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Het proefschrift vanDrElizabethConradie: Hollandse Skrywers uit Suid
A f r i k a, 1934, is baanbrekend voor de nieuwe opvatting van Jong Zuid-Afrika. Het
boek van Nienaber onder bespreking past de theorie practisch toe.
Van Oordt (schui ( naam D' A r b e z) is de laatste Afrikaner, zover, die zijn werken in het
Nederlands geschreven heeft. In zijn Inleiding heeft Nienaber de principiële kwestie gesteld, dat geest en sfeer, materiaal en motieven de doorslag geven en niet de taalvorm,
die van de datum der te schriftstelling afhangt. Naar onze opvatting is hij geslaagd.
Op het leven van Van Oordt werpt hij veel nieuw licht ; litterair-historisch levert hij hier
oorspronkelijk en waardevol werk. Verder toont hij overtuigend aan, dat de betekenis
van het werk van D' A r b e z meer cultuur-historisch is dan artistiek. Naar inhoud, stijl,
strekking en effect ontleedt hij verder zorgvuldig de dertien delen der Zuid - Afrikaanse
Historie Bibliotheek, een doorlopend romantisch verhaal van de Zuidafrikaanse geschiedenis, Walter Scott en Jacob van Lennep op een afstand volgend ; evenzo de Z. A. Volksbibliotheek met haar drie deeltjes, ook van didactische tendens; verder de twaalf boekjes
uit de Kinderbibliotheek, de korte verhalen en schetsen, levensbeschrijvingen en artikelen
en de twee pogingen tot dramatiek, die kluchten hebben opgeleverd. Hij toont aan, dat
Van Oordt hekkesluiter geweest is van een afgesloten tijdperk. Zijn typering van het
Nederlands - Afrikaanse tijdperk en de inlijving daarvan in de Afrikaanse letterkunde is
de hoofdbetekenis van zijn werk.
Aanvaarding dezer erfenis, zij het onder beneficie van inventaris, is een verruiming voor
de Afrikaner horizon en incidenteel een versterking van de band, die Hollands Zuid Afrika aan Nederland verbindt.
G. BESSELAAR,

-
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BOEKBESPREKING
Bruiloft in Europa, door Marianna Philips. C. A. J. v. Dishoeck, N.Y.,
Bussum 1934.
-

Van deze roman van Marianne Philips is mij een goede indruk bijgebleven. Niet
enkel een indruk van de verschillende personages die erin voorkomen — nee -- een
globale herinnering aan een boek van sobere, zuivere stijl en bedoeling. „Bruiloft in Europa"
heeft tot strekking, een beeld te geven van het na-oorlogse Weenen, en het roept
tevens stemmingen op van het vooroorlogse, hier en daar in traditie nog bewaard gebleven wezen dezer stad.
Voor de herschepping van deze beelden heeft de schrijfster een procédé gevonden, dat
haar goede diensten bewijst. De geschiedenis in haar boek omvat feitelijk slechts
één dag, maar het tableau van deze zonnedag weerkaatst in zoveel spiegels, dat het hoofdmotief in velerlei, op zichzelf kleurige details, openbreekt.
Johannes Hodl en zijn vrouw Resi vieren hun gouden bruiloft. Ze bewonen een groot,
ouderwets huis met vele etages. Dit huis is een „huis vol mensen ". Daar zijn, behalve
het bedaagde echtpaar : de vrome Jood Meyer Jonathan ; diens kleinzoon Daniël, student,
aangetast door de politieke hartstocht der Weense jeugd ; verder : Maria Ritter, de
bijna versleten zangeres, die nog teert op haar wereldreputatie ; een jonge violist, wiens
dorst naar roem noch zij, noch een Amerikaanse Maecenas vermogen te stimuleren f
Rosa Goldi s, caissière bij het warenhuis Korngross, haar adelijke minnaar von Wernizek,
haar hospita Frau Bergmann, die tijdens de gouden bruiloft haar zesde ter wereld brengt ;
een oude Grafin met haar dochter, beide op de rand van de materiele en geestelijke
ondergang.
Al deze personen bewegen zich binnen het grote huis in de Luftbadgasse, enkelen verlaten het, op weg naar hun arbeid, naar de volvoering van een duister plan, naar het
avontuur van een herwonnen liefde. Allemaal worden ze beurtelings door de perspectieven van dezen - dag-leven gelokt of afgestoten. Uiteindelijk zegent het leven ze met
zijn goedheid. Er is tenslotte iets warm -milds in al deze beschikkingen, waarbij men wet
geneigd is te denken, dat de schrijfster onder de bekoring van deze feestelijke dag
mogelijk wat al te goedmoedig geweest is ten aanzien van het lot.
Het lijkt me toe, dat de diepste drang- van- echt - menselijke goedgezindheid, van ieder
het verlangen iets te zijn voor de ander hier overal het „richtende" element is, d.w.z.
oncritisch- richtinggevend. Tendensen van culturele, morele of sociale critiek zijn in
het boek niet bespeurbaar. Evenmin b.v. als in veel films, waarbij de zin zo goed als geheel
opgaat in de montage, waarbij slechts nu en dan een scènetje- met-sentiment appelleert
aan ons verlangen naar meewarigheid.
Waarna men dan een niet onprettige, welgemoede indruk van alles overhoudt, zoals ik
in 't begin al opmerkte.
d. B.
1111€

De vreemdeling, tooneelspel in vier bedrijven, door Antoon Coolen.
N i jgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam.
Was indertijd „de goede moordenaar" een verrassende openbaring van een vreemde
donkere ziel, in dit tooneelspel ontmoeten we geen menschen, die we nog niet kennen.
Want de hoofdpersoon uit dit werk is weer de goede moordenaar. Zijn naam is nu Peter
Berg. En een andere, eveneens belangrijke persoon, de smid, is bezield met den geest van
dr. van Taeke uit „Dorp aan de rivier". De schoolmeester in dit spel draagt, oudergewoonte bij Coolen, weer het narrengelaat van een gecultiveerd mensch. Zij, die „De
rauwe grond" gelezen hebben, zullen hem herkennen.
Nu behoeft deze factor van recreatie dit werk nog niet te stempelen tot een middelmatige verschijning. Hierover kan men pas beslissen, wanneer men het spel gezien heeft.
Ik heb „de Vreemdeling" niet zien spelen. Daarom zal ik niet overgaan tot een tooneelbeschouwing van dit ongetwijfeld tooneelwaardig geschrift, maar enkel de ethische strekking
van dit spel trachten weer te geven.
De smid Elooy Hamers is een sterke, een mensch, die zich door het leven sloeg en nu
weet wat hij waard is. Hij trouwde met een vrouw uit de gegoede middenstand. Zij
trouwde hem „onvervaard voor zijn ruigheid ". Zij lacht mild als ze later tegen haar
dochter Agnes zegt : „Zooals je vader was zoo ruw en onbeschaafd, wat ging ik veel van
hem houden ".
Tegenover de smid staat de schoolmeester Johan Bosch, verloofde van Agnes. Hij is een
jongeling, die als ideaal heeft het aanzien van een hoofdonderwijzer op een dorp. Hij bezit
een zelfgenoegzaam vertrouwen op de toekomst. Agnes slaat zijn vertrouwen den
bodem in. Zij heeft hem niet lief. Maar zij raakt verliefd op den vreemdeling, een ontslagen gevangene, een zoon uit een geruïneerd huisgezin ", dat door een scheiding uiteen
viel. Peter Berg wijt hieraan zijn afdwaling. Hij vindt een ideale werkomgeving in het
patriarchale gezin van Hamers. Hij vindt het „zoo mooi, dat er op deze rotwereld nog
menschelijkheid en mildheid is in een huis, waar men bij elkaar hoort ". Maar de smid,
die zich in zijn volle lengte kon oprichten en zeggen : „I k kèn geen angst. Ik kèn geen
twijfel. Ik bèn niet bang, hij is toch ontsteld, wanneer hij verneemt, dat zijn dochter haar
leven wil verbinden met dat van een moordenaar. De moeder brengt echter haar man
tot het inzicht, dat Peter Berg „op hèm lijkt".
Moeilijk geeft de smid aan het einde zijn toestemming. Wanneer men ook dit werk van
Coolen weer gelezen heeft, dan komt men m.i. tot de conclusie, het was weer zijn oude
thema, de ruige mensch met het goede hart. Dat soms heel aannemelijk werd voorgesteld,
in „de goede moordenaar". waar Coolen als sfeerdichter werkelijk iets groots bereikt,
maar dat minder aannemelijk is in de Vreemdeling. Antoon Coolen is een te luchtig
schrijver om in het tooneelwerk groote resultaten te bereiken. Hij mist de vurigheid
en bewegelijkheid van zijn Fransche collega's, om zich in zijn spelen fel te kanten tegen
de opgeschroefde beschaafdheid, die hij veracht.
Zoolang Coolen enkel de cynische buitenstaander blijft, die wel spreekt van „wij ", als
hij het over de eenvoudigen van Brabant heeft, maar niet in opstand komt bij zooveel
ellende in deze wereld, zoolang zal hij blijven de ruwe charmante verteller met het
litteraire talent.
Coolen is ongetwijfeld een beschaafd mensch, een auteur van naam en ontwikkeld, maar
L.
hij dènkt er anders over.
Sj.

Toen het Maandag werd, door Lech Fischer. Den Haag, Zuid Holl. Uitg. Mij.
We hebben met dit boek een roman voor ons, beschr-ijvende het leven van menschen in
crisis-tijd. De belangrijkheid van het werk steekt in de zeer indringende psychologie van
de personen, die ten tooneele gevoerd worden. Literair is die psychologische beschrijving
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bijzonder suggestief en dat wel ondanks de groote breedvoerigheid waarmee hier bijna
drie dagen uit het leven der familie Lindborn worden geteekend. Deze verbeelding is
is niet alleen ongewoon breed, ze is zelfs minutieus, maar de bekwaamheid van den auteur
blijkt uit het feit, dat nergens en op geen bladzijde zijn teeken i ng peuterig wordt of
burgerlijk. Ook tot dat laatste bestond de mogelijkheid.
Wanneer men deze roman leest wordt men geboeid van de eerste tot de laatste bladzijde.
Toch is het alleen de oude Lindborn, de man, die op Zaterdagavond thuiskomt met de
boodschap, dat hij zijn betrekking als coupeur kwijt is, die we naar het uiterlijk goed voor
ons zien. Van de andere sujetten, de beide meisjes Henny en Svea en de jongemannen
Karel en Hendrik beschrijft de auteur alleen hun psyché, hun geestelijk leven en hun
gerichtheid. Maar dat doet hij zoo knap, dat we vergeten, dat we deze menschen op straat
voorbij zouden loopen, als we ze tegen kwamen.
Ook de feitelijke gebeurtenissen der beschreven dagen : Zaterdag, Zondag en Maandag
(en de laatste dag nog niet eens !) nemen, goed beschouwd, een ondergeschikte plaats in
het verhaal in. Ze zijn feitelijk niet meer dan het stramien waarop geborduurd wordt.
Karel en zijn vrouw Frida en Henny gaan 's Zaterdagsavonds naar een feestje. Hij bedrinkt
zich terwijl zijn zwangere vrouw in somber gepeins de ochtend afwacht. Diep in de nacht
komen ze thuis en al het beschikbare geld blijkt verbrast. Karel's vrouw vertelt hem van
haar verwachting op de Zondagmorgen. Ze zal haar betrekking moeten opgeven en voortaan zullen ze moeten rondkomen van zijn portiersloon alleen. De gesprekken in de
huiskamer der Lindborns hebben Hendrik, die reeds zeer lang werkloos is, tot het besluit
gebracht, dat hij er uit moet en zijn familie niet langer tot last zijn. Tegen den zin der
anderen gaat hij een kamertje zoeken, zwerft in den regen 's nachts op straat en vindt op
Zondagmiddag wat hij zoekt. De oude Lindborn, die niet kan inzien, dat zijn tijd voorbij
is, gaat werk zoeken bij eenige bekenden die hem, de een harteloos, de ander met een
vrome fraze, afschepen. De beschrijving van zijn dooltochten door de groote stad hebben
aangrijpende kracht. Wanneer hij Zondagavond weer thuiskomt, heeft hij zijn strijd gestreden en aanvaardt hij gelaten en in berusting het keerpunt in zijn leven. Henny, zijn
dochter, gaat met Karel en Frieda Zaterdagavond naar het bal. Haar egocentrisch genot zoeken wordt schrijnend scherp belicht. Met haar verloofde, de chauffeur Rudolf, zal ze
de nacht doorbrengen in het huis van een afwezigen collega. De man blijkt thuis als ze
bij zijn won!ng komen en doelloos zwerven beiden den halven nacht in den regen en drogen
zich in een leegstaand huis. Henny heeft een zoon van drie jaar, vrucht van een vroegere
relatie. Ze besluit den jongen bij zijn nieuwe ouders te bezoeken en ontmoet daar toevallig ook de vader van haar kind. Ze heeft vluchtig verdriet over 't feit, dat ze afstand
van het kind deed, meent evenwel dat ze vergeten moet en beproeft dat op Zondagavond
ook opnieuw, door zich aan haar Rudolf vast te klemmen. Eéns moet zeker de tijd komen,
dat ze zullen kunnen trouwen. Svea, haar zuster, wordt ons geteekend als de meest onbaatzuchtige figuur uit dit religie- en god-looze milieu. In haar staat de levensmoed en
volharding en ook de elementaire liefde nog stevig overeind, terwijl deze krachten in
egoïsme, berusting en wanhoop bij de overige figuren zijn overrompeld en neergeslagen
Daarom is Svea ook de samenbindende kracht in 't gezin Lindborn. Zij heeft Hendrik lie
en gaat hem op Zondagavond in zijn nieuwe kamer bezoeken. Hij bekent haarzijn 1 iefde en he
boek eindigt met een aanduiding in de richting van het bed op het kleine huurkamertje
„Ze moest dezen nacht beleven om het leven van eiken dag met een oud man te kunnen
voortzetten ".
Wenden we ons af van de n iet geringe Literaire waarde, welke het boek bezit met zijn heel
goede compositie en zijn suggestieve psychologische verbeelding van het innerlijke leven van
menschen in crisis -tijd en vragen we ons af, welke de voor het leven constructieve waarde
van dezen roman is, dan valt de aandacht op de gesignaleerde slotscène. Wanneer we
nuchter de feiten bekijken, moet 't ons in het oog vallen, dat deze twee jonge menschen
hier op een aller -onverantwoordelijkste wijze hun toekomst in de waagschaal stellen door
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toe te geven aan hun natuurlijke neiging tot elkaar en dat zij over die toekomst beschikken
zonder daar het recht toe te hebben. Dat is, wat velen van hun generatie ook te onzent
slechts al te gemakkelijk doen, evenals de auteur van dit knap geschreven boek, vergetend
of verdoezelend, dat er na den Maandag ook nog andere dagen zullen komen. Precies hetzelfde doen feitelijk al de Li nd born's in dit verhaal in hun u iteen loopende en toch vergelijkbare situaties. De sportmaniak Karel gaat met zijn zwangere vrouw naar een bal, bedrinkt
zich op bestiale wijze, wordt door zijn „vriend ", wien hij geld vraagt, eenvoudig in de
goot geknokt en den volgenden dag uitgescholden. Als hij dien Zondag tot nuchter besef
komt van de situatie waarin hij zijn vrouw en zichzelf nu en voor de toekomst gebracht
heeft, huilt hij krokodillentranen. De oude Lindborn heeft, nu hij op straat staat, dringend
behoefte aan den steun zijner kinderen. Tot de materieele zijn ze bij voorbaat al ongeneigd
en tot de moreele niet in staat. Wie zichzelf niet helpen kan, kan 't ook een ander niet.
Niemand weet iets opwekkends te zeggen dan dat 't allemaal toch best terecht zal komen.
Henny kreeg een kind van een man met wien ze zich even onverantwoordelijk verbond
als Svea het met Hendrik later doet. Beiden zijn grof egoïst, moeder- en vaderrechten noch
plichten erkennen zij een van beiden. Alleen resultaat bij Henny de smart van 't gemis
van het kind, die bij Jan niet eens te bespeuren valt. Al deze menschen, uitgezonderd Svea
zoeken momenteel geluk en bevrediging van egoïstische verlangens en materieele begeerten ;
ze trekken alles naar zich toe ; niemand heeft den ander iets wezenlijks en bl i jvends te
bieden, niemand bezit ook iets waarmee hij of zij staande kan blijven.
En Svea, de krachtigste, want onbaatzuchtigste zoekt steun tot verder gaan in de bevrediging van sexueele begeerten. Ze blijkt tenslotte even impulsief en onverantwoordelijk
te handelen als Hendrik en Karel en Henny.
Zoo heeft Lech Fischer ons met dit literair zeer goede werk een schildering gegeven, niet
alleen van het leven der Lindborns, ergens in Denemarken, waar malaise en crisis hun slachtoffers maken, evenals overal elders in Europa, maar is zijn roman de zeer aangrijpende
en levens-ware reproductie van „leven in de wereld" in Nieuw-Testamentischen zin,
van het leven zonder de stuwende kracht der „natuurlijke" liefde, welke zijn wortels
heeft in de liefde tot God en het vertrouwen op Hem. P. H. M.

Zes Moderne Schilders, door Jos. de Gruyter. N.V. De Arbeiderspers,
Amsterdam. 1935.
Voor vele literatoren en letterlievenden zou een meer zich bezighouden met de andere
kunsten vruchtbaar zijn. Vooral omgang met de producten der plastiek behoedt literaire
kunstenaars en essayisten voor een zekere schraalheid, eenzijdigheid en intellectualistische
abstractie, die allerminst denkbeeldige gevaren blijken te zijn. Een beïnvloeding ten goede
heeft men trouwens meer dan eens kunnen constateeren : men denke b.v. aan Rilke en
Rod in.
Natuurlijk weet iedereen wat van Rembrandt of Michel Angelo, zij het wellicht meer
door wat men over hen gelezen heeft , dan door pogingen om op persoonlijke wijze in
hun werk door te dringen. (Een typisch voorbeeld van dit tweede- of derde handsch
„zien" vindt men o.a. in het onlangs verschenen boekje over Rembrandt van Dr. Wij naendts
Francken, dat niets anders dan een samenvoegsel van citaten en conventioneele opmerkingen biedt). Maar er is, zooals De Gruyter in zijn voorwoord terecht opmerkt, toch
iets niet in orde bij de menschen, die enthousiast kunnen zijn over Rembrandt of Van
Gogh, thans algemeen en officieel geëerde kunstenaars, maar voor hun moderne tijd genooten-schilders niets dan spot of onverschilligheid over hebben. Wel is het niet altijd
gemakkelijk in de bedoelingen van dezen door te dringen en ook is dikwijls hun geschreeuw
niet evenredig aan de wol, maar dat kan toch geen verontschuldiging zijn voor hen, die
de geest van menschen en tijden uit de werken wenschen te proeven, doch daarbij de
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tijd, waarin zij zelf leven en wortelen buiten beschouwing laten uit een zekere gemakzucht of een conventioneele geestesinstelling.
Dubbel lofwaardig zijn dan ook de pogingen om het publiek vertrouwd te maken met
het werk van tijdgenooten.
De bekende kunstcriticus van „Het Vaderland ", Jos de Gruyter, die zich onlangs reeds
ten zeerste verdienstelijk maakte door zijn „Geschiedenis der Europeesche schilderkunst
sinds 1850", heeft thans in een zestal beschouwingen evenzoovele schilders onder onze
aandacht gebracht, die geregeld in onze groote steden exposeeren.
Hoe moeilijk het is om voor leeken iets van de kunst van tijdgenooten duidelijk te maken,
blijkt ook soms uit deze bladzijden. Want ook zonder zich te buiten te gaan aan een
alleen voor ingewijden verstaanbaar kunstfilosofisch jargon moet men toch altijd bij het
beschouwen van schilderijen een aantal elementaire kwesties in het geding brengen,
waarvan de kennis onontbeerlijk is, indien men uberhaupt over schilderkunst wil kunnen
praten. Het is dan ook daaraan te danken (of te wijten, hoe men het nemen wil), dat
soms in dit boekje een uitvoerigheid te constateeren valt, die elk begrip wil verklaren
(en derhalve voor sommigen overbodig zal zijn) en een steeds toegebogen-zijn naar den
lezer om de twijfel of vragen van den leek op te vangen en te beantwoorden. Maar onder
zegt de auteur vaak aardige en rake dingen (zoo b.v. over de stedelijke waar -tuschen
onzer moderne schilders ; maar was dit ook in vroeger eeuwen al niet zoo ?)-dering
en weet hij spelenderwijs een karakteristiek te geven, die het wezen van een schilder
of een schilderij verrassend juist treft.
Het zestal uitverkorenen bestaat uit : Wim Schuhmacher, Raoul Hynckes, Herman Kruyder,
Jan van Herwijnen, H. F. Bieling en Jan Wiegers. Zooals de schrijver zelf opmerkt, is
dit een een igszi ns willekeurige keuze. Inderdaad kan men gemakkelijk twee- of driemaal
zooveel jonge Nederlandsche schilders van gelijke kracht aanwijzen. Maar de beperkte
plaatsruimte maakte deze beperkte keuze wel noodzakelijk.
Vooral de opstellen over Schumacher en Hynckes mogen zeer geslaagd heeten ; dat over
Bieling daarentegen is soms wat te anecdotisch, al moet dadelijk erkend worden, dat
diens werk minder aanleiding tot diepergaande opmerkingen geeft (wat overigens geen
disquaiificatie impliceert : vooral zijn laatste, onlangs in de Haagsche Kunstkring geëxposeerde werken zijn van een opmerkelijke kracht).
De schrijver spoort zeer terecht aan tot het zelf zien en zich een oordeel vormen over
het geziene. Desniettemin had hij toch wel de aandacht kunnen vestigen op de, trouwens
zeer weinig omvangrijke, literatuur over deze schilders (ik herinner mij momenteel alleen
de uitstekende opstellen van Abas over Kruyder en over Hynckes in Elseviers en een
schrift in De Vrije Bladen over Schumacher van Dijkstra).
Waar binnenkort de zienswijze en ideëen van De Gruyter nog ter sprake zullen gebracht
worden in dit tijdschrift naar aanleiding van het bovengenoemde, grootere werk, moge
ik volstaan met ten slotte nog te wijzen op de prijselijke (maar geenszins prijzige) verzorging van het boekje en de uitnemende en in voldoende hoeveelheid gekozen afbeeldingen. Wie een goede gids wenscht bij de beschouwing hiervan, of nog beter natuurlijk :
bij het noodzakelijke zien van de origineelen, zal deze uitgave ten zeerste waardeeren.
Maar ook de reeds georiënteerden zullen met vrucht de resultaten van eigen waarneming
kunnen vergelijken met de opmerkingen van een zoo kundig criticus.
G. KAMPHUIS.
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CHRISTELIJK LETTERKUNDIGE KRINGEN
IN NEDERLAND — 3e JAARGANG No. 4
Commissie van Redactie:

-- De beweging van '80 dient als achtergrond in 't proefschrift van D r. S. P. U r i, dat getiteld is „Leven en
werken van A r y P r i n s ". (Waltman, Delft).
— Van 't standaardwerk „K a t h o I i e k e" poëzie"
schreef Anton van Duinkerken het 2e deel „Dichters
der Contra- Reformatie" (1932). Het eerste deel „D i c hters der Middeleeuwen ", in samenwerking
met D r. W. H. B e u k e n, verscheen onlangs. Opgenomen werd, na grote schifting, alleen datgene wat
Katholiek was. Wereldlijke liederen ontbreken dus en
van gedichten als „Beatrijs", „Van den Vos Reinaerde"
zijn alleen gedeelten met een biecht, een gebed, enz.
opgenomen. B. v. N.

H. DE BRUIN — B. VAN NOORT -- P. VINK
UIT DE TIJDSCHRIFTEN.

VAN DE STUDEERTAFEL.
— Bibiiograph ie. Het nieuwstewerkvanArthur
v a n S c h e n d e I, „Avonturiers" (Boucher, Den Haag)
bevat een volledige biographie van den auteur, samen
G. H. 's -Gravesande. Opgenomen is al 't-gestldor
werk (romans, verhalen en artikelen) v a n Van Schendel,
dus niets o v e r hem.
— In „Sprekende Schrijvers" (Meulenhoff,
Amsterdam) gaf G. H. 's -Gravesande een aantal interviews, die meest in vroeger jaren in „Den Gulden
Winckel" eerst gepubliceerd waren. Bevat o.a. gesprekken
met : Gossaert, Greshoff, v. d. Leeuw, Ter Braak, Vestdijk, Walschap, e.a.
— Bij gelegenheid van 't dichterjubileum van W i II e m
d e M é r o d e werd door Roei Houwink een bloemlezing uit 't werk van De Mérode samengesteld, getiteld
„D e Wilde Wingerd ", en voorzien van een
oriënterende inleiding (Holland, Amsterdam).
-- Naar aanleiding van een vraag over een (niet te moeilijk) werk over L é o n B I o y, die door de Roomse
jongeren zo vereerd wordt, wijzen we op : „Léon Bloy.
Zijn persoon en zijn werk ". Bevat vertaalde fragmenten
uit z'n werk, een opstel van Pieter van der Meer de
Walcheren, bibliographe (beredeneerd) door Vincent
Cleerdin. (Sijthoff, Leiden 1917, alleen antiq. te verkrijgen).
— D r. G. Stuiveling gaf een opmerkelijke studie
„De Nieuwe Gids als geestelijk brandp u n t" (Arbeiderspers, Amsterdam 1935), bedoeld als
aanvulling op z'n proefschrift over „Versbouw en ritme
in de tijd van '80" (1934). Schr. ging naarstig de negen
oudste jaarg. van de N.G. na en betoogt dat de beweging
van '80 niet een tegenstelling was van de voorafgegane
periode, maar veeleer een samenvatting en versterkte
voortzetting van reeds aanwezige krachten. Stuiveling
is ook van mening dat de vernieuwing van proza en poëzie
nauw verband hield met maatschappelijke wijzigingen
in Nederland van omstreeks 1880. Schr. pleit ook zeer
voor de onderscheiding van de „Beweging van '80" van
„de Nieuwe - Gids - beweging ". De laatste is veelzijdiger
dan de eerste. Op pag. 76 publiceert Stuiveling een
merkwaardige brief van Gorter over z'n „Mei ". ( „Ik
heb iets willen maken van heel veel licht en met een
mooie klank, verder niets ").
A n t h o n i e D o n k e r gaf bij Meulenhoff te Amsterdam een bloemlezing „De Gestalten van Tacht i g ", waarin hij karakteristieke verzen geeft van de
voornaamste 80 -ers, niet de bekende alleen, die men
overal vindt, maar ook andere. De inleiding van 't werkje
bevat scherpe dichter - diagnosen van de opgenomen
auteurs.

D e N i e u w e G i d s, Maart '36. Benno J. Stokvis
beëindigt z'n roman „Een afscheid van dit leven. N.G.
is zeer ingenomen met ,Kaïn en Abel", van Dr. Ritter.
De laatste wordt „een der knapste en stellig een der
universeelste schrijvers van onzen tijd" genoemd. Veel
niet noodzakelijk oppervlakkig, en N.G.-schrijve
roemt zeer de grote voorstudie die Ritter moest maken.
Max Kijzer bespreekt o.a. Maurits Dekker's voorlaatste
boek en zegt : „Maurits Dekker is een expressionistische
weergever van zijn zeer persoonlijke gewaarwordingen
en een virtuoos, modern bespeler van het taalinstrument ;
een ziener is hij niet '. F. E. A. Batten geeft persoonlijke
waardering in een artikel over Louis Couperus. „Voor
Couperus waren de historische of magische verbeeldingen de aesthetische vluchtvormen van zijn natuur
uit een overmatige werkelijkheid......" Willem Kloos
vond in Van Genderen Stort een verwante ziel, die ook
gehéél en al van binnen uit leefde.
In het April- nummer behandelt Kloos den dichter Louis
de Bourbon en zegt iets opmerkelijks over de dichtregel
die hem (Kloos) eens ontschoot, n.l.: „Ik ben een God
in 't diepst van mijn gedachten” (pag. 366). Johann Steilwag publiceert een moderne - prozabewerking van een
visioen dat op naam staat van Bloemardine. Kijzer constateert n.a.v. „De gave gulden" dat de Schartens
achteruit gegaan zijn, hij respecteert hen voor hun
vroeger werk.
D e V r ij e B I a d e n, No. 2, 1936 bevat een film-scenario door Jo Otten en Maud van Loon, getiteld „Het
goud van de Lutine". De pogingen om dit goud uit de
zee op te halen gelukken in dit werkje, de aandelen der
Lutine -Mij noteren 70.000 ; 't geld wordt gestoken in
industrie, scheepvaart enz. Het Hollandse leven wordt
„gelutiniseerd". Naast dit gegeven speelt zich een kleine
menselijke verwikkeling af. Treffende close-ups, goede
compositie van 't geheel.
S t e m m e n d e s Tij d s. April '36 geeft een herdenking
van Mevrouw Bosboom -Toussaint door G. M. J. van
Roessel. „Veel geestelijke strijd, beschreven in haar
romans, was een reflectie van eigen worsteling ". Schr.
beschrijft hoe de godsdienstige beginselen van Mevr.
Bosboom zich historisch ontwikkeld hebben. Bij de
bespreking van haar houding tegenover de R.K. Kerk
wordt geen R.K. oordeel aangehaald (b.v. Brom, Gielen
e.a.).

Opwaartsche Wegen, Maart '36. A. J. van Dijk
herdenkt het jubileum van De Mérode en is dankbaar.
„Dit leven is een lange biecht geworden ". Roei Houwink
bespreekt uitvoerig „Een Huis in de Rij" van Top Naeff.
De criticus is niet overtuigd geworden door dit boek.
Leeft de kunstenaar Rippe voor ons ? Is het kunstenaarschap niet meer nuchter ? De realistische levensvisie
van dit boek heeft haar tijd gehad. Haar nu nog te geven
is stenen voor brood geven. Dit boek bevat geen sprankje
echte vreugde. „Op dood spoor" noemt H. z'n artikel.

In 't April-nummer zegt Rijnsdorp merkwaardige dingen
over Van Eerbeek's „Gesloten Grenzen ". De confrontaties , die in dit boek voorkomen, leiden tot dramatische
situaties, echter voert dit niet tot zuivere dramatiek,
maar er ontstaat een moraliserend element. Rijnsdorp
vindt dit een tweeslachtig karakter van het boek.
Dr. G. Besselaar geeft een Afrikaanse kroniek. Roet
Houwink verzet zich tegen een geprojecteerde „Calvi nistische literatuur ". Walschap's „De vierde koning"
is niet begrepen door J. K.-S. en dus oppervlakkig besproken. H. de Bruin geeft enige mooie vers-vertalingen
uit het Fries van gedichten van Fedde Schurer.
De W e r k p I a a t s, Februari '36. Van Ham publiceert
een eerste gedeelte van „Een geschiedenis van de Chr.
literatuur na 1880". Dit stuk loopt over „Ons tijdschrift ".
Allen lezen ! W. A. P. Smit geeft enkele „losse aan
moderne protestantse poëzie. Hij-teknig"ovrd
zegt o.a. : Wij jong-protestanten hebben getracht ons
te doen gelden in het heden zonder daarvoor eerst
kracht te zoeken in de herovering van ons verleden ".
Smit noemt dit een grote fout, die hij bij de R.K. jongeren
niet gemaakt ziet. (Op onze laatste Kerstvergadering
werd precies hetzelfde betoogd).
Jan de Groot stond een fragment af van een historisch
spel : „Ezonstad", Van Eerbeek een schets : „Op corvée",
Eekhout in het Maart-nummer een gedeelte van z'n
nieuwe roman : „Aarde en Brood".
K. Heeroma schrijft „bij De Mérode's dichterjubileum"
n.a.v. de jongste bundel van De Mérode „Kringloop ".
De bundel is een bont snoer, waarvan de uiteinden in
elkaar sluiten. Het hoofdthema is de Christelijke liefde
van het gemeenschappelijk dragen van zonde en leed. In
De Mérode's latere poëzie spreekt sterk de drang naar
de gemeenschap. Heeroma onderscheidt zeer de meer
persoonlijke bundels naast de meer algemene. Heel vaak
komen ze bijna tegelijk uit. Naast 't persoonlijke „Kringloop" de algemene verzen in „Eenvoudige Gedichten ".
W. A. P. Smit bespreekt uitvoerig „Gesloten Grenzen"
van Van Eerbeek en wijst er op dat het verhaal zich
afspeelt in twee verschillende vlakken : dat der uiterlijke
en dat der innerlijke werkelijkheid. Minke's karakter
ligt op 't snijpunt der vlakken, ze weet niet waar ze toe
behoort. Het derde vlak : dat van den lezer en den schrijver

kruist de beide andere gedurig. Dus een „stereometrische
constructie". Smit prijst dit boek als sterk, ondanks de
zwakke punten. Kamphuis zegt in een art. over „Nieuwe
Gedichten" van M. Nijhoff dat in 't algemeen de pessimistische toon heeft plaats gemaakt voor een meer
optimistische.
Elsevier's Maandschrift, Maart '36. Herman
Robbers bespreekt Vestdijk's laatste boeken („De dood
betrapt” en „Else Bdhler") of liever Robbers probeert
de samenvattende eenheid bij V. te vinden en hij vindt
die in de drijfveer tot dit werk. Volgens Robbers voelt
V. zich gekweld door de laagheid en de lage genotzucht
om hem heen en schrijft nu uit afschuw daarover om z'n
vijanden in de ogen te kunnen zien. Hij beschrijft het
meest verdorvene om het áán te kunnen. Maar...... niet
altijd is het weerzinwekkende bij V. daarvoor noodzakelijk. Een opvallende verklaring van het werk van Vestdijk.
D. Th. Jaarsma geeft een geestige schets „Vuurwerk"
uit de vader-lijke praktijk. Dr. van Gelder's studie „Van
blompot en blomglas" wordt beëindigd. Ook voor de
literatuur is dit essay van belang, ook daar is de bloemen natuurweergave telkens wisselend, evenals in de
schilderkunst die Dr. van Gelder behandelt.
De April-aflevering bevat o.a. proza van Marie Grijsen
en een vers van Bert Bakker. Robbers bespreekt Van
Schendel in z'n laatste boeken. De „Herinneringen van
een dommen Jongen" vindt R. niet van grote betekenis.
„Hij (v. S.) doet dan heel diepzinnig en levenswijs, maar
hij meent er niet veel van". Het „Hollandsch drama"
waardeert R. veel meer. „Hier zijn menschen, Hollandsche

menschen. Wij gelooven aan hen...... aan ieder woord
van dit boek". Roei Houwink bespreekt „Reizigers"
van Bert Bakker en wijst op het grote gevaar van alle
religieuse poëzie dat ze God als vanzelfsprekend invlecht
in haar werken. H. van Loon geeft een mooi geïllustreerde
bijdrage over den schilder Gondouin, de man die volgens
Gleizes de breuk tussen hoofd en handen te niet zou
gedaan hebben (zie pag. 233).
D e Gemeenschap, Febr. '36. Schlichting bestrijdt
't boek van Prof. Huizinga, 't boek uit de liberale rationalistische school, al waardeert hij noblesse en karakter
van dit werk. Van Duinkerken begint een uitvoerige
studie „Aycardus Theutonicus", waarover later meer.
Van Oosten geeft verzen uit zijn te verschijnen bundel
„De dag beweegt ". Wijdeveld keurt sterk af de bundel
„De hemelsche speler" van Jac. Schreurs. De verzen zijn
te veel bloemrijke rijmsels ; de vermenselijking van God
is soms lachwekkend. Pater Schreurs heeft te weinig
zelfkritiek gehad. Onder „Hagel" een rake steen over de
voordracht „Brom -Donkersloot" in Amsterdam. Voor
't Maart-nummer stond Ben van Eysselsteyn een fragment
af van z'n laatste toneelstuk, dat als centraal figuur heeft
de despotische czaar Nicolaas 1 ; een suggestieve bijdrage.
In de „Kroniek" prijst een priester het tijdschrift dat
het onverholen de waarheid zegt over clericale fouten.
De inzender noemt ze nog eens op o.a. : wij zijn wat té
politiek. (Wij = de priesters). Jan Vercammen geeft een
ballade in de trant van Werumeus Buning.
De Nieuwe Gemeenschap,Jan. '36. De redactie
wijst er nog eens op dat de N.G. niet geboren werd uit
een persoonlijk conflict, maar uit een nieuwe liefde.
Wat is dat „Logboek van de redactie" toch ongemeen
scherp 1 Die arme Prof. Casimir moet hier heel wat horen I
Gabriël Smit geeft goede verzen.
In 't Februari -nummer publiceert Vlamynck een sterke,
zakelijke Vlaamse novelle „Vlas ". Kuyle schreef de parabel
van de verdroogde spons. Sassen gaat Van Duinkerken te
lijf over halve of hele onwaarheden betreffende de N.G.
en voert ook aan de opvallende medewerking van Marnix
Gijser aan „De Gemeenschap ". Eén zin uit 't logboek,
over de Haagse costuum-tentoonstelling : ,,...... onze
beschaving : wij leven van het verleden en dan nog van
de stomme ziellooze buitenkant".
De Maart-aflevering. H. K. benoemt de nieuwe roman
van Marsman en Vestdijk („Heden ik, morgen gij ") als
„Maria Monk in 1936" om de insinuerende toon bij de
bespreking van een bekering tot de R.K. Kerk. Kuyle's
parabel „Tollius en Pharius” schetst twee mannen die
beiden de tollenaarsrol willen vervullen, uiterlijk alleen.
N e d e r I a n d, Maart '36 noemt „Uw zuster Eva"
van Limburg in al zijn eenvoud toch goed. De „Eenvoudige
gedichten" van De Mérode zijn niet zo goed. Mollema
geeft een Indische novelle „Het duel", Emile Buysse een
Vlaamse, n.l. „Parade in den herfstnacht". April '36. In
dit en 't vorige nummer een artikel van Dr. G. Gosses
„Het Friesch Nationaal besef ". Emile Buysse bespreekt
enthousiast „Burgers in Nood ", van Van Randwijk en
„Golfslag" van Wies Moens. Op beide crisisboeken is
het positieve Dietse antwoord : een volk vergaat niet!
„Nederland" mengt soms literatuur en politiek dooreen.
H e t K o r e n I a n d, Febr. '36. Jan de Groot zegt in
een recensie van Van Oosten : „...... moet hij zijn eerste
Roomse vers nog schrijven ". „In zijn productie is hij
immer nog de Protestant". Maart '36. Jan de Groot
herdenkt De Mérode. April '36. Jan de Groot zegt van
„Burgers in nood" : geen oplossing in dit boek, dat zou
onmogelijk zijn, het aanvaardt de werkelijkheid met een
open uitzicht naar de hemel.
B. VAN NOORT.

KAREL J. VAN DORP

SATAN EN MALTHUS
(Fragmenten)
Het is vlak voor den laatsten strijd tussen den Christus en
en Antichrist. Satan gaat zijn legers inspecteren.

....., Zo lagen daar de kampen,
beide op aarde nog ; zo ook de grens
tussen die twee, niet scherp te onderscheiden

voor mensenoog, zodat van menigeen
die lag vlak bij de tussengrens een mens
niet weten kon of hij tegen of voor
den Christus streed. Ook in het dodenrijk
drong door 't gerucht van de hereniging
van 't lichaam met de ziel ; doch SATAN sprak
tot die hem dienden : „Hoort ! gelooft niet
in dien tweeden dood : nog zijt ge l ichaam loos,
maar uw verlangen naar het herbezit
van mensenkeel die vloeken, van de vuist
die vechten kan, ken i k ; 'k hergeef die straks
en doe u opstaan op mijn tijd ", Toen schreed
hij naar de grens van 't dodenrijk ; zwijgend
vervolgde hij zijn weg, tot -- zie, vlak voor
de aardegrens, dicht bij den uitgang al,
stond MALTHUS, starend naar een schimmendrom,
liggend over en door elkaar, langs mond
en kin lustgroeven nog. Verwonderd dat
zovelen nog de aarde dragen kon,
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gevoed had ook, keek hij hen aan. En k' len,
die kermend 't lustverwrongen lijf nog eens
kronkelden in een laatst en heet verlangen,
zagen hem staan en vloekten.
MALTHUS gaat hun rijen langs, tracht te spreken, staat dan
en peinst ; tot hij, achter zich, een stem hoort.

Hij wendde zich : SATAN stond voor hem en
hij wist dat die aldoor achter hem was
gegaan. SATAN zag hem recht in 't gezicht,
even met iets van medelijden, maar
dan, met wijdstrekkend armgebaar en wreed
kalm-tergend wijzen van zijn zeekre hand,
de blanke palm langzaam naar boven wendend,
grijnsde hij fijntjes : „Kenden z' u ?" en even
flitste in zijn pupillen tinteling
van valse vreugd. MALTHUS verborg hij dat ;
hèm toonde hij alleen de onbewogen
rust van zijn gelaat, als een die wist
dat hij zou winnen. MALTHUS keerde terug ;
langzaam ging hij, met neergebogen hoofd,
schuins achter hem : Koning en stom vazal.
Dan brak des Satans scherpe stem (hij zag
niet om) de stilte rondom hen en sprak :
„Men roemde u, gij waart ook zeer geleerd
maar wat ge over 't hoofd gezien hebt, dat,
gij knappe Malthus, was mijn macht, die eens
het ganse mensgeslacht verleidde, toen
ik vond den sleutel tot hun hart, waaruit
(ik wist dat wel) d' uitgangen zijn des levens.
En ik Satan, opende wijd dat hart
en stroomde 't vol met mijne zonde ; Dood
stuwde ik in. Ik, Satan, de verdoemde
tot werkeloze machtloosheid, deed dat
't zelfde moment waarop hun Schepper mij
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nag triomfantl i j ker belachen wou
in 't lied dat zingen zou uit mensenhart
en overstemmen moest den wilden vloek
der eng'len in de hel, verslagen ? : winnaar
bleef 1k en zij in mij, want nu zond ik
hen uit : zij voeren in het hart, dat ik
hun opende ; eerst vloekten zij, nu vloeken
de mensen mee. Steeds vond ik middelen
Hem te bekampen Die Zich waant slangen
ook in u, Malthus !
-Vermosla.Z
hoe knap berekend was uw theorie :
die beide reeksen (weet ge 't nog ?), de een
wiskundig naast en tegen d' ander! Wètten
zaagt gij van oorzaak en gevolg (ik ook!)
streng als de wetten der natuur ; o, aan
dien dwang was geen ontkomen. Zeker,
edel was uw bedoeling : 't mensengeluk 1
ge riept ze op tot zelfbeperking door
de macht der rede, maar hun hart kend' ik,
beter dan gij de statistieken van
hun vruchtbaarheid (dat paradijsgebod,
door mij in vloek verkeerd) ; en ik, niet zij,
kroonde tot koningin hun „Rede ", dubb'le
triomf: 'k onttroonde zoo hun Souverein
en ving hèn in hun eigen listigheden ;
en werkte door : gij i raspi reerd' een ander,
DARWIN heet hij, beheerser ener eeuw!
straks ziet ge hem.
SATAN stelt MALTHUS en DARWIN aan elkaar voor en
voert met hen een gesprek (over de cultuur in Europa) dat
aldus eindigt

„Zo, heren, tegen

uw idee, maar naar

mijn tactvol oorlogsplan, verzwakte dat
gekerstend ras, (tartende term, dien ik
107

niet langer horen wilde) ; nieuwe strijd
bracht dat, helse vernietiging, rondom,
boven en op de aarde, onder zee ;
volk botste tegen volk, ras tegen ras
millioenen, Malthus ! sneuvelden, nieuwe
millioenen streden weer, o prachtige
volvoering van mijn oud vernielingsplan !
wanorde heerste : voedsel had d' aarde toen,

Malthus ! voor meerd'ren dan ze droeg, en toch
honger in 't ene land, in 't and're vlak
er naast, snoof Ik den stank waar het aan hopen
te rotten lag". Hier zweeg hij, opdat niet
zijn haat, niet meer beheerst, blijken zou angst
te zijn en MALTHUS 't merken zou aan 't sidd'ren
der woorden, niet meer ordelijk gesproken.
Toen, stott'rend eerst, nam MALTHUS 't woord : „Ik was
eens predikant en hoorde 't wond're woord
„genade" toch, voordat ik stierf ? twee dagen
voor het geboortefeest van Hem, Die stierf......" *)
Toen vloekte SATANAS, om te verbergen

de bleke siddering om neus en mond ;
maar ogenbl i k' l i j k weer, als had hij slechts
met énen blik zijn heir voor 't laatst gemonsterd,
keerde hij om en sprak (MALTHUS zag hij
niet meer) : „Darwin, ik toon u and'ren ; volg !"
En DARWIN volgde hem, wijl hij langs 't kamp
der oeconomen zwijgend verder schreed
naar 't f i losofen kam p. Eén tent stond daar,
waar in de opening een welf' lend licht
flauw schemerde. PLATO zat daar.....

*) MALTHUS stierf 23 December 1834.
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CRUCIFIXUS
Over de kleine stad trok zich de avond vaster dicht en maakte zich gereed, weer voor
één nacht de straten te bewonen.
Nog geruchtten, over een leeg trottoir, vier jonge mensen.
Harm Gerards was de stilste. Hij liep te soezen over de toekomst. Zo kringden zijn
gedachten lusteloos rond een onvindbaar gat. Een schoolmeester zonder taak -- het
was lang bezig hem te verdrieten. Hij had het nog niet gezegd, maar hij was van plan
om door te lopen naar de kerk waar hij organist was en alle vredeloosheid uit te
spelen in de keel van 't donker.
Zijn zuster Bep had van dat alles geen vermoeden. Dik, en vrolik voortstappend, oefende
zij haar humor uit aan alles, wat zich aan haar voordeed, tot Jacob toe, en Katrien, die
elk aan een kant van haar meeliepen.
Jacob was een zeldzaam vriend van Harm en slofte in gemoede voort. Gewend de dingen
geheel te aanvaarden zoals zij kwamen, deed hij geen poging haar schaakmat te zetten.
Hij vermaakte zich zeer. Het was een dichter.
Katrien, vriendin van Bep, had een spitse tong bij een scherpe blik en was tegen Bep
opgewassen — maar haar wapen was dodelik. Eigenlik begreep niemand goed wat die
twee aan elkaar hadden, want Katrien was van ongodsdienstigen huize en verborg haar
tegenzin niet.
Bij de hoek waar zij gewoonlik scheidden, meldde Harm zijn besluit om te gaan spelen.
Jacob moest Bep maar tuisbrengen en Katrien -- wilde misschien wel mee ?
Jacob vond alles goed en Bep schikte zich in het onvermijdelike. Katrien gaf eerst geen
antwoord. Ze had het wel meer gedaan. Harm speelde mooi, en 't klonk zo in de lege kerk.
Maar hij mocht er niets van gaan denken. Tenslotte zei ze : „'t Is goed, maar als je
weer met je psalmen begint kun je m'n zegen krijgen, dan ga ik liever vroeg naar
bed".
Harm glimlachte scheef. In één of andere richting ontglipte zij hem altijd. Maar op het
orgel bereikte hij in een rusteloos gezoek zo'n weedom, dat Katrien met strakke ogen
zat uit te staren in het donker en zich verbeet — om hem en om haarzelf.
De Zondag daarop, terwijl de lente met haar jongste zonlicht tussen de huizen aan het
dartelen was, begaf Harm zich al vroeg ter kerk. Dat deed hij meer. Het orgel was
zijn kameraad. Zij hadden zich elkander in hun lange omgang stilaan toevertrouwd. Zij
werden elkander, als in een huwel i k, door onderlinge geheimenissen steeds verbondener.
Wat zou het licht uit de in brand staande ramen schoon zijn, zoals het in bundels om109

laag kwam, zich hechtte aan de rompen der banken en warm bleef pronken in kozende
rijkdom. Daardoorheen dan honderden monden in één zang te trekken, geslagen in de
ban van zijn spel. -- Dat zou me een preek zijn !
Maar de koster zou wel weer stuk voor stuk alle gordijnen dichttrekken.
Terwijl hij de orgelbank inschoof, ontdekte hij een klein papiertje op de klavierkap. Het
was een oud psalmenbriefje, waarvan de achterkant benut was voor een krabbeling :
„Mijnheer — Ik verzoek u om in het vervolg bij de tussenzang áók niet meer een voorspel van een of twee akkoorden te geven, we moeten denken om de uniformiteit ".
Geen ondertekening. Maar met tegenzin zag hij voor zijn verbeelding het rode, rimpelige
hoofdje van Van Zalm oprijzen, de voorzitter van het Kollege van Organisten, funktionaris
op een der andere orgels. Harm had een instinktieve hekel aan hem, omdat hij onbetekenend was en zoetsappig. Iets als dit was te verwachten van één, wiens muzikaliteit
alleen maar zat in het eelt van zijn ronde vingertjes. Hopeloze dilettant ! Overdag op
een kantoor — waarom bleef hij zijn penhouder niet trouw ? Wat deed hij op een
klavier ?
Net als de kollega van Van Zalm — ook zo'n muzikant — als de gemeente bij hem
„dies wordt Gij Heer met beving......" zingen moest, zette hij de tremulant open.
Uniformiteit ! Van Zalm en kollega : één uniform, zonder strepen !
Hij zou het doen — hoe kon het anders. Maar het ging opstandig, omdat de schoonheid
werd geschoffeerd. De kerk werd muf gehouden.
Hij wendde zich naar de klavieren. Dat was beter. Spelen ! Als je je in muziek verliezen kon, verdwenen alle ergernissen. -- Zachte kompleksen, in een straf tempo,
trokken door de kerk. De enkelingen, die als verspreide klotten reeds hier en daar
in de banken zaten, luisterden in gedachte. Dit spelen was fris en krachtig.
Maar vergeten ?
Ruim een week later, op een avondwandeling met Jacob naar een blanke horizon, liep hij
er nog over te foeteren. „Laten z'eens een voorspel bouwen op een téma. Een koraal
doormidden zagen en nootjes zitten tellen, dát kunnen ze, maar vraag eens of ze in
drie, vier akkoorden een modulatie geven om de tweede helft een halve toon hoger in
te zetten ! Kom dáár eens om ! Heb je ooit een klinkende harmonisatie van hun koralen
gehoord ? 't Is soep — erwtensoep !"
Jacob haalde lakoniek zijn neus op. Hij liep gewoon l i k iets voorover, met zijn hoofd
omlaag ; zijn neus sprong daarbij sterk naar voren en hing in een neergegroeide punt.
Hij had van muziek niet zo'n kennis van zaken. Alleen als het op beluisteren aankwam —
,,'k Heb een Engels ding voor je, zo simpel jo, da's net iets voor jou, dat kun je schilderen ! 't Gaat over een nonnetje".
,,'k Heb haast geen tijd man. 'k Ben op 't ogenblik aan een sarabande bezig (hij maakte
een vaag gebaar), ('amour ! ('amour in golven, waar je een lege maag van krijgt. Maar 'k
ben wel tot de zomervakantie bezet, ik moet ook om mijn dageliks brood denken !"
„Heb je een betrekking ?"
„Hoofdakte —"
„Kijk, 't is niet zo buitengewoon zie je, maar voor muziek heel geschikt geloof Ik".
En overwuifd door ijle kruinen, deklameerde Jacob tegen het wegdek van een stukje laan :
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„The bells are ringing,
the censers swinging,
in the convent all is joy,
a soul from earth is won !”
En de daad toejuichend van de „lovely maid benighted", die haar hart aan de hemel
had verpand, eindigde hij als een zaligspreking :
„Child of light,
thou'lt weep no more !"

Maar de „lovely maid departed", ze kon het in 't klooster niet uithouden. En achter
de gesloten poort sprak de abdis tot zichzelve :
,,Ah ! vain endeavour
from life to sever !
peace in heav'n's own solitude:
she sought but to deplore !
Child of tears !
thou'lt smile no more I"

,ja", zei Harm, „dat lijkt me wel. Bij gelegenheid —" Hij dacht aan Katrien. „Child of
tears". Er was iets in Katrien dat zij hem stil verborgen hield, maar dat hem mysties
riep.
Die avond zat hij tuis achter zijn orgel tot laat te komponeren. De lome slag der
sarabande stuwde hem als een pols door 't lichaam, maakte hem bezeten van troost en
smart. Oh child of tears ! Het kon niet zwaar genoeg, 't moest alles omvatten. Op
reeksen die ebden en vloedden spande zich zijn liefde, en in de diepten trilden de
gongslagen van zijn verlangen. Katriens gezicht -in- droefenis stond transparant boven
't klavier, als een geestesverschijning. Nerveus groeven zijn vingers zich weg in de toetsen
als om de klanken uit de ziel van zijn instrument te zoeken. 0 -- ze zou weten......
Toen 't later werd, werkte hij 't achter elkaar op papier voor vier handen uit. De volgende dag kwam 't klaar.
Maar de dronkenschap over de voltooiing werd in 't midden van die dag zachtzinnig
ontnuchterd door een brief, waarin hij tot het geven van een proefles werd uitgenodigd,
aan een school in zijn eigen stadje.
't Was waar ook, daar had hij gesolliciteerd. Dus 't vagabonderen kon een einde nemen -'t Was tijdelik, en betekende geld. Maar 't betekende ook de muziek opgeven tot na
't eksamen en zich aan een studierooster gaan houden. Dus weer een burgerlik leven
leiden, stipt genormaliseerd -- Wat hem betrof, hij stond liever in de wind. Als dat
ooit deugdel i ke eieren verkoos af te werpen —
Maar toen hij de volgende dag benoemd werd in een vijfde klas tot aan het eind van
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't jaar, begon er toch een groeiende vreugde in hem te komen. Hij zou God Zondag op
het orgel danken. En de muziek kon nog gediend na schooltijd, zo voor 't eten. En
Zondagmiddag met Katrien de sarabande spelen, zij 't sekundo, hij het primo. Het
leven werd goed om te beminnen. Geestdriftig keek hij omhoog naar de zwellende knoppen overal. Hoor, hoe de mussen kwetterden !
En misschien was het juist wel goed, dat de klas door een paar kwekelingen grondig
bedorven bleek en hij geheel opnieuw hun arbeidszin en tucht moest bijbrengen. Hij
voelde zich in staat om er honderd te betomen —
Hoe het zij, toen hij Zondagsmorgens achter zijn orgel schoof -- ditmaal niet uit het
veld geslagen door de vlezige maanschijf van ouderling Klein, die hem zo juist had
toegeknikt, hoewel die een aktief belijder was van de ideeën van Van Zalm — voor het
eerste klavier een sterk en klaar geluid gekozen hebbend, scheen hij goud te gieten over
de hoofden der luisterenden.
En dominee sprak boeiend, Harm zocht zijn raakste harmonieën, er groeide een intieme
aandacht onder het kerkdak. Ja, het was zo doodeenvoudig, wie God liefheeft, doet het
goede. „Die uit God geboren is, bewaart zichzelve, en de boze vat hem niet". Jammerlik,
dat hij zich toch altijd weer te pakken liet nemen en zijn afkomst en bestemming zo
lochende, dat hij dag aan dag moest smeken „Léér mij naar Uw wil te hand'len". Was die
psalm straks niet aan de beurt ? Nee — Léér mij — naar Uw—wil te— hand'len — mooie wijs.
In zichzelf neuriede hij de regels na, kontroleerde ze op de woorden. Die tweede helft ! —
Boven zijn hoofd begon plotseling een belletje te ratelen. Drommels, de motor aan !
Na drie, vier lange sekonden drukte hij het eerste akkoord in. „Leer — mij —". Wat
was dat, waarom zongen ze nu niet mee ? Een felle schrik sprong op zijn handen. De
verkeerde psalm ! Bevend sloeg hij de richting van een preludium in en raadpleegde
het briefje. Juist — hij moduleerde en ving 't koraal aan — ze zongen — ze zongen —
Maar de belach l i kheid van enkele stemmen, die krachtig inzetten en onzeker steken
bleven, had de sfeer voor de rest van de dienst geschonden. Bij de slotzang hing een
levende onrust.

Ouderling Klein zat in zijn bank als een krab die op prooi loert. Nadat de zegen (ook
over hem) was heengesproken, bracht hij in de konsistorie het gesprek op de organist.
Vonden de broeders niet, dat aan dergelijke nalatigheden voorgoed een einde moest
worden gemaakt ? Wie of gespeeld had ? Precies wist hij het niet, maar naar de muziek
te oordelen moest het broeder Gerards geweest zijn, wiens spel altijd al zo eh —
vreemd klonk, de broeders konden daarvan meepraten. Hij was een ergernis in de
dienst des Heren. Als ze dit papier dan soms even tekenen wilden ?
„Mij bevalt het niet", gaf een zwaar man te kennen, bezitter van een rendabele boerderij,
„dat hij in de tussenzang zo maar begint ; de mensen houden geen tijd om hun psalmvers op te zoeken. Geeft u dat papiertje maar hier".
Zo was het. Eén tekende, omdat zijn zoon heel goed kon spelen. Wellicht — Knisterend
langs de tafel, schoof het van hand tot hand.
Met een zorgeloze lach brak Harm de aandacht in het Maandagavonduur bij zijn muziek
„Laatst heeft Van Zalm me op het hart gedrukt, om toch vooral veel zacht te-lera.
spelen -- vooral veel zacht —"
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Hij keek de kamer rond, verlicht door een late zon. „Weet u wat hij eens bij zijn
jubileum orakelde ? Hij kwam na zijn dienst een ouderling tegen, die hem vroeg of het
hem nu nooit eens in al die tijd had tegengestaan. -- Broeder Klein, zei hij, die liefde
-dienst
heeft mij nog nooit verdroten ".
Een merel floot. In de tuin bloeide een tulpeboom. Lente
„'k Heb een sarabande gemaakt, vierhandig ; speelt u 'm even mee ?"
Aandachtig ging de meester het ding door. „Erg lyries voor een sarabande, wat ? Je
moet weer eens een fuga maken ".
„Liever niet voorlopig. Laten we ons tot de zomervakantie met de teorie bezig houden
ik wil de hoofdakte halen ".
„Hm. Hoe gaat het in de kerk ? Hou je je koralen in strenge stijl ?"
„Niet altijd. 'k Heb een fout gemaakt, gisteren ". Nu hij voor zijn leraar zat, voelde hij
zich dubbel stom. Als onbeholpen figurant. Droomsoes ! zou Bep gezegd hebben.
„Wees jij maar voorzichtig --"
Voorzichtig ? Harm keek naar buiten. Het licht verreisde ; de tuinen bleven eentonig
verzonken achter. -- Het leven leek hem moeilik. Die Katrien — ze had zijn sarabande
niet begrepen. Hij werd niet wijs uit haar. Zou dat Engelse lied haar misschien uitlokken ? Voor haar alleen -- als hij 't kon laten spreken —
En dat het leven spotte met de overmoed, leerde hij pijnlik een week of twee nadien,
toen hem een brief bezorgd werd van de kerkeraad, waarin hij voor een onbepaalde
tijd als organist geschorst werd. Het bloed schoot hem naar 't hoofd. De belediging
trof doel. Hadden ze toch hun zin, de dwergen !
Maar 't zou wel luwen ! Wacht maar. Storm in een glas water.
En toen hem dezelfde avond een schrijven van Van Zalm bereikte, waarin hij kortelings
bij hem aan huis ontboden werd, schreef hij even kort per omgaande terug, dat hij
door omstandigheden verhinderd was.
Maar de eerste Zondag, ergens in de banken van het ruim, miste hij zijn orgel zeer.
En bitterder werd het, toen er die week een oproep in het kerkblad verscheen voor
hulporganist. Wacht maar ! Ze moesten nu maar eerst eens modderen ! Zijn beurt kwam
wel weer terug !
Hij wierp zich hardnekkig op zijn studie. Overdag wijdde hij het sterkste deel zijner
krachten aan school, waar zijn klas een zeer strenge, vaste hand eiste. En 't had resultaat.
Maar ook -- nu en dan maakte hij zich los van alle plicht en moeite in de toonzetting
van het Engelse lied. Dan verzonk de wereld in zijn hart en werd zijn hart voor hem
de wereld, in vormen van muziek.
Toen de zomervakantie vol en glorieus had ingezet, zei Harms leraar : „Ik heb een
trouwdienst voor je, Woensdagmiddag in de Grote Kerk". Met beide handen nam hij
't aan. Heel zijn verlangen naar een orgel werd op staande voet verheerl i kt.
„Prachtig ", zei hij, „ik mag m'n vriend zeker wel meenemen ?"
Eén blije middag er uit! Zijn kop kon 't aan, de ganse dag te blokken. Maar toch —
de vrijheid ! —
De dag was wit van zon, toen zij naar 't centrum van het stadje wandelden. Jacob snuffelde
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plezierig over de helle tegels. „Nu schijnt de zon op straat", deklameerde hij, „daar
schreeuwt een méns op straat ".
„Jó", zei Harm, „wat ben ik hem dankbaar voor deze dienst. ik kikker helemaal op".
„Wanneer doe je eksamen ?" informeerde Jacob.
Harm keek hem verwoed aan. „Met Sint Juttemis".
Jacob slofte vergenoegd verder. „Dit is geen vogels keel" —
Groots en ingekeerd deed zich de kerk op, imponerend als een grijsaard. Harm, die niet
voor de eerste maal de weg naar het orgel insloeg, ging Jacob voor naar een zij-ingang.
Ze kwamen in een koel en duister portaal. Het ogenblik dat Harm naar een deur liep
te tasten, nam Jacob waar met een holle stem : „Wij voelden hoe een groot, groot
waaien ons aangreep ", maar toen hij daarna voor een stenen wenteltrap kwam staan:
„Wel verbazend —"
In de stenen kilte klommen ze zwijgend omhoog, door een klein deurtje betraden ze
het heiligdom. Jacob neusde de ruimte, die in uitgezeefde schemer lag, zorgvuldig af
en naast de drie klavieren en tientallen registers post vattend, vroeg hij eerbiedig:
„Trek je nu nooit eens een verkeerde open ?"
„Dat is wat anders dan in onze kerk hè ? Moet je je Engelse lied eens horen ? ik heb
de muziek af".
Zacht en ruisend vluchtte een tere melodie het kerkruim in en scheen ver aan de gewelven, aan alle kolommen, te blijven nagalmen. Jacob keek Harm aan. „Jó, dat is het
mooiste wat je gemaakt hebt ; speel het nog eens".
Harm werd er warm van. 0 en weer een stel klavieren onder zijn handen te hebben —
met stoere stappen over het pedaal zette hij straks het bruidslied van Wagner's Lohengrin
in, bleef er jubelend op preluderen -Die avond ging hij naar Katrien. Ze deed zelf open. ,,Wat kom jij doen ?" 't Was er uit
voor ze 't wist.
Harm klom naar boven. „Ik ? Ik heb me suf geleerd, ik kom muziek maken ".
„1s Bep niet meegekomen ?"
„Bep ?" -- Opeens besefte Harm, dat hij een vreemde visite maakte. „Nee, die eh -ben alleen gekomen ".
-ik
Katrien deed met een dunne lach de deur achter hem dicht. „Ga maar naar binnen,
ze zijn allemaal tuis ".
Terwijl hij ruimte aan de kapstok zocht, overlegde Harm, dat hij dan nu moest praten.
Maar hij kon toch niet zeggen dat hij haar een kind van tranen vond ?
„'k Heb een lied gekomponeerd, op Engelse tekst", begon hij. En 't was een goed
begin. Maar een deur werd opengegooid en een kortgeknipte pretkop keek om de stijl.
„Hallo ! Waar is dikke Berta ?"
„Ontploft ", zei Harm. Was hij maar tuis gebleven. Met drukdoen zocht hij zijn scheve
entree te bemantelen ; hij hield zijn ganse afweer-batterij paraat om onder het snelvuur
van plagerijen bestand te blijven. En het lukte glad.
't Werd daarop zeer geanimeerd, in dat gezin, en in zang, praat en pianospel joeg
Harm met dolle fratsen nog de vrolikheid ten top. Te meer liep daardoor zijn nuchtere
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verbazing in het oog, toen luchtigjes in hoed-en-mantel Katrien voor hem stond. Ze lachte
hem fijntjes uit. „Ik moet nog naar een winkel toe vanavond ".
Harm stond op. „Dan ga ik mee ".
Joelend sjorden ze hem bij zijn jasje omlaag, maar hij maakte zich van alien af. En op de
trap zakte zijn aardigheid bij elke tree.
Buiten zuchtte hij op en gleed in één blik de sterren langs. „Nu heb je dat Engelse
lied niet gehoord ".
„Was dat dan nodig ?"
„ja, ik had het voor jou gemaakt ".
Ze vroeg niet verder. Niet verder ! Nee ! nu asjeblieft geen aandoeningen die je onderste
boven gooiden. Als hij nou ook maar zijn mond hield
Harm keek opzij. Waarom zweeg ze nu ? In de donkerte zag hij een scherp, nerveus profiel
-- hij ontroerde -- child of tears ! -- o die mond ! --- „Wat is er, Katrien ?"
Ze keek de straat af tot het punt, waar de lantarenrijen samenvielen en hield dat strak
in 't oog. „'t Is op kantoor ellendig, en ik kan er niet vandaan, want vader heeft twaalf
gulden per week minder". Haar stem klonk geforceerd. Opnieuw keek Harm haar aan.
Hij voelde zich niet bevredigd. Er was meer. „je moet in God geloven ", zei hij trouw.
„Ja zeker ", beet zij fel terug, ,,ik zal me naar 't schavot laten sturen ".
Harm keek voor zich. De straat was voor zijn voeten zwart. Lantarens schenen een
zaam. Het licht roeide niet tegen de duisternis op. Ach -- lovely maid — benighted.
--- Hij peinsde treurig: we kunnen elkander nu niet bereiken Katrien. Sjofel liep
hij naast haar voort. Wat gaf nu nog dat Engelse ding ? Wat gaf hij zelf ?
„Dat had ik daarnet niet moeten zeggen ", zei ze, toen ze bij de winkel stilstonden.
„Och —" antwoordde Harm, en wimpelde af.
Bij de volgende straathoek keerde hij zich echter om en mompelde : „De ménsen laten
ons lijden, Katrien, meedogenloos ; maar God niet hoor". En nog eens : „God niet".
Maar de straat was leeg, zowat, en Katrien reeds lang de winkel in.
,

Eksamendag.
Omtrent half zes.
Enkele jonge mensen druppelden uit het gebouw omlaag naar de wachtenden. Harm
zocht daar niemand, hij had er geen gewenst.
Met het puntenlijstje in zijn linkerbinnenzak stapte hij op de fiets. Naar huis. Onder op
het blaadje stond aandachtig vastgelegd „niet geslaagd ". Twee woorden, die met dezelfde
treiterende lettertjes op de binnenkant van zijn voorhoofd stonden geprojekteerd. Hij
was twee punten beneden het minimum gebleven.
Dus dit was mogelik —
Hoofdpijn. Of hij op het rad had gelegen. Langzaam trappen, Harm, er is geen haast bij.
Het leven had hem dus niet nodig. Smadelike aftocht. Knock out. Volgend jaar terugkomen.
„Harm !" —
Daar riep Bep hem, op een hoek. Lief van haar. „Hoe is het ?" Hij stapte af. Getweeën
gingen ze de weg naar huis. „Gezakt", zei hij kort. Verwenst, het leek wel of er een
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wasknijper op zijn strot zat. Bep gaf een arm en liep haar pas in. „Jammer hè ? maar
wat geeft het eigenlik ? je bent er niks mee achterop ".
Harm rekte zijn keel eens uit. Niks mee achterop. Absoluut waar. Wat zou het dan
ook verder. -- „Ja, daar heb je wel gelijk in", zei hij, „maar 't is beroerd als je 't straks
iedereen vertellen moet ".
Maar 't gaf inderdaad ernstig veel.
Achter de schermen rolde de zure appel verder en kwam terecht voor de voeten van een
meester in de rechten, die hem met een duister gezicht opborg om hem ter gelegener
tijd te schillen.
Hij was de koning van het bestuur, waaronder de school van Harm ressorteerde. Niet
de voorzitter, maar de koning. Daar was hij meester in de rechten voor.
Deze man had het lofwaardig streven, om 't christelik onderwijs een dominerende plaats
te verschaffen in het stadje en deed daarom alle moeite het peil van dat onderwijs te
verhogen. Een middel daartoe was de kwaliteit van de onderwijzer, iets dat met twee
punten te bepalen was. Eerstens met het bezit aan akten, en tweedens met de geschiktheid om kennis bij te brengen. Dat laatste had hij bij de proefles van de jonge Gerards
aandachtig bestudeerd, het was niet onverd ienstel i k geweest. Maar als deze de hoofdakte
niet halen kon, was daarmee zijn animo en studie-geschiktheid gekwalificeerd. In zijn
loopbaan viel een dergelijk fiasko niet aan te wijzen. Dit nu was van belang, waar zijn
benoeming met Januarie in een vaste stond over te gaan, waarbij goed in het oog diende
te worden gehouden, dat speciaal voor een vijfde klas (en vanzelfsprekend ook voor een
zesde, maar dat deed nu niets ter zake) een leerkracht met kapaciteiten behoorde te staan.
Zodoende was het van een dienstig nut, dat zijn pleegzoontje na de vakantie in Gerards
klas kwam te zitten. Er viel te bezien —
Zo stond Harm dan in September voor nieuwe gezichten, een beweeglike massa, waarin
de vier oude -- zittenblijvers — totaal verdronken. Al spoedig onderkende hij een hardnekkige neiging tot loslippigheid in deze klas -- hij nam er scherp zijn maatregelen
tegen. Na zijn eksamen veelal lusteloos, kreeg hij op school iets onverzetteliks, een
mens die zich inspande om in de maatschappij een plaats te behouden -- en na vieren
een afgewonden veer.
„Doe je niets meer aan je hoofdakte ?" informeerde Jacob één dier dagen.
Harm schudde nee. „'k Rust eerst eens een maandje uit. 'k Heb een opdracht tot het
kom poneren van een feestlied, voor gemengd koor. Hier heb je de woorden".
„Hoor je niets meer van die organistenbaan ?"
Weer schudde Harm zijn hoofd. Met die langzame beweging drukte hij na de zomer zijn
levensaanvat uit. „Kan me niets meer schelen ook ".
Harms moeder was van andere gedachten. Zij kende haar jongen beter dan die zelf
vermoedde en zag bezorgd naar een klimtouw om, waaraan hij zich weer naar boven
kon werken.
Zo stapte zij, na kort overleg, met haar man naar de dominee, een avond vroeg. De
regen schuierde over de straten en wind sprong rauw langs gevels en om hoeken.
Harms vader keek ontstemd. Was dit nu beesteweer voor zijn vrouw ! Ze had persé
gewild -- maar -- Met de paraplu schermde hij haar naar beste kunnen.
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In de studeerkamer van de predikant — twee verfomfaaide schapen in een luwe stal —
deed zij haar beroep op hem. Of dominee wat aan die schorsing doen kon. Het orgelspel was hem meer dan een ontspanning. Modern -- ja, maar niet absurd — hij was
toch veelbelovend ? en hij leidde de gemeente. Fouten ? Ach, maar iederéén maakt wel
eens fouten, en bovendien — dan had hij nu toch voldoende leergeld betaald. Hij was
nog jong, nietwaar, en daarom juist — „het maakt hem bitter, dominee, en zijn karakter
lijdt eronder".
Dominee stemde in. „Ja --- het is wel nodig voor de jongen — en hij speelt goed, ik
zal er zeker in de kerkeraad van spreken. Maar het is een hard soort volk, ik stuit
soms op zo'n onwil — en in dit geval —"
Machteloos — moedeloos. Ook vader droeg zijn stenen bij. Drie mensen, pleiters en een
herder. Twee elkander vreemde sferen. „In dit geval" — Moedeloos -- machteloos. Neerslachtig sjouwden zij terug door de regen en de wind. Vader hanteerde de paraplu.
„Waar wordt de kerk door geregeerd ?" vroeg hij, „ — door Christus ?"
Bij een zijstraat liepen ze op het scherm van een ander in. „Neemt u me niet —" Het
sloeg omhoog. Bleke gezichten spiedden in elkander. Even — Is u het !" Harms muziekleraar. Achter de hoek werd stand gekozen, twee rondgetrokken vlerken boven een
donkere massa. De glimmers van een straatlantaren speelden over de ribben krijgertje.
Gespetter begeleidde ongedurig.
Van onder de ene verhuisde een klacht. „Hij kan zo weinig doen ". Van onder de ander
kwam terug : „Is dat wegens de hardheid hunner hoofden of om hun vaste bijdragen ?"
Geschrokken tegenweer : „Néé — dat is verschrikkelik, dat kan ik niet geloven ". Terug
in schampere triomf : „Want er zijn hogere belangen dan naastenliefde ". Over woningen
en huizen sprong een hoon los en ijlde heen, de nacht overwoekerend. „Want er zijn
hogere belangen —"— Twee regenschermen dropen — met straaltjes --- aan drie paar
voeten flakkerde wind.
„Ik mag die vent niet ", zei vader, toen zij gescheiden waren, „zodra de kerk te pas
komt wordt hij cynies". Moeder worstelde —
Eind September ontving Harm een schrijven, waarin hem werd verzocht op de komende
bestuursvergadering te willen verschijnen. Zijn ogen werden helderder — dat was voor
een vaste benoeming. Er kwam toch iets perspektief ! Voor drie dagen werd zijn lesgeven toesch ietel i ker.
Die avond zette hij zich aan het eind van de T-vormige tafel op de enigste lege stoel
en keek de hoofden langs. Allemaal dooie dienders. De een voor de ander een grafgezicht. En die witte ballonnetjes boven hunne stijfheid —
De voorzitter verhief zich. Harm keek hem aan. „Mijnheer Gerards -- in de laatste tijd —
hebben ons — van de zijde der ouders -- verschillende klachten bereikt — over uw lesgeven. Het spijt ons — dat wij als bestuur — ons dienentwegen gedwongen zien — u —
node -- met ingang van 1 November — te moeten ontslaan. Wij begrijpen ---eh —
dat het voor uw toekomstige karrière........
Harm zat bewegingloos. Op zijn schouders stond ergens een licht, licht hoofd, waar
doorheen gedachten vlijmden als kristaldun water. De voorzitter was gaan zitten. Hadden
ze hem iets gevraagd ?
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„Klachten ?” vroeg hij.
De meester in de rechten stond op. „ja mijnheer ; u geeft veel te veel straf. Dat is voor
mij een bewijs dat er iets aan uw orde haperen moet. Er is mij onder andere ter ore
gekomen, dat u alles bij alles een jongen op een dag 750 strafregels hebt gegeven. Zoiets is ongehoord en voor -- "
„Nee mijnheer", onderbrak Harm, „dat kan niet waar zijn, ik houd niet van strafregels,
en geef ik ze toch een enkele keer, dan is dat met tien of vijftien tegelijk ".
„Goed ! goed ! laten het er dan 500 geweest zijn, laten het er 250 geweest zijn, dan
nog bewijst mij dat genoeg. -- Vervolgens : u léért de kinderen onvoldoende. U heeft
laatst een aardrijkskundeles opgegeven, die u niet besproken had. Ik heb die les eens
doorgezien en vond hem voor een vijfde klas ri j kel i k moei l i k. Hoe moeten de leerlingen
zonder uw hulp ooit tot een juist begrip over de dingen komen ? Wij kunnen u niet
handhaven !"
„Ze moeten zoveel mogel i k zélf werken ; als ik iets niet bespreek, dan is het ook begrijpelik voor hen ; maar op de les die u bedoelt, ben ik bij een vorige gelegenheid reeds
vooruitgelopen ".
Maar Harm had lang of kort praten, tegen de meester in de rechten kon hij niet op.
Was me dat ook een verdediging die hij voerde. Begreep hij wel goed, wat hier eigenlik
gebeurde ?
Toen hij, diep verontrust, buiten de bestuurskamer stond, sloeg het door hem heen
hoe kwam hij aan die praatjes ? van dat joch natuurlik dat in zijn klas zat ! van een
kind ! en dan moest je weten wat voor een smiecht of dat was ! Hij liep terug naar de
deur om dat eens even rechtop te zetten, maar zag hen juist het programma besluiten
met dankgebed. Toen keerde hij zich af, en stapte de avond in -- naar huis.
Naar huis -De laatste retraite. Vier muren om staande te blijven. Om de komende nacht te lijden.
Die Oktobermaand —
Ze hadden in de roos getroffen : nu was de veer geknapt. Als ze dan zo over hem dachten,
wat zou hij zich voor die maand dan nog uitsloven. Stuurs, in mokkende opstand, stond
hij voor de klas. Nu begreep hij het kleppen der ouders, de laatste tijd. Er was gekletst
achter zijn rug. Waarom of Lena zo d i kwets school bleef, bij de vorige meester was het
toch nooit gebeurd -- Dat Piet zijn strafwerk niet mocht maken, want hij had het niet
verdiend — Een stille oppositie. Wat kon 't hem nu nog schelen. Mechanies dikteerde
hij het werk. Langzaam aan ontglipten hem de teugels —
Tuis — zijn schulp —
Toen als een ketel aan de kook komend water de klas ongezegl i k begon te worden,
kon hij dat natuurlikerwijs niet zetten. Maar het viel niet meer te remmen, nu niet
meer. Het ondermijnde zijn zelfgevoel. Afwezig staarde hij vaak door de ramen over
het lege schoolplein uit.
Tuis -- binnen de vrede van vader en moeder — met de weemoedige behaaglikheid van
een kop tee —
Hij was enkele leden van 't bestuur langs gegaan. Zij stonden unaniem voor hun hulp in
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om het besluit te doen herzien. Het wérd herzien. Hij mocht nog één maand langer
blijven.
Harm bedankte -- hij zag te zeer daar tegenop.
Vader stond hem nauw ter zijde. „Er wordt voor je gebeden jongen ". Die worstelde mét
hem. Vóór hem.
Maar wat richtte het uit. Hij werd niet aangevallen door God, hij werd het door de
mensen. Precies wat hij eens aan Katrien had willen beduiden. Er onder gehouden !
God ? Die bemoeide er zich niet mee. Die zou later Zelf komen, vol glorie. Ja — hoe eigenlik ? — Maar dit moest hij eerst zelf opknappen, in ieder geval.
Tot de laatste dag toe matte de maand hem af. Het werd in de klas onhoudbaar. Hij
ging er vandaan met stille trom, en de eerste November overkwam hem tuis als een gedempte vreugde. Er kwam om elf uur een kop koffie met een snee geboterde koek
en door de lichte kamer deinde tussen hem en zijn moeder een gezapig gesprek. Het
was een morgen van intiem geluk. Een toneel van argeloos genieten, dat hem voor nu
en later bijbleef.
En jammer slechts, dat moeder hinder ondervond van een vastgezette kou. Volgens Bep
was die gevat op een regenavond — Bep had hem daarover ingelicht. 's Middags moest
ze d i kwels rusten.
Terwijl ze nu bij elkander zaten, verweet hij droef : „Had het maar niet gedaan — het
geeft immers toch niets ?" Het was de formulering van zijn eerste levensles.
De komende avonden was vader weinig tuis ; onlangs tot ouderling benoemd, kreeg hij
bezette dagen. Ook Harm was weer vanzelf aan 't werk gegaan. De klaarheid overdag
was vredig -- dan komponeerde hij aan 't feestlied en wijdde zijn moeder er mee in.
De avonden waren hol ; de dan steeds weer opnieuw herlevende onvrede onderwierp
hij in een koppige studie, alleen op zijn kamertje. Beneden woonden Bep, moeder en
Katrien.
Die kwam weer meer de laatste tijd en hielp Bep moeder te verwennen. Het pakte haar
erg aan, de hoest werd lelik. Soms brachten ze haar naar bed.
Dat was de nieuwe vrees die in hem knaagde. Ziekte en dood — als je toch nadacht —
zelf wenkte ze alle onrust glimlachend opzij --- maar ze verloor terrein.
En dan Katrien — Als hem de vage angst bekroop dat nu, juist nu, zijn tuis voor één
helft zou verbrijzeld worden — je kon nooit weten — verscholen zijn gedachten zich bij
haar. Zij schoorde de verbrokkeling zo zorgzaam — straks — zou zij straks — in de bres
— niet voor hem gereed staan ?
Maar zo ver — kletskoek ! Hij was een beetje uit het lood geslagen.
IJl schoven de dagen voort, geen bracht verblijding.
Hij naderde het slot van 't feestlied, en bleef daar tegen 't halleluja staan. Hij moest
naar boven, maar zoog zwaar naar beneden. Een wrakhout in een kolk. Hij verwrong
bij voorbaat elke melodie.
Hij ging met Jacob wandelen, die in gedichten sprak — één avond, twee avonden — en
wachtte op een verlossend woord. Maar Jacob dreef veilig bovenaan.
Hij verdiepte zich lang in scheikunde en psychologie — maar 't had geen resultaat zoals
morfine.
119

Katrien —
Zich kunnen redden in de vlucht naar haar — Hadden ze hem niet alzijds gekooid ?
0 — ontspanning ! Al 't langzaam opgekropte te ontladen voor twee dorstige oren.
Wrok en verlangen vonden in haar hun stilling als een bergbeek in een meer. En
moge) i k vermocht haar eenvoudige helderte zijn bewolking te klaren.
Katrien -Het was een late avond in December, toen hij haar tuisbracht. 't Plaveisel sloeg vocht op,
de stad leek beroet. Boven de straten was nergens een ster en de huizen stonden log
en wrang. Lantarenlicht glom in een tramdraad, vier rails groefden zwart naar een
verre bocht. „'k Vind 't fijn, dat je zo vaak komt, Katrien ".
Zij maakte zich los van veel gedachten. „ja ? Ik acht je moeder hoog".
Hij drukte zijn vuisten dieper in zijn zakken weg. „Ik bedoel : ook om mezelf".
Katrien werd waakzaam. Daar kroop de aap uit de mouw. Het lag haar op de tong om
een ironies antwoord te geven. Maar om zi j nentwi l koos ze een degel i ker weg. ,,Ik kom
anders alleen maar om je moeder hoor ".
Dit had voor iedereen voldoende geweest. Maar de jongen die haar liefhad doorzag het
niet. Die ging als een os ter slachting. Zo borg hij een laatste glimp van hoop, die hem
de werkt i kheid nog leende, op in een zorgel i ke vraag : „Voel je dan niets voor mij ?"
Katrien duchtte gevaar : zij wilde de avonden bij Harms moeder voor niets ter wereld
missen. Bij háár tuis vond ze geen begrip, — geen liefde. Wat hier aan wijsheid be.
sproken werd, gaf haar een rustige blik op 't leven. Dat moest hij niet gaan scheeftrekken.
Zij verdedigde haar geestelik bestaan in een scherpe aanval. „Zet dat maar uit je hoofd.
Ik heb je moeder lief, en daar wil ik komen. Jij moest ook eens wat meer op je moeder
letten inplaats van op mij. Jij hebt jezelf lief".
„Wat zeg je ?" zei Harm flauw. 't Was of hij misselik werd. Zijn vingers bewogen zich
door zijn jaszakken alsof zij akkoorden grepen. 't Was te veel ineens. Een groot verlangen naar zijn moeder gulpte op met een schreien om Katrien. Heel het gewicht
van zijn in de war geschopt leven keerde op hem terug, en hij zwoegde : „Katrien —
ik heb het moeilik".
Gewend zichzelf door alles heen te vechten, luchtte zij haar volle ironie. „je moet in God
geloven ", zei ze.
Harm stormde op in een vloek.
Die avond bleef hij zwerven over straat, naar her en der, met zijn gedachten woelend
om Katrien. Als ze dát had kunnen zeggen — als ze dát had kunnen zeggen — Onder
langs de gevels schuivend, groeide zijn verlatenheid. Als er op één de duim was gezet
dan was hij het wel. Alles ingestort. Leven — arbeid — liefde — klank —
,,Jij hebt je zélf"......
Was dat dan zo ? Hij werd stuk-gevezeld door verlangen. 0 moeder — moedertje —
Hij wist niet — wist niet -- Eén ding alleen wist hij heel duidelik : dat als God wilde
komen, hij Hem roepen moest — en dat hij gauw moest roepen, want het was heel nodig.
Terwijl hij over een grachtje liep, vlak boven het wiegelzwarte water (neem troost 1
lispelde het, o dit te zeggen in een stuk muziek), zei een stem aan de huizenkant :
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„Stil, broers, daar gaan 'n man verbij".
Van een bordes stapte Jacob naar hem toe en samen slenterden ze verder. Omdat Harm
zwijgen bleef, begon Jacob dromerig een organist te bezingen.
,,......Wat zon komt door een nis de treden vuren
en verft oud rood over zijn grauwe jas,
zijn schaduw schrijft langs de gestorven muren
en grif verritselt er zijn kleffe pas".
„Wie is dat ?" vroeg Harm.
„Dat heb ik op jou gemaakt", zei Jacob.
„Ik kén mezélf niet", gaf Harm terug.
„Wat bedoel je ?"
„Ja --- wat bedoel ik" — klonk het droefgeestig.
Op een stenen brugje bleef hij staan en keek over de leuning in de diepte. Jacob drentelde
verder en bleef op de wallekant in de lucht staan staren.
Het water vloeide nauw, geheim, en leefde — 't verborg gewetens -- daarbinnen school
de dood. Vlak onder hem, vanaf een tegenboog, keek hem zijn zwarte schaduw in 't
gezicht.
Waar vandaan?
Er trad een stilte om hem in. Tussen de huizen sloop een windzucht aan en tochtte
langs. De dood was rondom hem op zoek.
Naar wie ? Naar wie ?
Een schuifeling deed hem achterom zien. Een vrouw met schaduwogen, een plek gezicht
in een wal bont, kwam op hem toe. Een ruisende stem sprak hem aan en sluw schoof
een hand op zijn arm. Een moment zag hij het wenken van gebroken ogen, en de
smeking van een verlopen glimlach. Toen wendde hij zich af, stom -geschokt, en liep naar
Jacob. „Elk is een schaduw in een vaalte", zei hij, „dansend op een holle brug. En ze
weten niet dat hun spiegelbeeld meeschimt -- aan een andere kant. -- Veeg je neus af,
er hangt een druppel aan ".
„Hoe vind je dát", zei Jacob, terwijl hij omhoog wees.
Tegen de donkere hemel, in de oranje weerschijn van een verdekte lichtreklame, praalde
een kerkkruis.
In dat ogenblik hervonden de jongens elkaar in een diepe waardering. Jacob bepeinsde
Harms wondere woorden, terwijl Harm zich in een verademing overgaf aan het door
Jacob gewezen kruis.
Een goeie jongen, die Jacob. En verdergaande zei hij : „Ik loop nu óók weer op een
wenteltrap, maar dan met tree voor tree omlaag".
„Verklaar je nader".
Harm gaf een rechtstreeks antwoord. Zoals Jacob nu naast hem liep had hij het gebogene
in diens gestalte lief. „Katrien wil me niet hebben. Waar ik terecht kom, weet ik niet ".
Jacob verwerkte dat. ,,'k Heb ook eens zo iets bij de hand gehad. In een oud gedicht
van me heb ik nog staan :
Maar eenzaam ligt de weg, en eenzaam moet ik komen,
en jij — Heer hang een licht aan de ingang van Uw huis,
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mijn vreugd vervluchtte, zonrag, en wat dromen
slechts bleven, maar ik kom, ik kom en kus Uw kruis ".
Het kruis — alweer het kruis -- de sleutel tot het raadsel was een raadsel — En voor
het eerst hief hij zich radeloos ten hemel, met zijn handen vol verbrokkeling, en stuk in
één geklag : Here ! waarom ! Het was geen opstand, dit, het was verlangen.
Naast hem dook Jacob met een schielike beweging omlaag. ,,Hé! daar vind ik een
dubbeltje !"
„Ja", zei Harm mild, „je viel er haast bovenop". Maar op Jacobs achterdochtige blik omhoog,
begon hij te lachen, te lachen —
Te huilen -Midden in de nacht kwam hij tuis. Hij wenste vóór alles zijn moeder te zien. Op zijn
tenen ging hij haar slaapkamer binnen. Bij het nachtlampje glinsterden haar grote ogen.
„Wat ben je laat jongen —"
Zachtjes kwam hij dichterbij en legde zijn hand tegen haar gezicht. „Wat ben je warm,
moeder".
„Ja, verschrikkelik warm, ik kan niet slapen ".
„Koorts ?"
„Ik weet 't niet". Ze smoorde een holle hoest in een zakdoek en frommelde die ineen.
„We zullen morgen de dokter laten komen hoor, die knapt je wel weer gauw op".
„Och jongen, 't is alleen een oude kou, het ziekt wel uit, hoe kwam je zo laat ?"
„Ik heb gewandeld ". En de dood gezien, dacht hij er achter.
De dag daarop verscheen de arts. Een blik op de temperatuurlijst was voldoende. „Eetlust ? Gauw moe ? Zweet u 's nachts ? Geeft u op met hoesten ? — Ik wil u even onderzoeken".
En na een poos : „Uw longen zijn aangedaan. Houdt u uw arm even bloot ? Ik zal u
een paar streepjes geven".
„is 't erg dokter ?"
„Nou, dat kan ik nog niet zeggen. Voorzichtig zijn. En komt u dan Vrijdagmiddag even
bij me".
Die Vrijdag gingen Harm en zij over straat. Langzaam wandelden zij samen in de zon.
Het was niet ver. En het was goed, zo met hun beiden, — als 't niet naar een dokter
ging.
Onder de vorsende ogen van de arts werden de wondjes blootgemaakt — de reaktie
was hevig positief. Hij nam een foto van haar longen en ontwikkelde die — 't was te
verwachten, de plaat gaf de indruk van een snel uitbreidend eksudatief proces. Terwijl
hij hem in 't fikseerbad legde, ging hij terug naar de spreekkamer. „Ik zal een beetje
bloed van u moeten hebben — even een vuist maken —" Met een injektiespuit nam hij
haar een hoeveelheid af, en met de rug naar hen toe bleef hij een tijdje bezig. Voor hij
zich weer terugdraaide, bande hij de dodelike ernst uit zijn gezicht. De bezinkingssnelheid bleek zo hoog, dat geen herstel te hopen viel -- kwestie van acht, negen maanden.
„Mevrouwtje, u begint met bedrust "...... De dokter praatte achter elkaar af. „En dan
kom ik vandaag of morgen eens even aan, om te kijken of u goed verzorgd wordt ".
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Pratend loodste hij hen naar de voordeur, herhaalde zijn instrukties nog eens goed,
deed pratend de deur open, en sloot geruststellend achter hen toe.
In de zon wandelden moeder en zoon naar huis, armzalig. Zij waren beide van hun stuk
gebracht en trachtten beide 't voor elkander te verbergen.
De volgende middag inspekteerde dokter de verpleging en gaf zijn aanwijzingen. Weg
vroeg hij in de gang aan Harm : „Is uw vader tuis ?"
-gand
Harm schudde 't hoofd. „De hele middag niet ". En toen : „Kunt u 't mij niet zeggen ?"
De arts keek hem een ogenblik aan. Een jongensgezicht -- „Beter van niet. Is u de
oudste ?"
,,Ja —
Zware stilte. De arts raadpleegde onbewust zijn horloge. Tenslotte : „Ziet u eens -het is een ernstig geval --"
„Tot de dood ?"
„Niet direkt".
„Zegt u 't gerust dokter, Ik wist het al".
„Een jaar — klein jaar --"
„Kan 't niet verlengd ?"
„Reddeloos —"
De arts verdween bemoedigend. Roerloos bleef Harm achter met zijn gezicht naar de
voordeur. Zijn handen bewogen zich zijdelings omhoog langs de gangmuren. „Onze Vader
Die in de hemelen zijt, onze Vader Die in de hemelen zijt, Uw naam —" Tot het amen
lispelde hij door. Met lome tred keerde hij terug naar de lege kamer.
Zorgvuldige verpleging was Harm op 't hart gedrukt. Voor de nachten kwam een zuster.
Overdag deed hij het zelf en dan kon het hem voorlopig geen zuster verbeteren. Zo
kregen dan zijn dagen hun volle bestemming : studie, voorlezen, gedachte-wisseling, orgelspel. — En dat dit wijs van God was, drong alleen onderbewust in hem door. Een betrekking had hij nu moeilik kunnen gebruiken.
In deze dagen komponeerde hij muziek op 't Onze Vader. Een wanhopige, eenzame
tenor gaf hij de melodie, en twee reuzenhanden vol kompleksen, die met de omhoogtornende stem zwaar meeworstelden, samengebald en kolkend, verstuwden de begeleiding.
Een diep-bazuinende pedaalstem zette er zijn schouders onder als een man die traploopt. Dat was geen vroom gebed meer, maar een hemelbestorming. Uit de diepten.
Toen 't klaar was, wilde hij 't gaan spelen. Dat kon alleen maar in de kerk, want een
pedaal bezat hij niet. De vraag beklemde echter : hoe kwam hij op het orgel ?
Des avonds kon hij weg. Dan waren Bep en vader tuis, en soms Katrien. Zijn vader
had zich van het ambt laten ontheffen en van de gezinsvrede werd met de ganse ziel
genoten wat nog geschonken worden kon. Eén avond kon hij wel gemist.
Er vroeg nog een diepere aandrang gehoor.
Sinds Jacob hem die strofe van het kruis had voorgezegd, drong hij zich moeizaam op
aan een beslissing. In de liefde binnenshuis had zich de wrok-naar-buiten te slapen gelegd,
maar over de chaos vroeg hij het licht : met een zwaar leven had hij er God om beklommen in het Onze Vader.
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Zo ging hij dan op een avond naar Van Zalm en vroeg deemoedig om het sleuteltje van
't hem vertrouwde orgel. Op pantoffels kwam Van Zalm omlaag getript. En zodra hij
uit zijn geknepen oogjes het masker aan de voordeur kon herkennen, mummelde hij
een lozing van woordjes over kerkeraad en besluit, van sleuteltje zus en sleuteltje
zo, om een adempauze te bereiken in de troef, of mijnheer niet spelen ging, want
daar zou hij zelf maar last mee krijgen.
Harm bleef hem zwijgend aanzien en vond het half opmerkel i k, dat het vanzelf weer
begon te spreken zodra het een poosje opgehouden was. Zonder een woord draaide
hij zich tenslotte om en begaf zich naar zijn muziekleraar. „Ik wilde spelen -- mag ik uw
sleuteltje en het adres van de kosterij ?"
De leraar keek vreemd op. Vanavond nog ? Naden kel i k zette hij zijn buik naar voren
en peuterde in een vestjeszak. Hij merkte een zonderlinge gespannenheid in Harms
gezicht. „Wat ben je van plan ?"
Op deze proberende vraag kreeg hij een onverwacht antwoord. „Ik ga me verlossen
van 't kruis ".
De wenkbrauwen van de leraar rezen. Hij bezag de jongen vóór hem met opeens veranderde ogen. Toen daalden zij langzaam naar een frons. „Gaat niet ", zei hij.
„'t Moet gaan ", zei- Harm, „ik ben er door de ménsen opgebracht, ik zal er door ménsenkracht weer afkomen ".
De trekken in het gezicht van de leraar verdiepten. Als een reus begon hij uit de deuropening op Harm neer te zien. „)e bent abuis, m'n jongen. God legt iemand op het
kruis, maar de ménsen slaan de spijkers ". Zijn vingers wipten zijn vestjeszak uit. „Hier.
Als je je uitgespeeld hebt, kun je 't wel in mijn brievenbus gooien ".
Harm ging op weg ; naar dezelfde kerk als waarin hij de trouwdienst had geleid. Eén
drang begon hem in te nemen : het Onze Vader. Drie klavieren en pedaal — zuilen en
gewelven -- steen dat zong -- God roepen in de kerk.
Met een nauw beteugeld geweld schreed hij als een vreemde door de plassen licht van
straatlantarens. Steeds haastiger nam hij zijn weg door de straten. 't Werd later, stiller.
Boven de huizen rumoerde een donkere wind.
De koster reikte hem de sleutel van het achterpoortje met twijfel in zijn hart omtrent
musici.
Harm ontsloot zich de toegang tot de kerk en stond in 't duister stil, rekte zijn twee
armen zijwaarts. Was het hier begrensd of stond hij in een schacht naar God ? Door
het schemerige kerkruim, waar de ramen diepe kleuren vatten op het licht van buiten,
liep hij over de hardstenen zerken naar de zijbeuk -- de ramen zagen op hem neer.
De wenteltrap. Een balk grijs licht viel over de gebogen muur. De orgelruimte ging hij
in en knipte de klavierlamp aan. Hij opende, plaats nemend, de speeltafel en trok een
paar registers uit. Dan luisterde hij een ogenblik naar de stilte. Ijzig koud was 't hier.
Lang zou hij in ieder geval niet kunnen spelen, zijn vingers bevroren op de toetsen.
Toen hij de handle omdrukte, gierde ergens ver de motor aan ; hij hoorde ruisend de
wind naar de pijpen stromen. Huiverend vouwde hij het blad notenpapier uit en sloeg
een reeks van klanken aan. Het geluid vluchtte rap weg, herhaald aan elke steen, tot
het verstierf.
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Hij klemde zijn tanden op elkaar. Nu ! Koppel de klavieren ! koppel het pedaal erbij !
méér registers, méér geluid — 't moet naar de hemel bruisen !
Druk neer ; met kracht ; daar zijn je spieren voor ! „Onze Vader Die in de
hemelen zijt ". Het grote kerkruim resoneerde. De geluiden torenden zich op. In
straffe logika drongen de bastonen zich baan door het geweld en droegen het omhoog,
omhoog. „E n v e r g e e f o n s o n ze s c h u I d e n" -- Een vloedgolf perste de nacht in.
Een ziel klom stuwend mee. „Tot i n der eeuwigheid ".
Opnieuw beginnen ! Weerom zwoegen naar omhoog ! God geve antwoord aan Zijn
smekeling ! Ik heb het moeilik, moeilik, God ! Breed wentelden de eerste maten aan
en toen de woorden kwamen viel hij in en schreeuwde : „O n ze Vad e r". -- Zijn stem
werd overdonderd met geluid, wat gaf het ! harder ! Zijn stem vocht mee met de
melodie om boven de branding uit te komen. Omhoog! „Verlos ons van den boze".
In de donkerte woelde het kerkruim van 't geluid ; de nacht werd als bevolkt. Flarden
zang dreven weg als kreten in de storm. Twee arbeidende handen onder een klein
licht hakten een weg omhoog.
Hijgend sloeg hij de motor af. Zo was 't genoeg. Een matte glimlach zei : nu heb ik
U geroepen.
Hij schoof de registers terug en sloot. De koster zou nog wel op zijn.
Daarna ging hij het stadje uit, de nacht binnen, naar de storm over het zwarte land.
Er was een donkere vastberadenheid in hem gekomen.
„Wie God mint, doet het goede ". Laat zien, of hij God gemind had. Klaarheid !
Als organist ? Zichzelf gezocht ! Dat was hij dus niet waard geweest. Daar had je de
eerste kruisnagel !
Had hij zijn betrékking van God aangenomen ? Nee.
Had hij God in Katrien gezocht ? Nee!
Nu was het kruis niet raadselachtig meer. Gekruist wordt, wat Hem niet kent. Ik heb
me vergist Katrien ! Niet de mensen doen ons lijden, maar God !
In een meedogenloos zelfgericht erkende hij, slag voor slag verdiend te hebben. Hij
had zich gehouden als een jongen en niet als een man. In deze nacht, in de ant-stelling,
werd hij zichzelf gewaar ; zijn zelfzucht als mens viel bloot tegenover de ijverende Almachtige. — Goedheid ? -- „Vergeef mij mijne schulden l"
Hetzelfde gebed, waarin hij beschutting gezocht had, keerde zich tegen hem. Er onder !
maar nu in een ander geding.
„Uw naam worde geheiligd ?"
Tekort geschoten.
„Uw koninkrijk kome ?"
Gevonnist !
In flitsen was de afrekening geschied. De wind woei om zijn brandend hoofd en de
maan werd overvlogen door horden zwart.
Duisternis.
Nu zijn bestaan was verzonken onder de ogen Gods, bleef nog maar één mogelikheid
over hém : de begenadiging.
Begenadiging.
125

Opnieuw beginnen --Volledig door God ingenomen.
Het kruis geen raadselteken !
Een stroom van maanlicht welde uit een grot en werd in 't zelfde ogenblik weer opgeschept. Ah nog een teug! Hier vond hij zijn klooster! Niet tuis, noch bij Katrien:
de retraite was in God !
Child of light!
Onvermoeibaar liep hij door en zong zijn „Onze Vader ", zong omhoog naar de reizende
wolken, zong over de aarde, zong als een kind van God.
Luister Katrien : zo lang de mens God lochent, wordt hij door God gekruisigd. Want
God heeft hem lief!
Maar één groot ding : help Gij mij nu U vast te houden in de tijd die komt. Opdat
ik U verwerkelik in het gezicht van de dag. Om moeder, Katrien -- om iedereen.
Ik op het kruis!
J a!
Maar 't kruis zijt Gij !
Mijn God -..!

MARCELLA VOS

TOEKOMSTBEELD
Wanneer ik niet meer ben van deze aarde
de distel, die des menschen ondanks groeit,
Wanneer ik staan zal in God's eigen gaarde
waar alles groeien mag, waar alles bloeit,
Dan zal God zeggen : „Zie, wat ik bewaarde,
zie, hoe die doodgewone distel bloeit !
Mij dunkt, zij is op aard te veel gesnoeid !
Onachtzaamheid heeft somtijds ook haar waarde!
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TOM MEYNEKE

DE LAATSTE KAARS

De laatste kleine kaars is bijna opgebrand.
De veel te lange kromme pit
hangt over den nog staanden rand,
van glanzend, grijswit
kaarsvet, transparant
als porcelein, of ijs, of jade
of als de handen van een doode......
Een veel te groote roode
vlam klimt op die kleine witte barricade,
verheft zich als in 't vurig laatst gebed
waarna zij met een koude blauwe snik
verzinken zal in 't gloeiend vet......
De doode, zwart-verkoolde pit
is weldra Ingevroren.
We zullen niet verstaan wat wij verloren;
totdat in deze droeve duisternis
het groot en eeuwig licht voorgoed zal zijn geboren.

127

TOM MEYN E K E

NA DEN DIENST

Het laatste amen klinkt door de gewelven
en gallemt na, herhaalt zichzelve
en sterft in gangen en portalen weg.
Onder de ijle zwevingen van orgeltonen
daalt statig de herder van zijn troon en
gaat ter consistorie door de menschenheg,
napeinzend over wat hij heeft gezegd.
Hij is tevrêe — zijn kerk was overvol
en dankt den Heere voor de mooie rol
die hij in 't Koninkrijk mag spelen.
Hij had weer een minister onder zijn gehoor,
twee kamerleden, en een moeder, die haar zoon verloor.
Hij heeft voor haar in 't openbaar gebeden. „...
Hij gaat naar huis, en is tevreden.
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H. DE BRUIN

SCHREEUW ALS GETUIGENIS

Nadenkende over de betiteling van dit artikel, vond ik in mijn herinnering enkele regels,
waarin Van Randwijk's stem en de mijne plotseling samenklinken. Het zijn de poëtische
van eerstgenoemde, in zijn vers „Jaareinde 1932" :
en alles wat om brood en arbeid gilt
is in de winden tot een schreeuw gerezen
en de prozaïsche die ik in datzelfde jaar schreef (O.W. 10e Jg. blz. 267) : „Als er werkelijk een roman-van-dezen-tijd van een der onzen komt, denk ik : dan zal het geen
stichtelijke preek zijn, geen heilsgetuigenis allereerst, maar een s c h r e e u w.
Deze tijdsroman is er nu met „Burgers in Nood" *) en zijn auteur, H. M. v. Randwijk,
is een der onzen.
Ik geloof niet dat ikzelf bij bovenaangehaalde uitspraak reeds gedacht heb aan een
spoedige verwezenlijking van wat daar verondersteld wordt ; zelfs meen ik dat ik niet
in staat was toen bij benadering te gissen, wie van ons eenmaal in een roman stem zou
geven aan hetgeen als vrees en verwachting hier en daar begon te ritselen.
Niet lang daarna echter presenteerde zich een jongeman uit Gorcum in dichtwerk, en
ineens reëeler nog in korte prozastukken, als iemand die sterk geïnspireerd werd door
het meest en luidst sprekende onzer dagen : de crisis. Hij was zowel getroffen door de
stoffelijke, lijflijk ervaren nood, als door de diepste oorzaak : de geestelijke afstomping
en verblindheid.
Van Randwijk, in zijn verzen, werd bijna cynisch als hij reflecteerde op de stom(p)heid
waarmee in de wereld bedisseld en geredeneerd werd...... zonder uitzicht. Waar hij vroeger
licht meende te ontdekken, Gods gunstig aangezicht, daar brandde hem nu vuur tegen :
Oordeel. Hij werd de meest nuchtere van ons allemaal ; hij plantte een naakte distel
tussen zijn strofen waar anderen een rozeknop of een rijpe herfstaster plaatsten. Hij kon
nog bloeien, met een snik, bij het geheim geluk der geringen, waar hij ze een ogenbl ik uit de schemering zag treden. (Man en Vrouw aan het water).
En nu zijn boek.
Dit is een werk van ervaring ; van ondervinding die bitter maakt ; van een bitterheid,
waarvan de laatste smaak over-hongert naar een uiteindelijke zoetheid : ontferming.
Onder de huif van deze ontferming is dit werk begonnen, dat wil zeggen : onder Gods
) Uitg.: G. F. Callenbach, Nijkerk.
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ogen. Als ik het niet w i s t, zou ik 't niet durven neerschrijven. Echter -- het wordt
ook degene die onder opzicht en dus met verantwoordel ij kheidschrijft
niet zo maar gegeven. Er waren : een hoofd vol feitenkennis, een brandend hart, drang
om te roepen, te schreeuwen zelfs, en lust om, daarbovenuit, nog te zingen. Er was een
dichter die de heerlijkheid aanschouwde van lentemorgens en zomerdagen ; een mens,
prikkelbaar als kunstenaar, die de naaste zag dolen, ledig en onterfd, tussen huiskamer
en stempellokaal......
Maar dán : wat is er eigenlijk aan de hand ?
Niets buitengewoons op zichzelf : een ding van alledag, helaas het „nieuws" van elke
dag dat de zon het jonge seizoen voltrekt : er is een man ontslagen, hij staat onder de
glorie van de hemel als een tot de dood geschonden creatuur.
Willem Verdoorn weet niet hoe hij 't heeft, werkeloos, nutteloos.
Maar dan vervolgens herstelt hij zich, het is Zondag, rust ; er is een verevening, waarin
duldeloos bezige en afgedankte handen in het ogenschijnlijk gelijke gebaar zijn verstild.
Er is toch nog hoop ? Er zal toch beslist nog wel een zitplaats leeg zijn achter het stuurrad ?
Willem Verdoorn weet dat er éen is, voor wie hij desondanks zijn angst niet zal kunnen
verbergen : Heiltje, zijn vrouw, nog in de eerste emotionele terugkeer tot het gezonde
leven uitgaande, met dat vreemde voorgevoel voor de schaduwen achter de bocht der
wegen.
Zie, er is dat intieme weten van de dingen en van het gedrag der mensen in zon en
regen; van hun verlangen, als alles om hen is weggevallen, ook de uiterlijke omstandigheden;
de waarlijk sublieme, ook subliem uitgebeelde momenten, tussen mens en mens, man
en vrouw...... de lezers moeten ook vooral dáar eens op letten, om te waarderen hoe 'n
goed psycholoog de schrijver is. Echter, voor alles, zijn er die tijdsverschijnselen, waarop
Van Randwijk, zakelijk, toch eens alle nadruk wil leggen, en die hij toch vooral niet wil
verdoezelen met de suggestie : hoe goed een mens het kan hebben als hij liefheeft en de
Heer laat zorgen.
Want de mensen zorgen niet voor elkáar ; ja, ze kunnen het soms óok niet, al menen
ze het.
Van deze onmacht om waarlijk tot hulp te zijn voor de naaste vertelt Van Randwijk met
enkele voorvallen te geven uit het leven der meer gegoede burgers in de villawijk „Vreedorp", dat „als een eiland der gelukzaligen" tussen de arbeiderswijken der stad ligt.
Het is een povere gelukzaligheid, een schimmetje romantiek onder het opkomend luchtzwart van de angst voor revolutie en roof. Het schijnt zo, dat Van Randwijk weinig bewondering heeft voor de wijze waarop de „rijken" het hunne bijdragen tot leniging van
de nood. Hij weet, ook aan zichzelf, hoe de „burger" is in zijn weldadigheid. Ik zei :
ook aan zichzelf. Want het is niet waar, dat dit boek een gericht is over uitsluitend de
anderen, maar het is dat tegelijk over hemzelf, zeer bewust.
Van Randwijk zegt: Wij kunnen de hand niet van boven naar beneden reiken. Dat
kan God alleen ". Wat m.i. beduidt: als wij de hand reiken, dan is dat altijd weer het
gebaar van de meerdere tot de mindere, van de hogere tot de lagerstaande : het is een
aalmoes. Want wij verhovaardigen ons op onze „weldaad".
Ik neem best aan, dat menigeen zich stoten zal aan de weinige waardering die de schrijver
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schijnbaar heeft voor in het algemeen „de gift" -- de steun, zelfs een bijna cynische
afweer tegen de „kolossale" schenking van iemand als Riegel, die vijf-en-twintig wollen
dekens zomaar cadeau doet.
Mij dunkt, dat o.m. het procédé dat de auteur bij de samenstelling van zijn roman aanwendde, waarbij het er op aan komt beeld tegen beeld te laten staan en daarbij het sterkst sprekende steeds te doen uitkomen, wel eens een belemmering was om de achtergronden,
d.w.z. de diepere aard van de personen, te markeren. Vandaar dat niet alles wat sommige
figuren doen en waarom ze het juist zo doen, altijd even aannemelijk is gemaakt.
Door de betrekkelijke veelheid van personen bij een belangrijk, maar toch ook weer
begrensd gegeven, waaraan zij allen op hun beurt een sprekend relief hebben te verlenen,
zijn de fijnere schakeringen in het zieleleven niet overal tot hun recht kunnen komen.
Wat b.v. de hoofdpersoon, Willem Verdoorn, aangaat : Van Randwijk poneert hem als
iemand die met de kerk en ook vrijwel met het geloof heeft afgedaan. Persoonlijk vind ik
het jammer, dat deze veranderde houding van Verdoorn niet nader is gefundeerd. Ik heb
het gevoel, dat, nu deze figuur eenmaal op dit plan was gezet, daardoor ook de mutaties
van zijn i n n e r l i j k e gestalte te veel in de schemer blijven, overheerst dreigen te
worden door de indruk van het verloop der u i t e r I i j k e gebeurlijkheden, waarop hij
doorgaans als „een der vele werklozen" schijnt te reageren.
Maar éen gróóts moment is er, waarop Willem Verdoorn als 't ware binnenste-buiten wordt
gekeerd ; de wasdom van zijn ziel staat tot-berstens-toe op bloeien : aan het sterfbed van
Jaan Hakman. Hier is --- en Van Randwijk heeft dat intens verwoord en in beeld gebracht -die tussen schuldbesef en verlossingshunker uiterste spanning, die breekt als de Verkondiging erin „bliksemt" : Zijn Goedertierenheid is geweldig ! Inderdaad : g e w e 1 d i g!
Het „getuigenis" dat Van Randwijk in Christelijken, geestelijken zin wilde geven, krijgt
een nog uitgezochter gehalte in de persoon van den hulpprediker Braans. Deze jongeman
heeft het beproefd zich vanuit zijn zeker bestaan in Vreedorp nu en dan neer te buigen
tot de mensen van de Nieuwe Haven. Maar tenslotte ziet hij geen andere mogelijkheid
van ze waarlijk te kunnen bijstaan dan door zich onder hen te begeven om deel te hebben
aan hun lotsgemeenschap.
Het is niet de opzet van den schrijver geweest, meen ik, Braans aldus tot voorbeeld te
stellen dat hij in zijn kwaliteit tegelijk als v o o r I o p e r, voorganger, is bedoeld, die
zó en niet anders nagevolgd zou moeten worden. Herman Braans gaat, gehoorzaam, eenvoudig op die plek staan, waar h ij staan moet ; waar h ij zich bevinden moet om metterdaad waar te maken wat met enkel woorden en een gebaar niet zo na aan het hart, en
dus ook niet aan 't verstand, van de hulp-behoevenden te brengen is.
Of deze stap overtuigt ? Lang niet iedereen, denk i k. Want mogelijk merkt men dat deze
handeling nog geschaduwd zou kunnen zijn door een zekerheid op de achtergrond : het
tehuis in de villawijk.
Dus : experiment I ?
Welnu, -- maar het begin is er ; de mogelijkheid van „het nieuwe ", waarvan de zin ligt
in de belofte, dat eenmaal alle dingen nieuw zullen zijn gemaakt. „Dat is aan de gang",
ziet Herman Braans.
Hoe goed Van Randwijk zelf de hachelijkheid kent van „onze" besluiten, hoe goed hij
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ook tenslotte weet, dat er méer en diéper noden zijn dan werkloosheid-alleen en dan
zorg-voor-het gewonnene -- dit blijkt o.m. uit het o p e n slot van zijn boek, waar het
leven opgaat in de bagatelle van „een hemd dat de schamelheid niet half bedekt".
Neen, ik ben nog niet met dit boek klaar (en wie wèl ?) Ik zou den schrijver en ook
lezers geen recht doen, indien ik niet nog een ogenblik speciale aandacht besteedde aan
de s o c i a I e tendenz van dit werk. juist op deze kant aan deze roman zal van verschillende
zijde in de eerste plaats gewezen worden.
„Burgers in Nood" heeft een inslag die sommigen gretig zal maken om het af voor hun
politieke inzichten te annexeren, of het vanuit politieke overtuiging radicaal te verwerpen.
(Men zie de intussen in onderscheiden bladen verschenen beschouwingen).
De vraag is : drijft er achter Van Randwi j k's voorstelling van het hedendaagse maatschappelijke leven een duidelijk omschrijfbare politieke gezindheid ?
Ik geloof, dat we slechts mogen zeggen : deze auteur als sociaal mens geeft blijk, niets te
voelen voor de handhaving van een samenleving zoals ze tot op vandaag-de-dag (nog) bestaat ; die het náást-elkaar-leven in de hand werkt , ja zelfs op critieke momenten, wanneer
het 't zelfbehoud geldt, noodzakelijk maakt. Deze samenleving sticht niet waarlijk iets,
ze werkt ontredderend, ze mist de mogelijkheden voor een werkelijke gemeenschap.
Ze is van die aard dat ze zelfs degenen, die t e - h o o p gedreven zijn, tot arglistigheid
verleidt om aan de lotsgemeenschap te ontkomen met dezelfde vooroordelen en voor
als wie-ook, onverschillig uit welke maatschappelijke laag of klasse, te baat neemt.-wendsl
Bewijs van beheerstheid, van een nobele objectiviteit, is het, dat Van Randwijk én in de
handel -en-wandel van de „bourgeois" én evenzeer bij de werklozen laat zien, dat zij onder
de vigueur van „wat komt mij 't best van pas in mijn omstandigheid" allemaal, zoals Braans
het ergens uitdrukt, „een pot nat" zijn.
Wat hebben zij nodig ?
Het lijkt erop of de schrijver had willen betogen : een radicale sociale hervorming en......
desnoods dan maar door de revolutie heen. Vooral omdat de auteur in de ontwikkeling
van zijn verhaal sterk aanstuurt op „herrie ", op de relletjes.
Is dit verklaarbaar uit het toegeven aan de neiging om het „tijdsbeeld" zoveel mogelijk ook
in de naaste actualiteiten te herscheppen ? Want een volstrekt logisch uitvloeisel van conflicten in het zieleleven der personen is deze botsing niet ; bijgevolg valt ook de nadruk
wat sterk op „de winkelweek" als een soort maatschappelijk-kwaad-bij-uitstek.
Ik heb goede gronden om te beweren, dat, behalve de invloed van de factor der actualiteit, in niet mindere mate de overtuiging heeft gewerkt, dat uit sociale verhoudingen als
de huidige steeds opnieuw dit verzet, deze aanzet tot omwenteling, noodzakelijk zal opstaan.
Echter, Van Randwijk heeft terdege gevoeld : dit is mijn sterkste troef niet, d e z e soort
afbraak. Als dit zijn wezenlijkste argument was geweest, dan had hij zich verder ook uituiteindelijk aan zijn boek het merk moeten
sluitend politiek moeten bezinnen en ... uiteindelijk
geven van toekomstroman.
Hij schreef echter een roman-van-vandaag...... en hij is vandaag, gelijk de meesten, zover
dat hij bekennen moet : ja, een economische oplossing of zoiets, die weet ik niet.
Dan komt er even een pauze, of liever een voorlopige afsluiting, om daarna een poging
te ondernemen tot het aanduiden van een u i t z i c h t.
....
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Over deze genadeloze wereld heen wijst de schrijver nu naar een hemel waar de Zon nog
straalt, en herinnert hij aan het oude woord : dat elke dag die God geeft „heden der genade" is. Hier zijn we uit de politieke sfeer.
Dat het slotstuk van „Burgers in Nood" niet „al te sterk" aandoet, zou daaraan te wijten
kunnen zijn, dat het voor veler gevoel ook inderdaad a c h t e r a a n komt. Dat is te
zeggen : er is het boek door niet die voortdurende ondertoon bespeurbaar die een besluit
in zulk een afstemming liet vermoeden of verwachten.
Het gegeven, eerder nog het feit dat de personen, in de eenmaal gestelde situatie, sterker
als s o c i a a l b e p a a l d e wezens fungeren, en minder, of althans minder merkbaar,
als geestelijk contrasterende individuen, hield de ruimte voor het inspelen van die
„andere" werkelijkheid klein.
Ook daar waar het onderscheid van geaardheid een typische rol vervult (een zeer goed
voorgedragen rol intussen) nl. in de tegenstellingen van Willem en Heiltje, is dit verschil
in hoofdzaak een standskwestie.
Wat zich, bijna onder de oppervlakte, als geestelijke groei voltrekt in Willem Verdoorn,
(dit ware mogelijk voelbaarder geworden indien hij van meet af onder een andere „bestemming" had gestaan) dat ontbloeit uitbundig in Herman Braans. Deze bloei is zeer
bekoorlijk, maar tegelijk ietwat vreemd ; omdat Braans toch meer een tweede-plansfiguur is geworden -- of zeg : een tegenplansfiguur, ineens uit een andere gezichtshoek
geprojecteerd.
Juist, — over die „plannen" moet ik het nu tot slot nog even hebben. Echter in een andere,
diepere zin dan bovenbedoeld. We spreken wel eens van het menselijke plan en het Goddelijke Plan. Ik wil er hier niet op in gaan, hoe „men" wel denkt dat deze zich ten opzichte
van elkander verhouden...... maar het lijkt me toe dat Van Randwijk van opinie is, dat
ze niet zo maar in elkaars verlengde liggen.
Vandaar is er zeer zeker die „breuk" in zijn boek, die door sommigen voor tweeslachtigheid kan worden aangezien.
Voor wie de lijn, die de auteur al verder en verder scheen aan te geven, konsekwent
doorgetrokken had willen hebben, is het laatste, kleine deel van „Burgers in Nood" een
teleurstelling, of tenminste een n i e t - b e g r e p e n „oplossing ".
Men voelt wel dat het niet aangaat hier verklaringen te zoeken enkel in compositiefouten e.d. In deze roman vertoont zich Van Randwijk enerzijds als een mens, die de
werkelijkheid ziet, en ook zien wil, zoals ze is ; maar anderzijds als een die weet, dat we
tegen haar verschrikkingen geen middel hebben dat regelrecht uit het verloop der gebeurtenissen is af te leiden.
Van verder uit te maken, hoe de schrijver zich als literair kunstenaar, als „debutant" heeft
gehouden, acht ik mij nu wel ontslagen. Ik ben ervan overtuigd, dat hij alles gegeven
heeft wat in hem was ; niets méer, maar ook niets minder, dan waarvoor hij zich v e r a n tw o o r d achtte.
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BOEKBESPREKING
De korte baan, Nieuwe Nederlandsche Verhalen, bijeengebracht door
N. Marsman en E. du Perron. -- Em. Querido, Amsterdam. 1935.
Volgens de inleiding is het doel van deze bundel : de aandacht te vestigen op het korte
verhaal, zoals dat door de nieuwere nederlandse schrijvers beoefend wordt.
Men lette erop dat het niet de bedoeling was -- zoals veelszins vroeger en nu nog bij
sommigen — om het lezend publiek, of een bepaalde kring daaruit, aan „goede lectuur ",
„leesstof ter ontwikkeling en verpozing" te helpen. Hier wordt uitsluitend a a n d a c h t
gevraagd voor een genre lit. kunst, dat beoefend wordt nog wel, en bovendien iets
n i e u w s vertegenwoordigt.
Anders gezegd : de verzamelaars zijn niet eerst tussen het publiek gaan staan om te weten
te komen, wat „de markt" vraagt, om vervolgens de verhaalindustrie in te schakelen.
Een zeer waardeerbaar standpunt, de beste waarborg voor een vrije ontwikkeling van
de cultuur.
De beperking die Marsman en Du Perron zich hebben opgelegd is deze, dat zij enkel
dat wensten op te nemen waarin huns inziens het best die n i e u w e geest tot uiting
komt, die behalve dat ze nederlands is tegelijk europees wil zijn.
In tegenstelling met de mening van lezers, die waarschijnlijk zullen opmerken dat het
nederlands karakter van deze verhalen verloren gaat in de alles behalve vaderlandse
sfeer van het overgrote deel dezer histories, wordt er op gewezen, dat de schrijver door
zijn taal éen blijft met zijn land ; verder : dat niet het gegeven beslist, maar de structuur
van de geest.
Deze laatste aantekening, zoals ze daar staat, lijkt me heel juist en belangrijk. Er zijn er
nog te veel, die méer of én kel aandacht hebben voor het „wat" en minder of hoegenaamd
niet voor het „hoe" ; zowel onder de lezers als onder de schrijvers moest eens wat meer
oplettendheid zijn voor de geest waaruit het werk voortkomt.
Marsman en Du Perron zijn klaarblijkelijk van opinie dat de verhalen die zij aanbieden
eindelijk eens ontkomen zijn aan dat gehate „provincialisme" dat de nederlandse literatuur
al zoo lang bedreigt. Wat zij precies verstaan onder „europese visie" zal men gewaar
(moeten) worden uit de verhalen zelf.
Het is mij onmoogl i j k om, kort en treffelijk, van elk of zelfs van de meest opvallende
dezer zestien verhalen een karakteristiek te geven. Als men aanneemt en ook inderdaad
konstateert dat zij „beoefend" zijn d.w.z. werkstukken op zichzelf, dan begrijpt men
hoeveel moeite en tijd het zou kosten om aan elk stuk naar aard en inhoud recht te doen.
Voor wie het interesseert: (— en dat doet het mij persoonlijk toch ook wel, ofschoon
de waardering er nooit totaal in op of onder mag gaan ) een visie, die uit waarlijk
christelijk geloof ontspringt heb ik niet in deze verhalen ontdekt. Misschien is dit het
typische (zogenaamde) europese eraan 1 Door alles waart zo'n geest van vergeefsheid,
134

overal die kringloop binnen de psychische mooglijkheden en onmooglijkheden, noodlot,
de onontkoombare horigheid aan dood en sexualiteit. Het zijn nu eenmaal verschijnselen
die in de huidige literatuur opgeld doen. Wie er kennis mee wil maken in hun verhevigde
toespitsing, in hun uitbuiting bijna, wie de essencen wil proeven van deze gesteldheden
moet zich in dit werk verdiepen. Nogmaals : het is geen stof tot aangename verpozing,
maar voor werkelijk belangstellenden in literatuur doorgaans voorbeeldig werk in het
d.
B.
„nieuwere" genre.

Het Paarlsnoer door Karin Michaelis, vertaald door H. j. Smeding.
Wereldbibliotheek, Sloterd i j k-Amsterdam.
Amerika is Europa vooruit. Wat in ons werelddeel onmogelijk is, dat is mogelijk in Amerika.
Stel u voor een Amerikaansch meisje van zeventien jaar uit de „deftige" kringen van
Washington, Mary Content geheeten, wie het ochtendblad „De Spiegel" op bed wordt
gebracht.
Zij neemt dat mee naar haar badkamer, de plaats voor haar ernstige bezigheden, die rust
en nadenken vereischen. Boven de badkuip bevindt zich een klein werktafeltje, waarop
zij de brieven van vriendinnen beantwoorden kan. Een radiotoestel staat in de nabijheid.
Het badwater heeft een dennengeur en doet haar prettig denken aan lange ritten in de
Rocky Mountains. Het ontbijt komt na bellen op een presenteerblad vanuit een ander
vertrek boven de badkuip rollen. Onderwijl rinkelt dikwijls de telefoon voor de afspraakjes,
die in een notitieboekje worden genoteerd, waarin op één dag reeds drie thé-dansants
voorkomen...... Haar dag is spoedig verdeeld, zoodat er maar een kwartiertje meer overblijft om een sonnet te rijmen, dat beloofd was aan „De Spiegel". Echt Amerikaansch,
zult ge zeggen.
Moeilijk in te denken. Maar de oude schrijfster Karin Michaelis heeft het zich ingedacht.
Meedoogenloos critisch is haar roman geworden, een knap werk, getuigend van een geroutineerd vakmanschap en voor een zoo bejaard schrijfster van een opmerkelijk moderne
en vlotte analyse. Haar beheersching van het métier zal kunstenaars, die moeizaam trachten
op elke bladzijde hun hoogste kunnen te geven, jaloersch maken.
Doch deze roman heeft niets met kunst te maken. Ik denk in dit verband aan de productie
van Mevrouw Van Hooghstraten-Schoch. Alleen de culminatiepunten van beide schrijfsters
verschillen. Maar onze Nederlandsche schrijfster kan, hoewel haar figuren zich ook bewegen in „deftige" kringen, bij lange na niet raken aan de hooge milieu's van Karin
Michaelis. Mevrouw Van Hoogstraten beschouwt haar omgeving met een degelijke
(Hollandsche) ernst. Karin Michaelis heeft er genoeg van en schrijft een parodie op haar
omgeving. Scherp is haar karakteriseering van het leven der grooten van Washington,
van de diplomaten en hun vrouwen, van de voornamen, die niet werken en omringd worden
door bewonderaars en mooipraters. Washington werkt niet, maar verdiept zich in feesten,
partijtjes en aangename conversaties.
De eenige figuur, uit dit boek, waarvoor men sympathie kan gevoelen, is de ruwe goedmoedige John Mc Dowell, een kunstschilder, die zijn verfijnde maar domme vrouw hartstochtelijk liefheeft, hoewel hij ook tegenover haar moet getuigen, dat zij nog minder
hersens heeft dan een kuiken. Deze John weet het tenslotte niet meer uit te houden in
de sti j i looze omgeving van zijn vrouw en neemt de vlucht in de natuur. Hij gaat wonen
in een blokhut aan de rivier. Hij is het ook, die om de liefde van zijn dochter Mary Content terug te winnen, het paarlsnoer koopt -- hij was schatrijk -- waardoor heel Washington verbaasd naar hem opziet. De zonderling.
Van zijn frissche geest blijkt ook Mary tenslotte doordrongen te zijn. Zij vraagt aan haar
vader om eenige maanden met haar uitverkorene te mogen huizen in de blokhut aan de
rivier. Dit is de reactie op de onnatuurlijke deftigheid van Washington. De geest van den
ouden Bacon van Verulam (1561--1626) leeft nog.
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Terug naar de natuur, schrijft Karin Michaelis.
Dit thema, terug naar de natuur, speelt in de Amerikaansche literatuur van de laatste
20 jaren een voorname rol. Het boek van K. M. wordt zoo beschouwd een agrement op
een zeer versierd gewaad. Dit stimuleerend thema behandelt de versatiliteit van den
Amerikaan. De kleinzoon van den kolonist, de trapper, de Wild-West trailer is innerlijk
niet geassimileerd, de civilisatie walgt hem. Hij wil terug naar de natuur en geraakt dus
in een cirkelloop van emancipaties. In het Paarlsnoer zien wij een zeer geraffineerde escamotage van een belangrijk psychologisch probleem. Sj. L.

Het oogenblik door Marianne Philips. Uitgegeven door C. A. J. van Dis
te Bussum in het jaar 1935.
-hoeckN.V
Het is niet zoo gemakkelijk, een samenvattenden titel voor een novellenbundel te vinden.
Maar Marianne Philips is hierin wel zeer geslaagd, toen ze, zooals ook gebruikelijk is,
het opschrift van de eerste schets nam voor het geheele boek. Het maakt den bundel
meteen tot een eenheid want eigenlijk is het in alle schetsen „het oogenblik" : bij de
prostituee, die wacht achter haar venster — bij den Earl, als hij zijn kasteel in brand
steekt — bij den makelaar in koffie, als hij op een ondoordacht moment terugkeert
tot het vak van zijn jeugd : den kruier helpen zijn vrachtje op te duwen tegen de brug - om bij deze drie maar te blijven. Deze schetsen zijn stuk voor stuk juweeltjes van
woordkunst en zoo gaaf van uitbeelding, dat ze onze aandacht maar niet zoo weer loslaten. Bizonder trof mij de derde novelle : Harton's hoogtij, en de strenge beheerschtheid in den stijl, die zoo zuiver de sfeer van dezen ouden, verstarden aristocraat typeert.
Alleen het slot leek me wat geforceerd. Trouwens, het slot van al deze schetsen is, hoe
fijn van gedachte doorgaans, tegelijk van een troosteloosheid, die ons kerft tot in de ziel,
omdat er nergens een bezit is buiten wat onze oogen zien en onze handen tasten
kunnen en de schrijfster eerlijk genoeg is om ons dikwijls juist het oogenblik te teekenen,
waarin dat bezit den mensch ontvalt.
G. S.-Th.

............Verlaten ? Paasspel van J. D. van Calcar. Uitgave: Van Gorcum
& Comp. N.V. Assen.
Dit spel zal het wel doen. De taal is goed en de handeling heeft de juiste hoeveelheid
spanning. Het speelt...... Dat is nu juist de vraag. In ieder geval na Christus' dood aan
het Kruis, maar wanneer er na ?
Het gegeven is : Johannes, die zeer getroffen door de woorden : Mijn God, mijn God,
waarom hebt Ge me verlaten, heeft hierdoor zijn geloof verloren in Christus. Hoe ook de
anderen, vooral Maria, hierover met hem spreken, het baat niet. Totdat Judas' moeder,
door Petrus en Maria Magdalena in zijn huis gebracht, over de Godverlatenheid van haar
en haar zoon klaagt. Dan ziet hij in, dat Christus ook dit heeft moeten lijden.
De gedachte, die hierin ligt, is in abstracto natuurlijk juist en goed. Waarom echter wordt
ze op zodanige wijze verbeeld, dat er met de feiten na Goede Vrijdag geknoeid wordt ?
We weten, dat de discipelen tot den Paasmorgen bedroefd waren, dat ze daarna juichten :
De Heer is waarlijk opgestaan. In dit spel van Pasen wordt over de opstanding gezwegen.
Wordt over de verlossing van de zonde gezwegen. De eerbied voor de oude Bijbel en
voor den Christus der Schriften is hier zoek, men heeft een eigen verbeelding inplaats
van het Paasevangelie gegeven. Het is ontroerend, er zijn fijne momenten in, maar het is
onwaar en onjuist. Jammer !
JO IJPMA.
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W. E. DEN HERTOG

GIJ ZIJT WEL EEN WONDER

Gij zijt wel een wonder, in onze ziele een lichte adem
en in de wereld een geduchte tempeest.
Gij onthoudt den krakenden donder uw Geest
en een simpel woord is met uw volheid geladen.
Gij zijt wel een wonder, geprezen om uw zoete genade
en om uw bittere rechtheid gevreesd.
Gij daalt neer in het zondebesmette vlees
en troont tegelijk ver boven het kwade.
Gij zijt wel een wonder, dat wij vergeefs te onthullen trachten.
Gij Verborgene, doorglans de grauwe grachten
van ons bestaan met Uw mysteriegloed,
dat wij eerbiedig zien zullen, zonder verblinden,
de weerschijn van Uw geheimenissen in de
open duisternis van ons gemoed.
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W. E. DEN HERTOG

JEZUS
Och, hij heeft God vertrouwd vanuit dit schamel mens-zijn.
zijn wijde ogen schitterden van dorst
naar Gods gemeenschap. Leed hij ook de doodspijn
Hij heeft zijn goede bloed vermorst.
Hij gaat zo droevig-eenzaam, slechts een stille schaduw
voorbij de lichtlijn van de grijze kim.
Ben Ik niet zijn discipel en verrader ?
Al zwijgend weent zijn verre schim.
Soms dient hij, martelaar, mijn trotse idealen ;
soms speelt hij, wraak van mijn verlies, de held.
Maar graag begerend hijgt mijn ademhalen
om 't voor hem uitbetaalde geld.
Och, hij heeft God vertrouwd vanuit dit schamel mens-zijn.
En ik loop fier met zijn bloedrode vlag......
Maar hij leed ijdel m i j nentwi l de doodspijn
Ik kruisig hem nog eiken dag.
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W. E. DEN HERTOG

VERGEEFS
De boer zweet om vrucht in den bemesten akker,
Ik zwoeg in 't gezegend leven om roem.
Dan zullen wij slapen, tot ons wakker
schrikt de helle waarheid van Gods doem.
Wat baat den mens zijn zwaarverworven voordeel,
als ieder enerlei vonnis tegen kl i n kt ?
als in het wak van Gods oordeel
ook het welverzekerd streven verdrinkt ?
Wat mijn handen wilden en deden
zal voor den Heer niet genoegzaam zijn.
Ik heb eens mijn trajekt verreden,
maar de eindstreep blijft mij een geheim.
En nu, zie Heer ! in dit dolle jagen
die niet stilstaan kan en in het diepste toch weet,
dat hij vergeefs uw prijs zal vragen.
Zie die wel trots zijn pijn verbeet,
dat hij zijn doel derven moest, maar eenzaam
met u 't mislukken dof belijdt,
die met harts leegte slechts gemeenzaam
roept zeer om uw vertrouwlikheid.
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ROEL HOUWINK

AAN DE GRENZEN
Mijn voeten zijn hun laatsten weg geloopen.
Mijn hart, wat zoudt gij hopen ?......
Al leed en vreugd viel van mijn moede lichaam af,
Naakt rust ik in der wereld donker graf.

Maar zie, te midden van verwarde droomen,
Is toch dit ééne nu mij zeer nabij gekomen
Een hand, doorwond, waarvan het bloed geduldig lekt,
heeft zich dwars door het duister naar mij uitgestrekt.
En aan die hand breken mijn laatste angsten stuk.
Ik rijs. Mij draagt een ademloos geluk......
Nu lig ik in den diepen schoot van Uwen wil,
Mijn haar is wit geworden en mijn hart staat stil.

k weet niet, of ik dood ben of geborgen,
Voorgoed, in een dag zonder morgen.
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D. DE VRIES

KIND VAN ABRAHAM
„Ga gij uit uw land en uit uwe
maagschap en uit uws vaders huis
naar het land, dat Ik u wijzen zal ".

(Gen. 12:1).
Die zich niet voegen kon in het gareel
en, buiten zwervend, klanken opving van een veêl

uit ongekend gebied ;
die niet, bevreesd geworden, dekking zocht,

maar ondernam den roekeloozen tocht
naar 't vreemd verschiet -en, neergestort, ontredderd en gewond

zich strekt, te sterven, op den harden grond
dien heeft een engel Gods in 't eenzaamst uur bezocht
en, aangeraakt door hemelsch' ademtocht,
heeft hij nog eens bestormd de steile wanden,
tot bloedens toe gebeukt zijn zwakke handen
en in een schreeuw dringt heel zijn leven samen
„Ja, kom, Heer Jezus ! Amen".
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SJOERD P, LEIKER

SAGESHA
Ecce Magi ab oriente venerunt lerosolymam, dicentes: Ubi
est qui natus est rex ludaeorum ? vidimus enim stellam eius
in oriente, et venimus adorare eum.

De eerste regendag was van den hemet neergedaald.
Een grijze nevel, die zong over de aarde met kristalmuziek.
En het hof hield feest met den koning.
Daar was ook de witte wijze Sagesha.
Een heilige, die nachten lang, het zilveren schrift van den Almachtige vol
aandacht leest en daarover peinst.
Aarzelend was hij gekomen. Hij sprak niet en toefde bij den uitgang van de
zaal.
Maar hij moest meedoen, juichen en de wijn verslaan als een man.
De koning zelf ging voor. Die hief een volle beker buiten het venster van
de opperzaal, zoodat de regen van het dak neerviel in de gloeienden wijn.
Met een overrnoedige hand bood hij de beker aan Sagesha : Drink, 0 heiligste der wijzen, drink het zoete vuur der aarde en de nederige koelte des
hemels.
Toen was het stilin de zaal,
Maar Sagesha had de ijdele hand geweerd.
Mijn ziel dorst naar het Water, dat koeler is dan regen, had hij geantwoord.
En terwijl de koning zijn toorn verbeet en fachend zijn begrijpen toonde,
overdacht Sagesha dat dit water voor altijd den brand van zijn hart aan
deze wereld zou dooven.
Dit Water zou komen uit ijler verten dan sterren zichtbaar zijn, Wellicht
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van den Bron des Lichts, die ook aan het uitspansel van zijn geest een afglans vertoonde.
Sagesha is een stil en heilig man. In de tuinen, waar hij dagelijks bidt, zijn
bloemen hoog en stralender gaan bloeien, omdat de schaduw van Sagesha
hen behoedde voor de schroeiende kracht van de middagzon.
Sagesha bleef alleen in het hofrumoer.
Maar tegen den avond had de wraak als een grijze schaduw achter den
koning gestaan en dreigender dan de vorst zijn vinger opgestoken.
De koning vroeg verklaring van zijn toekomst.
En de sterren spraken niet.
Wanneer de sterren zwijgen, zullen zij zwijgen over uw dood, antwoordde
de koning en hij ging heen.
Langzaam en nadenkend schreed Sagesha naar de tuinen. Daar verglom de
avond, fonkelend in regendroppels, die traag neerlekten van de boomen
en glinsterden in het gras.
Een milde regendag had de aarde stil gemaakt als een spiegel. Ver ruischte
de groote rivier, die overvol van de bergen vloot, zijn klare lied door den
avond.
De donkere cypressen, die roerloos stonden in het zwijgen der aarde, wezen
naar boven.
Het licht van de avondster verscheen boven een hoogbladigen palm.
En van ver, vanachter uit het paleis, kwamen nog vaag als verdorde klanken
de stemmen der menschen.
Over het voorhoofd van Sagesha luwt de stilte van het weten. Hij heeft
geen angst voor zijn dood.
Sagesha is oud en moe.
Maar de koning wil leven en hijgt in de doodskramp van zijn eigen gedachten.
De koning verzamelt alles wat de dood hem ontnemen zal.
Hij wil de toekomst en het leven en hij haat.
Ach, de koning is als een waterdroppel uit een regen boog, een roekelooze
glinstering, een licht, dat uitwaait in de wind.
Sagesha ziet omhoog naar de eerste sterren en fluistert de woorden, die de
koning vreest : De Almachtige kent hem niet.
De sterren spreken niet.
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De eeuwige sterrenschijn is over de tuinen.
En in de vijver is de stilte van de oneindigheid. Het heldere water spiegelt
de afstand van hemel tot aarde in de grondelooze diepte. De tijd is een
kleine rimpel, die een stervend insect maakt in het onzichtbare vlak, een
kleine rimpel, waarin de sterren even trillen en schijnen te vergaan.
Sagesha zit aan de vijver, in de aanschouwing van een sterrenvlak verdiept,
een helder sterrenbeeld boven de deur van den dageraad.
Vele nachten heeft hij dat sterrenbeeld met zijn geheimen gadegeslagen.
Hij heeft in de heilige geschriften achter de vele teekens een verklaring
willen vinden van een grootsche gedachte. De eenvoud van zijn denken was
verward geraakt in het onbegrijpelijke.
De verwarring teekende zich soms overdag een oogwenk op zijn gelaat.
Dan glimlachte de koning. Maar de grootsche gedachte bleef. Die steeg
boven de wetmatigheid van zijn overleggingen. Die nam hem op in den

nacht, boven deze wereld.
Het was de vervoering, die over zijn ziel kwam. Dan zag hij verrukt als een
kind een nieuwe ster achter het waargenomen beeld. Dit zien maakte hem
dan plotseling angstig, want hij werd reeds oud.
Sagesha's hand bewoog over zijn voorhoofd.
Het was koel, zijn denken was helder.
Wanneer hij zijn oogen sloot, was het rustig stil als de vijver en spiegelde
het firmament. En klaarder dan een spiegel werd het, als hij zijn aandacht
samentrok op dat ééne beeld in het oosten.
Een wonderlijke gloed kwam daar doorheen gestraald, een ster, die groot
werd als een witte zon.
Een ijle glans boog langs het hemelgewelf naar de westelijke einder, zóó
dat het Sagesha leek, alsof de vreemde ster reeds nu zijn baan in de toekomst beschreef.
De aarde zweeg.
Het was alsof een koning zijn blanke handen ophief om te spreken. In die
stilte heerschte de droom van Sagesha. En in die stilte van het betooverend
gebaar, werd hem zijn wijsheid doorzichtig en veeg als een droppel water.
Klein werd de schoonste glans van de aarde, zoodat hij zuchtte van eerbied.
Toen hij neerzag over den vijver, voelde hij in zijn hart de kracht van een
lied, dat hemel en aarde vaneenscheidt, zoodat de deur van den dageraad

wordt geopend. Hij was opgeheven geweest in een lichtstraling van grootheid,
die hij niet begreep.
Sagesha de wijze voelde zich de eenzaamste in de wereld, maar hij weende
van geluk.
De koning was gram en verstoord.
Nachtgrauwe sti Ite hing i n de zaal, toen twee gerechtsdienaars met Sagesha
voor den koning traden.
Hij sprak geen woord van verweer en stond voor den koning. Zijn gelaat
was verlicht door een glimlach. De vorst zag hoe onbevangen hij was, als
een kind.
Maar de gestalte van den wijze was machtiger dan ooit.
Over Sagesha's voorhoofd lagen koele witte haarlokken, die nat waren van
dauw. En uit zijn oogen straalde een onweerstaanbare kracht van licht.
Een slapelooze nacht verontrustte het hart van den koning. De vrees, dat
iemand hem zijn troon zou rooven, lag bleek op zijn gelaat.
Daarom was Sagesha in het paleis gevoerd.
De koning zweeg en overdacht zijn vraag, de toekomst. Hij leunde zwaar
in een hoek van den troon.
Er was maar één vraag in zijn moede hoofd. Maar die ééne vraag dwaalde
daar duizendvoudig verdeeld dooréén. Die vraag brandde in zijn gedachten.
En de warreling stond als een woeste gloed in zijn oogen.
Zijn slapen gloeiden.
In zijn hand, die zijn voorhoofd omspande, voelde hij het kloppen van zijn hart.
Een onrustig hart.
Een oogen bl i k zag hij een donker woud en donkere gestalten, die blinkende
bijlen deden flitsen in de duisternis. En stadig als hartslagen hoorde hij hoe
er een boom werd geveld. En iemand riep een bevel.
Het joeg door hem heen. Dit was zijn einde, het kort verhaal van zijn einde,
het einde van den koning.
Fel greep hij zich vast in den troon en zat huiverend recht, recht als een
doode.
Koortsachtig heeschte zijn stem : Sagesha, Sagesha, ben Ik verloren ! ?
De beide krijgers schrokken en verbleekten als veroordeelden. Doodsnacht. .. ... Maar Sagesha stond hoog en wit in de grauwe zaal en beheerschte
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haar zwijgen. Als een zwarte slang kroop de rook van twee flambouwen naar
den uitgang.
De stilte was als een wand tusschen vorst en wijze. De één stond daarvoor
in wanhoop en ontzetting.
En de ander, die geroepen werd, zweeg...... Hij zag in de verten van den
hemelkoepel een nieuwe ster, die langzaam rees.
En langzaam als met de ster, rees in zijn denken de uitkomst, die hij slechts
nog durfde vermoeden.
Een nieuwe koning ? Een nieuwe koning in dit rijk ?
Toen werd hij zich helder de vraag van den koning bewust : Ben ik verloren ?
Ja knikte de wijze voor zich heen.
Hij zag weer de aardsche dingen en de menschen en den koning van glans
beroofd. De koning was een avondman, één die voor altijd bevreesd en
gelaten terugziet op een leven, dat hij reeds geleefd heeft en dat hem joeg
in een vreemden dood.
Waaruit hij nu is opgestaan als een ontstelde, een avondman, één die niet
verder gaat.
Maar de wereld dreigt.
De toekomst zingt in de verte een gruwelijk lied van een duivelschen nar,
van den lachenden dood.
De hooge witte gestalte van Sagesha vervliegt voor zijn oogen als schuim
dat opwaait van een duistere, ruischende golf, maar komt dan, nadert tot
hem over het water als een spooksel.
De angst voor den heilige overmeestert hem.
Een booze geest joelt in zijn ooren.
Met een kreet staat hij recht op den troon.
Weg met hem ! weg met hem ! In de duistere spelonk met hem !
Weg met hem !
De stem van den koning schalt hard in de flauw verlichte zaal, de stem
klinkt luid terug uit de gangen en portalen.
Er schrikken dienaren en slaven wakker.
Een huivering ijlt door hen heen.
Geheimzinnig is het fluisteren van een oude, die vertelt, dat de booze geesten
het heil van den regendag hebben meegenomen.
Er zal een hongersnood komen.
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Zij waken van vrees.
Het is een vreemde nacht van angst en van rust, die de sterren spannen
over de aarde.
De koning is weer neergevallen in den troon en steunt onrustig als een
gewonde.
Twee krijgers hebben Sagesha meegevoerd buiten in den nacht. En ver in
het oosten van den hemel stond een ster, stralend en wit.
Sagesha leeft in de duisternis, in het graf van de spelonk. De wanden van
zijn gevangenis zijn gestolde gesteenten.
Diep in de aarde zal hij sterven, zonder ooit weer de wind te hooren
ruischen. Die hoorde hij voor het laatst toen de zware koperen deur achter
hem dichtviel en een man hem zwijgend voorging in de diepte en hem voor
altijd sloot in het graf.
Een tienman zware steen verspert den ingang. Dagen gingen voorbij, zonder
dagen geweest te zijn.
De wijsheid van Sagesha werd wanhoop en de honger werd zijn meester
en vele droomen benauwden hem.
Soms zag hij zichzelf ontwaken in een tuin, parelend van dauw en morgenzon. Hij voelde een zware slaap van zijn oogen waaien en zichzelf een kind
zijn, dat niets weet en in den prillen morgen enkel verwondering is. Hij
bemerkte vele dingen, die hij nog nooit gezien had, wonderschoon en
begeerl ij k.
Hij klom in boomen en op het dak van het paleis om alles te zien, zonder
er gedachten of wijsheid uit te puren.
Dan stortte hij plotseling van het dak en tuimelde in een afgrond.
En in zijn grooten angst riep hij dingen, die hij als wijze gezegd had. En hij
wist, dat hij geen kind was. Hij greep om zich heen om behoud. Zijn handen
krampten om koude vochtige steenen, die hij radeloos tegen de wanden
slingerde om geluid te hooren, dat niet van hemzelf was, want zijn stem
was schor en wreed en er reutelde iets in zijn keel, als bij een stervend
dier. Hij was verkild en verlaten.
Nu waakte hij en verwachtte den dood.
Dat maakte hem stil, zóó stil, dat hij weer kon denken in lange zinnen
weer luisteren naar de verre stem van de herinnering, die tot hiertoe ver147

klonk in een teere wijze klacht en die allengs zachter werd en ophield.
Toen werd het licht in de gevangenis.
En aan de druipende zoldering van de spelonk zag hij den hemel en de sterren
zóó dichtbij, dat als hij opstond, hij ze met zijn handen aan zou kunnen
raken, maar hij kon niet opstaan.
En in het sterrenvlak, dat het laatst zijn denken had bezig gehouden, zag hij
de groote ster gekomen, wit en klaar.
Er was geen leed meer in hem.
Groote Koning, ik heb Uw ster gezien, fluisterde Sagesha.
Het bloed ruischte in zijn hoofd : Vreugde, vreugde, vreugde ! Zijn handen
beefden in aanbidding.
Sagesha verwachtte den dood, die als een bovenwereldsche verlosser hem
zou voeren, het helder licht van die ster tegemoet.
Een vurige gestalte, geheel vlam, daalde neer en stond voor hem. Milde
warmte straalde Sagesha tegen. Zijn verslagen lichaam werd rijk aan kracht.
Hij sloot de oogen en vouwde zijn handen samen in den dood. Maar een
stem riep : „Sagesha leef, en ga heen tot dezen Koning !"
Hij opende zijn oogen en zag, hoe een vlamwitte jongeling de grafsteen
omhoog hief in de sterren.
Sagesha werd van licht overstroomd. Hij stond in het midden van een hellen
bliksem, die hem ongedeerd liet. Verbijsterd rees- hij overeind en de jongeling
ging hem voor, omhoog in de gevangenis. De gangen waren wit beschenen.
Wandelde hij door een paleis ?
Achter hem rolde de tienman zware steen in de diepte, donderend klonk
zijn val en de wanden weerkaatsten in langdurig rommelen het machtig geluid.
De aarde beefde.
Toen stond hij buiten in den sterrennacht lang en onbeweeglijk, het gelaat
gewend naar de groote klare ster.
---

's Morgens in de vroegte toen de zon rees verdween een snelle karavaan
van zeven kameelen in den nevel, die opsteeg uit de rivier.
Zij reed een eindsweegs langs den oever.
Enkele slaven, die daar water putten, zagen hoe een oud man vooraan reed.
Hij had een mild en wijs gelaat. En zij gedachten aan Sagesha, dien zij
gestorven meenden in ellende en duisternis.
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BERT BAKKER

ONAANRANDBAAR
Van de terrassen kwam gelach
en het opwindende bewegen
van dansenden ons plotseling tegen :
onwelkom einde van den dag.
Onwillig traden wij in 't Iicht
en leunden later aan de balustrade;
ik rookte zwijgend ; jij dronk limonade :
de zeewind roerde aan ons gezicht.
Maar geen vijandelijk geluid
van lachen of luidruchtig spreken
vermocht de stilte te verbreken,
waarheen ons hart was weggeleid.
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BOB STEMPELS

DE DICHTER
De blauwe morgen -- hij versliep de tijd -Sloeg weinig schaduw meer, toen hij ontwaakte.
Wind aan het venster dat hem wakker maakte,
Een stem die zong, het mekk'ren van een geit.
Zijn oogen gingen rustig open ; als een kind
Staarde hij peinzend naar de zoldering,
En hoorde 't roepen van een luide vink
Buiten, en keek toen stil de hemel in.
Die was heel diep en helder. Soms
Gleden wolken langs de zon, en vogels.
Dan sloot hij weer de zuiv're jongensoogen
En droomde verder : — van het blauw rondom
En van de wolk die over kwam gevlogen --.
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CORRIE OUDENDIJK

ZIEK MEISJE
Haar ogen konden h u l p' loos staren
ze ziet haar handen smal en wit,
en weet de strijd van vele jaren
een schuw aanvaard bezit.
De dagen glijden langs haar leven
als regen langs een somber raam
maar zacht voelt zij haar mondhoek beven,
en fluistert een verzwegen naam.
Ze tast verward naar het verleden
een vogel zingt zijn juub'lend lied
het leven dat met lichte schreden
verlangend haar verliet.

Maar blank en roerloos zijn haar handen
zacht op het witte dek gespreid ;
haar ogen hunk'ren naar de wanden
der wijde eeuwigheid.
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E. LEGKAN D

MELANCHOLIA

Gij zijt weer in de stad gekomen,
ik heb het niet van U vernomen.
Het is al duizend jaar geleden,
duizend jaar en ééne dag,
was 't gisteren dat ik U zag ?
ik kan dit beeld maar niet vergeten
het was een snel en kort gericht,
maar icd're lijn van Uw gezicht
staat sedert in mijn hart gegrift.
Die dag : de boot legt aan,
de kettingen rinkinken,
„Iaat ons het afscheid drinken
en van elkander gaan ".
En gij zijt toen gegaan
en ik bleef op de kade staan.
Nu zijt gij in de stad gekomen,
ik heb het niet van U vernomen.
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E. L. SMELIK

IGNATIUS THEOPHOROS
Hij droeg zijn God, onwankelbaar begeerend,
— Sodom was rondom reddeloos in brand --de vlammen dreigden hem van allen kant,
de touwen, tot ontbinding hem, verterend.
Hij zou, ontheven, zich ten hemel keerend,
zijn lichten weg, als boven 't zwarte land,
ten einde gaan in opgeheven stand,
tot in den dood op vleugelschreden veerend.
God droeg hem zacht, gelijk een damp
op weiden rust in lichte nachten,

gelaten, weerloos in zijn stillen kamp,
en midden door geweld van harde machten,
beschermd. De Herder schut zijn lamp
lichtend het pad voor verdere geslachten.

g n a t i u s, bisschop van Antiochië, die gerekend wordt onder de z.g. A p o s t o l i s c h e
v ad e r e n, liet ons een zevental hooggestemde brieven na, geschreven ± 115 na
Chr., tijdens zijn reis naar Rome, met het vooruitzicht van en in hartstochtelijk
verlangen naar den marteldood.
Zijn bijnaam Theophoros kan op tweeërlei wijze verklaard worden: die God draagt, of:
die van God gedragen wordt. Het gedicht gaat uit van deze beide beteekenissen (regel 1 en 9).
(Red.)
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E. L. SMELIK

HEILIGE FAMILIE
Een zware middagwarmte, zon die schroeit ;
het kind slaapt niet, de dieren spelen mede ;
Jozef na 't maal aan tafel, zit vermoeid,
zijn hoofd is op de armen neergegleden.
Maria's handen zijn in zachten ijver.
Terwijl ontlook een droom, die heeft gedreven
als deinend blad op een besloten vijver.
Het Kind groeit spelend naar zijn bitter leven.
Denkende weeft z' een kleed om zijn klein lichaam,
haar vrees, als lange weg, ligt voor zijn voet
en strekt zoo ver, zoo ver.., tot waar Hij eenzaam
wankelt en grijpt en valt en sterven moet.
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AB. VISSER

„HET ZINGEND HART VAN GRONINGEN"

Schrijven over een Groningse dialectdichter is riskant werk. De vraag komt bij de lezers
op : i s er zo iemand. Friese dichters kennen we wel, en willen we ook erkennen als
zodanig. Schitteren daar niet terecht namen als Troelstra, Schepers, Jousma, Dijkstra
en Fedde Schurer ? Zo kunnen ook de andere provincies wijzen op hun dichters...... maar
Groningen ? Dat is immers het stugge, zwijgzame Noorden. Onze rijke, materialistische
provincie. Landbouw en industrie bloeien er, en de strenge wetenschap vindt er een
plaats, maar is er wel ooit sprake geweest van een Groningse kunstenaar ? Inderdaad, ik
herinner U alleen aan een onzer belangrijkste protestantse jongeren, Willem de Mérode,
die geboren in Speyk, tevens een groot deel van zijn jeugd in de stad Groningen doorbracht. Nu is het waar, dat deze dichter in zijn werk niets heeft, dat hem onderscheidt
van dichters uit een der andere elf provincies ; ik bedoel, zijn werk is Nederlands, en
verraadt niets specifiek Gronings. Wel zijn er onder zijn werk verzen, die wijzen op
zijn domicilie, maar dan betreft het inhoud en geen vorm of taal. Voorzeker heeft De
Mérode de Groningse volksaard gekend en doorgrond. Hij wist dat de mensen van dat
wijde, open land hun gevoeligheid en schoonheidszin masqueerden met voorgewende, of
misschien ook aangewende geslotenheid en norsheid. Van het land schrijft hij :
„De polders met hun angstige eenzaamheden,
Waar d'een'ge leeuw'rik onder 't blinkend zwerk
Het brandend hart is, moede van gebeden
En moede van der handen dienend werk......
Stil — uit een dorp galmt klaar Gods eeuw'ge vrede
Het langzaam luiden van verweerde kerk ".
En het volk karakteriseert hij aldus :
Hun wezen is als van gewone bloemen,
Die sedert jaren in hun tuinen staan,
Waarover met een traag eentonig zoemen
In zware vaart de donk're hommels gaan.
Maar wie hun hart wint, ziet, wat zij nooit noemen,
Den gouden vloed van liefdes honing aan.
155

Maar met dat al is De Mérode geen Gronings dichter. Zijn taal is te vloeiend, te Zuidelijkwarm en te gepolijst. Er zit niet in het aarzelend-overgegevene, gepaard aan het even
humoristische, dat de goede dialectdichter kenmerkt. De karaktertrek, die men de
Hollander toedicht, n.l. deze, dat hij nooit langer dan een kwartier ernstig kan zijn, zonder
zich met een grap of een ruwe uitdrukking te onderbreken, bezit de Groninger wellicht
in nog sterkere mate. We treffen dan ook in elke branche van de dialectliteratuur de
humor aan. Helaas staat deze im groszen ganzen niet op een bijzonder hoog peil. Maar
al te dikwijls toch is ze grof en banaal of profaneert datgene, wat anderen heilig is. Men
kan deze uitspraak bekrompen noemen en beweren, dat men humor qua humor moet
nemen, en niet muggeziften gaan en speuren of mogelijk die of die er door gekwetst kan
worden. Allicht ! en ik zal de laatste zijn satyriek te veroordelen, maar wanneer men bepaalde zaken als : geloof, de dominee en de vromen, en altijd weer 't geloof, de dominee
en de vromen tot object neemt, om zijn aardigheden te lanceren, dan vraag ik mijnerzijds
is dit alles nog humor of hebben we hier te doen met zekere traditionele vooroordelen !
Echter, te ontkennen is het niet, dat Groningen een leeuwenaandeel heeft in het aantal
geestige voordrachten, dat in de laatste decenniums geproduceerd is. Op het gebied van
toneelschrijven mogen zeker met ere de namen van Mevr. De Haas-Okken, Germ Eist,
Jan Fabricius enz. genoemd worden. Eveneens kan de prozakunst wijzen op sterke romans
en novellen ; dat toont ons het werk van P. Keuning, wiens roman „Arbeidersmensken",
mogelijk minder gelezen wordt dan Coolen's „Peetwerkers ", maar daarom geenszins
hiervoor hoeft onder te doen. Kan dus het Groningse dialect bogen op uitstekende dramatiek en vitaal proza, werkelijke dichters heeft ze weinig voortgebracht in de rond honderd
jaren van haar bestaan. Dat het desondanks mogelijk is, tintelende en fragiele poëzie
te creëren uit de bouwstoffen van het Groningse dialect, bewijst ons zonder twijfel één
der jongeren, Jan Boer, wiens werk over verscheidene jaargangen van het tijdschrift
„Groningen" verspreid ligt, en voor een deel gebundeld is verschenen in één boekje
„Nunerkes" (d.z. schelpjes, die, tegen de oorschelp gedrukt, een zangerig geruis doen
horen). In de voorrede van dit bundeltje, dat door de Groningse kunstschilder Jan Altink,
zeer juist en artistiek is geïllustreerd, noemt Jan Fabricius de dichter : het hart van
Groningen. En inderdaad, dat is hij, deze dichter. Wellicht is h ij „de een'ge leeuwrik",
waarvan De Mérode gewaagt. Hij is geformeerd uit dezelfde gedegenheid en oerkrachten
als zijn landslieden. Hij strijdt met hen mee de harde, koppige kamp tegen de zware,
weerbarstige klei, maar daarom óók geniet hij met hen de voldragenheid van de overdadige en alzijdse bloei der gewassen. Hij is in alles zijn volk gelijk, maar wat z i j aan teerheid en schoonheid meedragen in hun allerdiepste wezen, wat in hen woordloos en
schuchter leeft, vermag h ij uit te zingen. Zoals de Groningse hemel ijl en wijd en zonnig
staat boven het gedrongen, vruchtbare, stoere land, zo is zijn lied de hemel boven hun
neergebogen, zorgelijk bestaan.
Ik weet niet, en ben daar blij om, of hij van 1880, van 1910 of van Nu is. Zijn werk
heeft iets van het tijdeloze van Gezelle, omdat hij, evenals deze, het zuivere contact
met de Natuur heeft. Evenwel, en dat is wellicht de enige grote schaduwzijde, zijn werk
vindt geen oorsprong en einde in de Godsgemeenschap, daarom mist zijn poëzie het diepere,
het gelouterde van Gezelle, maar toch is een zekere verwantschap niet te loochenen.
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De Vlaamse meester zingt van een avond, waarin hij gestoord wordt door het kikvorsengekwaak, aldus :
Och, vorschenvolk in 't waterwied,
houdt op! En stoort de stilte niet:
laat hooren mij dat leutig staan......
en, kwelgediert, houdt op voortaan !
Eilaas, de nacht en 't donker zijn
bezitten nu den zanger mijn :
noch nachtegaal, noch ruit, noch muit,
en hoore ik meer...... 't is uit, 't is uit !
En Jan Boer zegt:
Den inèns...... ' n zwoare kikker
Plompt...... en schut op kop ien gracht!
Spaigel trekt ien wiede rimpels
't Rait wordt kèl en huuvert zacht.
Steerntje schut kromme lienen,
Dei wied over 't woater goan......
Alles schrikt...... en miemern over
Oavendrust en nacht is doan.
Er is meer dat Jan Boer met Gezelle gemeen heeft: het niet te onderschatten bezit van
een enorme woordenkennis, en de volkomen meesterschap daarover. Zoals Vondel en
Gezelle hun woorden haalden uit alle lagen der mensen, zo zal ook Boer zijn woorden
verzameld hebben, niet als een philoloog, maar als een dichter, d.w.z. hij weet ze te gebruiken in hun oorspronkelijkst verband en schoonste samenhang. Hij voegt ze bijeen
als facetten, die tezamen de diamant doen schitteren. Moge dit „Sloot ien 't veurjoar"
volgen als bewijs :
Het morrelt onner 't roege roet ;
Het brobbelt, 't leeft, het wil d'r oet!
Het waarkt en wummelt daip op boom,
Het wuilt noar boven, lompend, loom ;
Het schoedelt zuk omhoog noar 't licht,
En doezig nog, de ogen dicht,
Komt overaal oet grieze tilt
Van 't glidderige, voale vilt
'n Kikkerkop -- en knipt ien zun :
De sloot wordt wakker I...... 't Is 't begun!
Men zou de vraag kunnen stellen : heeft Jan Boer invloeden op zijn kunst ondervonden !
Wellicht ! Elke kunstenaar ondergaat ze. Beweerde niet een Franse dichter, dat de kunst
een voortdurend borgen en lenen is ? Evenwel, als ze er zijn geweest, zeker n i e t van
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Geert Teisz. Die is meer de uiting van de rauwe, sarcastische veenkolonialen. Jan Boer
heeft in zich de teerder, stemmiger sfeer die doet denken aan Nikl. Griep. Toch is het werk
van Boer te eigen en te volgroeid, dat men er ook maar iets van een ander in zou weervinden. Hoe licht en speels, als het even tokkelen van een zuiver wijsje is niet dit „Schip" :
't Kwam van hail gu n ne
Groot noar het licht.

't Zong in de zunne
Net 'n gedicht.
't Zong an zien boorden
'k Wait nait hou 't kin.
't Zong zunner woorden
Zo tou mie in.
Dit zijn allemaal de liederen van een natuurmens, een zorgeloze minstreel, doch er zijn
ook andere. Machtiger en suggestiever is zijn vers, wanneer hij van de Groningse
Wadden zingt. Dan moet ik even denken aan de „Waddenverzen" van Martien Beversluis,
Maar Jan Boer is minder rhetorisch, meer direct en heviger :
't Bollert en broest over 't woulige wad!
Wild schoemert 't woater noar diek !
Witkopte boaren van 't grauwege nat
Staigeren hoog over 't sliek.
Andermaal zien we weer hoe volkomen de dichter een kind van zijn land en zijn volk
is, n.l. in het meeleven en het mee in eere houden van oude volksgebruiken en tradities.
Hij, de intellectueel, kent ook de oude bijgelovigheden, de boodschappen van dood en
onheil die de dieren brengen: de angstaanjagende uilenschreeuw of het gevlerk van
vleermuizen in de schemering :
Dat peraiern van dei daiern
aal weerom en mit heur vaiern...... geldt dat mie?
Daarnaast geeft de dichter slechts een héél enkele keer iets van zijn armoede en een
bloot, die toch het deel zijn van ieder mens en van den dichter zeker niet het-zamheid
minst. Zeldzaam is die schrei en die kreet, en ze treft ons te dieper, omdat ze een onwillens gevallen klacht schijnt tussen zoveel zonnig werk :
Wied boven 't stille meulenkruus
Hong lichtende het steerenvluus......
01 griese wachter (toren) stond op raand
En wenkte mie oet 't widde laand.
Doar trilde wat, daip ien zien keel,
Verwietend keek hai op mie deel......
Dat het mie broken, mui en kold
Heb ik mien stieve hannen void......
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Elders klinkt ons even een mystieke toon in de oren. Toch voelen we dat Jan Boer hier een
beschouwend mens is, en zelf met een mijmerende glimlach verder gaat...... evenwel,
fijn gevoeld is het zeker :
Begriepend, wat
Het volk verwacht,
Vuilt hal (de dominee) ien
Hom de stille kracht
Om mit heur m it te leven.
'n Kort gebed......
Den gait 'e hen
Om 't bliede
Haart te lichten en
Heur 't hoogste mit te geven....
Als slotcitaat wil ik nog aanhalen het subtiele, naïeve „Sneivlokken" als voorbeeld, hoe een
voor sommigen ruw - aanvoelende taal, toch teer en glanzend kan zijn, wanneer een kunstenaar haar bezigt :
Stille vlokken, zacht, op zokken
hippen op mien vensterbank.
Lachen, n uzzel n zuk en vruzzeln
immer hoger, blaank op blaank.
Hooger, dichter, 't wordt aal lichter
ien mien hörntje bie 't glas.
Bin dat boeten bie mien roeten

kienerkes van 't steerenras ?
„Het zingend hart van Groningen". Inderdaad, dat is deze dichter. Hij geeft geen
heroïsch en machtig-episch lied of filosofie en duistere waarheden. Hij zegt het zelf :
„'t Binnen gedichten, gain stoere gedachten. Gedachten loaten ze over aan dei, dei
lustert".
Ja, de overgegeven luisteraar, zal ervaren, dat zijn simpel, maar zuiver, d iepmensel ij k
lied is, als het land, waarvan hij getuigt :
Mien laand zit deur
en deur vol kleur,
Veur elk en ain, dei zugt.

159

KAREL J. VAN DORP

STUDENTENCONVERSATIEZAAL

Zaterdagsavonds zijn ze vaak wat melig,
ze lezen wat, al hangend in een stoel ;
de krant wéét het : de tijd is niet voordelig,
je zat een week te blokken, met welk doel ?
Komt éen wat kwasie-druk naar binnen hossen
en zegt (z'n meisje schreef) : „Ik toon u aan
waarom 'n jurist onmenslijk hard moet vossen
als ie straks klaar is, is er zaó een baan ".
Een theoloog zegt : „Man, 't is om te grienen ;
?k schrijf voor 'n tientje 'n dierbaar kort-verhaal,
verduiveld leuk zoo zelf es wat verdienen,
da's zakelijk ! de functie van de taal ".
Protest : „Stik vent". „Nou kalm, taal is niet heilig."
Maar d' ander denkt aan 't werk der pastorie
(z'n thuis) en zegt : „Ja, jouw geschrijf is kwijlig,
en zoon praktijk je reinste simonie ".
Onder een schemerlamp zit éen te staren
met iets dat op gespannen denken lijkt ;
dan glimlacht hij en moet zichzelf verklaren
dat hij (heel ver !) in eigen leegte kijkt.
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Dat is beroerd ; hij wil zichzelf ontlopen :
hij leent een riks, voelt zich de stad ingaan,
drinkt een pot bier, zit in twee bioscopen,
komt thuis en denkt : „bah, weer geen pest gedaan ".
Zoo, naar zichzelf op zoek, worden z'n nachten
later è n leger, dat wordt vaste wet ;
ook dit : hij weet, 's avonds zit God te wachten,
maar hij schuift langs Hem heen en gaat naar bed.
Eén spot : „Souvre i n iteit in d' eigen kringen !
prachtwerk voor elk talent !", zet met een lach
de radio aan -- in 't mediterend zingen
van fuga-stemmen bidt de ziel van Bach.
Zo ook, soms midden onder het studeren,
horen ze 't zingende geheimenis
der kosmos en de Wet der levenssferen,
waarnaar 't geschaapne schoon geordend is.
't Geeft weer geloof in heilige pretenties,
de paradox van een ootmoed'ge trots,
'n oprecht gesprek over de consequenties
van het „geschapen naar den beelde Gods".
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Ook analyse ontroert : éven doorzichtig
hangt het heelal, de wereld wordt hun wijd,
dan zien ze weer zichzelf; onevenwichtig
maakt dat, wreevlig, maar geen kletst over „strijd".
Doch twijfel spreekt (verkapt) : „Die staatsgod-mythe
geeft tóch geloof, al is 't gesuggereerd
vroeger de denk- en nou de daad-elite,
fiat ! een taak, niet meer geredeneerd
Dan zegt éen, voor hij gaat : „Trouw zijn, getuigen
zeur niet, 't geloof doet nooit iets op de tast ".
„Ja", antwoordt éen : „toch ligt het vaak in duigen ",
maar in z'n hart vraagt hij : God, hou ons vast.
En 's avonds wordt van binnen iets gebroken,
hij zoekt geen analyse wat het was ;
God had alleen duid'lijk tot hem gesproken
toen hij (gewoonte) in z'n Bijbel las.
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BOEKBESPREKING
Land van verlangen door B. Roest Crollius, uitgave C. A. J. van Dishoeck.
N.V. Bussum 1936.
Voor we aan het lezen komen van dit boekje, vinden we op den omslag eenige gunstige
persbeoordeel i ngen over een vorig (het eerste) werk van dezen auteur. Het is altijd
eenigszins vervelend deze van uitgeverszijde handige methode. Onwillekeurig zijn we
bevooroordeeld. Nu geeft dit geen onprettig gevoel als je het met de heeren critici eens
bent, maar wel in het tegengestelde geval. En zoo is het hier. Inderdaad heeft soms de
stijl een zekere beklemming en zijn er momenten, die een sterke spanning hebben. Een
opvallend nieuw geluid is het echter niet, doch de compositie heeft een zekere charme
en wijkt af van het gewone roman-procédé. Toch vermoed ik dat het hier gaat om het
psychologisch geval. En dan komen we heelemaal voor gekke dingen te staan. De twee hoofd
eigenlijk zijn er meer dan deze twee, Toon en Anne, zijn a-normale wezens.-person,f
Toon is buitengewoon teelijk en daarom van zijn geboorte af door zijn moeder en oudere
broers en zusters gehaat en als hij grooter wordt, tot hun ergernis, voortdurend bespot
en gemeen getreiterd. Dit drijft hem tot zijn vader, die in de familiekring ook niets te
zeggen heeft. Als zijn vader echter gestorven is, wordt hij nog eenzelviger. Soms opzettelijk sentimenteel. Anne is een onecht kind van een al heel wonderlijken vader. Deze leeft
samen met een vrouw, wier man in het krankzinnigengesticht is. Alle twee al oude
menschen. Die man trekt er eens een keer tusschen uit en brengt een tijdje aan zee door.
Daar wordt hij verliefd op het dienstmeisje van het hotel, Setje. Later komt deze bij
hem, als éerst het andere oud kavalje in de kelder is opgesloten en getemd met een pook.
Setje wordt wijs gemaakt dat daar in die kelder een hond is die eiken avond vreten gebracht
moet worden. Doch het bedrog komt uit en Setje vlucht naar huis. Later wordt haar
kind geboren. Het kind is begaafd en wordt in de gelegenheid gesteld te studeeren. Op
het gymnasium ontmoet ze Toon. Tusschen hen ontstaat een wonderlijke liefde. Ook wel
een mooie liefde. Doch Anne sterft en 't slot van het boek doet ons zien, dat Toon, jaren
later, getrouwd is met een goeie, beste vrouw Fidelia.
Het verhaal heeft vele onwaarschijnlijkheden, b.v. ook nog van een oude portiersvrouw,
Setjes moeder, die in de stad komt wonen en daar ineens haar vermaak vindt in bontmantels, bridgen en overdadige luxe.
Ik moest denken aan Van der Leeuws Mythe van een Jeugd. Ook een onwaarschijnlijk
verhaal. Maar het vergelijken van die twee is verwerpen van het Land van Verlangen.
Dit laatste boek heeft een zoo lamlendige, nare sfeer, dat het voor jonge menschen, die nog
niet volkomen verpest zijn door één of andere „moderne" cynische levenstheorie, vol
onaanvaardbaar is, ondanks enkele spannende en treffende fragmenten. Als een-komen
jong Nederlandsch geslacht zoo zou zijn, dan is het niet anders dan een stelletje oudbakken,
pessimistische sukkelaartjes of slappe in het onvermijdelijke berustende gezeten burgers.
Gelukkig hoeft elk mooi verlangen, dat het leven juist zijn waarde geeft, nog niet te verrotten. We hopen op ander werk. C. P. KLAP.
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De menschen hebben hun gebreken door Anton van Duinkerken, N.V. Paul
Brand's Uitgeversbedrijf, Hilversum, 1935.
Het kan in deze tijd, waarin het ideaal der lichamelike gezondheid zo sterk leeft onder
de mensen, dat eugenetiek en sterilisatie onderwerpen van de dag zijn geworden, stellig
geen kwaad eens nadrukkelik vast te stellen, dat de mensen nu eenmaal hun gebreken
hebben en dat deze gebreken lang niet altijd tot minderwaardigheid leiden. Op zichzelf
gezien is dit zeker al een verdienste van dit boek van Anton van Duinkerken, waarin hij
schrijft over de bultenaar Esopus, de blinde Homerus, de jichtlijder Erasmus, de dove
Ronsard en de lelike Andersen.
In de „opdracht aan Kees Meekel" zegt van D. : „Zoo is de mensch gebouwd, dat zijn
ellendigste gebreken dikwijls de voorwaarden worden tot zijn schitterendste heerlijkheid ",
en : „uit doem en uit ellende rijst soms het rankste lied". De schrijver tracht dit uit het
werk van bovengenoemde „gebrekkigen" aan te tonen. Tevens levert hij hiermee, naar
hij zegt, een inleiding tot de fabel, het epos, de satyre, het lierdicht en het sprookje.
Alles bijeen een niet geringe opgaaf. Vooral niet wanneer men dit, zoals van D.schrijft,
in een heerlike zomer ter verpozing doen wil. De verhouding tussen lichaam en l ichaamsgebrek enerzijds en geest en geestelike prestatie aan de andere zijde, is stellig niet zo
eenvoudig en causaal van aard, als van D. ons wel wil doen geloven. Het gevaar datgene
te vinden wat men wil vinden, is zeker niet denkbeeldig.
't Is wellicht het beste dit boek te lezen, zoals het geschreven werd : in een heerlike zomer
voor onze verpozing.
Dan kunnen we onze vragen om meer documentatie, strenger betoog, meer bewijs en
minder bewering — zwaarwichtige vragen naar echtheid en wáárheid — wellicht de toegang tot ons vakantie-oord ontzeggen.
Maar ook hiertoe deugt het boek feitel i k niet ; daartoe zijn sommige stukken (over
Homerus en Erasmus b.v.) te patheties en te zwaarwichtig. Epos, satyre en lierdicht (Ronsard) laten zich niet zo gemakkelik ter verpozing gebruiken. Wèl de fabel en het sprookje.
Die zijn dan ook het beste. Toch staan er overal in dit boek goede dingen, rake, scherpe
opmerkingen. Wie het in handen krijgt leze eens wat van D. zegt over de Renaissance
(De Dove Ronsard, blz. 143 v.v.). Te eniger tijd zal het nodig zijn ons met deze roomse
beschouwing van Humanisme, Renaissance en Reformatie bezig te houden en er op te
antwoorden ook.
Alles bijeen een boek dat een kruising is van krantenartikel, „wetenschappelike" beschouwing en litterair essay en dat, zoals dit bij bastaarden meer schijnt te gaan, eer de lasten
dan de lusten der rasonzuiverheid ontving. TOM DE BRUIN.

Littoria door C. en M. Scharten-Anti n k. Uitgave: Wereldbibliotheek,
Amsterdam-Sloterd i j k, 1935.
De schrijvers hebben zelf iets gevoeld van de hach l i j kheid van hun ondernemen om in
dezen tijd dit boek — dat toch eigenlijk een verheerlijking is van het fascistisch regime
en van den persoon van den Duce in het bizonder — te doen verschijnen, getuige hun
woord vooraf, waarin zij trachten Ital ië's houding ten opzichte van Abessynië te verklaren
en een igszi ns te vergoelijken. Beter pleitrede voor Ital ië's vredeswerk dan deze inleiding
is echter het boek zelf. Want dat is geschreven in enthousiasme, het werk van het
fascisme is beschouwd door de oogen van de boeren, die opzien tot hun Duce. De
nuchtere Hollander heeft toch zeker heel gauw de pose van den Duce door als hij zelf
een morgen op de dorschmachine staat en zich het loon van lossen arbeider laat uitbetalen ! En een Hollander is toch zeker de rekenkunst nog wel zoover machtig om te
weten, dat de steun en de belooningen, die hier met fanfares en trompetgeschal aan de
boeren uitgereikt worden, niet halen bij de bedragen, die onze eigen regeering zonder
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eenigen ophef elk jaar weer aan den boerenstand ten koste legt ! Maar dat is het wonderlijke juist : je kunt in Italië geen nuchtere Hollander blijven. Als je tegenover den Duce
staat en zijn korte, felle zinnen over je heen hameren, dan word je toch aangeraakt door
de macht van die persoonlijkheid, dan neemt het laaiend enthousiasme, dat om je heen
golft, je mee op, of je wilt of niet. Daarom is het zoo begrijpelijk, dat dit boek niet
objectief is en niet critisch, maar dat het warm is van vereering en dankbaarheid. En
dat alleen al doet weldadig aan, welke bezwaren er dan verder ook mogen zijn. Al te
veel worden we vergast op romans vol cynisme, zonder eenig uitzicht, troosteloos. Hier
is tenminste een boek met idealen, al zijn die idealen dan ook zeer aardsch.
In het „Voorspel" geven de auteurs een levendige kroniek van de pogingen tot drooglegging der Pontijnsche moerassen. En dan komen we mee aan met den landverhuizers trein uit het Venetiaansche, die de boeren door den nacht brengt naar hun nieuwe
tehuis. De stemming in zoon nachttrein vol menschen en kinderen en pakken is prachtig
weergegeven ; ieder zit er met zijn zorgen, de oude moeder denkt aan het poovere
verhuisboeltje achter in den goederenwagen en de jonge vrouw aan haar man, die telkens
den trein doorzwerft. En de kleine kinderen huilen en als de morgen aanlicht, zijn ze
allemaal landerig en verkleumd en toch begeerig naar het nieuwe, dat nu komen gaat.
En als ze eenmaal in hun hemelsblauwe hoeven zijn met de zwartbegaasde vensters, begint de pioniersstrijd met het brake land, dat zijn vruchten moet geven. De schrijvers
hebben hun belofte uit het „Voorwoord" gestand gedaan : dit boek is een roman van
de boeren geworden, al stijgt het niet tot de hoogte van een epos, zooals zij het aanduiden. Er is een onverbrekelijke eenheid tusschen het familieleven der Toso's en
hun worsteling om het bestaan op deze nieuw-gewonnen aarde. „Menschen en gewassen
rijpen" heet één hoofdstuk en zulk een titel karakteriseert het boek. Ook de verandering,
die dit nieuwe, ruimere bestaan, hoe moeilijk het in het begin dan ook is, in de zielsgesteldheid der menschen teweegbrengt, is hier en daar met een enkel trekje fijn geteekend. En wie nog mocht twijfelen aan de macht van Mussolini's persoonlijkheid tegenover zijn Italianen, vindt hier de volkomen aannemelijk gemaakte „bekeering" van den
wantrouwenden bolsjewiek Alfredo tot vurig fascist.
Het godsdienstige element in het leven der boeren is zeer vaag, maar dat moet ons
in het ltaliaansche land niet verwonderen.
Zoo kan het dus wel eens goed zijn over dit vredeswerk in zuidelijk-fascistisch tempo
te lezen. Daar komen onze gedachten dikwijls niet aan toe, omdat ook bij reizen in Italië
overal het barsche m i l itai risme zich aan ons opdringt en het ons bijna onmogelijk maakt
dit land anders gekarakteriseerd te zien dan als soldaat in stormtenue, de bajonet op
het geweer, gereed tot den aanval. Zooals de wacht stond op de trappen van de „Mostra
della Revoluzione fascista". — Maar er is toch ook eene andere zijde en die wordt ons
getoond in dezen roman. En we zijn vanuit de verte nuchter genoeg om de deugden
van het fascisme met een korreltje zout te nemen.
G. SEVENSMA-THEMMEN.

Het leven zonder einde door Elisabeth Zernike. Amsterdam, Em. Querido
N.V., 1936.
Het talent van Elisabeth Zernike heeft zich allengs ontwikkeld tot een talent met zeer
beperkte mogelijkheden. Men mag dezen gang van zaken betreuren, daar tegenover staat,
dat zij binnen de beperkingen, die zij zich — naar het ons voorkomt : niet altijd met even
groote noodzakelijkheid -- heeft opgelegd, een proza schrijft, waarvan men niet anders
zeggen kan dan dat het in zijn soort „meesterlijk" is. Het bekende woord van Goethe, dat
hier van toepassing is, heeft zijn waarheid in den loop der tijden nog niet ingeboet.
En het lijkt ons, dat tegenwoordig, nu er zoo slordig en vaak zoo ergerlijk oppervlakkig
geschreven wordt, het zijn voordeel hebben kan, indien men als schrijver of schrijfster
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in de leer gaat bij een figuur als Elisabeth Zernike. Want naast haar zelf-beheersching bezit
zij een zuiverheid en een eerlijkheid in de psychologische uitbeelding van haar sujetten,
die schaarsch geworden zijn in de hedendaagsche letterkunde.
Vooral haar dialogen -- het is reeds meermalen opgemerkt — zijn voortreffelijk van klaarheid en gespannen kracht. Ook in dit boek vormen zij de kern van het verhaal. Zij moeten
het resultaat zijn van een zeer geduldige en aandachtige observatie van het menschel i j k
zieleleven.
Van „een geschiedenis" kan men eigenlijk bij de boeken van Elisabeth Zernike nimmer
spreken. Zij hebben alle slechts één geschiedenis en dat is de tragiek der menschelijke
liefde (dit laatste woord genomen in zijn ruimen zin). Deze tragiek is het, waarmede de
schrijfster van haar eersten roman af geworsteld heeft en die haar niet loslaat, ook al is
er langzamerhand een zekere mildheid gekomen in haar pessimistische levensbeschouwing.
Deze levensbeschouwing dateert --- dat is ook in dit boek zeer duidelijk waar te nemen
uit de negentiende eeuw. Zij is ontstaan uit het rationalisme en liberalisme, dat in de tweede
helft van de vorige eeuw hoogtij vierde, en heeft zich daar niet van kunnen losmaken.
ja, men zou misschien nog beter kunnen zeggen, dat zij o n d e r d e n d r u k van dit
rationalisme en liberalisme als een machteloos verzet tegen hun „waarheden" is ontstaan.
Wanneer men b.v. ziet op de verhouding tusschen Heleen (de hoofdpersoon uit het boek)
en haar vader, dan wordt men gewaar, dat er in het opgroeiend meisje telkens een verzet
leeft tegen de paedagogie van haar vader, die typisch de paedagogie is van het 19de
eeuwsche rationalisme, doch dat dit verzet zich buigt onder het vaderlijk gezag.
Hier wordt gebogen ; en als wij letten op het einde van het boek, dat grauw van resignatie is, moeten wij zeggen : hier wordt krom gebogen, hier is v e r-bogen. Doch de
schrijfster aanvaardt dit. Ziet zij zelf de verbuiging niet ? Of houdt zij haar voor niet zoo
belangrijk ? Wij weten het niet, maar één ding is zeker : het leven, dat ons in dit boek
wordt uitgebeeld, is zonder uitkomst, het is in een verschrikkelijken, adem -beklemmenden
zin, zooals de titel van den roman aangeeft : een leven zonder einde.
Maar laten wij oppassen en niet de fout maken, omdat wij zoo gaarne aan de troosteloosheid van dergelijke levens zonder einde voorbij zouden willen zien, te beweren dat zij
niet bestaan en dat zij enkel producten zijn eener éénzijdig gerichte scheppende fantasie.
De bittere armoe van deze levens roept om onzen rijkdom. Doch wee ons, indien wij
in de bontjassen van onze „principes" tot deze armoede komen in plaats van in de
naaktheid van ons geloof.
Van de ku isch heid, de zuiverheid en de eerlijkheid, waarmede het beeld van deze armoede
geteekend werd, kunnen wij nog heel veel leeren in elk geval. R. H,

Sloeberke Slob en Landwegbaronnen door W. Laatsman. Den Haag,
J. N. Voorhoeve, 1936.
Beide boeken zijn bedoeld als Evangelisatielectuur. Ongetwijfeld vormt deze lectuur een
respectabel genre en wij zijn de laatsten, om er kwaad van te spreken. Het zou echter
zijn nut hebben, eens te onderzoeken, wat Evangelisatie-lectuur feitelijk b e d o e I t. Is
het, in de ietwat methodistisch klinkende terminologie uitgedrukt, niet : „Het brengen
van de Blijde Boodschap des Evangelies" ? Is het streven van dit soort werken en werkjes
niet allereerst en allermeest : „zielen te brengen tot den Heere Jezus" ?
Wanneer dat zoo is, zijn de bedoeling en het streven alleszins de moeite waard, dat
ze op de allerbeste wijze worden gediend. Dan komt het er op aan, de beste methoden
te vinden (met opzet gebruiken we de meervoudsvorm), de juiste woorden te kiezen,
welke zoowel door eenvoudige als meer ontwikkelde lezers kunnen worden begrepen.
Een Evangelisatie - geschrift behoort recht op het doel af te gaan, en te knoopen aan
algemeen menschelijke ervaringen in het leven en vólle ernst te maken met de realiteit
van dat leven. Wij meenen, dat de geschriften van het Tractaatgenootschap „De Licht166

drager" aan deze eischen voldoen. Iets zeer belangrijks hebben de brochures uit die
serie vóór op de uitgaven van verschillende firma's die Evangelisatielectuur samenstellen,
uitgeven en verspreiden. Dit nl. dat daarin het woord gericht wordt tot degenen, die den
Bijbel niet kennen en die vreemd staan tegenover het Christendom, hetzij ze ervan zijn
los geraakt, hetzij ze er nimmer mede in aanraking zijn gekomen. Zoo gemakkelijk bezigt
het Evangelisatie-werkje de taal en de stijlmiddelen van den kansel. Deze terminologie
wordt door den a-religieuzen leek niet begrepen en zij schrikt hem af. Vele tractaten
en brochures met uitnemende bedoelingen missen hun doel, omdat de schrijvers ervan
zich niet van den aanvang af en doorloopend rekenschap geven van het feit, dat zij zich
niet richten tot geloofsgenooten doch tot menschen, die hun taal niet verstaan af niets
van hun intenties moeten hebben. Het appelleeren op diverse Bijbelteksten en -gedeelten
heeft dan ook in zulke geschriften niet den minsten zin.
Deze opmerkingen bedoelen alleen, er met nadruk op te wijzen, dat hetgeen men de
methodiek van het Evangeliseeren in woord en geschrift zou kunnen noemen al te zeer
wordt veronachtzaamd.
Deze beide boeken van den heer Laatsman, waarvan wij de titels hierboven noemden,
zijn Evangeliseerende geschriften in verhaalvorm. Het staat voor ons vast, dat de verhaalvorm niet bij uitstek geschikt is voor dit doel. Het verhaal is een kunstvorm met een
eigen waarde en met eigen bedoelingen, het daarenboven nog een andere taak opdragen
is niet alleen aesthetisch ongeoorloofd, doch heeft ook ernstige bezwaren t.o.v. de
opgedrongen taak.
Maar we staan hier voor verhalen, die de strekking hebben op de een of andere wijze het
Evangelie te verkondigen. Of, met andere woorden : te vertellen van de liefde van den
Heere Jezus tot arme zondaren. Dus hebben we uit te maken, allereerst, hoe deze
werkjes als verhaal geslaagd of niet geslaagd zijn.
Het komt ons voor, dat de auteur de werkelijkheid van het leven simplistischer maakt
dan verantwoord kan worden. Met name compareeren in „Sloeberke Slob" een aantal
menschen, wonend en werkend in Vlaanderen, die ternauwernood den indruk maken
op den lezer, dat ze voluit m e n s c h e n zijn, zooals men ze in de steden en dorpen
van Vlaanderen vinden kan. De menschen, zooals Laatsman ze voorstelt, doen wat Felix
Timmermans-achtig aan. Goed gezien, kiest de schrijver alleen die tafereeltjes uit hun
samenleven, die gedeelten uit hun gesprekken ook, die hen ons doen kennen als ongeloofel i j ke naïvel i ngen.We willen graag gelooven, dat vele Vlaamsche plattelanders naïef
zijn, dat hun geestelijke horizon uiterst beperkt is, doch in Laatsman's boek doen ze
alleen naïef en beperkt wanneer en zoolang dat in de kraam van den auteur te pas
komt en met den gang van zijn bedoelingen overeenstemt. De kinderachtige wijze, waarop
Sloeberke zich gedraagt bij den dood van zijn vriend, zijn overpeinzingen in den nacht
daarop en nog zooveel meer dingen zijn ongeloofwaardig, want ze stemmen niet overeen
met de handelingen en met de denkwijze van eenvoudige, simpele Vlaamsche menschen.
In „Landwegbaronnen" komen allerlei menschen voor uit de laagste volksklasse. De wijze,
waarop schrijver af en toe deze menschen enthousiast en spontaan voor het Evangelie
doet kiezen is evenmin in overeenstemming met de ervaringen welke wij allen hebben
van de manier, waarop menschen, niet slechts uit de beschreven, doch ook uit andere
volksklassen tegenover den Bijbel en de prediking van het Christelijke geloof staan.
Met andere woorden : Laatsman heeft een wel wat romantisch beeld geteekend van zijn
figuren en van hun houding jegens „het Evangelie ". Het is jammer, dat men zijn beide
verhalen niet gelooven kan, dat men daarin niet een nuchtere, zakelijke weergave van
werkelijkheid vindt, van werkelijkheid, die in contact komt met de Boodschap van Jezus
Christus. Want de schrijver kan ongetwijfeld boeiend vertellen. Zooals zijn werk nu is,
blijkt het een ongewijzigde voortzetting van den arbeid van vroegere generaties en ligt
er geen aanwijsbaar onderscheid tusschen „Jessica's eerste gebed" van 'n goede vijftig
jaar geleden èn zijn beide boeken. Alleen een verschil in taal en stijl.
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Wanneer Laatsman en anderen er zich eens ernstig toe zetten, de weergave van de levenswerkelijkheid niet te kort te doen ten behoeve van den lezer en den goeden afloop, zou
daarmee in de eerste plaats het genre der Evangelisatielectuur gediend zijn. En heel misschien ook nog wel, via het verhaal, de literatuur......
P. H. M.

Inleiding tot de Stilistiek, door W.
Batavia. 1935.

Kramer. Bij J. B. Wolters, Groningen-

Tusschen theorie en practijk bestaat een schakel, welke door velen gezocht, door
weinigen gevonden wordt. Wanneer verfijnde theorie zich paart aan verfijnde practijk,
dan baart de laatste artisticiteit, welke zich kan ontwikkelen, of ontbloeien tot
a e s t h e t i c a. Die ontwikkeling gedijt naar de mate van het gevoel, hier : taalgevoel.
En wel, taalgevoel, dat gewonnen is op den bodem van het taalbegrip.
Als men van stijl spreekt, hoort spreken of leest, dan denkt men onmiddellijk aan schrijfk u n s t. Niet het schrijven van de pen of de machine, maar den bouw of den vorm van
het geschrevene. Dat is dan : een aantal woorden tot schoone zinnen samengevoegd, en
die zinnen weder te zamen gevoegd tot één schoon geheel. Een woorden -compositie, hetzij
fuga, hetzij opus. Het resultaat kan tweeërlei zijn. Men kan uit schoone zinnen een minder
schoon geheel opbouwen, of : uit minder schoone zinnen een schoon geheel vormen.
Hier oordeelt slechts de waardeering, en niets anders. De a b s o I u t e a e s t h e t i e k
kent slechts : één schoon geheel, dat z i c h opgebouwd heeft uit schoone deelen en onder
schoon demonstreert zich uitsluitend in de verhoudingen en ver--deln.Htcrio
bindingen onderling tusschen de deelen en onderdeelen. Deze wordt gevoeld, niet gezien
of gehoord. Want gehoord is zij slechts genaderd tot het artistieke. Men kan ook wel de
elementaire stijl ontwikkelen tot artistieke. Maar men bereikt dan meestal niet meer dan
literaire literatuur. -- Het antwoord op de vraag : Wat is stilistiek ? is daarom niet zoo
één, twee, drie te geven. Men kan wel theoretisch onderscheiden : Elementaire Stijl erg
Aesthetische Stijl of Stilistiek. Waartusschen dan komt te staan de reeds genoemde artistieke, welke een bewijs mag heeten van gefaalde, want niet geslaagde Kunst. Want de
vóór-werkwijze en ontwikkeling tot aesthetische uiting is langs een geheel anderen weg. —
De Elementaire Stylleer is onderrichtend van buiten uit, d.i. doceerend ; schrijft voor
h o e het moet. Dit is een d o e n. Doch de Stilistiek of Aesthetische Stijlleer is ondervindend, empirisch opsporend. Dat is een o n d e r g a a n, een w o r d e n.
De elementaire stijl is allereerst gefundeerd op het taaib e g r i p en bedient zich van het
aanwezige taalgevoel.
De stilistiek, daarentegen, is de ontroerend schoone ontbloei ï ng van het taalg e v o e I,
en bedient zich van het taalbegrip.
uitvoerig te zeggen en te verklaren in een zoo gaven en afgeronden vorm, met
Dit
een rijkdom van beelden en voorbeelden te aanschouwelijker gemaakt, mag een prijzenswaardig werk heeten. Zulk een werk heeft K r a m e r ons gegeven in zijn : „I n 1 e i d i n g
t o t d e S t i I i s t i e C. -- Inderdaad heeft Kramer onze qualitatieven voor zijn werk
als minimum gesteld. Zonder schooisch of schoolmeesterachtig te zijn, onderricht hier
de allesbeheerschende leeraar. En zoowel de student als de leeraar ; de beminnaar zoowel
als de beoefenaar van onze letterkundige Kunst, vinden in dit werkje een onmisbaren
schat. Kramer's vorschers-virtuositeit leidt ons in dit labyrinth met een zoo groote zekerheid, dat we nooit zullen missen. Het Register, achter in het werk, is een uitstekende
wegwijzer. Kramer's Inleiding tot de Stilistiek zal velen tot dankbaarheid stemmen.
C. THUNISSEN.
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AMERIKAANSCHE NEGERLYRIEK`)
VERTAALD DOOR JAN H. EEKHOUT

EEN NEGER BEN IK
Een neger ben ik:
Zwart als de zwarte nacht,
Zwart als het diepste hart der wouden van Afrika.
Een slaaf was Ik:
Caesar gebood mij trappen te boenen
ik heb Wash i ngtons schoeisel gepoetst.
Arbeider was ik :
Mijn handen baarden de pyramiden
ik mengde de mortel voor het Woolworthgebouw.
Een zanger was ik:
Van Afrika naar Georgia
Torste ik het lied van mijn leed
De ragtime schiep ik.
Een offer was ik:
in den Congo hieuwen de Belgen
Mij de handen af;
Nu lyncht mij Texas.
Ik ben een neger:
Zwart, zwart als de zwartste nacht,
Zwart, zwart als het diepste hart der wouden van
Afrika.
LANGSTON HUGHES
) Uit een binnenkort bij de Uitgeversmij. „Holland" te A'dam te verschijnen bundel „De Neger zingt ".
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EEN ZWARTE VROUW SPREEKT:
Ach, klop niet aan mijn deur, mijn kind,
Het beschermend bloed te verlaten.
Je weet niet hoe rnenschen zijn, mijn kind,
Hoe helsch zij elkander haten.
De aarde : ze smaakt zoo bitter, mijn kind.
Hoe zou je op de aarde nog hopen !
Wacht, wacht tot wij in den hemel zijn, kind.
Dan gaan alle deuren open.
En klop niet aan mijn hart, o kind.
Het doet me nameloos lijden.

k houd mij doof, ik houd mij blind.
Maar hierboven zal God jou bevrijden.
De menschen van deze wereld, mijn kind,
Ze beduiden smart en gevaren.
Wees stil, wees stil, o kind, mijn kind.

Ik wil, ik mag je niet baren.
GEORGIA DOUGLAS JOHNSON
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IK VERACHT U NIET
'k Veracht u niet.

Ook gij zijt schoon.
Ik krenk u niet
Met wederhoon.
Ik ken geen haat.
Ik droom niet van
Toekomstige macht
Die eens bepaalt
Wraak en gericht.
Ik, zwarte man,
Schouw uw gelaat,
Denk mijn gelaat,
En weet, hoe kracht
Aan beide ontstraalt,
en licht !
Maar waarom kwelt
Gij, blanken, mij ?
Ach, waartoe kwelt
Gij, blanken, mij ?
LANGSTON HUGHES
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SPIRITUAL
Breekt groot door den nacht het Morgenlijk rood
Dan ga ik naar huis op de wolken.
Haalt mij weg uit mijn arbeid de vorstelijke dood -Dan ga ik naar huis op de wolken.
Als gij mijmeren zult, waar ik heen ben gegaan —
Dan ga ik naar huis op de wolken.
ik klop aan de poort van den hemel aan —
Ik ga naar huis op de wolken.
ik ben maar een schamele zwerveling —
Ik ga naar huis op de wolken.
Met de engelen sta 'k voor Heer Jezus en zing
Ik ga naar huis op de wolken.
O Gij, mijn Verlosser, Die alles schiep
Ik ga naar huis op de wolken.
Hier staat Uw soldaat en volgt Die hem riep -I k ga naar huis op de wolken.
Onbekende Dichter

172

GEBED
Doe mij niet haten, o Heer!
Zonder erbarmen
Morzelt de wereld
Mijn kleine rust —
Altijd weer......,
Drijft mij op uit den slaap,
Doorteistert mijn droom,
Dooft mijn arme
Hoop
Altijd weêr.
Doe mij niet haten, o Heer!
Mijn dag is nacht.
Groen glinsterende slangen
Schuifelen ringsom mij,
Omstrenglen mij,
Zoeken
Si jf lend mijn hart —
Altijd weêr.
Ach, maak mij blinkend
Van liefde, Heer!
Vervul mij met U —
Immer meer !
Dat de angstig
Flakkerende
Hoogaltaarvlam
Sti 1 staat,
En steil —;
Dat haar zuivere pracht
Den gri m m igen nacht
Dezer smartelijke ster
Wit maakt en vol heil —
Eeuwig, Heer!
GEORGIA DOUGLAS JOHNSON
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BLUES VAN HET NOODLOT
Diepe sneeuw en naakte voet.
Beestenleven leven.
Scherpe koude. Stukke voet.
Nutteloos voortgedreven.
Lijf de straten door gesleept.
Geen wou arbeid geven.
Zag een herberg. Ging er in.

In geen week gegeten.
Vroeg om brood. Toonde mijn voet
Bloedig rauw gereten.
Waard vroeg centen. Heeft mij toen
Op de straat gesmeten.
Was lang achter met de huur.
Oude kon niet wachten,
Nam mijn schatten in beslag.
Sloeg haar in gedachten.
Greep haar enkel bij den arm.
Honderd dage' en nachten.
Honderd dage' en nachten cel.
Droevig en gebogen.
Staren naar mijn naakte voet.
Staren naar het hooge
Treiterende tralieraam.
Stom. Met leege oogen.
LEWIS ALEXANDER
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AB. VISSER

PUK"
Je moet niet denken dat je veel schoolgrappen beleefd of uitgehaald hebt, als je op een
H.B.S., een Gym of een Kweek geweest bent. Dat beperkt zich meestal tot een zeker soort
en beweegt zich steeds binnen dezelfde, enge kring. Je hebt eens de bank van een sulligen
leraar met krijt besmeerd, zodat hij te onpas een wit zitvlak toonde aan een proestende
klas, of je besproeide vanaf het fonteintje de klas met water, vooral zorgend dat je 't
liefste meisje daarbij vrijwaarde — en dat is leuk, welzeker, maar dat is ook ai. Neen,
als je meent, dat je op je middelbare school heibel geschopt hebt, ben je er naast.
Dan zijn ze op de Ambachtsschool heel wat meer mans.
Misschien is het nu wat minder erg dan vroeger, toen de oude „Keet" er nog stond.
Je moet er Driekus van Veen, die nou meesterknecht bij Roderberg is, maar eens op navragen, of anders Sprotje Brinkman, de smid uit de Speldegang -- die zullen je dingen
vertellen waar je van achterover slaat, of die je op zijn minst niet gelooft. Zij zullen je
vertellen hoe de jongens van Timmeren III eens hun leraar, de zenuwachtige „Triller" —
die nu zowat tien jaar dood zal zijn -- uit wraak, voor een onbehoorlijk pak strafwerk
in een kist gestopt hebben als een Hugo de Groot tegen wil en dank, hoe ze daarna
het deksel er op spijkerden, het hele geval te trap opsleepten, en hem voor de keus
hebben gesteld : strafwerk intrekken of naar beneden gekegeld worden.
Ze zouden je vertellen hoe een paar tweedeklas electriciens eens de hangsloten van wel
vijftig kleedkastjes hebben dichtgesoldeerd.
Dat was voorheen, en ik zeg je, dat een leraar behalve een harde stem, ook harde knuisten
moest hebben, wilde hij de baas blijven. 't Is wel iets beter geworden sinds de nieuwe
keet er gekomen is met een oorlogsjeugd, die meer nerveus dan ruw, meer verfijnd dan
spontaan is, maar ik verzeker je, dat er nog gekke dingen gebeuren. 't Is me ook wat,
een school met zeshonderd knapen in manchester broeken en boezeroentjes, vermaakt
van pa's afleggers. Daarboven troont de directeur -- die een „heer" is en geaffecteerd
spreekt — met aan zijn rechterhand de onderdirecteur, de vervaarlijke „Brok ", en aan
zijn linker de meisjesachtige boekhouder, die Stoit heet, maar dien de jongens „Cipel"
noemen. Dan heb je nog de concierge, een geweldig mens, een enakskind, die je, zo te
zeggen, ondersteboven kan krijgen, door alleen maar naar je te wijzen.
ja, 't is wel heel wat minder erg geworden nu de nieuwe school van enkel glas en beton
er staat, maar toch, het oude onverschillige Ambachtsschoolbloed kruipt nog waar het
niet gaan kan. Er gaat bijna geen dag voorbij of op „'t Zandje" naast de fietshokken is
een knokpartijtje, waar slechts de concierge een eind aan vermag te maken, door met zijn
daverende stem te roepen : „Is 't weer zo !" Hij raakt ze niet aan, want hij breekt niet
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graag een paar van die peuters — 't zou maar ongenoegen geven met de ouders —
trouwens, 't hoeft ook niet, want de bazu i nstoot van zijn waarschuwing jaagt ze uit elkaar
met de kreet : „pas op — de Stier !"
Dat is buiten de school.
In de school zelf haalt elke klas, dat is te zeggen, elk vak, zijn eigen karakteristieke moppen
uit. 'k Zal maar zeggen als je timmerman of meubelmaker bent, dan moet je niet raar
opkijken, als ze een hele, uitgevouwen krant zomaar op je rug plakken met superieure
houtlijm, of als ze je met een paar man te pakken nemen, om je hoofd een schroefblok
gooien, het ding — dat precies om je hals past — vastleggen, het handvat tussen een bankschroef draaien — wat je op de knieën brengt — en je zo een half uur gevangen houden.
Dat kan, want je kunt met je handen de bankschroef niet bereiken. De bankwerkers
laten de stookvuren ópploffen en de electriciens halen gekheidjes uit met zwakke stromen.
Min of meer uit de toon vallen de kleermakers. Het zijn toch ook eigenlijk geen vak
Ze zien er wat netter uit, en vertrouwen kun je ze niet helemaal. Als je ergens rustig-lui.
staat, en je voelt plotseling een naaldpunt gemeen ver in je achterste, reken dan maar,
dat er een kleermaker — stofvreter noemen ze zo één — in de buurt is. Het gekke is,
dat je ze niet door elkaar durft rammelen, want met hun jasjes en vesten vol spelden
zijn 't net stekelvarkens. Nee, waarlijk, blijf ze wat uit de buurt.
Ik zei het reeds, vroeger waren ze niet voor de poes, de jongens van de Keet, maar
tegenwoordig durven ze er ook nog wel wezen. Vooral -de derde klas meubelmakers.
Dat wisselt natuurlijk wel eens. Soms is Timmeren 111 de beruchte klas, dan weer Schilderen 11, maar dit jaar is het dan Meubelmaken III.
Komt er een jongen bij Brok : „z'ebben m'n inkt weggemaakt ", dan stapt deze naar Meubel maken III, komt plomp als een lekke luchtballon neerstrijken en informeert dreigend :
„Wie van jullie heb gisteren in 't tekenlokaal van meneer Zijlstra een inktflessie leeg gezopen ?"
De jongens weten, Brok is gevaarlijk als hij moppig is. Hoe moppiger, hoe gevaarlijker,
en ze zwijgen.
Misschien heeft er één 't ongeluk uit te barsten : „Het een van ons dat juist gedaan ?"
Dan zegt Brok --en berg je maar op — „ z0000 1...... heb jij dat gedaan ! Als ik 't niet
gedacht had. Morgen een nieuw flessie meebrengen, gesnapt ?"
Nou, en dan moet je niet proberen het te vergeten. Je moet betalen ; je zit immers in
Meubelmaken II!, en dan geldt geen excuus. Aan zo'n geval zit nog een mooie bak vast.
't Zit zo. Dat kleine roodharige pummeltje Bartel van Lier, overkwam het eens, dat-ie
zo een potje inkt moest meenemen, en 't natuurlijk niet deed. Maar Brok kwam de dag
daarop met zijn statige branie de werkplaats binnen : „Zo, eh...... waar zit je, juist, jij
daar...... geef maar even op! je weet wel !"
Maar dat pummeltje gaf niks ; zei alleen : „'k heb 't niet gedaan, en ik geef geen nieuw.
'k Ben niet van de bedeling ".
Nee maar zeg, t o e n het gezicht van Brok.
De jongens in spanning. Moet je net Brok kennen.
„Vanmiddag geef jij me vijfhonderd strafregels ! Begrepen ?" zei hij met een hese stem,
die uit zijn buik scheen te komen,
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Hij had zich al omgedraaid om weg te gaan en 't was doodstil in de klas, maar toen zei
ineens die kleine, handige Bartel : „Meneer, as meneer van duizend regels terug het".
Je had dien Brok moeten zien. Hij nam zowaar het pakje papier aan -- Bartel had altijd
in voorraad, want hij verkocht ze de 25 voor een cent — en ineens begon ie me daar
te lachen — geweldig...... en de Baas lachte mee, en de jongens vanzelf ook. Brok draaide
schokkend de deur uit, en in de gang kon je hem nog een keer of wat horen
nabrullen.
Ondertussen blijft Meubel maken !11 het zwarte schaap, nou, en eerlijk gezegd, daar is
ook wel reden voor.
Van de leraren kunnen alleen Duns en de Baas zo'n beetje orde houden, bij de Luit daar
gaat het, maar Puk, de vakteken leraar, heeft niets in te brengen — nee, waarlijk, als ik
zeg niets, dan zeg ik het volkomen juist. Puk is klein en dikhoofdig, dat is al één ding
om het tot mikpunt van plagerijen te maken. Hij is bovendien tamelijk doof, zodat jebehoorlijk hard kunt praten, zonder dat hij er iets van verstaat, dat is twee, en dan, zijn
leslokaal is van geweldige afmetingen. In gewone middelbare scholen vindt je niet zulke
lokalen. Een gymnastiekzaal is er, zo te zeggen, nog maar een washok bij.
Die zaal is het summum van klassikale vrijheid. De mooiste plaatsjes zijn bij de ramen aan
de straatkant, en de allermooiste plaats is de achterste hoek. Vandaar overzie je de hele
klas, en ontdekt alzo elk gevaar, dat zich in de vorm van den leraar, van de altijd onverwachts verschijnende Brok, of van een handig geworpen papierprop, kan opdoen.
Die plaats is van Coen Busser. Daar is nooit om gevochten en nooit over gedelibereerd.
Het spreekt vanzelf dat Coen daar staat. Toen de jongens voor 't eerst leskregen in 't
grote lokaal, stormden er wel vijf op die hoek af, maar Hans van der Wal was er 't
eerst met een triom phantel i j k : ,,ik heb 'm !" Als altijd kwam Coen 't laatst de klas
binnen met zijn komieke waardigheid, keek eens rond, en stapte naar Hans toe. Die was
al ijverig aan 't uitpakken van zijn tekendoos. Coen wachtte tot hij daarmee klaar was en
zei : „dat had je niet moeten doen kerel !"
„Niet moeten doen ?" vroeg Hans achterdochtig-verbaasd.
„Neen ", zei Coen, „want nou moet je die rommel weer inpakken ook !"
„inpakken ? ?"
„Ja, natuurlijk, want dat is mijn plaats !"
Hans ging. Inwendig razend natuurlijk. Maar jawel, als Coen zegt : „dat is van mij ", dan
is dat zo, en daar valt niet aan te tornen. Niet dat die Coen een mispunt is, helemaal niet ;
maar dat is zo de wet van het primitieve overwicht. Zijn verschijning en zijn manier van
doen maken dat uit. Dat had die Hans toch moeten weten, want nou sloeg -die een vieze
flater, en wist niet beter te doen dan te zeggen : „wacht maar !"
Maar Coen reageerde daar niet op. Hij wist dat het de onmachtige kef-kef was van het
pinkertje tegen den buldog, en hij nam rustig zijn plaats in ; en niemand die het nu
nog waagt er naar te talen. Vandaar bestuurt Coen alle moppen en organiseert alle pesterijen, maar ook bezweert hij ze, als ze te ver gaan of te grof worden. Hij is een uitstekend
klasse-aanvoerder.
`t Is Dinsdagmiddag, en, wonderlijk, al een half uur achtereen wordt er rustig gewerkt.
Trouwens, er kan nog heel wat gebeuren, want deze tekenles duurt de hele middag.
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Puk is aanhoudend vervuld van een lichtevrees, terwijl hij wandelt van tekentafel naar
tafel, en constructies verklaart of fouten ontdekt. Zo nu en dan recht zich even een gebogen rug, en mompelt één der jongens iets, maar Puk is op zijn hoede. 't Is beter, niets
toe te laten ; dat alleen zal de rust kunnen doen blijven ; en zijn venijnig „sst-sst-sst"
gaat als een schot hagel naar den mopperaar.
Coen zit op een bankje en slijpt puntjes aan zijn passerpotloden. „Saaie boel ", wrevelt
hij, en tuurt de straat af. Ook al niets te zien. 't Lijkt wel 'n Zondagmorgen. De hele boel
suft. De lucht suft grijs en eentonig, en de straatstenen zijn ergerlijk schoon. D'r is nota
bene niet eens een dienstmeisje aan de overkant, waar je tegen knipogen kunt.
Coen laat het mes rusten, en blaast gedachteloos het slijpsel weg. De vorige week was
't een gijnige boel, herinnert hij zich meesmuilend. Ze hadden aan 't begin van de les een
aantal kikkers losgelaten op banken en vloer. Het was afspraak geweest er elk één mee
te nemen. Nou, d'r waren plomperts bij. Halve konijnen. Jonge-jong, je had die Puk moeten
zien. Hij vroeg in z'n verbaasde ontsteltenis niet eens hoe die vette springers er kwamen.
Hij nam onmiddellijk een tekenhaak, en velde er neer, zoveel hij te pakken kon krijgen.
Toen waren ze allen gaan meppen met hun haken.
„Gooit z' er uit !" had Puk geroepen, ,Gooit z' er uit ! Beesten, Beesten !" Wie hij met
die beesten bedoelde blijft tot op heden een raadsel, maar het was een pan geweest als
nooit te voren. De concierge was op het lawaai afgekomen, had een paar schreeuwers
als pakgoed buiten de deur gezet, en toen was 't eerst rustig geworden.
Puk stond met de haak in de hand, hijgend als der jongens één. De concierge had half mee
spottend gekeken, was weggegaan, en even later weergekeerd met Brok.-lijden,haf
Jonge-nou, dat was wat geweest. Coen hoorde nog de knallende stem van de verbolgen
man. De hele klas had strafwerk gekregen, en niet zuinig ook. Onder doodsestiltewas Brok
de klas uitgegaan ; bij de deur had hij zich nog even met een verachtelijke blik omgedraaid,
langzaam zeggend : „natuurlijk, de meubelmakers l...... Stel !...... Bah !"
Coen overdenkt dit en glimlacht. Hij kijkt andermaal de klas rond. Geweldig, wat een werk
tuurt hij op zijn papier, miert wat met zijn driehoek en bepeinst dat het dwaas--lust.Dan
heid is n u te gaan werken, terwijl hij de halve klas een tekening vóór is. De meesten
modderen nog met hun dameswerktafeltje, terwijl hij al met de dwarsdoorsnede van een
boekenkast bezig is. Wat zal hij gaan doen...... wacht, eerst eens de klas wakker maken.
„Pats", kletst hij zijn takenhaak op de grond...... heb je nou, geen een kijkt op, alleen
Puk draait zich om, en zegt met een smeking in zijn stem tegen Bartel : „kalm jochie !"
Bartel kijkt geërgerd op, zoekt een woord van verweer, maar Coen roept met een armzwaai Puk's aandacht, half brullend : „dee ik meneer ; m'n haak viel !"
Even is er levendigheid in de klas — een paar lachen, kijken geïnteresseerd, maar Puk bezweert: „Nou goed — kalm maar, kalm ".
Het werk trekt weer de aandacht en de stilte keert terug. Puk zucht, en denkt : „gelukkig ",
maar de verveling komt lodener op Coen aan. Een klein duiveltje kittelt hem, dringt hem
tot oproerigheid. Hij stoot zijn voorbuurman Dries aan. Die snauwt achteruit : „Hou op
te klieren — 'k wil wat d o e n vandaag !"
„O, wil je wat d o e n ", zegt Coen ijzig. Hij voelt zich beledigd, en nog meer verveeld.
Als dat zo door moet gaan vanmiddag...... Het duiveltje in hem hitst en hitst. Coen luistert
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gretig, en dan ineens weet hij het. Uit zijn zak haalt hij een klein, verminkt pijpje. Hij
zal het stoppen — méér dan dat, hij zal het roken.
In zijn ogen gloeit de sensatie, en ze trilt in zijn handen, zijn benen, — hij zal roken, zomaar in de klas — nog nooit vertoond ! Puk is vóór bij Hans — de jongens werken —
voorzichtig een lucifer aanstrijken. Niemand hoeft het te merken als hij kucht. En hij
kucht, nerveus, maar het lukt. Een blauw sliertje walm, en een helder geel vlammetje
pijlt naar boven. Coen houdt zijn pijp er bij — zuigt — zuigt — en, daar gaan ze Jan : twee
rookpaffen. Niemand merkt het. Dat 's toch eigenlijk ook weer jammer. Wacht eens, wat
leuks ! Hij zuigt zich weer een mond vol rook en stoot Dries aan. Met een grauw draait
die zich om : „wat nou weer !"
Tegelijk komt uit Coens mond een rookkolom op hem aanzetten. Oei, is me dat wat.
Dries vergeet te schelden — staat met half open mond, en dan ineens, vooruitschietend
dringt hij, geheel mee opgaand in de geheime pret : „La' m' ook eens !"
Maar Coen, trots op zijn geniale inval, schudt tergend - onverbiddelijk zijn hoofd, en zegt
„koop zelf een pijp l"
„Leuk, ha, ha, leuk hoor ", toont Dries z'n teleurstelling, en dan komt er dreiging in zijn
stem geslopen : „dus nee — weet je 't zeker ?"
„Heel zeker !" zegt Coen rustig, want hij is...... Coen, en Dries voelt dit, en begint weer
te dreinen : „toe nou klier, la mij nou ook eens...... één trekkie".
„Nou vooruit, staat Coen edelmoedig toe. Kom hier met je mond. Dries wil de pijp overnemen, maar dat mag niet. Coen wil de steel vasthouden.
„'k Ben geen klein kind", protesteert Dries, „wees toch niet zo flauw man". Dit helpt,
en hij krijgt de pijp. Nu rookt hij. Hij schuift een volle, blauwe zuil rook vooruit, die tegen
het raam aanzweeft, en in een terugkrullende ring vervloeit. Prachtig is het. Ze genieten.
Maar ineens ziet Coen dat Puk naar hen kijkt — 000 — en het bloed stroomt traag en
bonzend naar zijn hoofd. Dries ziet het niet. Die staat met de rug naar de klas, en is
bezig een nieuwe haal te nemen. 't Is ook maar één seconde dat Puk kijkt, dat Coen schrikt,
dat Dries geniet, maar die ene seconde bepaalt alles.
„Weg, weg !" fluistert Coen hees. Genoeg ! Dries weet. De angst grijpt hem koud in
zijn rug — omkijken is bezwijmen. Puks ogen worden klauwen, die grijpend nader komen.
Wat blijft hem over.....
„Weg stommerd !" herhaalt Coen, die ineens vlijtig over z'n werk gebogen ligt. Er blijft
geen bedenken en Dries stopt de pijp in één der tafeltjes, maar de rook in zijn mond zoekt
een uitweg, en hoestend krimpt hij ineen, grijpt z'n zakdoek en buigt zich eveneens met
een knalrood hoofd over zijn werk — hij houdt een potlood vast, maar ziet geen papier.
Hij weet, nog zijn daar Puks ogen vóór in de klas...... of kan het inbeelding zijn — langzaam heft hij het hoofd...... waagt het...... en daar treffen zijn ogen die van de kleine
leraar — groot en dreigend zijn ze — en dan bewegen ze zich naar hem toe, steeds groter
en dreigender. Hij is een schip dat geënterd wordt door venijnige haken, en zich verloren weet. Maar dat breekt de spanning, en hij richt zich helemaal op. Ze staan nu
tegenover elkaar : de leraar en hij. Hij is een hoofd groter, maar het gelaat van den ander
is een verschrikkelijk grimas van woede ; en ineens schiet een vuist vooruit naar de Ia,
en hij hoort zich toesissen : „smeerlap !"
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Nu gaat het beginnen. De pijp wordt ontdekt, en...... maar wat is dat ...... niet zodra heeft
Puk de Ia opengerukt, of een stinkende, zware rook walmt omhoog, langzaam en
schroeiend. Dries grijpt de bank vast. Coen uit een kreet : „Brand !" en onbeheerst stoot
hij het angstig vermoeden uit, dat waarheid blijkt : „de papierrommel brandt !" Andere
jongens komen naderbij, half verschrikt, half geïnteresseerd, misschien wel heimelijk
verheugd. Puk staat maar met de hand aan de la, en krijst al maar : „smeerlap —
smeerlap !"
Hans is de eerste die wat doet. Hij holt heen en maakt de borddoek kletsnat, wringt
die daarna uit boven de la. Sissend dooft het smeulende papier. Vochte rookwolken wijken
uit -- traag en golvend. Dries staat maar te kijken, verlamd van vrees. Dit betekent : van
school gejaagd worden. Er is geen uitweg, er is geen excuus -- het feit spreekt te duidelijk. Hóór, daar is het, schor en verschrikkelijk : „Er uit -- er uit — er uit !"
Drie keer zegt-ie het. Dries telt het dwaas, als bij een klok die de uren slaat -- maar hij
gáát niet — het betekent te veel. Hij voelt zich vastgegrepen worden, hij wordt gestompt,
getrapt zelfs — maar hij is een hoofd groter dan de leraar, en hij blijft staan, zonder verweer, maar onverzettelijk.
En rond hem joelen de jongens. Ze timmeren op de tafels, ze kletsen met de haken en
erug "...
.......
ze hitsen, onverantwoordelijk en onbarmhartig. Een roept hees : „Sla 'm terug"
maar dan ineens houdt de kleine man op ; hij kijkt verstrooid om — wie schreeuwde dat
— hij weet het niet ; maar hij ziet op eenmaal de hels geworden klas, en hij weet dit:
hij raast niet tegen die ene jongen, maar tegen die hele vijandige klas -- hij slaat niet die
tergende knaap voor hem, maar hij slaat onmachtig die hele klas : een kind, dat tegen
een gesloten deur trapt. De angst en de moeheid kruipen verstikkend in hem op, en
hij loopt naar voren — laat de jongen blijven — het is toch vergeefs. Achter hem bruist
het hatelijk rumoer voort ; hij onderscheidt maar half de zinnen, de woorden — maar oo,
het is verschrikkelijk......
Ineens wordt het stil.
Is de directeur er misschien...... nee...... hij weet het...... die jongen achteraan...... die
Coen bezweert het lawaai. „Hou je gezichten op mekaar, kaffers !" hoort hij hem roepen.
't Rood vliegt naar zijn gelaat. Die jongen krijgt gedaan wat hij nooit zal kunnen. Dit
is een belediging, die hij toch dankbaar moet aanvaarden, maar die de nederlaag dubbel
zwaar maakt.
Hij zet zich neer op de instrumententafel, helemaal voor in de klas. Hij voelt weer de
hoofdpijn komen, als altijd na opwinding, waar hij niet tegen kan. Heel laag in zijn achterhoofd begint ze, aanstonds zal ze klimmen, en knellend, hamerend sluiten om zijn hele
hoofd. Wat moet hij doen — directeur en collega's zijn nood klagen ? Achter zijn rug zullen
ze hem uitlachen, maar erger nog is het vaderlijk medelijden, waarmee ze hem eerst
zullen aanhoren. Hij leunt moe voorover — laat zich even gaan op de stroom van zijn
ellende — vroeger kon hij uitschreien bij zijn moeder, als makkers hem plaagden. Als
man verleer je het schreien — als leraar zet je het om in bitterheid......
Hij voelt zich aangestoten worden. Schichtig kijkt hij op, tracht onbewogenheid en een
kordate houding te herwinnen. Vóór hem, slungelachtig, staat Coen : „meneer, ik wil
graag even uitleg geven van ..... .
.
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Puk rijst recht...... Uitleg geven ? Hij wenst geen uitleg ! Vergeten wil hij ; alles vergeten.
Zijn hamerend hoofd verdraagt geen uitleg.
„Weg-weg !" weert hij af.
De jongen aarzelt -- blijft ......
Maar ruwer krijt hij : „weg — weg ", en hij zegt een harde vloek na. Dat heeft hij hier
geleerd. Er zijn leraren die zeggen dat vloeken en slaan het enige middel is om jongens
van de Keet te drillen. Er zijn er ook die wat anders zeggen...... vreemd...... vreemd......
Zijn hoofd is gevat in een gloeiende, ijzeren helm.
De stilte is weergekeerd in de klas, maar het is een stilte, waarin men zich onwennig
beweegt. Sommigen kunnen niet verder werken, maar wie durft n u Puk te roepen. Die
zit daar voor op de bank, het hoofd in de handen, niet meer bij machte de ondraaglijke
hoofdpijn te verbergen.
Coen zit voor zijn tafel. Zijn ogen staren blind op het papier, zijn nagels krassen in het
potlood. — schilferen onbewist de verf er af. Nou — hij heeft zijn zin -- er is „lol" geweest. De klas op de kop. Dries bij Puk in ongenade, en deze halfdood van hoofdpijn.
Hij kan zichzelf wel voor 't gezicht slaan. Is dit nou — nou — kerelswerk...... Nog al een
kunst om bij Puk te roken en de boel op stelten te zetten. Bah...... Zie 'm daar nou zitten,
voorin de klas — zielig — zielig. Even nog zoekt hij zich vrij te pleiten : wat doet zo'n
onvolgroeid mannetje ook leraar te worden — maar dan, bewuster, erkent hij zijn schuld
-- en tobt maar.
Voor hem staat Dries en werkt, tenminste hij zet lijnen neer, maar Coen ziet wel, dat
hij bijna elke lijn weer uitvlakt. Natuurlijk, wie kan werken na z o 'n middag, in z ij n
geval. Zachtjes stoot hij hem aan met zijn driehoek : „hé...... zeg !"
Dries kijkt niet om, maakt een beweging naar achter, moe, schuw : „hou op !"
Coen schrikt. Zou Dries...... weer stoot hij en fluistert : toe nou ! even !" Dries draait
zich om. Hij is bleek, maar zegt scherp : Weet je misschien nog wat leuks ?"
„Wees ziet zo melig. As 't niet uitgekomen was, had je zeker ook de pest in nou !"
Dries antwoordt niet. 't Is immers waar, en half toegeeflijk vorst hij : „nou, wat mot
Ik?"
Coen gaat staan en zegt vastberaden : „ik ga aspirientjes kopen — ginds op de hoek, bij
drogist Bromberg ; dan geven we die aan Puk ".
In Dries z'n ogen glinstert iets moois. Er is weer kameraadschap in zijn stem als hij zegt
„durf je ?...... door 't raam ?"
Coen knikt. „Stuur maar een papiertje rond, wie er een cent bij wil doen ".
Dries is verheugd. Kijk, dat is weer de oude Coen. Hij krabbelt wat op een kladje, en
na vijf minuten heeft hij twaalf centen, en weten allen wat er gaat gebeuren.
Ieder kijkt heimelijk om, en 't is doodstil.
Coen overziet de klas met zijn veldheersblik. Hij wacht. Durft hij niet ? Hij zegt alleen
„Na !" en schudt zijn hoofd met de verontwaardiging van : snap je dat nou niet !"
Nee, ze snappen niet, dat ze een beetje — niet veel — nee, een beetje herrie moeten
maken, dat ze net moeten doen of er niets gebeurt, pas dán kan hij 't raam uitklimmen.
Eerst als hij zegt, met een handbeweging naar den alles vergetenden, gemartelden leraar:
,,moet-ie 't nou in de gaten krijgen ?" dan begrijpen ze, en er valt plotseling een potlood —
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er knistert papier, er is het piepend gezeur van een vlekwegkrassend mes — maar geen
oog is naar het werk gericht.
Voorzichtig draait Coen het raam open. Het draait in 't midden van de beide zijkanten
naar onderen uit, tot het horizontaal ligt. Daar kan gemakkelijk iemand onderdoor. In
spanning worden zijn bewegingen gevolgd. 't Is maar een ogenblik -- dan klepperen zijn
voeten in looppas op het trottoir.
„Rrrreng !" Fel slaat de bel van de laatste leswisseling. Kort geloop en gedraaf in de gang.
Een roep, wat gerinkel, ergens het slaan van een deur, en de lome stilte is er weer. Nog
vijftig minuten en de eindeloze les is voorbij.
't Duurt lang met Coen", merkt Hans fluisterend ongerust op.
„D'r kan onraad zijn ", meent Dries, en waagt voorzichtig z'n hoofd buiten 't raam. Tegelijk
horen de jongens stemmen, woorden, heftig en kortaf, en ze zien hoe Dries iets aanneemt,
en een ogenblik later verschijnen Coens Hoofd en bovenlijf. Hij is gejaagd, en wringt zich
over de vensterbank. De jongens hopen en hopen dat het goed gaat.
„Hebben ze je gezien ?" vraagt Dries onrustig.
„'k Geloof van niet. De Stier stond te praten met de voerman van 't houtstek".
Ineens uit Hans een gesmoorde kreet. Langs 't raam schuift snel iets voorbij. De anderen
zien 't ook, en aan een enkele ontvalt : de Stier !" Coen weet zich ontdekt en een ogenblik
begeeft hem de moed. Half binnen reeds, blijft hij hijgend steken.
„Schiet op", maant Dries, „'t kan nog net".
't Geeft niet meer !" berust Coen, en dan klinkt buiten ruw : „Zo, zo -- 't wordt hoe
langer hoe mooier niet ? I"
Coen is ontdekt, en de jongens zien hoe hij achteruit getrokken wordt. 't Is maar even
daarna dat de directeur binnenkomt, gevolgd door de concierge, die Coen voor zich uit
duwt.
„Hebt U d a t niet gemerkt, meneer Zijlstra ?" vraagt de directeur streng aan Puk, die
moe, o zoo moe opstaat, met een afwezig uitgebrachte verontschuldiging.
De directeur kijkt een ogenblik onderzoekend naar het geelwitte, lijdende gelaat van de
kleine leraar, en wordt iets milder gestemd. Hij wendt zich naar Coen en zegt : „wat
moest jij buiten de school doen, hè ?"
Coen zwijgt en kijkt naar de grond.
„Wat jij buiten de school te doen had !" herhaalt de concierge en schudt hem doorelkaar.
„Kan ik niet zeggen ", slikt Coen moeilijk.
Even is er een zwijgen -- een beraad — ademloos, en dan
„Een maand ga je m i n s t e n s van school af", vonnist de directeur ijzig.
Coen blijft schijnbaar onbewogen. Stil en stom staat hij daar. Stil en stom staat elk der
jongens.
Dan gaan de drie achter elkaar de klas uit : De directeur, Coen, de concierge.
Langzaam loopt Puk door de rijen naar Dries. Zijn gelaat is grauw van pijn. Was 't nog
niet genoeg ?" vraagt hij smartelijk, en weer: „was 't nog niet genoeg ?"
Dan opent Dries zijn groezelige hand, toont de drie aspirienes en zegt : „dit het-ie gehaald...
voor U P'
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CONSTANT WISSELING

ASSURBANIPAL
Assurbanipal heeft een stad gesticht.
Het lijkt een droom, maar het is waar.
Op een nacht verschrikt mij zijn gezicht
En zijn vermoeid gebaar.
Assurbanipal heeft een stad gesticht
In den nacht komt Assurbanipal
De mensch wordt door zijn hart gericht
Zijn hart brengt hem ten val.
Assurbanipal heeft een stad gesticht
Assurbanipal heeft een menschel i j k hart
Dat valt als het graan voor de snelle zicht
Moedeloos en verward.
Assurbanipal heeft een stad gesticht

ik zelf ben Assurbanipal
Dien men morgen met het ochtendlicht
In zijn stad begraven zal.
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CONSTANT WISSELING

DE STYLIET
Hij wilde eenzaam den hemel bereiken
Waarvan hij sinds lang het heimwee bewaarde
Hij zag de horizonnen voor zijn blikken wijken
Maar de zuil hield hem geklonken aan de aarde.
Zijn leven trok zich in éen punt tezamen
Hij hief het ver naar den hemel omhoog
De menschen verloren voor hem hun namen
De vrouw stierf, die zijn zinnen bewoog.
Maar de hemel bleef ver. Enkel de nachten
Brachten hem in hun sterren nabij.
Hij sliep niet -- want onder zijn nachten
Trok de hemel in visioenen voorbij.
Hij stierf. Hij heeft den hemel gevonden.
Gods oordeel sprak hem van schulden vrij.
Maar onder de rij van zijn grove zonden
Stond de spitse zuil van zijn hoovaard i j.
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CONSTANT WISSELING

AVOND NA HET FEEST
Voor Marianne K.

In het duister ruischt de zee. Onder de lampen
Zitten wij en herinneren ons.
Er is een ongezien verband tusschen ons

Omdat wij keeren van hetzelfde feest. Wij klampen
Ons vast aan een dood ding. En praten
Over een schilderij en een vers. Voelen wij onbewust
Dat wij varen op een zee, waarvan wij de kust
Die ons niet opnam, te spoedig moesten verlaten ?
En de d u isterru ischende zee kan niet omvangen
Het donkerder heimwee van onze harten. Wij proeven
In elkanders woorden hetzelfde oude verlangen,

Namelijk dit : grooter dan ons klein leven
God te herkennen, en niet meer te hoeven
Stilstaan bij de kleine vreugd, die is achtergebleven.
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G. J. PEELEN
DE VERLOOFDEN BIDDEN

Heer, zie ons aan :
Wij houden van elkaar -Wi j zagen al zoovele jaren gaan
van wachten en verlangen,
en zien er meer,
die nog te komen staan......
Er is geen geld, geen werk,
eer..
.....
geen toekomst meer
Nag zijn wij jong en sterk
en opgewassen tegen 't wachten,
maar niet te lang meer.
.

Reeds lang beproeft Gij onze krachten,

en 't wordt ons bang, Heer,
dat ons het wachten valt te zwaar.
Heer, zie ons aan,
Wij houden van elkaar.....
Sla niet ons stil vertrouwen stuk.
Wij vragen niet te veel,
en onze eischen zijn niet groot
een beetje aardsch geluk,
een huisje voor ons beiden......
en brood...._..
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Wij durven aan, wat G'ons beschikt,
al is 't ook moeite en lijden.
Maar laat ons 't samen dragen......
't Is niet te veel wat wij U vragen......
Wij houden van elkaar,
Heer, zie ons aan.
Geef ons weer werk
Heer, geef ons brood,
en doe ons samen verder gaan.
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RAINER MARIA RILKE
(1875 -1926)
door MIEN THEISSEN

Wanneer menschen spreken uit hun herinnering aan persoonlijke ontmoetingen met
Rainer Maria Rilke, leeft in hun woorden het beeld van een man, die tot in het kleinste
gebaar van het dagelijksch leven een dichter was. Het dichter-zijn, dat bij Rilke iedere
levensuiting doordrong, is niet ongebondenheid, niet vormloosheid, niet een zich zelf
op den voorgrond stellen : het is hoogste, levende vorm, onzichtbare zelfbinding, deemoedige eerbied voor het eigen wezen van menschen en dingen rondom hem. Het was
Rilke's taak, als dichter de wereld te dienen, vrij van een dagelijksch beroep. Die vrijheid,
die soms anderen benijdenswaardig scheen, viel hem zelf dikwijls zwaar, hij miste de geborgenheid, die het gebonden-zijn in dagel i j ksche plichten een mensch kan geven. Hans
Carossa, de dichter-dokter, vertelt in zijn levensgedenkboek „Fuhrung and Geleit", hoe
hij eens tezamen was met Rilke en drie vrouwen, kunstenaressen ; Rilke luisterde met
aandacht naar wat Carossa uit zijn dokterspraktijk vertelde, prees zulk een werkzaamheid
en sprak de hoop uit, dat het ook voor hem nog niet te laat zou zijn, medicijnen te
studeeren. Maar genezend en verzoenend te werken, was Rilke alleen in zijn dichterschap
en geestelijken arbeid gegeven. Dat voelden alle toehoorders, die met een ontroerd zwijgen
zijn wensch beantwoordden : „Keines konnte glauben, dasz diesem heiligen Gefangenen
seines Auftrags jemals eine Flucht in bürgerliche Tatigkeit, and ware sie die menschlichste, erlaubt sein wurde".
Rilke moest steeds bereid zijn voor de stemmen, die tot hem spraken, hij moest alles
concentreeren om het luisterend en verwerkend innerlijk, zooals een vrucht zich concentreert om haar middelpunt, waarin het zaad geborgen is. In haar „Erinnerungen an
Rainer Maria Rilke" vertelt Marie von Thurn and Taxis, hoe in de eenzaamheid van slot
Duino aan de zee, in de stemmen van wind en water, de eerste versregels van de „Duineser
Elegien" tot hem kwamen, van die gedichten, die pas tien jaren later als geheel werkelijkheid werden, neergeschreven 1922 op slot Muzot, in een innerlijken storm, die alles in
den dichter boog en dreigde te breken, een storm, die de zorgvuldige orde van het handschrift verstoorde, zóó, dat ieder die een blik in het manuscript mocht slaan, het als een
schok heeft gevoeld. Zoo is Rilke's dichterschap dienst en offer. Zijn volmaakt en innig
leven in dichterwoord en rhythme verleidt sommigen er toe, hem te veel vanuit een
aesthetisch oogpunt te beschouwen. Een gevaar ligt daarin : aan de diepste beteekenis
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van Rilke doet het ons licht voorbij zien. Want het hoogste dichterschap in hem is tegelijk
het hoogste mensch-zijn. Mensch-zijn niet in de beteekenis zooals het vaak wordt opgevat
een blinde overgave aan alles wat het zoogenaamde volle „leven" biedt ; van het alle
leven moet Rilke veel ten offer brengen ; zijn mensch-zijn is de strijd-dagschemn
om de verwezenlijking van het menschelijk oer-beeld, dat met God verwant is.
Rilke's jeugd was een moeilijke ; de ervaringen van de militaire school, waar de eigen Ia
in het schoollokaal de eenigste vertrouwelijkheid bood, randden zijn innerlijkheid te zeer
aan ; vroeg moest hij voelen, dat het leed hem op zijn weg was meegegeven, maar vroeg
ook begreep hij in het lijden de vruchtbaarheid. Zijn eerste gedichten zijn nog onrijp ;
te veel legt hij de stemmingen en gevoelens van zijn eigen ik in de dingen, die hem omgeven, in de natuur. Al gauw begint zijn zwerversleven. Een blijvende woonplaats kende
hij niet. En dat moest zoo zijn, Rilke's zwerverschap heeft een innerlijke beteekenis. Zijn
wezen rustte niet meer geborgen in de oorspronkelijke levensbindingen, en nog méér
moest hij zich losmaken om vrij te worden voor de hoogste binding : die aan het diepste
eigen wezen, dat de spiegeling is van het Goddelijke en de één heid doet beleven met het
Al. Zijn reizen naar Rusland omstreeks 1900 geven hem voor het eerst een sterke eigen
Gods-ervaring ; als een vaderland voelt hij de onbegrensde vlakten met hun deemoedige
bewoners, als een land dat aan God grenst. God wordt nu door hem innig nabij beleefd
in al het zijn van deze wereld ; tegelijk groeit God in de menschenzielen, die aan hem
bouwen, is hij de toekomstige, de menschenzoon. De „Geschichten vom lieben Gott"
en het eerste gedeelte van het „Stunden-Buch" zijn de vrucht van Rilke's Rusland -beleven.
In oneindige gelijkenissen cirkelen de woorden van het „Buch vom mönchischen Leben"
om God. Het tweede deel, het „Buck von der Pilgerschaft", ziet al duidelijker den moeizamen weg, dien de mensch moet gaan, door zijn Ik heen, tot God. Het laatste gedeelte,
„Das Buch von der Armut and vom Tode", werd uit de ervaringen van Parijs geboren.
De ware, franciscaansche armoede, die innerlijke rijkdom is, de eigen dood als uitmonding
van een eigen leven, zij kunnen in Russische menschen zijn ; Parijs, de wereldstad, kent
niet — meent Rilke in het begin -- het ware mensch -zijn, de echte armoede en den eigen
dood. Maar vóór Rilke in 1902 naar Parijs gaat, komt nog de tijd temidden van den Worpsweder kunstenaarskring. Een verlokking tot gemeenschap en huiselijkheid gaat uit van
deze menschen, die hem vertrouwd zijn, die hem vriendschap en liefde geven. Hij voelt,

dat hij niet mag : „Ich darf noch kein Häuschen haben, darf noch nicht wohnen. Wandern
und Warten ist meines". Wel doet het lot hem hier zijn vrouw — de beeldhouweres Clara
Westhoff — vinden, maar het is een onzichtbaar huis alleen, dat den zwerver en de zijnen
tezamen bi ndt ; uit de eigen woning moet hij al gauw weg trekken ; Parijs roept hem,
Parijs en Rodin. Met den diepsten eerbied nadert hij den meester, schrijft hij over hem.
Door dat wat tot hem spreekt uit Rod i n's wezen en werk, wordt hij zich van zijn eigen
taak meer bewust. Het „Buch der Bilder" wordt afgesloten, maar vooral zijn de jaren,
die nu komen, een voorbereiding voor de „Neue Gedichte" en het prozawerk „Matte
Laurids Brigge". Rilke maakt in deze jaren een ontwikkeling door, die al in Worpswede,
onder den invloed van de onbevangen opnemende schilders, begonnen was : hij leert,
van zich zelf af te zien en te luisteren naar dat wat de dingen van uit hun eigen zijn hem
te zeggen hebben. De „dingen" : voor elk van hen, hoe gering, heeft Rilke een groote
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liefde. Ze kunnen hem tot een voorbeeld voor het menschelijke worden, de dingen, die
volkomen in zich zelf rusten, om hun middelpunt geconcentreerd zijn en toch tegelijk
vol overgave aan de ruimte om hen heen. De „Neue Gedichte" (1907108) zijn ding-gedichten,
ze scheppen dingen in het woord-materiaal, zooals de beeldhouwer ze in steen schept.
En ze zoeken, door de zichtbare oppervlakte van de dingen heen, hun onzichtbare wezen
te benaderen. Zoo staan ook deze gedichten, hoe tegengesteld ze schijnbaar mogen zijn
aan het „Stunden-Buch", in verbinding met Rilke's Gods-dienst ; ze zoeken God nu niet
meer vanuit het bruisende jeugdige gevoel, dat op Hem aanstormt, ze zoeken Hem in een
deemoedig leeren doorgronden, leeren doorschouwen van de dingen.
Tusschen de „Neue Gedichte" en „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" ligt
het „Requiem". Het doodslot van twee verschillende menschen, de schilderes, die tengevolge van de geboorte van haar kind stierf, den dichter, die vrijwillig den dood zocht,
houdt Rilke innerlijk bezig en inspireert hem tot twee groote gedichten vol diepte en
schoonheid. Het is de gedachte van den eigen dood, die hier vooral uitdrukking vindt.
De eigen dood bekroont wetmatig het eigen leven van een mensch, zooals een bloem
opbloeit uit haar zaad ; hij treedt niet van buiten af op den mensch toe, maar groeit in
hem met zijn eigen wezen. Een van de rijpste „Geschichten vom lieben Gott" : „Ein
Marchen vom Tod", spreekt al daarvan. Het heengroeien naar den eigen dood beteekent
een dubbelheid van concentratie om het diepste eigen wezen en van afzien van het beperkte, egoïstische ik. De schilderes en de dichter zijn beiden een oneigen dood gestorven.
Zij, die al volkomen in de hoogere wetmatigheden van haar kunstenaarszijn leefde, zóó
rein, dat zij haar beeld in den spiegel kon aanzien zonder eenige persoonlijke gedachte
aan zich zelf, zij is door haar moederschap teruggezonken in de sfeer van het toeval, van
het persoonlijke ; zij heeft het zaad van haar eigen dood niet laten rijpen, ze heeft het
opgegraven en gegeten, onrijp. Maar Rilke neemt de schuld van haar en klaagt de mannen
aan, hen, die de vrouw beschouwen als een bezit, die niet haar diepste eigen wezen eerbiedigen en helpen bewaren. En hij voelt tenslotte het speciale geval van deze schilderes
als een gevaar, dat alle kunstenaars, ja, alle geestelijk arbeidenden, steeds weer dreigt.:
,,Denn irgendwo 1st eine alte Feindschaft
zwischen dem Leben and der groszen Arbeit".
En de ander, de dichter, ook hij liet niet zijn eigen dood rijpen in zijn leven, hij brak het
gewelddadig af, sloeg de deur dicht, verwoestte. Zoo zeer is dit negatieve, afbrekende in
strijd met al het geduldige groeien en laten groeien, met alle liefdekracht, zoo zeer heeft
daarmee de mensch zijn gevoel van verantwoordelijkheid, die hij voor al het levende draagt,
afgelegd, dat Rilke het beleeft als een scheur, die zich door planten en dieren heen voortzet, ja, door het heelal :
„O dieser Schlag, wie geht er durch das Weltall,
wenn irgendwo vom harten scharfen Zugwind
der Ungeduld ein Offenes ins Schlosz fâllt.
Wer kann beschworen, dasz nicht in der Erde
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ein Sprung sich hinzieht durch gesunde Samen ;
wer hat erforscht, ob in gezahmten Tieren
nicht eine Lust zu toten geilig aufzuckt,
wenn dieser Ruck ein Blitzlicht in ihr Hirn wirft.
Wer kennt den Einflusz, der von unserm Handein
hinuberspringt in eine nahe Spitze,
and wer begleitet ihn, wo alles leitet ?"
De dichter, die in den dood ging, hij had niet den moed at het negatieve in zijn leven
te beschouwen als gietvormen, waaruit iets positiefs geschapen moet worden. Hij had
niet het geduld, het leed te dragen, tot het zóó zwaar wordt dat het omslaat. Het geloof
aan dit keerpunt als een religieus gebeuren leeft sterk in Rilke, in altijd nieuwe vormen.
Het Christophoros-symbool, dat hij hier in het „Requiem" gebruikt, heeft voor hem
een diepe beteekenis, de zware last openbaart zich tenslotte als de Christus-kracht :
„Wenn du, enttáuscht von Glucklichsein and Ungluck,
dich in dich wuhltest and mit einer Einsicht
muhsam heraufkamst, unter dem Gewicht
beinah zerbrechend deines dunkeln Fundes :
da trugst du sie, sie, die du nicht erkannt hast,
die Freude trugst du, deines kleinen Heilands
Last trugst du durch dein Blut and hoftest ober.
Was hast du nicht gewartet, dasz die Schwere
ganz unertraglich wird : da schlagt sie um
and ist so schwer, weil sie so echt ist. Siehst du,
dies war vielleicht dein nachster Augenblick
er rockte sich vielleicht vor deiner Tür
den Kranz im Haar zurecht, da du sie zuwarfst."
In 1910 beëindigde Rilke zijn prozawerk „Die Aufzeichnungen des Mafte Laurids Brigge".
Er zijn menschen, die Rilke voor „decadent" of ziekelijk houden, misschien denken zij

daarbij in de eerste plaats aan dit werk. De jonge Mafte is zeer zeker iemand die tegen
het leven, zoo als hij het wil en moet leven, niet is opgewassen ; eens zegt hij, dat hij
niet bij machte is den éénen stap te doen, die al zijn ellende in zaligheid zou veranderen.
Het is ontroerend, in Ri l ke's brieven te lezen, hoe hij zelf vaak bezorgd was, zijn „Matte
Laurids Brigge" in de handen van jonge menschen te weten. Maar hij ziet het wezen
van dit werk onder het beeld van een gietvorm : het negatief is lijden, troosteloosheid
en het smartelijkst inzicht, het positief daarentegen zou misschien geluk zijn, instemming
en heerlijkheid. Want de achtergrond van het Malte-boek is positief. Matte tracht het
leven te zien, ontdaan van eiken schoonen schijn, van elke illusie, in al z'n hardheid, om
door het hardste heen den weg tot God te zoeken. Matte wil z i e n. Hij komt tot het
inzicht, dat men nog niets werkelijks en belangrijks gezien, begrepen en gezegd heeft;
hij wil niet behooren tot die menschen, die hun heele leven lang in de pauze voorbij komen.
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De armsten der armen, die als waardelooze, weggeworpen dingen zijn, houden hem steeds
weer bezig, maken zich meester van zijn ziel. In hen beleeft hij de onechte, ziel -doodende
armoede van de wereldstad,waarvan Rilke al in het „Ruch von der Armut and vom lode"
de stem moest worden. Maar toch leert Malte ook hier in Parijs de echte, de franciscaan
armoede zien. Anoniem en onaantastbaar staan in het park de eenzame figuren, die-sche
de vogels lokken om ze met kruimelen te voeren. Hun lokken zou de Engelen kunnen
doen komen, denkt Malte. Er zijn armen, die als eeuwigen zijn, zóó zonder elke willekeur
aan het naakte zijn prijsgegeven, zóó aan wind en weer en al het eeuwige blootgesteld,
zonder dat de beschuttende beschaving een scheidsmuur vormt. In tegenstelling met de
haast, de jacht, de onbestendigheid van het overige menschelijke leven, schijnen zij de
waarlijk z i j n d e n, in zich gesloten en tegelijk vol overgave als de dingen, zooals ook
die blinde, dien Rilke in zijn gedicht „Pont du Carrousel" bezingt. Malte voelt, dat hij
zelf nog niet zoo ver is, nog niet zoo. ik-loos arm, dat hij nog niet het recht heeft, zich
als één der hunnen te beschouwen.
Het is voor ons niet mogelijk, in deze armen, zooals Malte ze prijst, het ideaal van menschei j k zijn te zien ; elk geestelijk willen en streven schijnt hier uitgeschakeld. Maar het
belangrijke is : deze verworpenen staan waarachtiger in het leven, zijn onmiddellijker van
het Goddelijke afhankelijk, minder beperkt door menschelijke conventie's en toevalligheden, dan die menschen, die zich in een burgerlijk bestaan veilig geborgen en gebonden
voelen. Te licht dekken wij al het diepere in het leven, in ons wezen, met conventie's en
gewoonten toe, bang voor het onbekende, in plaats van onze zielen open te stellen voor
de machten en invloeden, die ons zoeken en die ons in een wijder levensverband kunnen
invoegen.
Malte en zijn familie van moederskant — zooals blijkt uit zijn herinneringen aan zijn kindertijd -- staan open voor al het onzichtbare dat tot hen wil spreken, ook voor het leven van
de gestorvenen, dat met hen verbinding zoekt. Op veel van dat, wat we in het Malte
van Rilke's „Briefe an einen jungen Dichter" een helderder licht.-boekvind,wrpt
Daar schrijft Rilke : „Wir mussen unser Dasein so w e i t als es irgend geht annehmen ;
alles, auch das Unerhörte, musz darin möglich sein. Das ist im Grunde der einzige Mut,
den man von uns verlangt : mutig zu sein zu dem Seltsamsten, Wunderlichsten and Unaufklárbarsten, das uns begegnen kann. Dasz die Menschen in diesem Sinne feige waren,
hat dem Leben unendlichen Schaden getan ; die Erlebnisse, die man „Erscheinungen"
nennt, die ganze sogenannte „Geisterwelt", der Tod, alle diese uns so anverwandten
Dinge, sind durch die tágliche Abwehr aus dem Leben so sehr hinausgedrangt worden,
dasz die Sinne, mit Benen wir sie fassen kónnten, verkommert sind. Von Gott gar nicht
zu reden ".
Men zou kunnen denken, dat zulke uitingen in de richting van het spiritisme wijzen.
Maar tegenover spiritistische séance's stond Rilke in het algemeen afwijzend. Voor iedere
geestelijke macht, voor elk geestelijk wezen, dat met noodzakelijkheid toegang zocht tot
zijn leven, wilde hij open staan, maar de diepe ernst en verantwoordelijkheid van zijn
religieus gevoel belette hem, zich veel te bemoeien met pogingen, waarover hij eens in
een brief van 1913 met de volgende woorden spreekt :
„aber diesen Geisterzucker ausstreuen, damit Gott weisz welches abgelegte and drüben
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verponte Gespenstergesindel heranschleicht and uns, genau wie die aus Afrika hergeschleppten Wilden, Gebráuche and Geheimnisse vormacht, die von keinerlei Welt sind,
das ist geschmacklos and trübt Diesseits and Jenseits mit seinem Bodensatz". Een belangrijke brief uit veel lateren tijd houdt zich met dezelfde problemen bezig („Briefé
aus Muzot", Nr. 91).
In den achtsten van de „Briefe an einen jungen Dichter" vinden we verder nog veel, wat
ons aan het Malte-boek doet denken. De verschrikkingen, die we in de wereld vinden,
hangen met ons eigen wezen samen. Wanneer we ons steeds aan het moeilijke houden,
zal eens dat, wat ons nu het vreemdst schijnt, ons meest vertrouwde eigendom worden.
Ook in dezen brief vinden we een beeld voor Rilke's geloof aan dat levenskeerpunt, dat
in het Christophoros- symbool tot uiting komt, nu actiever gevoeld, als moedige innerlijke
daad, die den boozen ban breekt en den draak verandert in de prinses.
Ook Malte heeft ingezien, dat we juist van datgene wat ons het meest eigen is, het minste
weten. Ons diepste zelf, dat verborgen ligt onder het oppervlakkige ik, kennen we niet.
In zich inkeeren moet men, urenlang daar niemand ontmoeten — zooals Rilke ook in een
van de brieven schrijft —, om dat diepere te benaderen. Daarmee hangt samen, wat Malte
eens over zijn doodsangst zegt. Vroeger was zijn angst nog gebrekkig, maar langzamerhand
heeft hij dien angst geleerd, die slechts toeneemt, wanneer de kracht toeneemt, die hem
voortbrengt. Geheel onbegrijpelijk is die kracht. „Und dennoch, seit einer Weile glaube
ich, dasz es u n s e r e Kraft ist, alle unsere Kraft, die noch zu stark ist fur uns. Es 1st
wahr, wir kennen sie nicht, aber ist es nicht gerade unser Eigenstes, wovon wir am wenigsten wissen ? Manchmal denke ich mir, wie der Himmel entstanden ist and der Tod : da
noch so viel anderes-durch,aszwineKotbrvusfgeckthabn,wl
zu tun war vorher and well es bei uns Bescháftigten nicht in Sicherheit war. Nun sind
Zeiten darüber vergangen, and wir haben uns an Geringeres gewöhnt. Wir erkennen
unser Eigentum nicht mehr and entsetzen uns vor seiner áuszersten Groszheit. Kann das
nicht sein ?"
Ook hier staat het groote positieve achter het negatief van den angst. Het zieke kan een
weg zijn tot hoogere gezondheid. Maar Malte zelf kan over het krisispunt niet heen komen.
Hij weet zich niet te bewaren ; hij verliest zich, niet aan oppervlakkige verstrooiingen,
zooals vele menschen in de wereldstad, maar aan vreemde levens, aan het onbekende,
dat, in hem zelf en in het andere, onder de oppervlakte ligt.
Zijn innerlijk is niet sterk genoeg, zich dat vreemde, onbekende eigen te maken, onweerstaanbaar sleept het hem mee.
Ook met den eigen Dood houdt Malte zich innerlijk veel bezig. En met de Liefde. Niet
gaat het hier om die liefde, die gemeenschap tusschen twee menschen beteekent : voor
Rilke is ook liefde in den diepsten zin eenzaamheid. In de „Briefe an einen jungen Dichter"
en in andere brieven heeft hij daarover gesproken. Zoo licht gebeurt het, dat twee jonge
menschen zich onrijp aaneensluiten en hun eenzaamheid prijsgeven, nooit ontstaat dan
een ware gemeenschap. Een liefdebond heeft alleen dan werkelijke beteekenis, wanneer
man en vrouw elkanders innerlijk leven eerbiedigen, over elkaars eenzaamheid de wacht
willen houden. Wanneer een mensch liefheeft, kan hij alleen in eenzaamheid dat gevoel
vol ontwikkelen ; slechts dan is liefde geen genot, maar harde dagelijksche arbeid aan zich
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zelf en aan den ander. Die arbeid is het, dien de liefde voorloopig van ons verlangt ; het
einddoel, die ware gemeenschap, „die dari n besteht, dasz zwei Ei nsam kelten eipander
schutzen, grenzen and gruszen", is oneindig moeilijk te verwezenlijken, wel kondigt ze
zich in onzen tijd al in de verte aan, maar nog is een menschenleven nauwelijks toereikend
om haar op te bouwen. Liefde is arbeid, is beweging naar het Goddelijke heen. De eigenlijk
religieuze innerlijke beweging openbaart zich Rilke in deze jaren in het onbeantwoorde
gevoel van eenzaam liefhebbende vrouwen. In zijn brieven schrijft hij over haar, hij vertaalt
haar werken (de brieven van de Portugeesche non Marianna Alcoforado, de sonnetten
van Louïze Labé, van Elizabeth Barrett-Browning, een Fransch sermoen over Maria Magdalena), hij prijst ze steeds weer in de „Neue Gedichte ", in het Malte-boek, en later nog
in de „Duineser Elegien". Want haar klachten om den verloren geliefde bedoelen tenslotte
niet meer hem, ze stijgen ver boven hem uit in het oneindige. Haar gevoel is een eeuwige
stroom in de richting van God, God, die niet een voorwerp van liefde, maar een richting,
een gerichtheid van de ziel is. Eeuwige innerlijke beweging is voor ons belangrijker, vruchtbaarder dan vervulling. Daarom is het Rilke, als hij het sermoen over Maria Magdalena
vindt, alsof hij het zelf geschreven had, en hij zegt eens in een brief, dat het hem misschien
het Malte-boek bespaard zou hebben, wanneer hij het eerder had gevonden. Want het
groote punt is daar, hoe Maria Magdalena's kreet : „Kom !" tenslotte omslaat in dien
anderen roep : „Vlucht !" In „Matte Laurids Brigge" is de legende van Byblis een symbool
geworden, dat voor alle groote beminnenden in hun eeuwige innerlijke beweging geldig
is : „Sie sterzen sich dem Verlorenen nach, aber schon mit den ersten Schritten uberholen sie ihn, and vor ihnen ist nur noch Gott. lhre Legende ist die der Byblis, die den
Kaunos verfolgt bis nach Lykien hin. lhres Herzens Andrang jagte sie durch die Lander
auf seiner Spur, and schlieszlich war sie am Ende der Kraft ; aber so stark war ihres Wesens
Bewegtheit, dasz sie, hinsinkend, jenseits vom Tod als Quelle wiedererschien, eilend,
als eilende Quelle".
Rilke's „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" eindigen met de gelijkenis van den
Verloren Zoon. Hij wordt het groote symbool van het Zwerverschap, hij, die de geborgenheid van het ouderlijk huis verlaat om langzaam de ware, onzelfzuchtige liefde te
leeren, om zich zelf te zoeken en God. Thuis probeerden ze een levenslot voor hem te
maken, een toevallig lot, dat niet van hem zelf was. Maar hij wil niet met zijn heele gezicht
op hen allen gaan lijken, hij moet zijn eigen weg zoeken en gaat. Zijn leven is dan een
moeizame strijd om de verwerkelijking van de ware liefde : „Langsam hat er gelernt,
den geliebten Gegenstand mit den Strahlen seines Gefuhls zu durchscheinen, statt ihn
darin zu verzehren". Err dan begint hij de liefde, die zich niet meer op iets menschelijks
richt, maar op God. Hij ziet, hoe gering al zijn liefde tot nu toe is geweest, omdat zij
nog niet genoeg arbeid was. Nu wordt ook voor hem de arbeid het hoogste : „Er vergasz
Gott beinah ober der harten Arbeit, sich ihm zu náhern". Deze arbeid van de reine
Godsliefde is een tot-zich-zelf-komen, tegelijk een afzien van het beperkte aardsche ik.
Tenslotte keert hij naar zijn vaderhuis terug. Rilke heeft ook André Gide's „Verloren
Zoon" uit het Fransch vertaald. Zoowel bij Gide als in Rilke's „Matte" keert de zoon aan
het slot terug. Maar bij Gide is het een terugkeer uit zwakheid, terwijl Malte's Verloren
Zoon kan thuiskomen, omdat hij eindelijk dat innerlijke wezen in zich gevonden heeft,
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dat geen gevaar meer loopt, zich te verliezen. Hij keert terug, om, rijp geworden, een
nieuwe jeugd te beginnen, om te wachten totdat God, de Eenige die nog in staat is hem
lief te hebben, bereid zal zijn hem die liefde te schenken.
De Verloren Zoon is als het ware de vervulling van Malte's zoeken. Hij heeft zich met
onzegbare moeite voorbereid om de hoogere genade te kunnen ontvangen. Zoo ging het
Rilke zelf in zijn dichterschap. Steeds weer kon het maanden lang gebeuren, dat de inspiratie uit bleef. En niet slechts maanden : wat moet het voor Rilke geweest zijn, tien jaren
te wachten op de vervulling van dat wat hij als zijn meest eigenlijke taak voelde, op de
voleindiging van de in 1912 op slot Duino begonnen „Duineser Elegien" ! De oorlogsjaren
en na-oorlogsjaren beteekenden voor hem een lange periode van onvruchtbaarheid. En
veel moest hij zwerven voordat hij tenslotte de plek vond, die voor zijn grootste werken
de geboorteplaats kon worden. Het kleine slot Muzot in het Zwitsersche Wallis, waar
Rilke de laatste jaren van zijn leven eenzaam woonde, had een zekere verwantschap met
Duino. Daar werd hem eindelijk in Februari 1922 de korte tijdspanne geschonken, waarin
hij de „Elegien" ontving en neerschreef, de „Elegien", en daarnaast als een toegift „Die
Sonette an Orpheus".
Orpheus, de Zanger, die, op aarde levend, tegelijk in zijn bewustzijn een beeld droeg
van de andere, diepe wereld waarin hij was afgedaald om Eu ryd i ke te zoeken, Orpheus
wordt voor Rilke het symbool van de groote Eenheid, die hij meer en meer als het ware
wezen van de wereld voelt : de Eenheid van het zichtbare en het onzichtbare, van Wereld
en God, van leven en dood, die Eenheid, die wij menschen door ons eenzijdig intellect en
onze eenzijdige zintuigen verscheuren.
„Nur wer die Leier schon hob
auch unter Schatten,
darf das unendliche Lob
ahnend erstatten.
Nur wer mit Toten vom Mohn
asz, von dem ihren,
wird nicht den leisesten Ton
wieder verlieren.
Mag auch die Spieglung im Teich
oft uns verschwimmen :
Wisse das Bild.
Erst in dem Doppelbereich
werden die Stimmen
ewig and mild."
Er zijn enkele minder bekende, buitengewoon belangrijke proza-schetsen van Rilke,
die met dit Eenheids-beleven in verband staan. De schets „Erlebnis" en een in de „Briefe
aus Muzot" opgenomen afschrift uit een notitieboek van den dichter vertellen van
momenten van zoo'n beleven ; „Ur-Geräusch" spreekt van zijn streven, het diepere ge195

meenschappel i j ke orgaan in den mensch te vinden, dat aan de vijf gedeelde zintuigen ten
grondslag ligt.
De storm van inspiratie, die de „Duineser Elegien" schiep, we kunnen hem overal navoelen
in den adem, die deze wijde rhythmen beweegt. Drie orden van schepselen staan hier
voor ons ; de mensch is in het wereldgebeuren geplaatst tusschen dier en Engel. Het dier
leeft in een onbewuste éénheid met zich zelf en het Al ; de Engel heeft die éénheid, die een
hoogere, boven - bewuste is ; de mensch, daartusschen, is de gebrokene. Het dier ziet
geen toekomst, geen dood vóór zich, het leeft geborgen i n alles, terwijl de mensch zich
door zijn analyseerend intellect b u i t e n en t e g e n o v e r alles geplaatst vindt. En
zooals het dier — althans vergeleken bij den mensch — in zich zelf rust, zoo ook, op
hoogeren trap van het zijn, de Engel : alles keert tot hem terug, hij is als een spiegel, die
de eigen schoonheid terug schept in het eigen gelaat. De menschen echter vervluchtigen,
vergaan met alles wat zij voelen :
„Fruhe Gegl uckte, ihr Verwóh nten der Schöpfung,
Hóhenzuge, morgenrötliche Grate
aller Erschaffung, -- Pollen der blühenden Gottheit,
Gelenke des Lichtes, Gunge, Treppen, Throne,
Râume aus Wesen, Schilde aus Wonne, Tumulte
sturmisch entzückten Gefuhls and plotzlich, einzeln,
Spiegel, die die entstrámte eigene Schonheit
wiederschopfen zu ruck in das eigene Antlitz.
Denn wir, wo wir fühlen, verfluchtigen ; ach wir
atmen uns aus und dah i n ; von Holzglut zu Holzgl ut
geben wir schwáchern Geruch".
De „Elegien" klagen om de onzekerheid van het menschelijk zijn, dat noch een natuurlijke,
noch een geestelijke éénheid is. Ver van ons staat de Engel in zijn schrikwekkende schoonheid. Maar bij die klacht blijft Rilke niet staan. De Engel is voor ons tegelijk als het ware
een voorbeeld. Want wij menschen hebben een taak te vervullen ten opzichte van de
aarde, van de dingen hier om ons.
Sinds jaren was in Rilke de overtuiging gegroeid, dat al het zichtbare op aarde zich steeds
meer terugtrekt in het innerlijk van de menschen. Aan den eenen kant is dat armoede,
maar het is tegelijk noodzakelijkheid. In de „Elegien" spreekt Rilke het uit, hoe het de
wil van de aarde is, langzamerhand onzichtbaar te worden. Zij is daarvoor op ons menschen,
op onzen innerlijken, geestelijken arbeid aangewezen. Wij moeten de dingen liefdevol
in ons innerlijk opnemen, in ons veranderen :
„lend diere, von Hingang
lebenden Dinge verstehn, dasz du sie ruhmst ; vergnglich,
traun sie ein Rettendes uns, den Verganglichsten, zu.
Wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbarn Herzen verwandeln
in — o unendlich — in uns ! wer wir am Ende auch seien.
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Erde, ist es nicht dies, was du wilist : unsichtbar
in uns erstehn ? — 1st es dein Traum nicht,
einmal unsichtbar zu sein ? -- Erde ! unsichtbar!
Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein dringender Auftrag ?
Erde, du liebe, ich will".
Van het grootste belang is een brief, die Rilke in het jaar voor zijn dood over de
„Duineser Elegien" heeft geschreven („Briefe aus Muzot", Nr. 106 ; briefstempel :
13. XI. 25). Ook over de Engelen spreekt hij hier : zij zijn de ons overtreffende wezens,
die thuis zijn in de gröote Eenheid van dit leven en het andere, de Eenheid, die ook wij
menschen moeten trachten te verwezenlijken in een vollediger — we kunnen zeggen
niet intellectueel, maar waarlijk geestelijk — bewustzijn. Zij, de Engelen, zijn het, die
in het onzichtbare reeds een hoogeren rang van werkelijkheid beleven ; daarom juist
zijn zij voor ons menschen verschrikkelijk, omdat wij, die nog de taak hebben het zichtbare in het onzichtbare om te zetten, toch nog aan het zichtbare gehecht zijn. „Ahnend"
slaat Rilke een blik in kosmisch gebeuren aan het einde van dezen brief, dien hij niet
zonder aarzeling heeft geschreven, niet wetend of hij zelf geroepen was, zijn werk met
verklarende woorden te omgeven :
„Alle Wetten des Universums stürzen sich ins Unsichtbare, als in ihre nachst-tiefere
Wirklichkeit ; einige Sterne steigern sich unmittelbar and vergehen im unendlichen Bewusztsein der Engel —, andere sind auf langsam and mühsam sie verwandelnde Wesen
angewiesen, in deren Schrecken and Entzücken sie ihre nächste unsichtbare Verwirklichung erreichen. Wir sind, noch einmal sei 's betont, im Sinne der Elegien, sind wir diese
Verwandler der Erde, unser ganzes Dasein, die Flüge and Stürze unserer Liebe, alles befahigt uns zu dieser Aufgabe (neben der keine andere, wesentlich, besteht)".
Naast de werken hebben wij dan den schat van Ri l ke's brieven. Rilke zelf beschouwde
ze in zekeren zin als tot zijn werk behoorend. Het zijn onmiddellijk van mensch tot mensch
gerichte uitingen, die gedachten van de hoogste menschel i j ke waarde overbrengen, en
die tegelijk uitingen van den volmaakt dichterlijken mensch blijven : woordkunstwerken,
waarin het woord iets van zijn oorspronkelijke heiligheid bewaart, vol ernst is en verantwoordelijkheid en diepen zin. Behalve de deelen, die brieven bevatten uit een bepaalde
tijdruimte aan verschillende personen, zijn er ook de verzamelingen van brieven aan één
bepaalden mensch. Zoo velen waren er, die in levensmoeilijkheden hulp zochten bij Rilke,
en voor eiken waren roep, die tot hem kwam, stond hij open. De „Briefe an einen jungen
Dichter" behooren mee tot het grootste, wat hij geschreven heeft ; ze bergen zóó veel
toekomst, dat men ze aan lederen jongen mensch in handen zou willen geven. De hulp,
die Rilke kan en wil geven, bestaat direct steeds weer daarin, dat hij de menschen op
hun e i g e n wezen en hun e i g e n weg wijst. Carossa zegt het zóó: „Diese Würde,
diese Königlichkeit inmitten vieler Leiden and Fluchte glanzt nie schoner auf, als wenn
er einem Jünizeren, der ihn um Rat gebeten, über ietzte Geheimnisse die Augen öffnet
oder ihn herzl ich -ernst auf den eigenen Dimon verweist". Het is de innerlijke noodzakelijkheid (niet persoonlijke willekeur !), die in alle vragen van het leven heeft te beslissen.
Naar de stem van zijn diepste innerlijk heeft de mensch te luisteren.
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Iedere ontwikkeling moet zich voltrekken vanuit het innerlijk wezen van een mensch,
volgens zijn eigen wet, zij kan niet willekeurig van buiten af beïnvloed worden. In één
van de „Briefe an eine junge Frau" laat Rilke blijken, op welke wijze het hem mogelijk is,
iemands vertrouwen vruchtbaar te beantwoorden : „denn damit allein, Ihnen lhr Erlebnis
in einem tiefen, steigernden Spiegel zuruckzuzeigen, kann ich lhrer schónen Zuwendung
hinreichend dankbar sein ". De spiegel wordt voor Rilke herhaaldelijk het symbool van
een diepere zelfkennis. Smart en eenzaamheid zijn de machten, die wij niet moeten trachten
te weren uit ons leven -- daarop komt hij altijd weer terug —, want juist zij kunnen den
mensch helpen, „ein Eigenes aus sich heraus" te worden.
Tot onzen tijd, die de neiging heeft het menschelijk Ik, dat zoo dikwijls in egoïsme ontaard is, als waardeloos te zien, heeft Rilke veel te zeggen. Hij heeft onze „moderne"
eenzaamheid gevoeld, maar hij weet, dat we niet ons Ik als het ware mogen afwerpen
om in gemeenschapsvormen te vluchten ; wat al zijn werken en brieven ons steeds weer
zeggen, is : verdiep het Ik, totdat het niet meer het egoïstische is, totdat ge er het goddelijk oerbeeld in herkent. In een brief heeft hij het eens zóó uitgedrukt : „Manchmal
ist mir zumut wie einem, der noch um sich auf allen vier Seiten ganz hohe Winde hat
entstehen lassen ; vielleicht gibt es da nur den Ausweg, die Wände immer hóher, schlieszlich so hoch zu fuhren, dasz man von unten am Ende, wie aus dem Grunde eines Brunnens,
auch bei Tage die Sterne sieht."
Die innerlijkheid beteekent geen afkeer van de wereld, zooals ook Rilke's vele zich bezighouden met den dood geen afkeer van het leven, maar juist de vol maki ng daarvan beteekent.
Want het is dat diepste, godverwante wezen van den mensch, dat alleen waarlijk de
aarde, en daarmee het Al en God, kan dienen.
Zoo is Rilke's wezen en werk in den diepsten zin religieus.Veel van dat wat hij gezegd
heeft, schijnt anti-christelijk. Hij wendde zich tegen dat Christendom, dat de kloof tusschen
het zichtbare en het onzichtbare nog verbreedt en de aarde arm maakt in plaats van
haar vanuit het geestelijke te dienen. En hij wendde zich tegen een verkeerd begrepen,
vermenschel i j kten Christus, die de oneindige beweging naar het Goddelijke heen onderbreekt en zelf opvangt, in plaats van wegwijzer te zijn naar God, zooals het Christus'
bedoeling was : „Er, am Kreuz, ist dieser neue Baum in Gott, and wir sollten warme
glückliche Früchte sein, oben daran". Zien we verder, dan voelen we, dat in Rilke's wezen
en willen veel leeft van de diepste beteekenis van het Christendom. Zijn werk is stem
geworden voor de heelende Christuskracht, die in de hoogste liefde werkt tot herstel
van het menschelijk oer-beeld ; zijn taak is die van een Christophoros.
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BOEKBESPREKING
Het Koninkrijk van Groot-Israël, door J. T. A. Morzer Bruyns. Uitgegeven
en gedrukt voor den schrijver door A. W. Sijthoff's Uitgevers Mij. N.V..
Leiden.
Er zijn menschen, die meer of minder duidelijk uitgesproken het Duizendjarig Rijk als
aanstaande verkondigen of gelooven, niettegenstaande de ontleende bron duidelijk vermeldt, dat eerst het Evangelie zal zijn verkondigd a a n d e g e h e e I e w e r e I d. —
Op het oogenblik is nog twee derden van de aardbevolking onbekend met de blijde boodschap. lntusschen is dit thema al weer tamelijk afgezaagd. De crisis e.a. factoren hebben
wel voor een ander mode- snufje gezorgd. Duizend en één „plannen" zijn ontworpen voor
„ Wereldvernieuwing ".En alle even onfeilbaar als de Bellamy- Beweging,
welke inmiddels reeds in vieren is gesplitst. -- Om verder te kunnen versplinteren. Tegenover al dat gedoe van lieden van weinig intellectueel gehalte, staat de N i e u w e
E c o n o m i s c h e G r o e p (Douglas-groep), kortweg N. E. G., heel wat steviger.
Alhoewel het wat onderschattend is, om in de lijn van Emmanuel Swedenborg's gedachtengang van ons huidig wereldbestel een rekensommetje te maken. Er bestaat nog zoo iets
als psyche en psychologie, welke men maar niet zoo kan neutraliseeren.
Wat echter de propagandistische strekking van „ H e t K o n i n k r ij k v a n G r o o t1 s r a ë I" wil, is zóó exclusief van locus en individu, dat het geen of zeer weinigen voor
zich zal winnen. D e S y n t h e t i s c h e O r d e kan het er mee doen ! Maar belijdende
Christenen zullen het apriori en aposteriori verwerpen. Het is meer verzinsel dan beginsel, trots de schoone, vrome schijn.
Wanneer wij tot een nieuwe maatschappij willen komen, dan moeten wij beginnen met
het vormen van nieuwe menschen, beginnende elk met en bij zichzelf. „Alleen een religieuze opleving zal een sociale hernieuwing mogelijk maken ", zegt D r. B o r i s R a p ts c h i n s k y, in zijn boek „O n r u s t". — Geen vierde geloofsovertuiging, welke de
schr. meent, dat er nog moet komen en...... die er reeds sedert lang is ! Juist door een
oecumenische en geseculariseerde geloofsovertuiging hebben de kwalitatieven : „alleenzaligmakend" en „uitverkoren" semasiologisch een anderen klank gekregen.
Redeneeringen als : „dat het van het communisme wonderlijk moge schijnen, beheerscht
te worden door een zeker instinct, dat uiteindelijk emaneert uit God", zouden den meest
„blauwlakenschen" H.B.S. -er doen blozen. Het heele „klasras" zou uitroepen : „Zèg.......
als-je weer eens wat n i e u w s weet !"
Om een Staatkundig Plan te erigeeren moet men héél wat meer, en héél wat anders in
de mouw hebben, dan het gebazel in deze brochure.
En laat ons vooral niet meenen, ons geliefd Oranje-Huis te mogen gebruiken voor propaganda van welken aard ook.
Groen -Rood-Wit -Blauw; Het Nieuwe Volk; De Silo- beweging ; Groot- Israël......, patati,
patata ! Het doet zoo denken aan kinderen, die om een sigarenbandje vragen.
C. THUNISSEN.
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An introduction to English literature, by J. U. Schut. Volume Ill. J. B. Wolters,
Groningen.
De verschijning van dit derde deel is belangrijk ook voor beoefenaars van de Nederlandse
literatuurgeschiedenis. Het wezen van de beweging van '80 zal zeker beter begrepen
worden door hen, die de inleiding lezen tot de romantische periode en daarna de belangrijke bloemlezing met de karakteristieken der schrijvers.
De heldere beschouwingen van de beide hoofdperioden der 19de eeuwse Engelse letterkundige geschiedenis, de romantische en de Victoriaanse doen als vanzelf vergelijkingen
maken met de comtemporaine, maar daarom nog lang niet parallel lopende stromingen in
onze literatuur.
Dit boek is een krachtige stimulans tot verdere studie. Er kan — dit is geen gemeenplaats
— moeilijk een beter boek voor de school af voor eigen gebruik gevonden worden.
H. SPAANS.

Vacantie van het Ik? door A. G. Barkey Wolf. J. N. Voorhoeve, Den Haag.
Dit boekje is het 5de deeltje van de Serie „Brandende kaarsen ; getuigenissen van levend
Christendom". Aan de hand van „Ferien vom Ich" het bekende boek van Paul Keller,
dat in de titel g e e n vraagteken heeft, vraagt Barkey Wolf hoe we mee kunnen werken
aan de gezondheid van eigen zieleleven. Hij constateert dan meteen een tekort in het
boek van Paul Keller, waarin de naam van Christus, noch de werkelijkheid van zijn genade een plaats heeft. Verlossing of overwinning van het Ik is een beter woord dan
vacantie van het 1 k.
Goede evangelisatielectuur voor ontwikkelden geschreven door iemand, die door zijn
taalgebruik niet afschrikt.

Taalschut bij het onderwijs, door Dr. Ch. P. Haje. N.V. Leidsche Uitg. Mij.
Een bewerking van de eerste druk van „Taalschut", die vooral voor het onderwijs
bestemd is. De taal m isbru i ken, waartegen Dr. Haje te velde trekt, zijn werkelijk geworden
tot een „schandelycke kancker". Dit boekje rechtvaardigt zijn bestaan, vooral omdat
het geen Chinese muur rondom ons taalgebied wil optrekken. Aanbevolen voor ieder, die
zijn taal zuiver wil gebruiken. H. SPAANS.
„De roep van het verleden ", door M. Veren, (L. R. V., Zwolle).
Niet te gelooven dat er in 1936, in het jaar van „Burgers in Nood ", nog zoo'n Christelijke
draak uitgegeven wordt.
Stijl en compositie à la Gerdes.
Zielig arm van expressie, akelig leeg en onwaarachtig, zonder ook maar een greintje
psychologisch inzicht.
Geen enkel karakter is aannemelijk gemaakt.
Het „christelijke" is n iet meer dan een flauw sausje. Ik heb me herhaaldelijk geweld moeten
aan doen, dit boek serieus tot het einde toe te doorworstelen.
Zonder nu het Chr. lezend publiek te hoog te willen aanslaan, geloof ik toch dat weinigen
mij dit zullen na doen !
Want zelfs alle spanning ontbreekt. Men zal nog liever Courts-Mahler lezen !
G. J. PEELEN.

JO KALMIJN-SPIERENBURG

GESCHONDEN SCHOONHEID
(Naar aanleiding van de ontblooting van beeldhouwwerk
en muurschildering in de oude Buurkerk te Utrecht).

Geschonden schoonheid, onder zware lagen
van kalk moedwillig eeuwen lang verhuld
wordt door een vaste hand met groot geduld,
met klop op klop, bevrijd en losgeslagen.

Den beeldenstorm de schuld van deze schade.
Een lieflijk engelengelaat bleef ongedeerd
en glimlacht, ons zachtzinnig toegekeerd,
bewaard als door bijzondere genade.
Er resten van een paard alleen de pooten,
ontroerend rank en zuiver, een voor een,
met meesterhand gehouwen in het steen.
Maria's Kind is in haar armen stukgestooten.
Aan een van de pilasters komt, wat later,
een zeldzaam fresco, zwaar beschadigd, bloot,
waarop de held Christoffel, reuzengroot,
een Kind draagt op zijn schouder over 't water.

o kleuren, die geen eeuwen gloed benamen!
Verheven kostbaarheid, door ons vernield,
omdat een ander daarvoor heeft geknield i
Wij moeten ons wel, hoofd voor hoofd, nog schamen.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

VROEGE MORGEN

De heugnis aan een lichten droom verzwindt.
De musschen piepen op de nok der daken.
De zwakke ademvleugen van den wind
doen kuisch de blaad'ren aan elkander raken.
Een zuiverheid stijgt uit de tuinen op,
als was de wereld weer opnieuw geboren.
Wij kunnen 't rustig bloed met vasten klop
aan onze warme slapen kloppen hooren.
Een schaduw van een blad wiegt op 't gordijn.
God geeft ons wederom een nieuw beginnen,
een nieuwe kans Hem toegewijd te zijn,
een nieuwe mooglijkheid Hem te beminnen.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

BAGATELLE
Een kleine tuin, die op het Zuiden ligt......
Een roos, die zich aan de geteerde planken
van 't oude schuurtje klampt met jonge ranken
en zich omhoog beurt naar het laatste licht

.

Een kleine woning met een open raarn,
waardoor de geuren van den avond drijven
van hooi en kruizemunt, niet te beschrijven
Een kinderlach, een zoet verminkte naam

.

.

Wat zullen wij ons wenschen buiten dit :
een kind, dat dicht aan onze ooren flulstert,
een voetstap op het pad en als het duistert
het warme lamplicht over ons bezit ?
Wij sluiten ons voor wat die goedheid schaadt.
De bloemen, in de zomerzon bestoven,
die sluiten oak de smalle slippen boven
het wonder, dat zich binnen hen voltrekken laat.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

HET KIND

Het is een deel van ons en ons verwant.
Wij hebben het met onze smart gekocht.
Zijn adem is onze eigen ademtocht.
En toch heeft het, nu reeds, naar een ver land
zijn kleine schreden gretig toegekeerd.
Tot hiertoe hebben wij het zacht verzeld.
Het heeft zich losgemaakt en met geweld
ons uit zijn spel en droom geweerd.
Wij doen het met ons hunk'ren schade aan.
Want hiertoe is het dat wij moeder zijn :
zoo lief te hebben, dat, bij aile pijn,
wij zijn bereid om stil opzij te gaan.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

ZIEK KIND
Het kind was ons in vreemden droom ontweken

Een booze macht had hem verstrikt.
Hij werd door ons gebaar verschrikt
en hij herkende niet ons zachte spreken.
Hij was in vreeze, dat wij hem genaakten.
Hij werd zoo onbereikbaar ver
van ons verwijderd als een ster,
hoewel wij bij zijn witte bedje waakten.
En onze liefde zocht vergeefs naar wegen

om tot zijn hulploosheid te gaan.
Hij kon geen f l u ist'ren meer verstaan.
Wij werden hulpeloos als hij en zwegen.
Hij werd ons in dien nacht voorbijgedreven
een zwakke vogel op den wind
Wij konden 't niet verhoeden, kind,
en je niet dwingen om te blijven leven
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WOUTER VAN KIESEN

ANGENIETJE SPEERSTRA

1. OP WEG NAAR WESTERMAR
Breed galmden de kerkklokken over het lage Friesche landschap. Uit alle torentjes over
de groote vlakte, links en rechts van den weg verspreid, kwam het plechtig beieren,
gedragen op een lichten voorjaarswind, over. De koeien in de frissche groene weiden
schenen er zelfs naar te luisteren, zij bogen voortdurend de breede nekken en wendden
hunne koppen rechts en links, vanwaar het geluid kwam om dan weer een oogenblik
rustig verder te grazen.
Het hooge bruine paard voor de oude tilbury schudde ook ongedurig den kop, maar
dat was meer om die lastige vlieg, die, verlokt door de lentezon, uitgevlogen was en zwaar
op de glanzige huid neerstreek en soms door een venijnigen prik het beest opjoeg. Dan
wierp het de achterbeenen ver uit, schudde nijdig de ooren, waaierde breed met den
langen, zwarten staart en rukte nijdig aan de leidsels.
De kleine, dikke jongen, die de teugels hield, was dan op zijn hoede. Hij mende aandachtig tot de aanval voorbij was en knikte geruststellend tegen het meisje in een bruin
jurkje, dat naast hem zat en de inhoud van een hengselmandje nakeek. Zij haalde er
een groote, d i kbesmeerde boterham met groene kaas uit, die zij doorbrak en zusterlijk
met hem deelde.
„Clare is een deugeniet. Ze is één keer op den loop geweest en dan probeert een paard
het altijd weer", zei ze overtuigd.
„Dat is al lang geleden ", zei de jongen, terwijl hij een grooten hap nam. „Maar Clare
hoeft geen kunsten uit te halen, want ik heb haar in de hand. Ben je bang ?"
Het kleine meisje lachte helder op, daar was iets onverschrokkens in haar eerlijke grijze
oogen.
„Bang ? Ik ? Hoe kom je er bij", en overgaande in een ander onderwerp, dat voor dit
oogenblik meer haar belangstelling had, „hoor je wel ? Wat Heit zei : An-na Pau-low-na,
Pau-low-na, An-na Pau-low-na, Pau-low-na ! Dát roepen de klokken ". Er was even stilte.
De hoeven van Clare klikten over de klinkers van den straatweg. De jongen luisterde
mee, de rest van zijn boterham in de linkerhand, de teugels nu losjesweg in zijn rechter.
Hij knikte bedachtzaam en herhaalde brommerig, de klanken van de klokken nabootsend
„An-na Pau-low-na !"
„De koninginne", zei het meisje nu. „De oude koninginne. Heit zegt, dat nu het heele
land door geluid wordt ".
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„Niet alleen in Friesland ?” vroeg de jongen met ontzag.
„Nee, door het heele land, op alle klokken, uit rouw over de koninginne".
„Wat een rare naam ", zei de jongen weer", „Pau lowna".
„Ja, dat komt omdat zij uit Rusland is. Meester vertelde het voor de klas. Zij is de
weduwe van den held van Waterloo", en verklarend voor den jongen, die haar vragend
aankeek, „de koning die vóór onzen koning was, dat was Willem II, de vader van onzen
koning en die is bij Waterloo .... weet je wel ? 18 Juni, slag bij Waterloo ! .... zoo
dapper geweest tegen de Franschen en heeft Napoleon mee weggejaagd ".
Clare knikte nu met haar breeden kop, alsof zij met de woorden van het meisje instemde.
Zij had uit eigen beweging den stap er stevig ingezet. „Als ze zóó doorgaat, dan zijn wij
binnen het uur wel op Westermar, "zei de jongen.
„Gauwer nog, wij zijn al langer dan een uur onderweg. Heb jij veel zin om naar ons
Anne toe ?"
„Als ze niet al te pruttelig is, gaat het wel. Maar anders, ik ben liever in „'t Bosk" bij
ons Heit en Mem ".
„En ik bedank er voor om den heelen tijd voor kindermeid te spelen ! Ons Anne is leep !
Ze vraagt ons altijd om te komen als 't druk is, dan heeft ze hulp bij de kinderen en ... .
„Ik ben wel graag eens vrij van school", zei de jongen bedaard. „Lekker ! Visschen en
een konijn in de strik ".
Het meisje knikte nu instemmend, één en al medeleven.
Weet je wat wij zullen doen ? Kikkers bakken. Dan moet jij ze vangen en Ik zal ze
bakken in de boter en dan tracteeren wij Anne en Frans en de kinderen er op". Zij
had al pratende nog een boterham uit het korfje genomen en die aan haar broertje
gegeven.
„Geef mij de leidsels maar zoo lang, dan kun je op je gemak eten. Vort, Clare !" riet
het klakken van de tong moedigde zij het paard aan. Het scheen dadelijk te voelen, dat
een andere hand de teugels hield, want het wendde even nieuwsgierig het hoofd om en
zette toen den draf er in,
„Zij heeft zoo lang rust gehad, ze kan best eens even in den draf. Huup maar, ouwe
jonge, voorrruit !" en opnieuw moedigde zij het paard aan met een klakkend tonggeluid, vierde de teugels en snel rolde de tilbury over den weg.
„Zou er een jongen zijn, of een meisje, als we terugkomen ?"
„'k Weet het niet. Heit zei, dat we veertien dagen op Westermar mogen blijven, als 't
ons goed beviel. Ik hoop maar, dat we eerder teruggaan''.
„Misschien valt het nog wat mee ", zei het meisje troostend. „En wij zijn bij elkaar,
ouwe ! Dan doen ze ons niet gauw wat" en ze lachte vrool i j k haar zon n igen lach van een
blij, jong kind. De jongen knikte, bemoedigd nu. We gaan samen slootje springen en
ei-zoeken. En als Anne teveel pruttelt, span ik Clare weer voor de tilbury en dan rijden
we lekker naar de Jouwer".
Het meisje schudde het hoofd. „Die gaat vanavond terug met den arbeider van Frans,
die bij ons in het land helpen zal. Wij worden door Heit opgehaald, of als de kinderen
op Westermar niet ziek zijn, dan brengen Frans en Anne ons ".
De jongen kauwde haastig over zijn laatste brok boterham, met moeite slikte hij het
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door en zei toen vlug : „dan loopen we eenvoudig terug, als 't ons niet bevalt ".
„En anders met het schip ", viel zijn zusje bij. „Ik heb wel centen in mijn knipke om de
vracht te betalen ". Zij bepaalde even haar aandacht bij Clare, die nieuwsgierig naar een
hoop steenen aan den kant van den weg, haar gang vertraagd had en nu den draf er
weer inzette en vervolgde toen haar gedachtenloop van daarstraks. „Ik hoop maar, dat
het een meisje is. Wij hebben al zooveel jongens. Ik wil er graag een lief klein meisje
bij hebben, dat ik in het wagentje rijden kan en dan vraag ik of zij Sophie heeten mag,
dat vind ik de mooiste naam ".
„Angenietje is ook geen leelijke," zei hij goedig. „Geef mij de teugels maar weer. Zal ik
mennen ?"
„Ik vind Wouter veel mooier. Maar mijn naam komt uit een klooster, heeft Mem gezegd,
Zuster Agnes ! Daar ben ik vroeger naar genoemd".
„Hé, hé ! Naar Angenietje-moei ben je genoemd".
„Ja, maar vroeger, véél vroeger, toen de eerste Angeniet in onze familie kwam, die
was naar een zuster uit een klooster en Wouter naar een bisschop, dat was een broer
van haar".
„Je weet er niemendal van", zei de jongen nu heel beslist, die Wouter en Angenietje
zijn genoemd naar een Men n iste Dom i né en zijn zuster en die hadden geen kinderen.,
dat heeft Pake eens vertelden die wilden graag dat hun namen bewaard bleven en toe..."
Alsof zij niet naar hem geluisterd had vervolgde zij : „En dan maak ik haar mooie
krulletjes in het haar en ik haak een mutsje met een randje en zij krijgt blauwe belletjes
in de oortjes ".
„Zoo'n klein kind ? Ga weg, dat kan toch niet ".
Dat is zoo goed voor de oogen. Daarom heeft Heit ook die ankertjes er in. En ik
koop voor haar blauwe met zilver uit mijn spaarpot en als zij grooter is, krijgt zij deze
roodjes van mij".
De jongen haalde de schouders op.
„Misschien krijgen wij wel een jongen ", zei hij kortaf met iets droomerigs in de oogen.
„Als Mem maar gauw weer beter wordt".
Hij hield het paard in. Aan den linkerkant van den weg verrees na een kromme ombocht
een witgepleisterd huis, laag, van één verdieping, met een klein zij-venster. Een breed,
groen geverfd hek sloot den weg af voor het verkeer. Een vrouw kwam naar buiten,
gevolgd door een jongen in een langen, Engelsch-leeren broek en een blauw buis, een
riem om het middel. Aan zijn groote, achtkante pet zwierde een rood en witte kwast.
De vrouw zwaaide het hek open en hield de hand op. Het meisje betaalde met een paar
centen, die zij uit een zwarten zijzak opdiepte, nadat zij keurig haar wijd bruin klokrokje had opgetipt. De jongen grijnsde onvriendelijk en stak achter den rug van zijn
moeder den tong uit. Hij klom op het houten hek tusschen den tolboom en het huis
en riep met een dunne, hooge stem : „Boerenpummels ! Stomkoppen !" Hij stak opnieuw zijn tong uit en liet een paar afgebrokkelde, bruinige tanden zien. Zonder zich
te bedenken boog het kleine meisje zich uit de tilbury, greep naar de rood-witte kwast
en trok den grooten slungel de achtkantige pet van het hoofd.
„Zweep er over, Wouter ! Gauw ! Huup, Clare !"
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De zweep danste lichtelijk boven Clare's rug, zonder haar noemenswaard te raken. Het
paard gehoorzaamde dadelijk aan het sein en voort ging het, terwijl de jongen eerst
verbaasd over zijn weggetrokken pet hen nagaapte, toen van het hek sprong en luid
scheldend en schreeuwend het wagentje naholde. Plagend boog het meisje zich uit de
tilbury en wuifde met den pet. Toen het paard zoover geloopen had, dat het tolhuisje
uit het zicht was, liet zij het hoofddeksel op den weg vallen.
„Ziezoo, nou mag hij nog eens weer boerenpummels voor stomkoppen uitschelden ". En
tevreden over haar daad van rechtvaardigheid stak zij een groote, bruine kakye in haar
mondje en haalde een tweede uit het sluitmandje te voorschijn voor haar broer. —
OP WESTERMAR
Westermar, het gehucht bij Joure, was een streek van ver uiteenliggende boerderijen,
Zathes, te midden van hunne landerijen, vele hectaren groot. De boerderij van Frans en
Antje Talsma lag op een hoogte, een deel van een vroegere terp werd verondersteld,
die zich hier en daar in de weilanden voortzette, maar voor een groot deel in vroegere
jaren reeds was afgegraven. Bij het omspitten van den voortuin had men er oude gebruiksvoorwerpen gevonden. Veel kleine aarden pijpjes vooral, kort van steel met een
langwerpigen kop, die veel minder omvang had dan die van den tegenwoordigen tabakspijp
en meer een verbreeding was van den steel. Het waren van die pijpjes, die men op oude
prenten en schilderijen bij de „Toebackdrinckers" voor op de hoed ziet gestoken, als
een insigne in dagen toen het gebruik van tabak voor velen een zeldzaamheid was. Ook
had men er vele scherven gevonden van aardewerk en enkele nog gave kruiken, die in
overoude tijden de toenmalige bewoners voor huishoudelijk gebruik hadden gediend.
Het huis lag stil en verlaten in de middagzon. De lage heggen, links en rechts van het
breede oprijpad, sloten den kleinen voortuin af, waar uit het jonge gras frisch een enkele
bloem omhoog kwam. De boomen in het grasveld waren tot even over den stam gewit,
de fijne, dunne takken zetten zich in knop. Zwaar trekkend, omdat de weg omhoog
liep, stapte Clare de reed op tot aan de schuurdeuren, waar zij zonder aanmaning stil
hield. Het meisje was voorzichtig uit de tilbury gestapt, met haar mandje, een bundel
kleertjes in een doek geknoopt en liep op een zijdeur toe.
„Raar, dat er geen een komt om ons open te doen ", zei ze tegen den jongen. Hij streek
zijn hand door de blonde kuif en schudde verontschuldigend het blozende hoofd. „Misschien wel allemaal het land in", zei hij, nam de leidsels strak en liet Clare een stap
achteruit doen. Het meisje was in den stal gegaan en duwde nu de breede deuren naar
den oprijddijk wijd open.
„Hort, Clare ! Voorrruit maar !" en bedaard stapte Clare de schuur binnen, waar het
meisje de deuren achter het wagentje toesloot.
„Nog geen mensch ! En ik heb al „vollek !" geroepen, da'k er heesch van ben", zeide
zij wat verwijtend. Zij had het paard bij de halster genomen en spande het uit, geholpen door haar broertje. Behendig en zonder spreken gespten zij de strengen los,
trokken het halster over den kop terug. Toen duwde Wouter den wagen iets achteruit
en liet het paard tusschen de disselboomen uitstappen.
„Hier maar zoolang, in de bijstal. Als Frans komt zullen we haar wel in 't land brengen.
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Pomp jij wat water ? Dan zal ik ...." Maar eer hij verder kon spreken, bereikte hun
een groot geraas van stemmen. Luid klonken verwenschingen, angstkreten, onderbroken
door rauw hondengeblaf. „Ik zal jullie leeren een weerlooze vrouw te mishandelen !
Vooruit maar, Bijke ! Zet de tanden er maar in". De deur naar het woonhuis stoof
open, een man, worstelend met een hond kwam de stal ingerold, direct gevolgd door
een tweetal mannen, die elkaar al vechtende omklemden. Een van hen, behendig en slank,
drukte den veel breederen tegenstander tegen de schuurdeur en liet onbarmhartig zijn
vuisten neerkomen op een rossen, onguren kop. Toen, de kinderen bemerkend, riep
hij : „Wouter ! Gauw ! De deur los van den kelder ! Vlug ! Dieven !"
Ademloos had het meisje den emmer laten vallen. Zij snelde op een lage deur toe, dicht
bij de strijdende gestalten, ontweek behendig een aanraking met den man, dien de
hond omklemde en rukte den klink los. Een drietal steenen treden daalden af naar een
roode, opgemetselde ruimte. In een kort oogenblik had de man, die zooeven geroepen
had, zijn tegenstander daarheen gedrongen. „De vensters !" riep het meisje, bij ingeving
begrijpend waarom het ging en vlug wipte zij de treden af, het lage keldervertrek in.
Een ongebruikte melkkelder, op manshoogte opgemetseld van bruine, glanzende steenen,
op den vloer een paar lage, groote koperen vaten, zoogenaamde aarden, zooals zij gebruikt werden voor het uitstorten der melk, waarop de room zich moest vormen. Een
viertal kleine vensters met tralies en gazen horretjes gaven licht en frissche lucht. Zij
wilde snel de houten luiken voor de openingen toetrekken, maar haar broertje, dat
snel het paard op stal gezet had, kwam bij haar en riep ademloos : „Die groote kast
-deu
r".
Een deur in den muur gaf toegang tot een koelkast. Deze kon geheel worden afgesloten
en dat wist hij, daar in de meeste melkkelders op de boerderijen van het veehoudersbedrijf zich een dergelijke kast bevond, ook in zijn ouderhuis. Met vereende krachten
trokken de kinderen de deur open, die zwaar in haar hengsels bewoog. De jonge boer
was nu ook in den kelder gekomen. Met straffe hand klemde hij den kerel in de borst
van diens kleeding en duwde hem, korter dan dit wordt beschreven in de kast, sloot de
deur en snelde terug naar den stal, waar de andere om hulp en vergiffenis roepend
worstelde om zijn leven met den grooten hond, die beet, links, rechts, en met onnavolgbare lenigheid telkens weer zijn prooi aangreep en de glinsterend witte tanden wild in
de kleeren van zijn tegenpartij zette.
„Opgepast, Bijke !" zei de jonge boer op vasten toon.
„Genade !" riep de kerel.
„Genade ? Hadden jullie genade gehad voor mijn vrouw en kind, als ik niet op tijd er
tusschen was gekomen ? Terug, Byke !" De hond gromde, gereed om weer aan te vallen.
En jij, in den kelder en zonder mankeeren, dan zal ik zien wat Ik doe. En anders......"
Weer liet Byke de tanden zien onder een dof gegrom. De man gehoorzaamde, onwillig.
Pijnlijk verdraaide hij zijn hals en streek met de hand over zijn breede schouders.
„Aan den kant, kinderen. Stil, Byke, goed volk".
De hond had zich nu tot de kinderen gekeerd, maar hen herkennende, kwispelde hij
even met den dikken staart en keerde zich dadelijk weer naar zijn baas, die de kastdeur opensloot, den vloekenden kerel er in duwde, met een bedreiging tegen den
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eersten gevangene, die meende uit te breken, maar op het zien van de onheilspellend
fonkelende hondenoogen terugdeinsde.
„Clare maar weer voor den wagen Wouter, en naar Eksteur. Gauw maar. Eerst even
wat drinken. Straks zullen wij wel praten. En Angenietje naar Anne toe, in de keuken,
die heeft je hulp wel noodig".
Hij overtuigde zich, dat de deur goed sloot, zette er nog een zware, koperen melkaard
tegen aan.
„Lucht hebben zij genoeg, de schobbejakken. De reten, boven en beneden, laten voldoende door en anders krijgen ze het maar een beetje warm, dat is niet erg".
De jongen had het paard weer van stal gehaald en liet het drinken uit een emmer water,
frisch opgepompt. De boer wiesch zijn handen en dronk een paar teugen uit een gebloemden kop.
„Ik span Clare niet in. Zóó maar, het dek er op en dan beentje over, dan rijd ik naar
het dorp toe. Of Eksteur dadelijk mee wil komen, want dat er inbrekers zijn gesnapt.
Begrepen, ouwe !" En Clare liefkoozend op den hals kloppend, „voorruit maar weer,
Claarke ! Hier maar langs naar buiten ". Hij leidde het paard, dat even hinnikte en iets
nakauwde naar buiten door de kleine zijdeur, steunde zich met zijn linkerhand tegen haar
schouder en wipte lenig op het dek.
„Ik kom dadelijk weerom, Frans. Niet alles vertellen aan Angeniet ! Ook wat voor mij
bewaren voor als ik er weer ben". En met een „Hola, ouwe jongen !" ging het voor
oprijlaan af ; den weg uit naar het dorp toe.
-warts,de
Angenietje was inmiddels naar de groote, koele keuken geloopen, waar zij haar oudste
zuster had aangetroffen, zeer bleek en oogensch i j n l i j k geschokt, maar vastberaden zich
dwingend om flink te zijn na de hevige tooneelen, waarvan zij deels getuige, deels het
slachtoffer was geweest. Een kindje met een rood boezelaartje voor zat in een hoogen
kinderstoel en speelde kraaiend met een paar houten klosjes. In een teenen wieg, waarover een groen kleed teruggeslagen was, lag een klein donker jongentje te slapen.
„Dag, Anne". Angenietje had haar bundeltje op een stoel neergelegd en haar sluitkorfje
geopend. „Mem stuurt dit schortje voor Fokje ", zeide ze met de bedoeling haar zuster
af te leiden. „En voor jou zelf zes el „schapengrauw" voor de werkboezelaars, waar je
over geschreven hebt ".

Antje Talsma, een slanke, jonge vrouw, met een hagelwit mutsje, dat haar mooi, regelmatig gezicht omplooide, glimlachte heldhaftig en kuste haar jongste zusje op beide
wangen.
„Dank je, lieve, dank je wel". Ze trok een stoel bij tafel. „Hier maar neervallen. We
zullen aanstonds warm eten. Schenk maar even een kopje koffie in. Ik ben wat beverig,
da's nog van den schrik ". Zij sloeg haar arm om de schouders van het meisje, „o, famke,
ik had niet gedacht, dat ik jullie nog terug zou zien. Als Frans niet zoo oplettend geweest
was, misschien......" Zij zweeg met een snik, snoot haar neus in een gebloemden zakdoek en droogde haar oogen.
„Frans zal straks wel vertellen. Ik moet eerst wat bekomen. Schenk jezelf vooral even
in, dan ga ik een oogenblik naar de kamer hiernaast. Ik kom zóó terug ". Meewarig keek
het meisje haar na. Zonder verder iets te vragen schonk zij koffie, kuste het kleine
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meisje in den tafelstoel, tilde haar voorzichtig er uit en begon een gesprek op kindertoon, met kleine, afgebroken woordjes en kirrende uitroepen, waarop de kleine al
gauw lachende antwoordde. Zij tastte met haar handjes naar een stuk koek, dat Angenietje haar voor hield en maakte met haar gekraai het wiegekind wakker, dat ook zijn
stemmetje liet hooren, maar met een forsch trompetten met een toegespitst mondje.
Angenietje schoof haar stoel naast de wieg, die ze met haar voet langzaam aan het
schommelen bracht, nam kleine Fokje op haar schoot, en zong :
Suse nane poppe,
Berntsje leit yn 'e groppe.
Heit en Mem sa fier fan hís,
Die koe it net beroppe.
En zette Fokje als een ruiter op haar knie en zong in een vroolijk, vlug tempo :
„Hop, hop hynke,
To Ljouwert om 'n pynke,
To Snits om 'n wytte b rea,
Sa rydde w' al us hynkes dea !
Op ien nei,
Op twa nei,
Op us lytse keddeman nei,"
Zij tilde het rijderesje in de hoogte, zoodat zij het uitschaterde van pret en vervolgde :
„Hwer scille wy den hinne ?
Nei Beppe ta,
Nei Pake ta,
Der 'n stikje kouke ha
En ' n byts j e tate,
Den ken us keddeman prate"
en bij het laatste woord „prate", dat zij heel lang uithaalde, liet ze Fokje voorzichtig
achterover zakken, zoodat zij op haar knie zat als een ruiter in vollen galop, waarna
zij haar optilde en weer in den stoel zette met een houten klosje in het eene handje,
een stuk koek in het andere, waaruit het kindje van tijd tot tijd hapte en haar kleine
neusje donkerbruin besmeerde.
„Nou even stil zijn, Fokje-tokje, dan zullen wij Hindrik zoet houden ". Zij beurde het
jongetje uit de wieg en begon het zachtjes te sussen. „Stil maar, Memke komt dadelijk
weerom. Hij is een zoete jongen, stil maar ". Het kindje sloot de oogen, voorzichtig
wiegde zij het op haar schoot. Vrouw Talsma was weer binnengekomen, nog bleek, maar
blijkbaar wat opgeknapt door de rust. Zij glimlachte tegen haar zusje, dat als een
moedertje zich met de kinderen had bezig gehouden en nu, zonder iets voor zichzelf
te vragen de tafel ging afruimen.
„Daar hoor ik Clare haar voetslag ", zei Angenietje, net Eksteur misschien......"
„Of anders zal hij wel dadelijk komen ", voegde haar zuster er aan toe. „Dan zullen
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die beide havelooze kerels wel op een plaats terecht komen, waar zij niemand meer
kwaad kunnen doen. Frans zal straks wel vertellen, wat hier voorgevallen is", besloot zij
met een beweging van afschuw, ,,ik moet er niet aan denken. Het was afgrijselijk. Ik
was heel alleen thuis. Al het volk was het land in en Frans ook en de meid is een dag
vrijaf naar haar volk toe. Ik zat hier alleen met de kinderen, toen die kerels...... gelukkig, dat Frans overal aan weet te denken. Ik kan hem nooit dankbaar genoeg zijn i"
WAT ER GEBEURD WAS
Wat er was voorgevallen, hoorde Angenietje even later, toen haar zwager binnen kwam
met haar broertje, den veldwachter en nog een paar stevige kerels, die uit het dorp
waren meegeloopen om hulp te bieden. De zonnige voorjaarsdag was bij uitstek geschikt geweest voor de eerste werkzaamheden op de uitgestrekte landerijen om de
boerenplaats, waar hekken moesten worden nagezien, afdammingen hersteld en slooten
afgerasterd, eer het vee weer in de weide kwam, wat niet lang meer duren mocht,
als het weer niet omsloeg. Zoodoende was het geheele personeel naar het land getrokken.
Maar onderweg, op den lagen wagen, waarop gereedschap en wat proviand werd meegenomen, was het oog van den boer gevallen op twee landloopers, die aan den kant van
een dijk schijnbaar hadden liggen dutten.
„Houdt die bazen eens met mij in het oog ", had hij tegen den oudsten knecht gezegd.
„Dat zijn zulke ongure koppen, die voeren niets goeds in hun schild en ons huis ligt
eenzaam. Als Bi j ke niet zoo gevaarlijk was, had ik hem bij de vrouw achtergelaten, maar
hij is alleen maar vertrouwd, als ik er bij ben. Aan een hond, die vastligt, heeft zij
n iets ".
„'t Is maar amper vertrouwd, dat de vrouw alleen achterblijft", had de knechtopgemerkt.
In het land gekomen, had Talsma den wagen zóó gereden, dat hij op een punt stond,
dat hij vandaar het land kon overzien. Maar eenmaal met vollen ijver aan het werk,
had hij een tijdlang beide zwervers vergeten, tot bij een korte rustpoos de knecht hem
aan hen herinnerd had. In een ommezien was hij boven op den wagen geklommen. De
mannen waren verdwenen. Welken kant hij ook uitkeek, niemand I
„l k zal het wisse nemen voor het onwisse, Gerrit. Werken jullie maar stadig door, dan
kom ik straks wel terug

".

,,Best, Boer .
In groote haast was hij naar huis geloopen, binnendoor, langs een smal voetpad, een
paar hekken was hij overgeklauterd in zijn onbestemde vrees telaat te zullen komen.
Op de boerderij, waar de vrouw bij de wieg had zitten naaien, met het kindje in den
tafelstoel naast haar, was de tijd na het vertrek van het dienstvolk rustig voorbij gegaan.
Stadig tikte de oude hangklok naast het kabinet ; het water in den theeketel suisde en
de ademhaling van den kleinen jongen ruischte rustig op uit de wieg.
Had zij het zich verbeeld ? Was er een schaduw langs het venster gegleden ? Een tak
van den pereboom die langs het raam had gezwiept ? Ze hoorde geen voetstappen.
Verbeelding zeker. Toch ? Ging daar niet de klink van een deur? Héél voorzichtig,
alsof deze met uiterste behoedzaamheid werd geopend en gesloten ? Zij liet haar naaiwerk zakken en luisterde. Neen, alleen het stadige tikken van de klok. Kraakte een
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kast ? Nu ja, dat doen oude meubels wel meer. Toch...... 't was of er een voetstap
voorzichtig schuifelde in het kleine gangetje naar de bij-keuken. Maar eens even overei nd om zekerheid te krijgen. Ze had Bijke eigenlijk beter in huis kunnen nemen, maar
de hond was verscheurend wild en alleen te vertrouwen, als zijn baas er bij was.
Niemand anders gehoorzaamde hij. Een échte waakhond ! En sterk ! Een gebit van een
wolf had de karreman gezegd, van wien de boer hem had overgenomen. Zij moesten
er maar een tweede hond bij zien te krijgen. Zoo heel alleen thuis, dat deed zij ook
in geen geval weer. Een van de meiden in ieder geval. Langzaam boog de deur open,
zóó langzaam als in een droom. De vrouw kon haar eigen oogen niet gelooven. Zij
hield den adem in. Ging die deur werkelijk ? Daar ! Ze sprong overeind. Haar hart
klopte opeens in de keel ! Daar stond een man, een platte, breedgeschouderde vent,
met een gemeenen trek op zijn gezicht. En achter hem schemerde in het half duistere
gangetje een roode kiel. Een tweede kerel, breeder nog dan de eerste. Met een paar
groote vuisten krabde hij in zijn bos bruinrood haar.
Zij staarde de binnenkomenden verwezen aan, maar trachtte zich dadelijk te herstellen,
want ze begreep, dat zij alleen door een moedig optreden den toestand zou kunnen
redden.
„Konden jullie geen „volk" roepen ? Is dat een manier om bij vreemden binnen te
komen ? Als de boer het hoort, jaagt hij je zóó de deur uit ".
De mannen lachten hardop.
„Wat boer ?" zei de roode.
„Die ons de deur uit wil zetten ? Dan moet hij lange armen hebben ", sarde die van het
gemeene uiterlijk.
„Mijn man slaapt. Hij is niet te spreken. Als je wat wilt, dan is de knecht in het buut
-hus".
„je liegt ", zei de roode kortaf. „Verkoop nou maar geen smoesjes. Je liegt als een peerdedief".
De vrouw ging vóór den tafelstoel staan om haar kind aan den blik van den vreemde
te onttrekken. Het had eerst de handjes uitgestrekt naar de binnenkomenden, maar de
ruwe klank van hun woorden had haar verschrikt, ze had een lipje getrokken en was
gaan huilen.
„Wilden jullie drinken hebben ?" zei de vrouw nu, trachtend hen vriendelijk te stemmen.
„Kom dan maar mee naar het buuthuus, dan zal ik jullie melk geven of soepe, 't is warm
vandaag ".
„En een stuk brood", hoonde de kleine, platte kerel weer.
„Een boterham kun je ook krijgen ".
„Hou nou maar op met je gezanik ", de roode was de kamer ingekomen en ging brutaal
op een stoel zitten, de andere liep naar het kabinet. „Waar zijn je sleutels ?"
„Sleutels ?" De vrouw trachtte met ijzeren inspanning zich goed te houden. „De boer
heeft de sleutels. En veel geld heb ik niet, maar een loopstuiver kun je van mij wel
krijgen, ik wil mijn man niet wakker maken ".
„Klets niet ! Je man is in de vijfentachtig, in dat stuk land achter, bij den dijk. Hij is
ons straks voorbij gereden met een witten kiel aan, boven op een wagen ".
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„Dat was mijn man niet, dat is zijn broer ", poogde zij nog den toestand te redden.
De eene kerel lachte smalend. De andere was gaan peuteren aan het kabinet. „Voortmaken, Willem", zei hij kortaf. „De tijd duurt te lang. En jij, als de weerlicht ! De
sleutels ! En gauw ook, anders zullen wij korte metten maken ".
De vrouw werd bleek, in het kabinet lag de opbrengst van de boter en de kaas van
de laatste maanden, met nog een som gelds, die voor de halfjarige huur met den eersten
Mei moest dienen.
„Ik heb geen sleutels", zeide zij nogmaals. „En de boer is in huis, ik zal hem roepen ".
Zij tilde het kleine meisje uit den stoel en wilde het tweede kind uit de wieg nemen
en er mee in een andere kamer gaan, bijna onbewust op die manier hulp zoekend of
te trachten naar buiten te komen, maar de roode rukte haar het kind af en zette het
weer in de wieg en dreigde : „De sleutels ! En gauw, of anders zul je er niet veel van
navertellen !" Zijn maat had een soort steekbeitel te voorschijn gehaald en begon het
slot van het kabinet te bewerken. Het bewoog terzijde, maar de deur liet niet los.
Ruw sloeg de roode met zijn vuist op de tafel. „De sleutel, of......" Hij uitte een
afschuwelijke bedreiging.
„Zij liggen in de andere kamer", de boerin zei het om tijd te winnen. Zij was een kloeke
vrouw en wilde niet lafhartig toegeven, hoewel zij begreep, dat het hier wel eens om
haar leven kon gaan.
De eene kerel wilde gaan.
„Zij liegt als een dief", zeide de roode nogmaals. „Houdt haar handen vast, Willem,
dan zal ik zoeken ". De boerin verweerde zich uit al haar macht, maar kon niet beletten,
dat de schelm zich meester maakte van de sleutels, die zij in een zijzak bij zich droeg.
Hij duwde haar terzijde, zoo ruw, dat zij struikelde en tegen de wieg stootte, waardoor het kind er uitrolde. De sleutels uit den bos werden stuk voor stuk op het slot
gepast. De deur ging open en met een kreet van vertwijfeling zag de vrouw hoe de
dieven zich meester maakten van het geld, dat met hard werken bijeen gegaard was
en dat bestemd was voor den handel en de huur der boerderij. Zij bleef roepen, ook
toen de roode op haar toekwam en zijn hand op haar keel legde. Maar toen gebeurde
er iets wonderlijks. De deur sprong open, een bekende stem riep : „Bi j ke, pak aan !
Pas op de vrouw !" Een zwarte schaduw sprong over haar heen, een angstige gil weerklonk, een sterke hand richtte haar op, zette haar neer op een stoel en toen werd
alles donker en besefte zij niets meer van wat er om haar heen gebeurde.
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BERT BAK K E R

TERUG
't Wordt al gezocht en weergevonden:
dezelfde tuin onder dezelfde lucht,
hetzelfde hart, waarmee ik was verbonden
vóór mijn verraad en heimelijke vlucht.
Het is er nog ; het is altijd gebleven.

Alles is weer, zooals het vroeger was.
De berken wiegen en de bloemen beven
en prachtig schijnt de zon over het voorjaarsgras.
En gij, hoe vreemd, wilt mij opnieuw ontvangen,
opnieuw mijn hoofd verbergen in uw schoot.
Zoo laat mij, láát mij dan, en merk uit mijn verlangen
hoe onuitsprekelijk het was en groot.
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W. E. DEN HERTOG

STILLE HERFST
De zomer heeft zo stil gedaan,
dat men haar scheiden nauw) i ks hoort,
als moeder, die in zachtkens gaan
zorgt, dat zij 't slapend kind niet stoort.
Zo kalm vangt nu het einde aan,
zo licht schijnt nu doods don k're poort,
dat onze harten rustig slaan
bij 't wachten op het laatste woord.
En in des einders karmozijn
blinkt ons tot God gewend gelaat,
wijl onze handen samen zijn ..... .
God zal de laatste herfstedraad
verspinnen in de zilv'ren schijn,
waarmee zijn hemel opengaat.
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DE B.

DE ZONDARES
En jaren zocht ze, of ze Hem mocht vinden,
Die zondaars liefheeft als Zijn vrinden,
want ook zij hoorde tot de velen,
bezwaard door overspel en stelen,
tot allen, die Zijn steun behoefden,
de moedeloozen, de bedroefden,
de schaar die niemand tellen kan,
de bakkersjongen en de krantenman.
En feller brandde het verlangen,
een glimpje van Hem op te vangen.
Hij heeft naar haar, zoo zwart bevlekt,
Zijn beide handen uitgestrekt,
want met d' onreinen gaat Hij mede,
die naar Hem dorsten, laaft Hij met Zijn vrede,
die naar Hem hong'ren in verborgen nood,
die spijst Hij met Zijn hemelsch brood;
en die in radelooze nachten
aileen nog op Zijn voetstap wachten
- gebrokenen van hart en diep verslagen die zal Hij Zelf naar 't Huis des Vaders dragen.
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ARTHJO MARJA

DE MUSICUS
Hij woont stil in een kleine stad
tussen bekrompen burgermensen,
koestert geen grote hartewensen,
maar slentert rustig langs zijn pad.
Hij acht zichzelf klein en misdeeld
en moet hetzelfde voetspoor treden
waarop in onbepaald verleden
reeds veel gelaten zijn vergeeld.
Maar soms, wanneer het carillon
zilver over de stad gaat klinken
laat hij zijn ziel de klanken drinken,
en lacht tegen Gods grote zon.
Dan resonneert in hem de snaar
die hij verbergt : diep en vreesachtig,
hij maakt een hulpeloos gebaar,
en glimlacht vreemd en raadselachtig.

219

ROEL HOUWINK

PROTESTANTSCHE LETTERKUNDE
DOOR EEN NEUTRALE BRIL
n.a.v. W. L. M. E. van Leeuwen, Drift en
Bezinning. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1936.
W. L. M. E. van Leeuwen, Beknopt overzicht van de Nederlandsche Letterkunde.
Groningen, J. B. Wolters, 1936.
W. L. M. E. van Leeuwen komt de eer toe het onderwijs in de Nederlandsche letterkunde
met eenige pittige leerboeken te hebben verrijkt. Hij verstaat uitstekend de kunst zijn
stof te verwerken en te ordenen, zoodat zij geschikt wordt om door jonge menschen
met aandacht en belangstelling te worden geaccepteerd. Hij moet — en ik zeg dit zonder
eenige hoon — een goed schoolmeester zijn. Maar...... een goed schoolmeester is nog niet
altijd een goed geschiedkundige. Wie als historicus optreden wil, heeft andere gaven
noodig dan een schoolmeester. En een schoolmeester, die zich zonder deze gaven opwerpt tot geschiedkundige valt in zeven slooten tegelijk.
Dit alles geldt in het bijzonder, wanneer het er om gaat, zooals hier, de geschiedenis
te schrijven van de letterkundige periode, w a a r i n m e n z e 1 f l e e f t. Op zich zelf
is dat al een uiterst hachelijke onderneming, maar het wordt rechtuit een heksentoer,
wanneer een dergelijke waaghalzerij ondernomen wordt door iemand die alleen maar
schoolmeester is. Want dan gaat het alles veel te veel lijken op een zoo luguber iets
als de begrafenis van levenden en gros.
Ijverig en met een niet te miskennen geestdrift wordt er gezaagd en geschaafd aan de
smalle kisten, terwijl de slachtoffers nog springlevend rondloopen. Hier en daar wordt er
al een extra fraai zilver beslag bevestigd aan de deksel en, zoo waar, worden hier en daar
zelfs reeds pogingen tot een ontijdige mummifieering gedaan.
Men krijgt den indruk, dat alles zoo gauw mogelijk „aan kant" moet zijn en bijgezet in
de groote doodenstad der historie. En de slachtoffers schamen er zich een beetje voor,
dat zij nog in leven zijn en dat zij dus nog beter en slechter kunnen schrijven dan zij
gedaan hebben en zelfs nog anders denken ook!
Hoe komt het, dat een boek als dit aanleiding geeft tot zulke lugubere overpeinzingen ?
Omdat er iets van buitengewoon groot belang in dit boek ontbreekt : historisch besef.
Zonder historisch besef kan men geen geschiedenis schrijven en zeker niet geschiedenis
van den eigen tijd. Want historisch besef berust op een helder en waakzaam distantiegevoel en waar dit ontbreekt komt men den chaos niet uit, tenzij men, gelijk de heer
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Van Leeuwen het onderneemt, levenden begraaft. Zooals gezegd geldt dit in het bijzonder
bij de behandeling der c o n t e m p o r a i n e geschiedenis, waar de chaos van gebeurtenissen en waardeeringen zooveel grooter is dan op een terrein, dat reeds voor een goed
deel toebehoort aan den verleden tijd.
Wanneer men een boek als „Drift en Bezinning" beziet, valt het terstond op, hoe
onevenwichtig zijn inhoud is : naast zeer aanvaardbare en soms voluit voortreffelijke
karakteristieken (Van Schendel, Slauerhoff, Ter Braak, Den Doolaard) andere, die volstrekt
verwerpelijk zijn (Herman Robbers, Ina Boud ier Bakker, Hendrik de Vries, de meeste
Katholieke Jongeren) ; over de Protestantsche jongeren zoo straks.
Men zou kunnen opmerken, dat dit een gevolg is van des schrijvers persoonlijke smaak,
die wij te respecteeren hebben.
Voor een deel is dat natuurlijk ook zoo en in zooverre dit het geval is, willen wij aan
dezen persoon l i j ken smaak gaarne de ruimte laten, die hem toekomt. Doch daar gaat
het ons hier niet om. Het is ons juist te doen om de kloof, die er tusschen deze goede
en slechte karakteristieken ligt.Want deze is dieper dan „persoonlijke smaak ". Zij berust
eensdeels op een zich blind staren op door de Forum -groep gegeven waardeeringsoordeelen : dit is het geval ten aanzien van de onderschatting van Herman Robbers, !na BoudierBakker en over het algemeen de oudere schrijvers, en is dus het gevolg van een gebrek
aan distantiegevoel, alias historisch besef, zonder meer.
Aan den anderen kant berust zij op de dogmatiek van een bepaalde wereldbeschouwing,
die het den schrijver — ondanks enkele krampachtige pogingen, welke wij overigens
gaarne in zijn credit zullen aanteekenen — onmogelijk maakt, verder te kijken dan zijn
neus lang is. Dit is het geval met zijn oordeel over een „eenzame" figuur als Hendrik
de Vries en zijn karakteristieken van de Katholieke en Protestantsche Jongeren, die doorgaans blijk geven van een volkomen gemis aan inzicht ten aanzien van, laat ons zeggen
„het christendom ". En ook hier dienen wij in het feit, dat hij zoozeer bevangen is door de
dogmatiek eener bepaalde (in casu de liberalistische) wereldbeschouwing, dat hij niet
in staat is verder te zien dan zijn neus lang is (iedereen behoort dat te kunnen !),
een ernstig gebrek te constateeren aan historisch besef. Want, waar al iemand met een
normaal gezichtsvermogen verder behoort' te zien dan zijn neus lang is, moet dit voor
dengeen, die een historische studie ondernemen wil, eenvoudig iets volkomen van zelf-

sprekends zijn. Zoo iemand immers moet op een zeer bijzondere wijze „vér-ziende" zijn !
Nu is echter de heer Van Leeuwen „bij-ziende" en daarom schafte hij zich een bril aan ;
een bril, die — naar hij dacht — volstrekt geen kwaad kon, n.l. een neutrale bril. En
door deze neutrale bril is hij nu de hedendaagsche letterkunde gaan bezien.
Doch helaas, nu wil het geval, dat juist „neutrale brillen" — Van Leeuwen had dit uit
de geschiedenis van het liberalisme kunnen weten — bijzonder gevaarlijke instrumenten
zijn, omdat zij hun gelukkige bezitters den indruk geven, dat zij géén brillen dragen !
De eigenaar van zoo'n neutrale bril gedraagt zich alsof hij geen bril op zijn neus heeft,
maar integendeel van nature begiftigd is met arends-oogen, die „alles" zien. Met andere
woorden : iemand met een neutrale bril meent, dat hij meer ziet dan zijn mede- stervelingen, die zich van hun beperkt gezichtsvermogen dikwijls maar al te hardhandig worden
bewust -gemaakt, doordat zij over steenen struikelen, die zij niet gezien hebben of
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in het donker tegen muren botsen, die zij vergeten zijn. Iemand met een neutralen bril
echter heeft „overal" oog voor, naar hij meent ; doch ziet daardoor 'uist de dingen, waar
het opaan komt, scheef. Zooals uit het volgende blijken zal.
Op blz. 15 : „Verwey's neiging naar „leiderschap" is niet anders dan de ingeboren, calvinistische, didactische aard." En dat zegt, waarempel, een schoolmeester ons, die hierin zijn
schoolmeesterschap — nog eens : wij hebben daarvoor o p z i c h z e I f b e s c h o u w d
groot respect ! -- zoo duidelijk belijdt, omdat hij het zoo gaarne zou willen verloochenen.
Is een Calvinist „didactisch ". 0, ja ! zekere Calvinisten z ij n didactisch, maar zekere
liberalisten en paganisten ook ! Het didactische is bij sommigen onzer inderdaad een ingeboren eigenschap. Maar het Calvinisme is dat niet. Zoowel op zijn best als op zijn
slechtst is het — goddank en helaas ! — iets geheel anders, dat stellig niet onder het
begrip „didactisch" te vatten is. Want op zijn best is het Calvinisme „geloof" en op zijn
slechtst is het „politiek". En in beide is het didactische een storend element !
Op blz. 44 lezen wij over Der Mouw : „Zo verbeeldde dus ook hij de Idee ; echter niet
een monistische, zoals de christelijke Verwey, doch een dualistische, geenszins christen
zijnde, evenmin als Kloos of Boutens." Het Christendom heeft met monistische noch
dualistische ideeën, met of zonder hoofdletter, iets van doen, want het is een geloof
en geen wereldbeschouwing, al trachten wij, christenen, er dat telkens weer van te
maken. Wie het Christendom „monistisch" (of : „dualistisch" !) ziet, ziet niet het Christendom, maar de een of andere „christelijke" wereldbeschouwing. En juist van de
christen-jongeren laat zich niets begrijpen, wanneer dit onderscheid tusschen geloof en
wereldbeschouwing niet exact en consequent wordt gemaakt. Nog minder kan er van
begrepen worden, indien de litteraire beweging van Katholieken en Protestanten als
„kerkelijke reacties" worden beschouwd (blz. 101). Men vraagt zich af welke ,,hobby"
den heer Van Leeuwen op deze gedachte kan hebben bebracht, want wij kunnen niet
aannemen, dat hij net eigen oogen" zoo slecht heeft gezien.
Als een rechtgeaard liberalist is de schrijver lijdend aan dogma-phobie, een typisch negen tiende-eeuwsche ziekte, die echter ook in deze eeuw, zooals herhaaldelijk blijkt, nog

welig schijnt voort te woekeren. Wanneer Van Leeuwen op blz. 104 zegt : „ En Knuvelder
meent, dat de waarheid van het dogma even noodig is voor den mensch als de liefde
des harten, om de zaligheid deelachtig te worden ", dan ziet men de koude koortsri l
's mans rug. En toch, hoe „roomsch" misschien ook geformuleerd,-lingeopvr
raakt Knuvelder hier een zaak aan, die ook voor het Protestantisme van het grootste
belang is en die, getuige een boek als „Het Evangelie in de Wereld van het heden" van
Ds. J. Buskes jr, hoe langer hoe meer in het centrum der aandacht komt te staan.
Wij kunnen daarop binnen het bestek van dit artikel uit den aard der zaak niet verder
ingaan, maar mogen volstaan met vast te stellen, dat wij, jongeren, althans geen
dogma meer maken van de dogmaphobie, omdat wij beseffen, dat wij de harde tucht
der Waarheid in ons geloofsleven evenzeer van noode hebben als de zachte hand der
Liefde.
Doch degeen, die lijdt aan dogma-phobie, kan dit niet verstaan. De dogmatizeerende
werking van zijn kwaal doet hem niet in staat zijn ook ten aanzien van het dogma verder
te zien dan zijn neus lang is en die is in dit geval bijzonder kort. Van de hoogspanning

Waarheid - leven, die het dogma omsluit, bemerkt hij niets. Maar hoe kan hij op deze
wijze iets begrijpen van wat er onder de Katholieke en Protestantsche Jongeren leeft,
voor wie deze dingen, niet het minst ten aanzien van de praktijk van hun werk (dit
geldt althans zeker voor de Protestantsche Jongeren, al zijn ook zij het zich niet allen
even scherp bewust), zulk een groote beteekenis hebben.
Op blz. 117 maakt de schrijver eenige opmerkingen, die er nog eens de aandacht op
vestigen, hoe gevaarlijk het is zonder behoorlijk ontwikkeld distantie-gevoel (wat
insluit, dat men zich door de eerste de beste suggestie van buitenaf laat inpalmen) geschiedenis te schrijven. Van Leeuwen meent daar nl, de belangrijke onderlinge ver
groepen der jongere generatie te kunnen verklaren uit-schilentu dvrs
het feit van het meer of minder „losgeslagen-zijn" dier groepen en beweert dan, dat
de socialistisch - communistische groep benevens de Protestantsche en de Katholieke groepen minder „losgeslagen" waren dan het niet - christelijke, sociaal - liberale deel der generatie. Ten aanzien van de Protestantsche en de Katholieke groepen motieveert de schrijver dit op de volgende wijze. „zij waren van huis uit," zegt hij, „meer verankerd, wel
niet in de litteraire traditie der periode 1880 -- 1914, waarin zij vrijwel geen plaats
hadden ingenomen, maar wel in ethisch - moreel-religieus opzicht."
Het wil ons voorkomen, dat deze redeneering reeds in haar opzet fout is, omdat men
van een meer of minder losgeslagen zijn van g r o e p e n hier niet spreken kan. De kwestie,
waar het hier omgaat, kan alleen individueel, maar niet groepsgewijs worden gezien. Het
lijkt ons, dat hier individueel - psychologische „waarschijnlijkheden" worden veralgemeend
tot historische feitelijkheden. En dat komt ons voor onjuist te zijn.
Er wordt door deze „tendentieuze" belichting tweeërlei verkeerd belicht. In de eerste
plaats wordt -- en dit geschiedt op waarlijk maniakale wijze soms -- de (onhistorische I)
gedachte gewekt, dat het een verdienste is tot een bepaalde generatie, of liever : tot een
bepaalde groepeering van een bepaalde generatie, te behooren. Zoodat bij den onschuldigen lezer de meening postvat -- die juist in onzen oppervlakkigen tijd zoo noodig moest
worden bestreden ! —, dat feitelijk alleen „het jonge ", i.c. het eigen -tijdsche, waarde
heeft en dat het oudere (= het traditioneele, wanneer men ziet door de neutrale bril
van onzen liberalist) slechts matig onze belangstelling verdient.
En in de tweede plaats wordt zoo „het christendom" --- tusschen de regels door --- in
plaats van „zekere christenen ", maar die hebben met de zaken, waar het hier om gaat,
niets te maken, weer in zijn traditioneelen (!), conservatieven hoek gedrukt. Alsof niet
juist de beweging der christelijke Jongeren ontstaan is „uit reactie" tegen dit in elk opzicht o n c h r i s t e l i j k „christelijk" traditionalisme en conservatisme I Wanneer de
heer Van Leeuwen de „levende" geschiedenis dezer beweging gevolgd had en niet aan
het theoretizeeren was geslagen over „zijn" liberalistische opvatting van het christendom,
zou hij een dergelijke vergissing niet hebben begaan, waardoor het hem, zooals maar al
te duidelijk gebleken is, onmogelijk worden moest een bij benadering --- meer verlangén
wij waarlijk niet -- juisten kijk te krijgen op de letterkunde der Christelijke Jongerengroepen.
Een blz. verder worden de diverse tijdschriften der Jongerengroepen opgesomd. Van de
Protestanten worden „Opgang" genoemd en „De Werkplaats ", n i e t „Ons eigen Tijd-
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schrift" en „Opwaartsche Wegen ". Dit laatste wordt op blz. 127 vermeld. Waarom ?
Wij moeten het antwoord schuldig blijven.
Op blz. 133 wordt ons het volgend beeld gegeven van de geestesgesteldheid der Protestantsche jongeren : „Anders weer werkte de leefdrift in de christelijke figuren : zij kwamen
er door in conflict met hun God, dat is met zichzelf. Daar zij dit „moderne" meenden
te moèten aannemen, vrezend voor het „ouderwetse ", vochten zij vergeefs voor een verzoening of synthese en konden dus ook zelden gave christelijke kunst scheppen ; vooral
de protestantse groep heeft het moeilijk : de sensueele ijdelheid van deze moderne wereld
moèt overwonnen en verworpen worden, en tegelijk bestreden en niet genegeerd door
den waren orthodoxen Protestant" (wij veroorloven ons hier een kleine wijziging in de
tekst van Van Leeuwen, die wijst op een veelzeggende — o Freud ! — slordigheid van den
auteur, die „protestant" schrijft en „Katholiek" één regel lager. Ons dunkt, dat in de
oogen van een liberaal ook de Protestant een hoofdletter verdient !).
Wat moeten wij zeggen van dit beeld ? Hoe kunnen wij discussieeren over onze probleem
iemand, die van ons zegt : „Zij kwam er door in conflict met hun God,-stelingm
dat is met zichzelf" ? Heeft het Christendom zijn apologie zoo slecht bedreven, dat men
het aanspreken kan als een „heidensche" godsdienst („hun God” naast de vele andere
goden van dezen tijd !) zonder te verstommen over de dwaasheid, die men zegt ? Zou
men het Christendom althans niet zijn „pretentie" willen laten, te gelooven in God den
Vader, de almachtige, Schepper van hemel en aarde, zooals het in het Apostolicum te
lezen staat en niet in een „Christelijken" God ?
En wie hebben God met zichzelf geïdentificeerd, gelijk de schrijver het hier voorstelt ?
Toch zeker niet Christenen, maar b.v. een Kloos, die Van Leeuwen uitdrukkelijk zelf
tot de niet-christenen rekent (zie blz. 44) ?
En dan nog een vraag : in welk opzicht hebben de christelijke jongeren zich modernistisch
aangesteld ; wanneer hebben zij het ouderwetsche gevreesd ? Natuurlijk hebben dat de
e p i g o n e n gedaan, maar dat doen de epigonen van alle richtingen, omdat het „epigonen" zijn.
Moeten wij hieruit afleiden — wat Ter Braak c.s. zoo graag zou willen —, dat „dus" alle
christelijke Jongeren epigonen zijn ? Omdat een christen nu eenmaal „als christen" noodzakelijkerwijs een epigoon moet zijn, niet waar ? Het lijkt mij, dat Van Leeuwen, ondanks
zijn uitgesproken vitalistisch standpunt — vitalisme en liberalisme gaan voortreffelijk
samen ! —, deze stelling niet gaarne overnemen zal.
Maar waarom schuift hij ons dan toch, zij het langs een omweg, deze dingen in de schoenen ?
Wij hebben niet vergeefs gevochten voor een verzoening of synthese. Als Van Leeuwen
de essays over dit onderwerp in „Opwaartsche Wegen" met aandacht gelezen had, zou
hij bemerkt hebben, dat er --- en behoorlijk ! — gevochten is, maar niet over deze dingen.
Een christen, als hij lééft, leeft uit het geloof en niet uit de traditie, daarom behoeft hij
geen „verzoening" noch een „synthese" te beproeven tusschen het „ouderwetsche" en
het „moderne". Als hij ergens „staat" — maar men kan het moeilijk een „staan" noemen —,
-staat hij tusschen de tijden, maar niet er boven op. In eik geval heeft hij niet de minste
behoefte er boven op te klimmen en van het schoone panorama te genieten.
En hoe het staat met „de sensueele ijdelheid van deze moderne wereld" ? Welke Christen
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verbeeldt zich, dat hij die „overwinnen" kan ? Al is het stellig waar — en het verheugt
ons, dat Van Leeuwen ons althans den smaad niet aandoet ons voor „weltfremd" te
houden — dat wij haar niet negeeren mogen.
Maar zie, in dezen abstrakten vorm doet de sensueele ijdelheid van deze moderne wereld
zich nimmer aan ons voor. Van haar verleidingen kunnen wij alleen concreet en persoonlijk
spreken. Zooals vele van onze dichters er in hun werk over gesproken hebben. Voor den
Christen — daartoe heeft hij te veel realiteitszin — kan zij nooit tot een abstract probleem
worden, zooals zij het worden m o e t voor den vitalist, die in het diepst van zijn hart
met het leven speelt...... uit levensangst !
Op blz. 135 lezen wij omtrent de Forum-groep : „Deze paganistisch -a-sociale groep —
wij herinneren er aan, dat zij op blz. 117 „sociaal -liberaal" werd genoemd — móest aan
één stuk door gevaar lopen te verkwijnen, daar geen enkele gemeenschap hen voedde :
geen kerk, geen volk, geen vaderland." En even later heet het van figuren als Marsman,
Ter Braak, Du Perron en Vestdijk, dat zij voor „Het Volk" overbodig zijn, voor Volk
en Vaderland" gevaarlijk en voor „Kerk en Maatschappij" zondaars. Dat is heel aardig
gezegd, maar plaatst alweer het Christendom in een scheef licht.
In de eerste plaats signaleeren wij de gelijk-schakeling : kerk, volk, vaderland. Die er
volkomen naast is, al zouden sommige totaliteits-filosofen wel gaarne willen, dat zij zich
ten spoedigste voltrok. Wij kunnen het niet helpen, dat zich onder deze totaliteits-filosofen
ter goeder trouw een aantal Christenen bevinden. Voor het gebrekkig inzicht van deze
broeders kan men ons moeilijk aansprakelijk stellen.
En in de tweede plaats moeten wij protesteeren tegen de veronderstelling, die in het
geestig woordspel van den schrijver besloten ligt, dat het Christendom figuren als Marsman,
Ter Braak, Du Perron en Vestdijk „zondaars" zou noemen en b.v. Heeroma, Van Randwijk
en De Bruin niet, omdat zij „Christelijke letterkundigen" zijn en niet behooren tot een
paganistische-a-sociale groep. En wanneer er soms nog in onze kringen — ergens in een
duister hoekje ! — zoo argeloos simplistisch mocht worden geredeneerd, dan is dit zeker
geen reden voor een „objectief" geschiedschrijver, om deze uittermate bedenkelijke
geesteshouding ijskoud als de geldende voor te stellen.
Op blz. 140 lezen wij : „Maar ook van andere zijden werd de objectieve kritiek verworpen : kunst werd ondergeordend aan God door de Christelijke richtingen, aan Marx
door de Communistisch georienteerden."
Het is niet onaardig hier door de vaardig schiftende pen van den heer Van Leeuwen eens
op één hoop te worden geworpen met onze Communistische mede-zondaars, van wie
wij anders door onze eigen zegslieden in den regel als de bokken van de schapen (weder
worden gescheiden. Overigens zullen wij maar niet vragen, wat Van Leeuwen-kerig!)
precies bedoelt met dit de kunst „onderordenen aan God". Wij vermoeden, na het voorafgaande, dat wij met zijn antwoord niet veel zouden kunnen beginnen.
Doch belangrijker is, dat wij hier stuiten op het principieele punt van den man met de
neutrale bril (er zijn buiten den heer Van Leeuwen nog heel wat van dergelijke brilledragers, tot in onze kringen toe !). Het voornaamste bezwaar n. I., dat hij tegen ons en
onze lotgenooten heeft, is, dat wij de objectieve kritiek hebben verworpen ; dat voor
ons de schoonheid niet meer als hoogste, resp. eenige, norm geldt.
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Deze „beschuldiging" impliceert de stelling, dat er een objectieve kritiek mogelijk is
en dat deze objectieviteit bepaald wordt door het feit, dat men een kunstwerk uitsluitend
naar zijn schoonheidswaarde beoordeelt. De man met de neutrale bril gelooft in deze
dingen ; wij kunnen het niet. Want tweeërlei is ons duidelijk : in de eerste plaats, dat
„objectieviteit" slechts bestaan kan als richting gevend ideaal, aangezien al ons oordeelen,
als m e n s c h e I ij k oordeelen, noodzakelijkerwijs een onuitwischbaar subjectief element
in zich draagt. Daarom is ook het z.g. „objectieve" oordeel in wezen subjectief, d.w.z.
niet minder subjectief dan het oordeel van hen, die bij hun waardeeringen rekening
houden -- zonder haar deswege te kunnen vermijden — met deze noodzakelijke subjectieviteit.
En in de tweede plaats weten wij, dat onze oordeelen nimmer „zuiver" zijn, in dier
voege, dat altijd bij elk waarachtig oordeel d e g e h e e I e m e n s c h betrokken is,
zoodat wij alleen in theorie ethische, aesthetische oordeelen kunnen onderscheiden ;
maar dat in de praktijk ons aesthetisch oordeel tevens allerlei inhoudt, dat niet zuiver
aesthetisch te noemen is.
Natuurlijk neemt dit niet weg, dat wij moeten streven naar zoo zuiver mogelijke oordeelen
op elk gebied. Maar het is iets anders, of wij uitgaan van de veronderstelling, dat wij in
staat zijn onze existentieele levenswerkelijkheid te splitsen, of dat wij de overtuiging
hebben, dat dit niet mogelijk is. De man met de neutrale bril moet, krachtens hetgeen
zijn instrument hem te zien geeft, tot de conclusie komen, dat hij met een blanco ziel het
kunstwerk nadert en zonder eenige vertroebeling van zijn affecten het naar zijn schoonheid
beoordeelen kan. En het bedenkelijkste daarbij is, gelijk wij reeds opmerkten, dat hij
meent dit alles zonder bril, en dus met het bloote oog, te zien, waaruit hij onvoorwaardelijk de conclusie trekt, dat zijn visie de ware is.
Nu is echter wat de man met de neutrale bril ziet, niet iets werkelijks. Juist het feit, dat
hij alles „recht" meent te zien, bewijst, dat hij de dingen „scheef "ziet. Want hij ziet over
het hoofd, dat de zonde er tusschen is gekomen en die heeft ons van ons „natuurlijk"
gezichtsvermogen beroofd. Wij dragen sindsdien allen een bril en alleen in het geloof
zien wij er zonder, maar dan heeft Christus Zijn hand op onze oogen gelegd ; dan zien
wij, maar door Zijn handen heen.
Wie dus meent geén bril te dragen, gelijk de man met de neutrale bril doet, verkeert
in een hachelijker positie dan degeen, die tenminste weet, d a t hij een bril draagt.
Want zoo iemand zal er niet zoo gauw toe komen, om wat hij zelf ziet voor „de" waarheid te houden. Hij weet immers, dat hij een bril draagt en hij weet ook, dat men niet
door op dezelfde wijze geslepen glazen tegelijkertijd veraf en dichtbij hetgeen men ziet
in de juiste verhoudingen kan zien. Een bril voor dichtbij, doet ons de verte onduidelijk
zien en een bril voor veraf, doet ons de dingen dichtbij verkleind waarnemen. Dit over
„objectieve kritiek".
Wij moesten hierover wat uitvoeriger zijn, omdat deze kwestie het fundament raakt
van des schrijvers beschouwingen en tevens het punt aanwijst, waar de oorsprong ligt
van zijn niet - begrijpen van de positie der Christelijke Jongeren.
Op blz. 159, in zijn karakteristiek van Ter Braak, schrijft Van Leeuwen (wij spatieeren, R. H.):
„Voor hem (Ter Braak) is niet als voor den scepticus de paradox een laatste bittere erken226

ning van ontoereikend weten, evenmin als voor den gelovigen dogmaticus een geestig en onschadelijk spel met woorden,
maar de voor vrienden alleen begrijpelijke uiterste consequentie van de taal, enz."
Wij zouden den heer Van Leeuwen willen aanraden zich eens te verdiepen in de werken
van Soren Kierkegaard, b.v. in „Ueber den Begriff der Angst" of Die Schule der Leiden" ,
hij zal dan ongetwijfeld wel een eenigszins andere voorstelling krijgen van de beteekenis,
die de paradox heeft in het leven van den geloovige.
In de karakteristiek van Slauerhoff lezen wij op blz. 177 : „Bovendien schijnen de bindende
dogma's van religie, maatschappij en wijsbegeerte, geen voldoende levende kracht meer
of alsnog te bezitten om werkelijk suggestieve litteratuur voort te brengen. Het woord
schijnt door de na-renaissancistische eeuwen heen te onmiddellijk met het persoonlijk

denken verbonden te zijn, om nog als voermiddel voor de gelovigen te kunnen dienen ".
Wij zullen maar in het midden laten, hoe Van Leeuwen zich het ontstaan denkt van „werkelijk suggestieve litteratuur" uit „bindende dogma's van religie ", enz. Wij begrijpen
alléén niet, waarom hij veronderstelt, dat „christelijke kunst" op een andere wijze ontstaan
zou dan alle waarachtige kunst. Kunst ontstaat nooit uit dogma's, zelfs niet uit aesthetische dogma's. „Alleen de ontroerde mensch kan, 'als hij persoonlijk vorm kan geven,
kunst scheppen" schrijft hij op blz. 13 in aansluiting aan een uitspraak aan Kloos en voegt
eraan toe : „hoe simpel en waar is dit". Nogmaals : wij begrijpen niet, waarom de Christelijke kunstenaars verwezen worden naar litteratuur uit dogma's, wat, zooals ieder weldenkend mensch weet, een gladde onmogelijkheid is."

Dat het woord na de Renaissance tè onmiddellijk met het persoonlijk denken verbonden
is „om nog als voermiddel voor de gelovigen te kunnen dienen, is een uitspraak, die
een helder licht werpt op hetgeen de heer Van Leeuwen zich bij het woord „geloovige"
denkt, n.l. iemand, die niet persoonlijk denken kan, Me dunkt : wij hoeven daarover niet
te discussieeren !

Van Hendrik de Vries (blz. 195) wordt gezegd, dat „een ingeboren Christendom hem remt
in een blijde, zuiver stoffelijke levensaanvaarding met de dood als noodzakelijk en in de
eeuwige rondgang opgenomen gebeuren "...... Wij moeten den heer Van Leeuwen erop
wijzen, dat althans naar Protestantsche zienswijze er geen „ingeboren Christendom"
bestaat en dat hetgeen hij zegt omtrent de remmende werking van het Christendom ten
opzichte van een blijde levenservaring n i e t geldt voor het Christendom, zooals het
door de eeuwen heen door de Kerk werd gepredikt, maar voor een kettersche, neo
van het Christendom, die door de Kerk nadrukkelijk op het Concilie-platonischevrm

te Nicea afgewezen is. Dat een zuiver stoffelijke levensaanvaarding, tevens een blijde
levensaanvaarding zou kunnen zijn, is iets, waaraan de schrijver zelf niet zal gelooven.
Wij zullen de beschouwingen, die Van Leeuwen wijdt aan de Katholieke Jongeren voorbijgaan. Men is in dit kamp stellig mans genoeg om de eigen peultjes te doppen. Met
één uitzondering echter. Op blz. 245 schrijft Van Leeuwen n.l. het volgende over „jonas"
van Albert Kuyle : „In „Jonas" wordt Kuyle te veel woordkunstenaar, en het getuigt
zelden van kracht, wanneer de gelovige zich op oude gegevens moet inspireren ". Wij laten
dit oordeel van Van Leeuwen over één der beste boeken, die er door Jongeren in de

laatste tien jaren geschreven zijn, gaarne voor zijn rekening, maar wat wij n i e t voor
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des schrijvers rekening laten is de volmaakt gratuite bewering, dat het zelden van kracht
getuigt, „wanneer de gelovige zich op oude gegevens moet
i n s p i r e r e n ". Want dit is werkelijk te dwaas. Denk aan Rembrandt, Vondel, Durer,
Derk Bouts, Fra Angelico, Giotto, om maar enkelen te noemen, die zich in een groot
gedeelte van hun oeuvre op oude gegevens hebben geïnspireerd. Waarschijnlijk getuigt
het juist van meer kracht zich op een oud gegeven te inspireeren en er dan een oor
kunstwerk van te maken, dan te volstaan met „eigen inspiratie" alleen ; trouwens-spronkelij
is alle inspiratie niet op „gegevens" geïnspireerd en maakt het nu waarlijk zoo'n groot
verschil, of deze gegevens aan de eerste of aan de twintigste eeuw zijn ontleend !
Wij komen thans aan het hoofdstuk over de jonge Protestantsche schrijvers toe. In vergelijking met wat vroeger in „neutrale" letterkundige geschiedenissen op dit gebied werd
gepraesteerd, mogen wij den schrijver van deze contemporaine litteratuurgeschiedenis
de erkenning niet onthouden, dat wij althans een ernstige poging heeft gedaan onze groep
tot hun recht te laten komen. Dat hij daarin niet is geslaagd, zal men uit het voorafgaande
reeds hebben kunnen afleiden. Zijn standpunt laat niet toe, dat hij de kardinale vragen,
die ons bezig houden ziet, althans als k a r d i n a l e vragen ziet.
Wij betreuren dit. In de eerste plaats, omdat wij meenen, dat de schrijver dwaalt en
niemand gaarne zijn broeder dwalen ziet. Maar ook, omdat wij overtuigd zijn, dat Van
Leeuwen het er beter af had kunnen brengen, wanneer hij meer informatief te werk
was gegaan en minder op zijn eigen inzicht in deze materie had vertrouwd.
De schrijver gaat bij zijn beschouwingen over de jonge Protestantsche litteratoren uit van
de tweespalt tusschen hun individualistisch dichterschap en hun toebehooren aan de
Christelijke gemeenschap. Dit uitgangspunt zou juist zijn, indien Van Leeuwen het niet
„historisch" interpreteerde. Want de spanning, zoo zouden wij het liever zeggen, die
er voor den Christen-dichter tusschen zijn (van nature !) „individualistisch dichterschap"
en zijn „toebehooren aan de Christelijke gemeenschap" bestaat, is een — men vergeve
mij voor de tweede maal dit „mode-woord" — existentieele spanning, die het menschelijk
bestaan in zijn geheel raakt en die behoort bij het èn-Christen-èn-dichter-zijn. Wie weten
wil, of dit verschijnsel ook vóór Tachtig bestond, leze er Bi lderd i j k maar eens op na, of
B red e ro !
Als tweede oorzaak van een bemoeilijking der jonge Protestantsche kunst noemt Van
Leeuwen : „de verhouding van het geestelijke en het zinnelijke ; voor den protestant
(en met meer klem naarmate hij orthodoxer is) zijn de lusten van de zinnen en de verwarrende driften van de „moderne" tijd zonder meer zonden, en een samengaan van
geloofsverlangen en zinnenverheerlijking, als b.v. bij den Katholiek Engelman — u ziet,
het hoofdletter-slordigheidje is er nog altijd ! -- is voor hem ten enenmale onmogelijk"
(blz. 251).
De wijze, waarop hier het geestelijke en het zinnelijke tegenover elkaar worden gesteld,
is — wij hebben er reeds op gewezen — onchristelijk. En wat die „zonder zonder meer"
aangaat, ik vermoed, dat Van Leeuwen een wonderlijke voorstelling van het Christelijk
zonde- begrip heeft. ik weet tenminste niet, wat wij ons denken moeten bij zonden- zondermeer.
Op blz. 255 wordt iets gezegd over de problematiek der jonge Protestantsche letterkunde.
228

Jammer genoeg is de schrijver blijkbaar niet in de gelegenheid geweest deze problematiek
wat meer van nabij te bekijken, waardoor hij den buitenstaander, althans in ruwe trekken
een beeld had kunnen geven van de huidige situatie. Wat hij er nu van zegt, is helaas
onvoldoende daartoe, en moet verwarring stichten. Zoo schrijft hij, dat het conflict, dat
in 1935 in den boezem van de redactie van Opwaartsche Wegen ontstond het gevolg was
van een verschil van meening tusschen de redactie-leden omtrent de eischen, die aan een
Christelijk dichterschap moeten worden gesteld ; terwijl hij even later Heeroma en Van
der Leek -- wier opvattingen aangaande deze kwestie het juist waren, die met elkander
in botsing kwamen en zoo indirect leidden tot het bewuste conflict -- in één adem noemt
als vertegenwoordigers van de meest consequente richting ten aanzien van deze vragen.
Wanneer Van Leeuwen wat meer aandacht had gewijd aan de uitvoerige inleiding van
Heeroma's „Derde Réveil" en aan Van der Leek's reactie daarop in „Eltheto", had hij
zijn lezers iets kunnen laten zien van den geestelijken achtergrond der heerschende
meeningsverschillen. Thans echter wordt niemand er wijzer van. Integendeel : men krijgt
nu den indruk, dat er een conflict bestaat tusschen een aantal niet - genoemde Protestantsche auteurs (de gematigde richting !) en het rijtje wel-genoemde vertegenwoordigers
van het „orthodoxe ", „doctrinaire", „dogmatische" standpunt. Als zoodanig worden
vermeld -- bien étonné's de se trouver ensemble ! — : Jan letswaart, E. G. van Teylingen,
K. Heeroma en Van der Leek.
„Dat men in hun beschouwingen over anderen dus ook voortdurend zuiver subjectieve
aanmerkingen zal vinden op de geestelijke overtuigingen van den besproken schrijver,
is logisch" zegt Van Leeuwen in aansluiting op deze opsomming. Wij zien, hoe hier weer
de man met de neutrale bril te voorschijn komt, die meent, dat hij de eenige in het
gezelschap is, die géén bril draagt.
Wij vreezen, dat het niet veel baten zal, wanneer wij er hem op wijzen, dat de „zuiver
subjectieve aanmerkingen" van deze critici volstrekt niet subjectiever zijn dan de aan
kon zelfs wel eens zijn, dat de aanmerkingen van den-merkingvadsthcu.He
aestheticus juist subjectiever uitvielen dan die van den Christelijken criticus, omdat deze
laatste in zijn oordeel gebonden is aan een objectieviteit par excellence, n.l. God's Woord.
Op blz. 256 zegt Van Leeuwen : „De lezer móet den Christen voelen in zijn werk, anders
is van Christelijke kunst geen sprake van". Dit is niet fraai gezegd, maar bovendien in

schijn aannemelijker dan in werkelijkheid. Want wie zegt, dat „de lezer" (wie is dat ?)
beoordeelen kan wat de inhoud uitmaakt van het Christen -zijn. Ik vrees, dat wanneer
men onder diverse groepen van lezers een enquete zou houden met betrekking tot deze
dingen, de antwoorden weinig hoop zouden geven op eensluidendheid. En dat zou toch
noodig zijn, om van deze stelling een nuttig gebruik te kunnen maken.
Het is een vergissing van den schrijver te meenen, dat Roei Houwink gezegd heeft, „dat
kunst van protestanten protestantse kunst zal zijn, omdat het voor den Christelijken
kunstenaar niet mogelijk zal zijn kunst en leven te scheiden ". Dit zou inderdaad, gelijk
Van Leeuwen het noemt, „een wel wat sofistische oplossing" van de kwestie zijn. Ook
voor den „neutralen" kunstenaar is het niet mogelijk kunst en leven te scheiden. Ook
zijn kunst is een stuk van zijn leven, al is het „omgezet" leven. Maar wie zegt, dat kunst
van Protestanten Protestantsche kunst is, praat precies aan het probleem voorbij, want
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het begrip „Protestant" is even problematisch als het begrip „Protestantsche kunst".
Natuurlijk niet formeel „", maar „materieel ". Doch daar gaat het hier juist om !En nu het laatste. Van Leeuwen spreekt hier over het Protestantsche proza van de jongste
generatie. Hij noemt : C. Rijnsdorp, G. S(t)evensma-Themmen, Willem Evers, J. K. van
Eerbeek, Diet Kramer. Het is duidelijk, dat de schrijver hier meer op de geboortejaren
der auteurs gelet heeft dan op de geestesgesteldheid van hun werk, anders had hij b.v.
Mevr. Sevensma-Themmen niet hier geplaatst, maar bij de generatie van Christelijke
schrijvers, die correspondeert met de „neutrale" negentigers, welke men op blz. 252
vindt vermeld. Dat hier Hein de Bruin met „Wat Blijft", Anne de Vries met „Bartje"
en Van Randwijk met „Burgers in Nood" ontbreekt, om maar iets te noemen, is zeer
verwonderlijk, maar nog veel verwonderlijker is de peroratie, waarmede Van Leeuwen
zijn overzicht van de Protestantsche prozaïsten besluit. Zij luidt aldus :
„Dit proza is zeer ongelijk (Is dat soms bij de neutrale auteurs niet het geval ? R.H.) maar
een deel er van verdient wel iets meer bekendheid (Dit beteekent zoo iets als „zes-min",
niet waar, meester ? R.H.) in andere kringen dan de eigene, b.v. Rijnsdorps werk. Daar
staat tegenover, dat het meermalen ongeschikt is voor denkende volwassenen (sic ! R.H.),
en zich schijnt te richten af tot kinderen af tot „eenvoudige standen" (Ja, waarlijk, het
staat er, al staat het gelukkig tusschen aanhalingsteekens, wat hier zeker op een zelf
schrijver duidt. R.H.), hetzij door de toon, welke dan verwant is aan de-ironevad
vertellende schooljuffrouw (Dat is iets wat Ann i e de Vries maar in zijn zak moet steken !
R.H.), hetzij door de uiterst simplistische oplossing in het Christelijke (Dit slaat zeker op
Van Eerbeek's „Gesloten Grenzen” ! R.H.), welke geen denkend mens voetstoots aanvaardt."
Wie de kritieken in „Opwaartsche Wegen" en „De Werkplaats" leest, weet, dat er nog
altijd een groot aantal Christelijke boeken geschreven worden, waarop de karakteristiek,
die de heer Van Leeuwen hierboven gaf, uitnemend past, maar die lezer weet ook, dat
deze boeken door onze critici onomwonden worden afgewezen. Ook de heer Van Leeuwen
weet dit, kon, moest het althans weten. En wij vragen ons af, waarom hij niettemin deze
peroratie neergeschreven heeft.
Heeft hij zich zooveel geweld moeten aandoen om aandacht aan onze beweging te schenken,
dat het hem op het laatst te veel geworden is ? Waarlijk, hij had dan beter zijn overzicht niet kunnen schrijven.
Het is misschien niet overbodig er ten slotte nog de aandacht op te vestigen, dat de
zeer ernstige bezwaren, die wij hebben moeten ontwikkelen tegen de wijze, waarop de
heer Van Leeuwen de Protestantsche letterkunde heeft behandeld, niet uitsluit, dat wij
in menig opzicht groote waardeering hebben voor de manier, waarop hij de ontwikkelingsgang der neutrale letterkunde in het jongst verleden heeft geschetst. Wij kunnen het
daarom slechts des te meer betreuren, dat des schrijvers neutrale bril hem belet heeft
de jongere Protestantsche letterkunde „neutraal ", dat wil hier zeggen : in haar concreetheid, te zien. Het zou ongetwijfeld de waarde van het boek ten goede zijn gekomen.
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BOEKBESPREKING
Obbe Philips, Oudste der Doopers, door B. Stroman. Rozenbeek en Venemans Uitgeversbedrijf N.V., Hilversum. 1935.
Is er niets nieuws onder de zon ? Niets nieuws ook in de hartstochtelijke strekkingen
van den mens naar het absolute, in het eeuwig lcaros-drama ? Er is althans verschil in
intensiteit. En in de periode waarin Stromans boek speelt, is het verlangen wel zeer
hartstochtelijk, en de val wel grondeloos diep geweest. Het is het tijdperk der dopers
aan het begin van de nieuwe geschiedenis, waar nog eenmaal de middeleeuwen omhoog
steigeren in de bezetenheid, die van God of van den duivel is, maar die alles opeist en
verteert : de bezetenheid van het nieuwe Sion : Munster.
De roman van een renegaat, zo kan dit boek worden genoemd.
Obbe Philips, Oudste der Dopers, naar wien de Friese Dopers, de Voor -mennisten,.Obbyten
worden geheten, Obbe Philips, wiens woord gezag had bij de broeders, en die Dirck
Philips, David Jorisz en Menno Simons bij handoplegging tot Oudste heeft gewijd — hij
is een, „in wiens - diepste wezen twijfel wankelt ".
Als een wachter op den morgen heeft hij met vurig verlangen het Godsrijk verbeid. Het
eerste lichten was gekomen uit Straatsburg, en het woord van Melchior Hoffmann had
hoop geworpen in duizenden harten.
Maar dan staat het ongeduld op ; de u itroei ï ng van Edom en Egypte ; het kruis wordt
zwaard. En het spel van het tot blind fanatisme verkrampt eschatologisch geloof wordt in
Munster met degroteskefiguren van Ian Boekelszoon en Knipperdollink bloedig uitgespeeld.
Tegen dezen achtergrond plaatst Stroman de figuur van Obbe Philips. De figuur van
den eeuwigen individualist, in wien zich de tragiek der vervreemding vanaf het eerste
ogenblik voltrekt ; die zich door een diepe weerstand bij elk nieuw contact verder voelt
afdrijven van de beweging wier leider hij is.
Vervreemding en verlorenheid, die eindelijk worden ervaren als meest wezenlijke kennis
en gevonden zijn.
In die vervreemding echter drukt hem de zware last der verantwoordelijkheid. De martelaren lijden om h e m. En de tijd trekt in Obbes leven een curve tussen twijfel en
berouw. Tot de grote zekerheid komt, die Sebastiaan Frank von Weird heeft benaderd
met zijn geschriften ; een zekerheid, die met de extasen van Munster niets, maar met de
zekerheid van het Christelijk geloof ook niets meer te maken heeft.
De schrijver heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt, met in een bestek deze geestelijke
ontwikkeling van zijn hoofdfiguur, en tegelijk het chaotisch verloop der gebeurtenissen
te willen geven.
Hij doet dit in een suggestief en geladen proza.
Deze taal heeft de werking van bliksemflitsen, die bij herhaling het landschap der historie
spookachtig belichten.
Een opmerking tot slot : de breuk, die er is tussen Obbe en de Dopers, schijnt soms
ook aanwezig in den schrijver ten opzichte van zijn stijlprincipe. Waar deze zakelijkheid
op haar best is, is ze romantiek.
Waar ze principiëel is en verantwoord wordt met breedvoerig documentatie - materiaal,
hetwelk een „relaas" moet suggereren, werkt dit materiaal door zijn archaïstische taalvormen juist storend instee van verhelderend. Het beste bewijs, dat Stromans eigen taal
voldoende suggestief vermogen heeft. En bovendien, dat men niet alles tegelijk moet
willen (zie Munster) een roman is nu eenmaal iets anders dan een geschiedenisboek, dat
men „raadpleegt ".
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De houtsneden van Jozef Cantré, van een barbaarse kracht, hebben innige aansluiting
aan den tekst. De uiterlijke verzorging getuigt van een smaak, welke de uitgevers eert.
Een schlager zal dit boek zeker niet worden ; moge het daarom juist die selecte belangstelling waarop het recht heeft, ten volle ondervinden. FEDDE SCHURER.

I. De Japanse vulkaan, door dr Jan Romein. Extra nummer van Het Fundament. Onafhankelijk tijdschrift voor politiek en cultuur. Uitgave „Contact",
Amsterdam.
II. Japan, gisteren, heden, morgen, door Edgar Lajtha. vertaald door Johan
W. Schotman. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij. N.V., Leiden.
Het eerste is een pamflet, het andere bijna een roman. Op het kaftje van het één dreigende
woorden in de brokkelige rookzuil van een uitbarstende vulkaan, op de band van het
andere de witglimmende ruggen van soldaten, gekruist door de zwarte diagonalen van
de karabijnen. Op de achterzijden arbeiders.
Dat is teekenend.
Japan : droom en dreigement, militaire en economische realiteit en romantisch-apocal i p
aan de verduisterde horizonnen van de Westersche beschaving.
-tischmoner
Begrijpelijk dus, dat dit land een belangstelling geniet als momenteel geen ander ter
wereld. Een belangstelling, die niet in de eerste plaats zijn „goddelijke" keizer, veredelde
prostituee's, parels en hari kari l ief hebberi jen betreft, maar zijn admiraals en onderzeebooten, zijn fabricaten en onweerstaanbare penetratie in alle koloniale gebieden.
Is het angst ? Een tragisch beluste nieuwsgierigheid van een ras dat niet meer in zijn eigen
cultuurmogelijkheden gelooft ? Wellicht beide, maar samen door dagbladartikelen en
reeksen boekwerken opgevoerd tot een soort griezelsensatie. Ook deze beide publicaties
werken daar min of meer aan mee. Dr. Jan Romein spreekt een waarschuwend en expliceerend woord midden in het dreigend gerommel van de recente putschpogingen
(Februari-oproer) en zijn betoog eindigt letterlijk boven de schoorsteenes van tien Japansche oorlogsbodems.
Edgar Lajtha laat U het Japansche landschap zien, laat U de deur van de kersenbloesems
ruiken, leert U de theeschenkstertjes verheerlijken, maar...... het gaat U als de Kleine
Johannes van Fred. van Eeden, langzamerhand komt men van Windekind bij Pluizer en
Cijfer terecht.
Ik bedoel hiermee niet te zeggen, dat de schrijfkunst van Lajtha de charme verliest, integendeel, het is de bloesemgeur zelf, die in benzinestank verandert.
Japan : gisteren, heden en morgen ! Dat is, van feodaalbestuurd land in afzondering, tot
modern geoutilleerde wereldmacht met niet te stuiten expansiedrang, tot straks wereldveroveraar, wereldbeheerscher wellicht.
Die groei voltrok zich binnen een tijdsbestek van minder dan een eeuw. Hoe dat kon ?
Op dat raadsel probeert Lajtha een antwoord te geven. De manier, waarop hij dat doet
is buitengewoon vlot en suggestief.
Is hij een cultuurpsycholoog ? Een filosoof ? Een socioloog of econoom ? Ik geloof niets
van dit alles. Maar hij is het type van dat soort moderne reporters, die menschen en
landschap zien met de oogen van een dichter, het leven ondergaan met de emotie van
kunstenaars, en die zich maatschappelijk en politiek laten voorlichten als studenten.
Hun „dictaten" zijn daardoor altijd boeiend, belangwekkend, maar nooit diepzinnig, vol
verscheidenheid, maar niet verward, waarschijnlijk niet onjuist ...... maar wellicht ook
niet heelemaal juist.
Wie het lezen wil leest een buitengewoon interessant boek en een leerzaam boek.
Dat is heel veel waard, en, ondanks het vele dat dagelijks verschijnt, toch nog een vrij
H. M. v. RANDWIJK.
groote zeldzaamheid.
.
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WILLEM DE MÉRODE

DE VALSCHE GETUIGE

Zijn woord getuigt van ànderer bekeering,
Hij rookt geen cigaret, maar drinkt wel wijn.
Zijn onsoliede ziel is een legeering
Van waarheid, weelde, strenge ascese, en schijn.
Hij vindt in elke godsdienst iets ter leering,
Maar wil 't liefst in de conventikels zijn.
De kerk eischt hart en hoofd, geloofsvermeering,
't Gezelschap onmacht en een d i erbre pijn.
Hij spreekt met wellust over b u u r m a n s leven
(Hoe menigmaal heeft hij niet zitten beven
Om dit stuk vuil, die doode misgeboort.
Maar God wou zich genadig nederbukken
En 't rookend brandhout aan het vuur ontrukken)
En praat 't volk doof, maar God heeft niets gehoord.
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WILLEM DE MÉRODE

DE GODSMAN

Niet, dat hij hen genas, maar leerde dulden
Het euvel waarmee God hun vleesch bezocht,
Dat zijn gebed hun opstand overmocht
En 's Heeren vreê hun bange ziel vervulde;
Dat zij na slapeloozen nacht den dag,
Doorstroomd van zaligheid en zachtheid, droegen,
Dat de bezoekers slechts zichzelf bekloegen
En van hen zeiden : zij zijn Gods geslacht:
De hoeren en de schobbers en de kranken,
Het uitschot van de stad, dat vloekt en kermt,
Over wie Christus Zich alleen ontfermt,
De hongerige slapers op de banken,
De stervenden in vodden en in stanken,
De heilige drom die onze deugd omzwermt.
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WILLEM DE MÉRODE

DE UITVRETER

Werther is weder uit den dood verrezen.
Zijn onrustoogen staan melancholiek.
Een collectant voor weduwen en weezen
Benijdt zijn stem en houding vol tragiek.
Wee het gezin, waarin hij zal genezen
Van levensmoeheid, onbegrepen zijn !
Need rig brutaal, weet hij zich te doen vreezen.
Zelf schuw ontzien, doet hij een ieder pijn.
Hij kan niet willen en hij heeft geen doel.
Hij is een zwam, gezwollen van gevoel.
Zijn invloed werkt een wreede stille ziekte.
Genezing komt eerst als hij, lang verwend,
Doet, of hij 't goede warme nest niet kent,
En als een zwaluw snel naar buiten wiekte.
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WILLEM DE MÉRODE

OLYMPISCH

Komt hij nabij uit 't heidensch verleden ?
Volkslieveling en Keizerskampioen,
Getooid en geteekend met 't blazoen
Der jonge lachende doodsgereden ?
Deze fiere Fries met het goudgeel haar,
Felle sperwerkop met smalle wangen,
Armen als buigzame stalen stangen,
Speert met een blik en slaat met een gebaar.
Het zijn weer tijden van spelen en nood.
Men bidt niet maar d reigt God om 't dagel i j ksch brood.
De aarde beeft en de hemelen dreunen.
Om een gaaf lichaam brult het stadion.
Christus weent en de engelen kreunen,
Omdat het vleesch den geest hier overwon.
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WILLEM DE MÉRODE

DE NIEUWE STER

Met ongeduld en blind verlangen

Heeft men haar late komst verwacht.
Een nieuwe ster beheerscht den nacht
En blijft boven ons halfrond hangen.
En regelmatig el ken dag
Verschijnt zij en de telescopen

Staan voor het jonge wonder open;
En reeds heeft een profeet gezag,
Die oorzaak en gevolgen meldde,
Het nieuwe spectrum heeft ontleed,
En uit voorzeggingen vertelde :
„'t Nieuw wereldplan is aanbesteed ".
En allen moeten het ontgelden
Die 't loochenen, want hij is wreed.
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WOLF MEESTERS

IN DE TOEKOMST ZIET MIJN VADER

Als Leentje de deur uitwipt deze keer, kijkt haar vader haar na. 't Gaat op een holletje,
direkt at ; en nog niet halverwege de hoofdstraat, daar deint ze al in de huppelpas. Alles
wipt nu aan Leentje. Haar voeten wippen, haar beide vlechtjes wippen en haar zonnig
hartje zingt een huppelliedje.
Vlak bij de hoek keert ze zich om en wuift nog eens. Haar vader ziet, hoe haar ge
straalt, als steeds. Leentje is altijd blij, 't is gek met dat kind. En waarom -zichtjew?r
Omdat ze zoo blij is, Joost mag weten, waarom anders...... Is me dit een tijd, om altijd
maar te lachen en te huppelen ? Het kind mist de noodige ernst --- denkt hij.
Hij klapt de deur toe en zucht.
Aanstonds zit hij weer op zijn driebeen, de hamer klettert op de zolen, of hij er door moet;
zijn oogen staan somber in de diepe kassen en even somber zijn de gedachten achter zijn
dreigend voorhoofd. Hij denkt aan Leentje...... aan Leentje en aan de crisis, en waar het
heen moet. In wat tijd leven we...... ? Werkloosheid en alle verdienste loopt terug. Kranten
lezen is geen ontspanning meer, 't is onrust hier, en oorlog daar ; „herbewapening",
„luchtbescherming", „vlootmanoeuvres", dat staat met overvette letters in de dagbladkoppen en wie meer wil weten kijkt maar naar de fotopagina. Wachter, wat is er van
de nacht ? Hij droeg het voor op de Jongelingsvereeniging : de morgen is gekomen en het
is nog nacht. Ja, ja...... maar nou in ernst. De toekomst, de toekomst ! en de kinderen
spelen maar en Leentje kijkt blij, of er geen wolkje aan de lucht is. Ze beseffen niet, in
wat voor tijd ze leven, Eendekuikens zijn het. De hele boel zit zoo vast als een huis. Wie
weet, wat er nog komt ; en zij stoeien als muschjes in 't zand......
Wat begrijpt een kind nou van een ouderhart, peinst hij en de hamer ligt even stil in zijn
vuist. Ze snappen niet, hoeveel zorg je voor ze hebt. En dan altijd maar dat onnoozele
gelach, en al maar spelen, spelen, of daar een boterham mee te verdienen is ! Soms 's nachts
op bed besluipt hem de nachtmerrie als een loerend monster, en verlamd van ontzetting
wacht hij het vreeslijk naderen. En soms, midden op de dag, moet hij zich weerhouden.
Hij zou zijn eigen kinderen bij de lurven willen grijpen en hard, heel hard in hun ooren
willen schreeuwen : kinderen, suffe schapen, zie het dan, zie het dan ! waar we heen zeilen
met mekaar!
Weer klettert de hamer over leer en pluggen, maar 't is hem zelf, of ze davert tegen zijn
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kop, of het ijzer daar op sloeg in plaats van op de schoenzool : de toekomst ! --- de toekomst ! — de toekomst ! Wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht ? !

Inderdaad : Leentje huppelt maar. Haar vader heeft haar nagewuifd, dat gebeurt niet elke
dag ; en vanmiddag op school hebben ze natuurkunde, dat is een mooi vak. Hun meester
is een leuke meester en haar vader is de sterkste man van de heele wereld ; hij kan iedereen wel aan. Ze is trotsch op haar vader, nou en of. Ze zou nog wel eens op zijn schouder
willen paardje rijden, maar dat kan natuurlijk niet meer, als je in de zesde zit. Haar vader
stoeit trouwens haast nooit meer,...... ook niet met Hermantje...... ook niet met Arie.
Hij staat vaak te turen ; soms zoo maar midden onder zijn werk staat hij te turen door
de ramen. Als ze dan ook gaat kijken Leentje, is er nog geen kraai te zien......
Leentje hupt al weer in de driepas, en haakt in de loop twee vriendinnetjes aan. Zij in 't
midden, de twee elk aan een kant en ze zijn 't zoo eens. Linkerbeen voor, klaar ! Daar
gaat ie:
Daar loopen drie aardige meisjes
te zingen in 't heerlijke bosch.
Ze kennen de joligste wijsjes
en deunen er dapper op los.
In school die middag is 't lastiger. Ja, vertellen van natuurkunde is fijn, van otters en wezels
en zoo. Maar daarna heb je taal. Donderdags, dan is taal altijd : opstel. De meester heeft
soms van zulke gekke dingen, altijd juist als je opstel hebt. Dan krijg je een los
papiertje, daar moet je wat opschrijven. Laatst bijvoorbeeld : „Wat wil je worden, schrijf
dat eens op". Naaister, heeft ze verklapt, naaister wil ik worden. „En waarom ?"
— Daarom — zei ze tegen een ander, maar niet tegen den meester. Waarom ?...... Om
dan kan ik later altijd mooie kleeren dragen.
Nu hebben ze weer zoo wat geks. Ze maakt een opstel over : Onze kat. Maar die kat,
die is al dood. Maar dat geeft nou niks, als je maar wat weet nog. En op dat losse
papiertje moet je weer wat opschrijven...... en dat leest de meester dan later en soms
lacht hij er om.
„Wat denk je van de toekomst ?"
Ze heeft haar pen al haast tot zoethout gebeten, met zoo'n kwast net als van zoethout...... Van naaister en zoo kan ze nu niet opschrijven, dat weet de meester al. Maar
wat dan?
Voorzichtig schuift ze naar links, naar haar buurmeisje. Die werkt als een ezel, ze heeft
een hoofd als een rooie biet. En wat een gelukje, Trientje is klaar ook en ze legt haar
papiertje naast het schrift. Nu leest Leentje 't zoo. Mijn vader werkt op de toekomst,
dat is een heele groote fabriek.
Leentje schokt naar haar plaats. Heeft ze gegild ? De heele klas kijkt op. „Kalm, Leentje ",
zegt de meester, en „alla, doorwerken ".
Die Trientje, nee, die is onnoozel. Vader zegt het vaak van hààr. De toekomst is een
fabriek......, om je naar te lachen. Of de meester dat bedoelt !
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„Toe Leentje, opschieten, hoe ver ben je ?”
,Ik weet niks, meester".
„jawel...... denk maar eens goed na ".
Wat zou Jan Piet er van hebben ? Ze kan precies langs zijn schouders gluren. Wacht......
Jan Piet is niet van gisteren. Die heeft haast altijd de vinger op.
Leentje rekt zich...... ze spert haar oogen en tuurt, tot ze er sterretjes van krijgt. Ze leest:
De heele wereld vergaat. Alleen de vliegmachines blijven.
Zie je wel. Jan Piet weet er meer van. Heeft ze nooit aan gedacht nog, maar hij zal vast
gelijk hebben...... Natuurlijk, die gaan al hooger vliegen, tot je ze niet meer kunt zien.
Maar Leentje is geen Jan Piet. Je kunt het niet overschrijven......, pas maar op.
Als de meester al komt, om de papiertjes in te nemen, spant Leentje zich in tot het uiterste.
De toekomst, daar praat haar vader wel eens over. De toekomst, wacht...... wat zei moeder
laatst, toen vader weer zoo voor 't venster stond te turen : leef toch bie 't heden man,
mier toch niet altijd over de toekomst, wat geeft het !
De toekomst is niet rooskleurig, -- de werkloosheid neemt steeds toe, -- er kan maar zoo
oorlog komen; zooiets hoort Leentje dan wel eens zeggen. De toekomst, toe...... wat
moet ze schrijven. Haar rechterbeen wibbelt. „Hou op", port Trientje.
Ze is al stil, ze doopt de pen haastig in de inkt. Haar vader ziet ze weer staan, hij is de
sterkste man van de buurt...... En ze schrijft snel en slordig : In de toekomst ziet mijn
vader.
Om vier uur moet Leentje nawerken, ze heeft van haar opstel niet genoeg af. Dat heb je
nou van die losse papiertjes.
Van „onze kat" weet ze ook al niet veel meer. Maar je moet minstens één kantje vol
hebben — minstens, en ze heeft net vijftien regels...... Wacht, ja, dat moet ze nog vertellen.
„En onze kat heeft ook zes jonge katjes gehad, en hij is ook doodgereden. Een auto,
die heeft hem doodgereden, maar dat was later dan van die jonge katjes...... Zie, zoo,
nou nog vier regels...... Maar wat doet de meester ? Zie je wel...... meester Hoekstra
staat er ook bij, bij haar eigen meester, bij de lessenaar. Leentje loert over haar werk
naar voren als een recruut vanuit z'n hinderlaag, de pen in de aanslag.
Nou lezen ze......, nou lachen ze...... Haar meester zegt wat. Kijken ze naar haar ? Ze
weet het haast niet. Meester Bakker schudt z'n hoofd,...... nu heeft hij zeker haar briefje,
haar papiertje. Wat heeft ze toch geschreven ? „In de toekomst ziet mijn vader ". Dat is
onnoozel, natuurlijk. De meester denkt wis en drie: „'k Heb met jou vader niks in de pet".
„Je kunt gaan, Leentje ", zegt plots de meester.
Eenmaal zeggen is nu genoeg. In een zucht is ze buiten, en daar schijnt de zon en wachten
de vriendinnetjes. De zorgen van de middag vluchten uit haar hart zoo snel als 's morgens
vroeg de duisternis vlucht voor het jonge licht.

„De meester komt vanavond ", zegt Leentje drie dagen later, als ze 's middags uit school
nauwelijks binnen de deur is, „hij komt bij allemaal, bij Grietje Oost en bij teltje Bolhuis
ook". Het komt er haastig uit, dat laatste......
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„Verdold !” zegt Homan en zijn kopje kletst op de schotel, „wat he je op je kerfstok ?
Ja, de meester komt zoo maar, dat moet je gelooven".
Leentje zelf trilt ook een beetje, ze is niet al te zeker van de zaak.
„He je straf gehad, Leen ?" vraagt haar moeder.
„Nee moeder, 'k heb geen straf gehad...... nee Va, 'k heb toch geen straf gehad !" Ze kan
er niets aan doen, maar daar opeens rolt een dikke traan langs haar wang. Ze gaat op
een stoel zitten, vlak tegen de wand, probeert dan met haar mouw tegen de oogen nog
de stroom te stuiten, maar 't is moeite vergeefs.
Het wordt moeder te erg, als ze zoo snikt, maar vader trekt grommend af naar de werkplaats : We hooren 't vanavond wel, maar o wee, wicht, as de meester klaagt ".
Als dan 's avonds toch nog weer onverwacht de bel lawaait door het stille huis als een
nijdige schipperskees, ligt Leentje tot haar ooren onder de wol...... Ze ligt er in hoop
en vreezen. Is ze bang voor den meester ? Maar waarvoor zou ze bang zijn ? Als hij maar
alleen bij moeder kwam. En als dat met die papiertjes maar niet gebeurd was, op dat punt
is ze niet zeker van den meester. Als dat er niet was, dat en vaders booze dreiging, ze
zou trotsch zijn, dat de meester nu bij haar komt. Ze hoort nog 't stemgebrom in de
gang beneden, nu gaat de kamerdeur dicht. Meesters jas, die hangt nu aan hun kapstok.
Ze zou willen weten, welke jas, maar dat gaat niet. Stel je voor, dat ze op de teenen naar
beneden ging...... en dat dan de meester zijn zakdoek of zoo uit zijn jaszak kwam halen,
en dat de meester haar dan zoo zag, in haar nachtpon, op bloote voeten...... Ze ging vast
nooit weer naar school.
Maar die jas, die hangt misschien wel naast hààr mantel. En in welke stoel zit hij ? Bij de kachel
natuurlijk, in de groote stoel natuurlijk. En hij praat met vader...... en met moeder. ja,
ze hoort het, ze hoort het grommen beneden zich — dat is vader, dat is de derde stem,
denkt Leentje ; en van de meester, die zingt de tweede,...... en...... en moeder de eerste.
Ze giechelt nerveus om de vondst, en hoe durft ze. Hermantje keert zich om en kreunt,
ze bijt stijf in de deken, dat ze haar niet zullen hooren.
Maar dan, plots beseffend de ernst van 't geval, trekt snel haar gezichtje weer strak en
doodstil nu ligt ze te luisteren.
Ja, de meester zit wèl in de stoel, in de groote bij de kachel en hij rookt een sigaar en
praat over dit en dat. Maar die Homan is niet vlot...... Het gaat niet erg, denkt hij, 'k
zal maar eens over Leentje beginnen -- en hij houdt de koers van 't gesprek nu aan op
de school en de kinderen.
Homan leeft aanstonds op, hij zuigt een mond vol uit zijn pijp en jaagt dan met bolle
wangen een groote pluim krullende rook de kamer in.
„En hoe gaat het met Leentje, meester ?...... Die zit toch bij U ?"
De meester zegt : „Dat gaat Homan. Leentje vliegt niet hoog. Maar ze komt er wel, als
ze blijft aanpakken ".
Zoo oreert de meester voor Leentje en hij voelt ondertusschen in zijn binnenzak naar zijn
portefeuille...... Ja, die zit er. Hij let nu op zijn sigaar en zijn kopje thee. Hij merkt er niets
van blijkbaar, dat juffrouw Homan zoo onrustig doet, dat ze van haar man kijkt naar meester
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Bakker en van dien weer naar Homan. Ja, ja, maar zij kent haar man langer. Er komt
storm, denkt ze, en ze breit nog rapper.
Homan legt zijn pijp neer.
„Meester", zegt hij, „als 't er op aan komt, bedoel ik nog wat anders met mijn vraag. Leert
Leentje aardig goed : mooi...... Maar wat ik bedoel is : hoe gaat het met Leentje. — Begrijpt U ? Hoe gààt het met Leentje.
Ik denk altijd : Leentje lacht maar, Leentje speelt maar, Leentje laat Roosje maar zorgen.
Maar aan later denken, aan de toekomst denken...... ho maar!
„'t Is een kind Homan", aarzelt zijn vrouw.
„'t Is een kind Homan ? Ja juist. 't Is een kind...... Maar kleine kindren worden groot.
Waar moet dat heen, als ze zoo door 't leven fladderen. ik houd mijn hart vast meester, waar
gaan we naar toe met onze wereld. Dat is niet alleen de werkloosheid, de crisis...... maar
op alle gebied is 't misère, op àl-le ge-bied. Ook op 't gebied van ons geestelijk leven. Waar
moet dat heen, als onze kinders niets begrijpen in wat voor wereld we leven. Arie is net
als Leentje...... geen zier anders. Alleen Willem die ziet wat verder. Die leest de krant
als een kerel...... Die weet nou al wel, dat er straks...... as der achttien, twintig jaar is......
dat er dan geen werk voor hem is......"
Meester Bakker sneupt in z'n portefeuille maar hij vindt schijnbaar niet, wat hij zoekt.
Hij zegt : „Leentje weet toch wel van ernst, Homan ; ik gelo
of, U ziet dat verkeerd. Als
U Leentje ziet op de Bijbelles...... dan praat U anders...... En ze geeft soms een raak antwoord.. . .. . 'k Zal U eens wat laten lezen...... Waar heb ik het ?"
Onder 't zoeken vertelt hij van zijn experiment. „'t Was wat dwaas misschien, Homan,
zoo iets te vragen aan zulke kinderen. Maar soms heb ik zoo'n bevlieging." Homan
grabbelt in z'n haar, het interesseert hem. Het vermaakt hem tevens. Ah — die meester
maalt dus ook over de toekomst. Anders doe je toch niet zoowat !
„Enne...... Leentjes antwoord sloeg zeker als een tang op een varken ".
De meester laat nu het antwoord lezen van Jan Piet en Homan moet er om lachen......
als is 't nog wat een wrange lach. „Zie je wel, zoo'n jongen heeft er toch kijk op......
„En hier hebt U 't van Leentje".
Hij ritst het den meester uit de handen, hij gooit zich achterover in zijn rietstoel......
Als hij zóó lang zwijgt, krijgt zijn vrouw een beklemming. „Laat toch eens lezen, Homan.
Staat er zooveel op ?"
Hij schijnt verdoofd. Zijn vrouw zit ver van hem af, ze zit heel ver van hem af, haar stem
klinkt van uit een verre hoek.
Wel tien maal heeft hij 't gelezen. Hij leest het weer : In de toekomst ziet mijn vader, -met kromme, slordige letters.
Nu geeft hij 't aan zijn vrouw, het smalle vodje, nu kijkt hij den meester aan, hij buigt zich
even voorover, hij legt zijn hand op diens knie, en schor : „Ik heb 't begrepen, meester ",
zegt hij.
In zijn werkplaats scharrelt hij rond, in 't pikkedonker. Zijn vrouw ligt haast in bed......
„Homan, waar blief je, zoek morgen toch, man. Wat wil je ?"
„Ik kom ", gromt hij, „schreeuw niet zoo".
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Hij tast naar een bankje, hij ploft neer, zoo tusschen de rommel,...... hij bonst met z'n
hoofd tegen 't beschot, z'n handen grijpen elkaar als klemmen.
„Vader,...... Vader...... onze Vader. Maak me als 't kind, als Leentje...... Vergeef et...... !
Wat weet ik van de toekomst, wat wil ik met de toekomst......"
Als hij opstaat is 't hem, of hij zweeft, zijn hart is rustig als van een slapend kind, zijn mond
staat even aan van een vreemde, blije snik.
In de kast, de keukenkast, tast hij naar de appels. Dan sluipt hij de trap op.
„Kom toch, Homan,...... Maak de kinders niet wakker ", kreunt zijn vrouw.
„Stil 011e, ik mot naar Leentje ".
Boven staat hij even stil naast haar smalle bedje, blank maanlicht vloeit over haar blank
gezichtje.
Hij knuffelt de bellefleur binnen de buiging van haar arm. Als hij haar zoent, voorzichtig
op haar smalle voorhoofd, voelt hij even zijn beenen trillen......
Maar de volgende morgen is hij weer de sterke vent, en als Leentje, na de eerste verbazing
over de gevonden appel, daar gretig in hapt, hoort ze, hoe haar vader de pluggen alweer
in 't leer slaat, alsof hij er door moet. Ze zit rechtop nu, en staakt het kauwen even, ze
luistert. Haar vader zingt een psalm --, de meester is geweest, -- haar vader is niet boos.
Ze zucht een groote zucht.
Dan bijt ze weer in haar appel en al kauwend neuriet ze zachtjes mee.
Homan zelf verstaat de woorden niet, maar wel de zin. Hij zingt maar, hij zingt voor 't
eerst in vele weken.
In de toekomst --- denkt hij bij een kleine pauze -- in de toekomst ziet mijn Vader. — „Jan,
breng die schoenen weg, naar Cremer, en vlug terug...... Want er moet wat gebeuren
vandaag ".
Als de deur dichtklapt achter 't knechtje, zet de baas weer een lied in.
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ROEL HOUWINK

SCHRIFTUURLIJKE KRITIEK

?

Naar aanleiding van ons artikel „Bezint......, eer gij verder gaat" in het April-nummer
van Opwaartsche Wegen, dat een afwijzing inhield van het standpunt, door Dr. Dam
ingenomen inzake de wenschel i j kheid en de kriteria eener christelijke letterkunde in
neo-calvinistischen zin, zooals dit uiteengezet werd in een hoofdartikel in de Reformatie
van 24 januari 1936, verschenen van denzelfden schrijver in de Reformatie van respectievelijk 26 juni, 3 Juli en 10 Juli een drietal artikelen, waarin Dr. Dam zijn standpunt
nader ontvouwt en ons tevens een proeve geeft van letterkundige kritiek volgens neocalvinistische beginselen.
Daar ons het door den schrijver voorgestaan standpunt voor een gezonde ontwikkeling
der christelijke letterkunde en in het bijzonder voor een zakelijke beoefening der letterkundige kritiek in onze kringen ten eenen male verderfelijk lijkt, achten wij ons genoodzaakt Dr. Dam's letterkundige beginselen en de praktische toepassing, welke hij
daarvan geeft, nader onder de loupe te nemen.
Bij dit laatste doet zich een bijzondere moeilijkheid voor, waarop wij maar dadelijk bij
den aanvang van ons artikel des lezers aandacht willen vestigen. Dr. Dam heeft het n.l.
oorbaar gevonden de praktische toepassing zijner beginselen te demonstreeren aan het
werk van den schrijver van dit artikel ; zoodat een kritiek op de door Dr. Dam gebezigde
methode van neo-calvinistische litteratuur-beoordeeling in dit geval den kwaden kans
loopt te worden opgevat als een verdediging van eigen werk.
Wij hopen echter, dat men voldoende vertrouwen hebben zal in de objectieve structuur
van ons betoog om de genoemde, eenigszins hachelijke situatie op den koop toe te
willen nemen. Wij zelf zijn althans van meening, dat wij om deze reden een antwoord
aan Dr. Dam niet uit den weg mochten gaan.
Om te beginnen toont onze geachte opponent zich eenigszins gebelgd erover, dat wij hem
naar aanleiding van zijn zich in separistische richting bewegend betoog herinnerden aan
1 Kor. 1 :11--13, waar Paulus de gedenkwaardige woorden spreekt : „Want mij is van u
bekend gemaakt, mijne broeders ! door die van het huisgezin van Ch loë zijn, dat er
twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt : Ik ben van Paulus;
en ik van Apollos ; en ik van Cefas ; en ik van Christus. Is Christus gedeeld ? Is Paulus
voor u gekruist ? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt ?"
Hij had daartoe echter geen reden, want wij stelden ons zelf nadrukkelijk mede onder
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dit woord, wetende dat het van het begin der kerkgeschiedenis af ons -- maar hoe
vaak tevergeefs ! — waarschuwend in de ooren geklonken heeft bij het zoeken naar
steeds zuiverder waarheid aangaande de zaken des geloofs. Immers Paulus wist wat er
in den mensch was en in het bijzonder in den geloovigen mensch, die zoo spoedig schijnt
te vergeten, dat het alles van God komen moet — ook in het zoeken en vinden der waarheid -- en die zoo licht meent den Schepper van hemel en aarde een handje te moeten
helpen.
Dr. Dam maakt zich van dit woord van Paulus af door te beweren, dat de apostel hier
doelt. op „het scheur maken om niets" en op „de verdeeldheid om menschen, om
dienaren Gods, één in prediking en leer". En hij vraagt sarcastisch : „Maakt soms de
dialecticus nat wat Kuyper heeft geplant ?"
Wij zullen het nalaten op deze vraag een voor de hand liggend, even sarcastisch antwoord
te geven, doch ons liever afvragen, waarom Dr. Dam in zijn interpretatie van deze tekst
geheel en al de ernst van het waarheidsprobleem ignoreert, dat hij krachtens verscheidene
passages in het vervolg van zijn betoog zoo uitstekend blijkt te kennen. Is Dr. Dam er zoo
zeker van b.v., dat met het oog op de huidige situatie van het christendom de tegenwoordige verscheurdheid der kerk -- de schrijver mag daarbij wat ons betreft alleen denken
aan de Gereformeerde kerken in Nederland — door Paulus niet als een scheur maken
om niets en als een verdeeldheid om menschen, om dienaren Gods, één in prediking
en leer, zou worden gezien I? Wanneer de eeuwige waarheden Gods in het geding komen,
zooals de kerk ze o.a. in het Apostolicum heeft trachten vast te leggen, verandert er
wel iets in de v e r h o u d i n g, waarin het menschel i j k waarheidszoeken staat tegenover
de Waarheid, die zichzelf genoeg is. Maar hiervoor heeft Dr. Dam blijkbaar geen oog.
Hij kent de bescheidenheid niet, die het kritisch denken met zich brengt, ook daar
waar het zich a I s d e n k e n slechts op de verborgenheid der Openbaring beroepen
kan. Daarom kan hij rustig voorbijzien aan Paulus' waarschuwing. Zij is voor „anderen"
bestemd, niet voor „ons". Maar als zij eens wel voor ons bestemd was ? Op grond
waarvan komt Dr. Dam eigenlijk tot de conclusie, dat : ,,Ik ben van Paulus ; en ik van
Apollos ; en ik van Cefas" n i e t beteekent : ,,Ik ben van Calvijn ; en ik van Luther ;
en ik van Zwingli" of „Ik ben van Kuyper ; en ik van Schilder en ik van Barth" ? Ons
dunkt, dat hiervoor een argumentatie noodig is, die dieper gaat dan de interpretatie,
die Dr. Dam ons geeft.
En ook alleen op grond van zulk een diepere argumentatie zullen wij des schrijvers beroep
voor zijn seperatisme op Rom. 16 :17 : „Neemt acht op degenen, die tweedracht en
ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt ; en wijkt af van
dezelve" kunnen aanvaarden als iets anders dan een scholastiek argument.
Immers waar gaat het in deze kwestie om ? Dr. Dam verdedigt op het oogenblik het
goed recht van een „seperatisme", dat gegrond is op een uiteindelijke geloofsbeslissing
ten aanzien van hetgeen Waarheid of in overeenstemming met de Waarheid is en wat
niet. Doch hij behoeft dit volstrekt niet te doen, want wij achten het volkomen vanzelfsprekend, dat elke geloovige dit recht bezit. Maar wat hij o.i. wèl te verdedigen
heeft, is, dat zijn neo- calvinistische l itteratuu rbeschouwi ng voldoende gefundeerd is in de
Waarheid van Gods Woord en dus ook voldoende rekening houdt met het karakter
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van de materie, waarop zij geacht wordt van toepassing te zijn — immers men kan niet
aannemen, dat beschouwingen, die geen recht doen wedervaren aan de stof, waarop zij
betrekking hebben, in de Waarheid van Hem, Die deze stof in het aanzijn riep m e t
h a r e e i g e n s c h a p p e n, zijn gegrond — ,om een nieuw seperatisme in de kringen
van hen, die onder ons de letterkunde beoefenen, te mogen riskeeren.
Want, hoewel wij gaarne willen aannemen, dat Dr. Dam zich niet zal wenschen op te
werpen als voorman eener nieuwe Calvinistische litteraire beweging, hij is zelf voldoende
op de hoogte van de schismatieke neigingen der Nederlandsche geloovigen om te weten,
dat hij door zijn artikelen de deur voor het seperatisme wijd openzet.
„Seperatisten waren we dán" zegt Dr Dam, „wanneer wij slechts litteratuur van Calvi
huize Christelijk noemden ". En even later denifieert hij in aansluiting met Fabius-nistche
gereformeerde
als „niets anders dan het echt Christelijke, de van veel menschelijke
het
dwalingen gezuiverde W a a r h e i d G o d s ".
Laten wij aannemen mogen — wat kennelijk in Dr Dam's bedoeling ligt —, dat ,,Calvinistisch" en „Gereformeerd" hier als synoniemen worden gebezigd, dan komen wij in
deze passage toch wel een gevaarlijke onklaarheid in het betoog van den schrijver op
het spoor. Want in de eerste plaats : hoe kan men op de gedachte überhaupt komen om
„litteratuur van Calvinistische huize" als zoodanig ,,Christelijk" te heeten, wanneer men
zelf nadrukkelijk heeft verklaard niets te gevoelen voor theorieën, die het Christelijke in
de kunst trachten te verklaren uit het Christen-zijn van den kunstenaar ? En ten tweede :
wat voor zin heeft het zichzelf „gereformeerd" te noemen en zich in zijn gereformeerdzijn op een wel beveiligd eigen erf te stellen, wanneer men tegelijkertijd dit gereformeerde
als .,,niets anders dan het echt Christelijke" wenscht te verstaan ? Is het dan niet louter
een (onbelangrijke, maar zeer verwarring wekkende) kwestie van naamgeving, indien
men voor „echt Christelijk" de term „gereformeerd" in de plaats stelt ? Wij laten dan
nog maar geheel in het midden een van h o e v e e I menschelijke dwalingen gezuiverde
waarheid Gods wij „gereformeerd ", dus echt christelijk, zouden mogen noemen. Waar
ligt hier de grens tusschen het „voldoende" en het „te weinig" ? Wat is het kriterium ?

Wie past het toe ?
Zoolang wij op deze vragen, die dus vallen buiten het kader der Calvinistische „autonomie",
geen antwoord hebben ontvangen, moeten wij het poneeren door Dr Dam van een specifiek
(neo-) Calvinistische litteratuurbeschouwing afwijzen als in strijd met de wezenlijke belangen der Christelijke letterkunde. Immers zoolang is niet gebleken, dat er achter deze
eisch een heilig moeten staat, dat onze onvoorwaardelijke eerbiediging vereischt.
En dit alles klemt te meer, omdat, naar wij terloops reeds opmerkten, de litteratuurbeschouwing, die Dr Dam voorstaat en waarvan hij in zijn volgende artikelen eenige voorbeelden geeft — wij komen daarop nader terug --, niet voldoende rekening houdt met den
aard van het object, waarop zij betrokken is.
Litteratuur is iets geheel anders dan Dr Dam meent, blijkens de eischen, die hij aan haar
krachtens zijn beginselen denkt te kunnen stellen. Men kan het ook zóó zeggen : de
romans of gedichten, die zouden voldoen aan de door Dr Dam gestelde eischen, zouden
daardoor blijken geen „litteratuur" in den vollen zin van het woord te mogen worden
genoemd.
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En juist hierin schuilt, afgezien van alle mogelijk separatisme, een zeer groot en dreigend
gevaar, waartegen niet vaak en duidelijk genoeg verzet kan worden aangeteekend : e e n
litteratuur-beschouwing n. I., als die welke door Dr Dam
wordt voorgedragen, is er toe bestemd om de waarachtige
kunst in onze kringen dood te drukken ten bate van een
rhetorische schijnkunst, die misschien wel zuiver in de
leer is, maar niets in zich draagt van hetgeen aan alle
echte kunst eigen behoort t e zij n : een persoonlijk rhythme, een open
levensvizie en een d iep-eerbiedig werkelijkheidsbesef, zonder welke alle schoonheid nu
eenmaal vervluchtigt tot een Prometheïschen droom.
De kunst is, hoe verminkt haar aspect door de zonde moge zijn, een specifieke gave Gods
aan den mensch. En van deze gave der kunst is de litteratuur een deel. Wie haar voortbrengselen beoordeelen wil, en in het bijzonder hij, die aan haar „inhoud" geestelijke
eischen meent te moeten stellen — een vraag, die men bij het aanvaarden van een Christelijke kunst niet vermijden kan —, zal in de eerste plaats zich zoo nauwkeurig en objectief
mogelijk hebben bezig te houden met de eigen structuur van het kunstwerk, omdat elk
oordeel — het is een elementaire eisch van het denken -- nu eenmaal, wil het zinvol zijn,
betrekking dient te hebben op een voor zulk een oordeel vatbaar object.
Wanneer ik het oordeel uitspreek : twee is groen, heb ik een dwaasheid gezegd, doch
wanneer ik vaststel, dat twee een even getal is, is mijn oordeel zinvol geweest. Wanneer
ik het cijfer twee „schriftuurlijk" zou noemen, deed ik even dwaas, niettegenstaande het
bestaan der cijfers en de wetmatigheid, die in het rijk der getallen besloten ligt, behoort
tot één der grootste wonderen van Gods onbegrijpelijk rijke scheppingswerk.
De vraag is nu, of de normen, die Dr Dam bij de beoordeel i ng van het Christelijk gehalte van een kunstwerk wil aanleggen, in overeenstemming zijn met den aard van het
kunstwerk als zoodanig. Want als dit niet het geval mocht zijn, heeft het stellen van deze
normen geen zin en vervalt daarmee vanzelf het goed recht van een op deze ondeugdelijke normen gegrondveste litteratuur -beschouwing.
Welke normen wil Dr Dam stellen ? Hij zegt : „Uit vrees voor het v e r d o e z e 1 e n
van grenzen willen we deze diepere en scherpere vraag stellen en beantwoorden : of dit
concreet werk volledig en in zijn onderdeel en Schriftuurlijk is e n d u s z u i v e r
C h r i s t e i ij k, c.q. waarin wel, waarin niet. We willen met andere woorden de litteratuur (evenals onze eigen innerlijkste gedachten en gevoelens) gesteld zien onder de
tucht van het gepredikte „Woord Gods...... levend en krachtig en scherpsnijdender dan
eenig tweesnijdend zwaard" 1). En de schrijver voegt eraan toe, dat hij in dezen alle onzekerheid af wil snijden door onbewimpeld te verklaren, dat hij hiermede de Schrift bedoelt, zooals die door de Gereformeerde belijdenis wordt verstaan, naar inhoud en gezag.
Dr Dam zegt dit hier, naar hij in zijn artikel mededeelt, zoo onomwonden, omdat wij
hem beschuldigden van vaagheid, maar wij deden dat niet, zooals hij misschien nog eens
herlezen wil met betrekking tot de door hem opgestelde principes, maar ten aanzien
van de praktische toepassing ervan. Wij zeiden, dat de schrijver zich hierbij niet „op de
vlakte" zou kunnen houden, gelijk hij deed toen hij de kwestie alleen theoretisch scherp
1)

Spatieeringen van Dr Dam.

247

stelde, maar ten opzichte van de praktijk kalmweg oordeelt : „Nog Christelijk ? Al
Christelijk ? Hij make het uit die zich het trekken van de grenslijn toevertrouwt ". Alsof
niet in de praktijk het juist zeer vaak om dergelijke „grensgevallen" zal gaan ! En alsof
deze niet voorondersteld zijn, wanneer men in geloofsgehoorzaamheid geleerd heeft -gelijk ook Dr Dam beaamt —, de geest der litteratuur als belangrijkste waarde bepalende
factor te moeten onderzoeken !
Wie hier A zegt, moet ook B zeggen en het op zich nemen, dat hij in controversen geraakt, die hem onder de schoonheidszuchtigen een duisteren naam bezorgen. Doch wij
komen op deze dingen zoo dadelijk, wanneer wij Dr Dam's praktische toepassing zijner
beginselen beschouwen, nader terug. Wij zullen ook dan eerst duidelijk kunnen maken,
waarom wij niet gelooven kunnen in de deugdelijkheid van des schrijvers normen voor
een adaequate litteratuurbeschouwing. Eerst verdient nog iets anders onze aandacht.
Dr Dam sprak in zijn bewust artikel over „Schriftuurlijk", alsof dit naar zijn inhoud —
en daar komt het hier geheel en al op aan ! — een volkomen duidelijk begrip was. Wij
merkten naar aanleiding daarvan op, dat dit echter volstrekt niet het geval was en dat
wat door den een voor „Schriftuurlijk" wordt gehouden, voor den ander wel eens „onschriftuurlijk" zou kunnen zijn. In verband hiermede wezen wij erop, dat „naar de Schrift"
hier dus niet beteekenen kan naar de Schrift zonder meer, doch naar de Schrift, zooals
deze op een bepaalde wijze wordt geïnterpreteerd, en vroegen in aansluiting hiermee
naar het laatste recht van welke Schrift-interpretatie ook.
Wij hebben hierboven gehoord, dat Dr Dam toegeeft met het gebruik van de term
„Schriftuurlijk" een zeer bepaalde Schrift -interpretatie te bedoelen en wel een, zooals
die door de Gereformeerde belijdenis wordt verstaan, naar inhoud en gezag.
Indien wij nu voor het gemak maar aannemen, dat aangaande de interpretatie van de
Gereformeerde belijdenis onder haar belijders eenstemmigheid bestaat — iets wat
overigens, naar Dr Dam weten zal, vooralsnog niet het geval is —, dan blijft toch nog
altijd deze moeilijkheid, dat Dr Dam zijn normen ter beoordeeling van een litterair kunstwerk uitdrukkelijk in laatste instantie ontleenen wil aan de geloofsbelijdenis van een
bepaald kerkgenootschap. En reeds thans moet wel de vraag rijzen, of de litteratuur een
dergelijke beoordeeling verdraagt.
Doch eerst dienen wij nog iets recht te zetten, wat door den schrijver klaarblijkelijk verkeerd werd verstaan, toen hij in zijn meergenoemd artikel (De Reformatie, 26 juni '36)
ons ervan beschuldigde, dat wij ieder voor zich chaotisch en atomistisch naar de ingeving
van het oogenblik, vooral zonder gebondenheid aan wat ge s c h r e v e n staat, wilden
laten uitmaken, welke Geest „u i t den Bijbel tot ons spreekt". En op hetzelfde doelde
ongetwijfeld Dr. Karsemeijer, toen hij in de inleiding tot zijn lezing op de Pinksterconferentie van het Verbond (De Brug, 3de jaargang, No. 5) schreef : „Objectieve normen
der waarheid — zooals de Bijbel die leert — die niet uitsluitend berusten op interpretatie,
moet volledige geldingskracht blijven toegekend ; subjectieve getuigenissen onttroonen
het Woord en leiden — consequent doorgevoerd — tot een geestelijke chaos".
Deze beschuldiging van atomisme en subjectivisme grondt zich op het feit, dat wij als
a a t s t e recht van welke Schriftinterpretatie ook" heenwezen niet naar wat de mensch
zich uit denkt (dat ware atomisme en subjectivisme geweest, ook al werd het door
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theologische professoren bedreven !), doch naar hetgeen de Heilige Geest ons als Waarheid
doet gelooven.
Waarschijnlijk heeft deze passage tot misverstand geleid, omdat noch Dr. Dam noch
Dr. Karsemeyer er zich rekenschap van hebben gegeven, dat wij hier niet schreven
over den „geest", maar over den „Heiligen Geest ". De Heilige Geest kan Zich juist omdat
Hij de H e i ! i g e Geest is, nimmer subjectief of atomistisch uiten. Zij uit zich bovendien
altijd „in de Kerk", vandaar dat er in strikten zin „geen heil' is buiten de Kerk. Juist
omdat de Heilige Geest tot het Credo der Kerk behoort, is verwarring met het subjectivisme en het atomisme van den menschel i j ken geest hier uitgesloten.
Daarmee blijft er natuurlijk groot verschil tusschen Dr. D's opvattingen en de onze
inzake de ultima ratio der Schrift-interpretatie, want wij kunnen hier nimmer eerder
dan bij het Apostolicum blijven staan, terwijl Dr. D. bij de neo-calvinistische interpretatie der Gereformeerde geloofsbelijdenis meent halt te kunnen maken. Doch dat wij
met ons beroep op den Heiligen Geest als waar-makende kracht des geloofs het een of
ander subjectivisme voorstonden, berust op een vergissing.
In margine mogen wij opmerken, dat het ons niet duidelijk is, waarom Dr. Dam ons
verwijt hem met een verdraaide Schriftuurplaats te bestrijden. Zoo'n beschuldiging is
licht te uiten en schept een sfeer van onbetrouwbaarheid om dengeen tegen wien men
polemiseert. Doch, naar wij meenen, eischt de welvoegelijkheid het, dat men een dergelijke, niet onkrasse beschuldiging met bewijzen staaft. Dr. Dam laat dit echter na, wat
o.i. zijn positie in dezen niet versterkt.
Wij komen thans toe aan het artikel (De Reformatie, 3 Juli 1936), waarin Dr. Dam aan
de hand van den bundel „Witte velden" van schrijver dezes en van „Guldenroede" van
mevrouw E. Voorhoeve-van Oordt ertoe overgaat zijn Schriftuurlijke kritiek in toepassing
te brengen. Men zal wellicht reeds begrepen hebben, dat deze bespreking een antithetisch
karakter draagt en hoe deze antithese uitgevallen is. Trouwens dit doet hier verder
niets ter zake ; waar het op aankomt is, hoe de schrijver zijn normen toepast en of hij
met deze toepassing, althans bij benadering, recht doet aan de materie, die hij aan zijn
oordeel onderwerpt.
Men herinnert zich wellicht nog van de schoolbanken, hoe gretig sommige docenten zich
wierpen op de parafrazeering van gedichten, liefst van Huygens of Hooft, want daaraan
viel grootelijks eer te behalen. Wij zouden niet gaarne het nut ontkennen van dergelijke
parafrazes overigens, want zij leeren „begrijpen wat er staat ". Maar wanneer wij poëzie
genieten willen, dan gaat het juist om het „begrijpen van wat er n i e t staat ". Want
wat de dichter in een vers te zeggen heeft, is altijd datgene wat hij n i e t r e c h ts t r e e k s z e g t, doch waar hetgeen hij „rechtstreeks" zegt" heenwijst.
Als dit niet zoo was, zou ieder op maat en rijm gesteld betoog „poëzie" kunnen heeten
dan zou men een geverfde muur een schilderij kunnen noemen en het geluid van een
fietsbel muziek.
Daarenboven is wat de dichter a I s d i c h t e r zegt, volstrekt niet zonder meer te identificeeren met zijn woord als mensch. Natuurlijk staat de dichter als mensch achter het
gedicht — vandaar zijn sociale, i.c. moreele verantwoordelijkheid voor hetgeen hij schrijft —
doch het ik van zijn „poëzie" is niet gelijk aan het „i k" van zijn persoon. In de poëzie249

wording van hetgeen er in den mensch, die óók dichter is, leeft, komt méér aan den
dag, dan er in het individueel bewustzijn van den dichtenden mensch aanwezig was. Dit
méér maakt de poëzie, en in het algemeen de kunst, tot iets, dat een eigenaardig, boven
de nauwe grenzen van tijd en plaats uitstijgend, objectief karakter heeft.
Hieruit blijkt voldoende, dat men een gedicht niet beoordeelen kan als de particuliere
meeningsuiting van een met name genoemd persoon. Men kan het niet redekundig ontleden zonder aan zijn eigenlijke kern voorbij te gaan en stellig kan men het ook niet aan
een Schriftuurlijke analyse onderwerpen, waarbij men regel na regel zich afvraagt, of zij
naar de Schrift zijn, deze dan te verstaan naar de Gereformeerde belijdenis, enz.
Wie op deze wijze poëzie tracht te beoordeelen, geeft daarmee blijk, dat hij van poëzie
niet in het minst begrip heeft. Hij moge een voortreffelijk dogmaticus zijn en een
onberispelijk docent, doch hij houde zich verre van een gebied, dat hij niet kent en
dat hem blijkens de wijze, waarop hij het meent te kunnen betreden, innerlijk geheel
vreemd moet zijn.
In het banaalst gerijmel kunnen een reeks „Schriftuurlijke gedachten" voor het grijpen
liggen, maar met dat al blijft zulk een „gedicht" gerijmel, dat geen goed woord waard
is, indien het onder het oordeel valt van den litteratuur- beoordeelaar. Men kan zulk
een berijmde stichtelijkheid nuttiger achten dan een goed vers, waaruit een volkomen
onsch riftuu rl i j ke gedachtengang spreekt, doch dat is een andere vraag, die niet tot het
domein van den letterkundigen kritikus behoort.
Ook de christelijke kritikus heeft als eerste vraag zich bezig te houden met de k u n s tw a a r d e van hetgeen hij te beoordeelen krijgt, daarna pas heeft hij de geesteshouding
te toetsen, die uit het betreffende werk tot hem spreekt.
Doch dit toetsingswerk, dat een zeer delicate en verantwoordelijke arbeid is — maar die
van christelijk standpunt nu eenmaal onvermijdelijk is, omdat wij gelooven onder een
Waarheid te staan, die geen transigeeren toelaat met de werkelijkheid —, kan nimmer
geschieden in den vorm van een Schriftuurlijke analyse, waarbij iedere regel van het geschrevene zich moet kunnen legitimeeren met een bepaalde Bijbelplaats op straffe van
anders op zijn beurt door een Bijbel plaats te worden weerlegd. Stel u voor een cantate
van Bach of een schilderij van Rembrandt aldus beoordeeld te zien. En ach arme, wat
zal er zelfs van een Bi lderd i j k overblijven onder dit gericht ! Zou het onder deze omstandigheden maar niet beter zijn, dat iedere „christelijke" dichter zich den alwijzen
Trom m i us aanschafte en met zijn grijze hulp elk zijner dichtregels van een passende
Bijbeltekst voorzag ?
Doch wij vreezen, dat het er in de praktijk niet veel beter door worden zou, want
de kritikus zou dan met „zijn" Bijbel plaatsen komen aandragen en het geheel zou ontaarden tot een verwoed theologantengekrakeel, dat wij nu zoo langzamerhand van harte
beu zijn.
Dr. Dam gevoelt blijkbaar zelf wel, dat hij met zijn Schriftuurlijke kritiek over de schreef
gaat, want hij besluit zijn tweede artikel met de volgende peroratie, die kennelijk een
oratio pro domo is : „En mocht iemand in den naam der schoonheid er tegen protesteeren,
dat een gedicht, een gebed nog wel, zóó critisch wordt ontleed, dan vragen we : komt
het er bij poëzie minder op aan dan bij een dogmatische verhandeling of een predikatie
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of er recht gesproken wordt van God ? Al spreekt het ook vanzelf, dat men in den regel
bij het lezen van gedichten meer intuïtief te werk zal gaan en minder aandacht schenken
aan de bijzonderheden, de Calvinist weet dat door een Schriftuurlijk toetsend luisteren
het „genieten" van een geestesvoortbrengsel niet wordt vergald, maar veel meer gezuiverd en verdiept ".
Nu, wij protesteeren inderdaad tegen dit soort van kritiekvoering ; doch niet in naam
der schoonheid, maar in naam van Hem, Die ook de schoonheid haar eigen rijk toegewezen heeft in het geheel der Schepping en Wiens eer niet gediend wordt door dit
rijk te plaatsen onder de hegemonie der neo- calvinistische scholastiek.
Wij protesteeren n i e t tegen de critische ontleding van een gedicht, wanneer deze
analyse zich van normen bedient, die recht doen wedervaren aan den eigen aard van
hetgeen men beoordeelen wil. Wij protesteeren, als christenen, n i e t tegen een kritiek,
die de geesteshouding, welke uit een gedicht spreekt, toetst aan de grondwaarheden
van ons algemeen christelijk geloof, omdat wij gelooven, dat een dergelijke toetsing
voor den geloovige mogelijk en noodzakelijk is, daar hij, gelijk wij zooeven reeds opmerkten, onder een Waarheid staat, die geen transigeeren toelaat met de werkelijkheid.
Wie zal het den schrijver bestrijden, dat het er bij poëzie evenzeer als bij een dogmatische verhandeling of een predikatie op aan komt, dat er recht gesproken wordt over
God ? Doch — en dit vergeet Dr. Dam geheel — het schrijven van poëzie is een geheel
ander „schrijven" dan het schrijven van een dogmatische verhandeling of een preek en
brengt daarom ook een geheel ander soort verantwoordelijkheid met zich ten aanzien
van dezelfde zaak. Dr. Karsemeyer -- in zijn meer genoemde inleiding — geeft o.i. blijk
van juister inzicht, wanneer hij schrijft : „Litteratuur en theologie mogen niet worden
vereenzelvigd ; de strenge normen, die de laatste moet aanleggen, kunnen bij de eerste
niet gelden ". En hij vervolgt : „Ook bij leerstellige nuance is volledige waardeering mogelijk"
Wij zouden hier liever niet van strenge en minder strenge normen maar van onderscheidene normen spreken. Voor het overige blijft voorloopig volkomen in het onzekere
wat onder een „leerstellige nuance" is te verstaan. Een „nuance" is een zeer rekbaar
begrip, niet het minst, wanneer het met leerstelligheid wordt in verband gebracht. Doch
in elk geval is hier duidelijk naar voren gebracht, dat men theologische verhandelingen
en litteraire voortbrengselen niet over dezelfde kam zal mogen scheren ; iets, waartegen,
naar wij zagen, Dr. Dam niet het minste bezwaar schijnt te hebben. Ja, hij wil ons
zelfs doen gelooven, dat hij door een „Schriftuurlijk toetsend luisteren" in staat is tot
het „genieten" van poëzie. Het verheugt ons, dat Dr. Dam hier eigener beweging het
woord „genieten" tusschen aanhalingsteekens heeft geplaatst, want hij gebruikt het hier
klaarblijkelijk in een zeer oneigenlijken zin.
Jammer is, dat de schrijver in het laatste deel van zijn betoog zijn met zooveel aplomb
opgestelde principes weder voor de helft of meer varen laat door te beweren, dat „men
in den regel bij het lezen van gedichten meer intuïtief te werk zal gaan en minder aandacht schenken aan de bijzonderheden ". Wat hebben wij, zouden wij willen vragen, aan
een Schriftuurlijke kritiek, die slechts bij uitzondering toepassing kan (mag ?) vinden ?
Het wil ons voorkomen, dat er voor het welzijn van de litteratuur en van het letterkundig leven moeilijk iets te bedenken valt, dat meer funest is dan strenge, kritische
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principes, die slechts bij uitzondering worden toegepast. Als ooit, dan worden hier de
deuren voor het subjectivisme wel wagenwijd opengezet!
In een derde (slot-)artikel zet Dr. Dam (De Reformatie, 10 Juli 1936) zijn beschouwingen
voort. Het is dan vooral het gedicht „Gods muildieren ", dat het ontgelden moet en dat
door den schrijver God lasterl i j k en Godonteerend wordt genoemd 1 ). Hoe komt Dr. Dam
tot een dergelijke krasse kwalificatie ?
Omdat hij nog altijd meent, dat een gedicht aan dezelfde eischen voldoen moet als een
predikatie of een dogmatische verhandeling. Hij beseft nog steeds niet, dat een gedicht —
ook een „christelijk gedicht" — uit een geheel andere „wereld" komt dan een predikatie of een dogmatische verhandeling. Hij heeft er stellig geen notie van dat de poëzie
een geheel eigen uiting is van den menschelijken geest en dus ook op een met haar
aard overeenkomstigen maatstaf wenscht te worden beoordeeld.
Het kan er den dichter nooit om te doen zijn een gedicht te schrijven, dat regel voor
regel beantwoordt aan een op de Gereformeerde belijdenis in neo-calvi n istischen zin
steunende Schrift-interpretatie. Want men kan op deze wijze eenvoudig geen gedichten
schrijven. Ook de Calvinist niet. Gedichten laten zich nimmer vereenzelvigen met welke
theologie dan ook.
Wie dit riet „op den koop toe" kan nemen, doet beter alle kunst als in principe onschriftuurlijk te veroordeelen en af te wijzen. Naar wij meenen hebben de Gereformeerde
vaderen dit standpunt ingenomen en zij waren daarin zeker consequenter dan hun neocalvinistisch nageslacht, dat wel een kunst erkennen wil, doch aan deze kunst eischen
stelt, die onvervulbaar zijn.
Wie een gedicht gelijk „Gods muildieren" niet verstaan en aanvaarden kan -- en daarmee niet voor zoover het des dichters taak betreft tevreden is —, als een tot poëzie omgezette levenservaring van een in den geloofsstrijd staanden mensch, is niet te helpen.
Of hij mist het orgaan voor het begrijpen van poëzie, af hij kent in zijn eigen leven
niets, dat ook maar in de verste verte op een strijd van het geloof tegen menschelijke
hoogmoed en verstokking lijkt. In beide gevallen blijft het voor hem een gesloten boek.
Evenmin als wij levenservaringen „Schriftuurlijk" kunnen heeten in den zin, dien Dr. Dam
aan deze term hecht, evenmin kan poëzie, die voor een goed deel uit „omgezette" levenservaringen bestaat, terecht „Schriftuurlijk" worden genoemd. Deze specifiek tot de
Calvinistische theologie behoorende uitdrukking is in een Christelijke litteratuurbeschouwing niet op haar plaats. Zij leidt tot een eindelooze begripsverwarring en uiteindelijk, gelijk wij aangetoond hebben, tot een ondragelijk subjectivisme. De geestelijke
normen, die de christelijke litteratuur-beschouwing noodig heeft, kunnen nimmer ontleend
worden aan de een of andere theologie, doch moeten steeds ontvangen en verstaan
worden uit de normatieve kracht van het geloofsleven zelf, dat God in de gemeente
der geloovigen door de eeuwen heen brandende heeft doen blijven. Als wij het daar
niet in allen ootmoed op durven laten aankomen, doen wij beter de Christelijke litteratuurbeschouwing te houden voor een onmogelijke zaak dan met volstrekt ondeugdelijke normen
los te trekken op een levenswerkelijkheid, die haar „souvereiniteit in eigen kring" aan
Dr Dam zij in verband met deze beschuldiging verwezen naar Psalm 32 : 9 en naar het commentaar, dat Luther in zijn uitlegging der Boetpsalmen geeft van deze plaats.

1)
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denzelfden Schepper ontleent als Degeen Wiens eer men op deze wijze meent te moeten
verdedigen.
Indien het „christelijk" gehalte der christelijke poëzie door haar Schriftuurlijkheid moet
worden bepaald, in den zin zooals Dr. Dam het ons hier heeft gedemonstreerd, en waarbij
hij zich niet ontziet met zwaar geschut als „Woord-verwerping" te werken, wanneer
hij te maken krijgt met poëzie, die geen dichterlijke verklanking van dogmatische gedachten beproeft, en die daarom alleen reeds nimmer „Schriftuurlijk" te benaderen valt,
dan is het resultaat hiervan, dat alleen deze „dogmatische" poëzie „christelijk" kan worden
genoemd — waarbij de poëtische waarde geheel en al buiten beschouwing wordt gelaten !
-- en dat de overige poëzie uit onze kringen als „onschriftuurlijk" over boord moet worden
gezet.
En ten slotte nog dit : wat Dr. Dam met zijn ondeskundig woord bereikt, is precies
het tegenovergestelde dan hij zich voorstelt. In plaats dat onze jongeren zich ernstiger
rekenschap zullen geven van de verantwoordelijkheid, die hun christen -zijn met zich
brengt ten opzichte van het werk, dat zij maken -- iets wat zeker noodig is, daarmee
stemmen wij volkomen in met Dr. Dam —, zullen zij, nog sterker dan sommigen het
thans reeds het geval is, ertoe neigen weg te vluchten in het een of ander meer of minder
vaag religieus „angehaucht" aestheticisme, omdat het hun eenvoudig onmogelijk is onder
den druk dezer ondeugdelijke beginselen te arbeiden.
Dr. Dam kan zeggen : laat zij hun gang gaan ! Doch wij meenen, dat hij daarmee een
verantwoordelijkheid op zich laden zou, die niet alleen onschriftuurlijk, doch daarenboven onchristelijk wezen zou. En wij zouden hem daarvan niet gaarne betichten.
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BOB STEMPELS

HERFST IN LEIDEN
Een leege stilte waar wat regen viel,
Langzaam en zwaar uit d' overvolle luchten

In 't troebel water van de groene grachten
Tusschen de oude huizen zonder ziel.
Een snelle wind verjoeg het herfstig droomen
De hemel werd heel helder als de regen.
Verdwaalde meeuwen zwenkten allerwegen,
Wat natte takken ploften uit de boomen.
Een orgel zeurde met versleten wijzen,
Waarbij een kind schril begeleiding zong......

Het hart wordt hier voortdurend grijzer
En 't bloed klopt loom en willoos in de adren.
— Herfst in de doode stad —. Al zijn we jong,
Wij hooren reeds de roepstem onzer vad'ren ......
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BOB STEMPELS

AFSCHEID VAN MOEDER

Wordt het nu ook tijd dat Ik afscheid neem,
Moeder, van U ? -- ik ben in U gegroeid,
En heb dat nooit zoo goed beseft als toen, alleen
Gelaten, ik voor 't laatst uw fijn gezicht, vermoeid
En dood, zag liggen in het kussen. Koud en blank
Vouwden uw zuiv're handen op de witte sprei.
Dat is nu wel al lang geleden. Maar, Moeder, wij
Zitten 's avonds nog altijd samen op de bank
En als het schemert in de tuin en het is stil,
- Een merel fluit van ver, de handen worden kil —
Dan klimt uw stem weer f lu ist'rend door het duister.
Droomend hoor ik naar de vertrouwde, lieve woorden,
Die mij al sinds mijn jeugd volledig toebehoorden.
— En Moeder neuriet haar verhaal : „M'n jongen, luister l"
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BOB STEMPELS

DE KAMER
De kamer waar wij vroeger altijd zaten,
Slaat rustig open bij het wijken van de deur.
Het is precies als toen. Tegen het venster neurt
Een bij, ik neem de stoel weer die ik had verlaten.
Een schaduw buigt zich langzaam over mij :
Moeder ! -- Ik kijk omhoog, verwacht haar zacht gezicht
Glanzende boven mij, mijn handen zoeken, maar zij
Is er niet. Alleen een los gordijn sloeg even dicht.
Ik glimlach wel wat triest. Het is zoo lang geleden
Dat wij tezamen hier aan tafel zaten,
Moeder bedrijvig-druk en ik die maar vertelde.

Nu is zij er niet meer. En zij nam alles mede
Wat mij aan vrede totdien was gelaten.
-- 0 God Die haar als wachter naast mij stelde! --
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HENDRIKA KUYPER -VAN OORDT

HET GLAZEN OOG
Een aanteeken i ng bij Seerp Anema's
Eerherstel voor Schaepmans
Aya Sophia.

Seerp Anema heeft onder bovenstaanden titel een vervolg gegeven op zijn C a I v i n i stische en 1 mpressionistische Aesthetiek (beide uitgave J. H. Kokte
Kampen). „Eerherstel" is wat boud gesproken, de heer Anema laat de zaak feitelijk zooals
die tevoren was, ik geloof ook trouwens dat er niet veel nieuws meer over valt te
zeggen, en door Anema zeker niet. Zij, aan wie de beweging van 1880 voorbij is gegaan,
de ouderen, die Beets en ten Kate bewonderd hebben zullen ook de A y a S o p h i a
bewonderen. Terwijl degenen die niet geneigd zijn om Schaepman als oorspronkelijk
dichter te erkennen uit deze brochure wel geen andere overtuiging zullen winnen. Dat
de heer Anema een vurig bewonderaar is van het gedicht, behoeft geen verzekering.
In het eerste deel van zijn geschrift, aldus Anema, (heeft hij) „getracht U den prachtigen totaalmensch Schaepman te doen kennen, in het tweede zijn meesterstuk de
Aya Sophia". Voorts heet de Aya Sophia nog een „majestueus dichtstuk ", een „waardevol pronkstuk" en een „meesterlijk sluitstuk van het werk der school van veertig".
„Schaepman's poëzie wil voorgedragen zijn, ze is rhetorisch", zegt Anema ; ik meen dat
wij hem dit kunnen toestemmen. Voorgedragen door hemzelf maakte ze stellig indruk.
De Roomsch Katholieke Staatsman-theoloog was een boom van een kerel, met een zwaar
groot hoofd en een geweldige stem. En Anema deelt ons mede dat hij zijn lessenaar
kapot, en zijn handen aan bloed beukte, zoo hartstochtelijk was zijn temperament.
Wanneer men nu bedenkt dat „de school van veertig" physieke krachtsontplooiing in een
orator zeer waardeerde, terwijl er nog bovendien in de Aya Sophia een groot aantal vreemde
namen voorkomen, welke het al even voortreffelijk kunnen „doen" als het klassiek-geworden
Meso- po-tàmië van dien welsprekenden dominee, dan verwondert het succes van den
dichter-voordrachtskunstenaar, Dr. Schaepman, ons niet. Ik wensch hiermede niets van
zijn verdiensten af te doen, het gedeclameerde woord is nu eenmaal het geschrevene niet.
En, andere tijden, andere zeden, andere smaak ook vooral. Laten zij die van de Aya
Sophia eenmaal eerlijk genoten hebben zich wachten voor 't werpen van steenen in de
bron, waar men uit dronk.
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Het zij zoo. Ik wil mij ook niet mengen in den strijd dien Anema voor de zooveelste
maal aanbindt tegen Kloos. Alleen vraag ik mij af, wordt het eindelijk niet eens tijd dat
Seerp Anema, inplaats van schimp, een woordje van dank richt tot zijn lievelingsvijanden,
de tachtigers ? Zij toch hebben hem groot gemaakt. Het is ermede gegaan als met den
strijd dien Holland gevoerd heeft tegen den waterwolf, wat zou, zonder waterwolf, onze
erve geweest zijn ? Wat waren Siegfried en Sintjoris zonder hunne draken, wat komt er van
een held terecht als hij niet op tijd een ordentelijk verslindend monster ontmoet ? En
hoe leeg zou het leven geweest zijn van onzen literator-profeet, indien de tachtigers en
hun volgelingen zich onder zijn eerste prediking volledig bekeerd hadden, gelijk de burgers
van Ninevé deden onder de prediking van den profeet Jona. Misschien ware 't hem dan
wei evenals Jona te moede geweest, die zich over 't heugelijk feit van N i nevé's bekeering
eer verstoord heeft getoond, dan verblijd.

Ik wil trachten hier een eenvoudige aanteekening te geven bij een bepaalde literaire opvatting van den heer Anema. Deze is te lezen op pag. 46, 't gaat over 't gebruik van
beelden.
Nu was „de school van veertig" op dit punt niet kieskeurig uitgevallen, ze slikte enormiteiten. En 't is te verstaan dat de heer Anema, die bij „de school van veertig" en bij
haar alleen zweert, haar zulks niet te zeer euvel duidt.
Doch waar de heer Anema „het woord vraagt voor een persoonlijk feit" omdat het
naar zijn meen i ng, „een voorbeeld geldt, dat zoo goed duidelijk maakt waar 't om gaat ",
zal ik hem toch moeten tegenspreken.
Men moet hiertoe weten wat voorafging en op welk „persoonlijk feit" de heer Anema
doelt.
Toen zijn roman „D e S j o e n e m i e t i s c h e verscheen lag er in de boekwinkels een
papiertje voor 't meegrijpen. Daar stond het portret van den schrijver op en de eerste
bladzijde van het boek. Het „geboorteuur van Psalm 72" wordt daarin beschreven. De
auteur deelt mede dat de oude David, een zekeren avond zich op zijn legerstede bevindend
in gezelschap der schoone Abisag, z'n slaapvertrek eens rondkeek. En hij deed dat, schrijft
de heer Anema (te weten : het kijken) met zijn „prachtige o o g s p i e g e I s, (ik spatieer)
zulke als alleen door de groote levenstaak geslepen worden en door het groote genie
verlicht".
Daarvan had iemand, die in de brochure niet genoemd wordt, gezegd dat o o gspiegels
niet g e s I e p e n kunnen worden. 't Was maar 'n onbeduidend incidentje, de ongenoemde had niet het b o e k besproken, alleen dit ééne opgemerkt, naar aanleiding
van een onnoozel blaadje. Waarschijnlijk is iedereen 't alweer vergeten. Iedereen, behalve
de auteur.
...... Nu wijdt hij in zijn brochure over Schaepman's Aya Sophia er bijna een volle bladzijde
aan om dit „beeld" te verdedigen tegen wat hij „een valsche critiek" noemt, en iets
verder „dit booze gif". En een naief mensch zou heusch nog denken dat hij gelijk had, zóó
hooghartig-spottend en autoritair is daarbij zijn toontje. -- Dat een auteur eens een
onjuiste beeldspraak bezigt is voor 'n keer zoo erg niet, zoo'n s 1 i p o f t h e p e n
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kan den beste overkomen. Doch 't is wèl erg als 't kromme dan recht gepraat wordt met
beroep op Bijbelteksten.
„De metaphoor, het beeld in 't algemeen n.l. aldus Seerp Anema „eischt de h e e rs c h a p p ij in het bewustzijn ".
Goed, maar op conditie dan natuurlijk dat het beeld, de metaphoor, niet v a I s c h is.
Want in dat geval zullen wij toch maar zoo vrij wezen om haar den eisch te ontzeggen !
Waar moet het heen als v a I s c h e beelden ongelimiteerd entrée mogen maken in ons
bewustzijn, met een door den heer Anema verleend recht op „de heerschappij" ! Dan
zal 't daar, in dat bewustzijn, op den duur een aardig verleugend zoodje worden.
— De fout met dien oogspiegel is er een van ongecompliceerden aard ; al die
quasi-academische gewichtigdoenerij had Anema er niet eens hoeven bij te doen. In
gewoon, onopgesmukt Hollandsch kon 't zinnetje ongeveer zóó geschreven worden
„Koning David was een groot genie, en hij had voor een groote levenstaak gestaan. —
Hij had prachtige oogen". —
Dit laatste moet m.i. afzonderlijk worden vermeld, niet in één zinsconstructie met het
voorafgaande. Uit een zinsconstructie als die van Anema moet men lezen dat aan
de schoonheid van iemands oogen te merken zou zijn of zijn levenstaak groot, en zijn
genie daaraan evenredig is. En dat loopt niet los. — Want de eenvoudigste dorpeling,
vooral in landen waar 't volkstype mooi en zuiver is, een Ital iaansche herdersjongen
bijvoorbeeld, of een Baskische koeknecht, kan wonderschoone oogen bezitten, groot,
donker, stralend...... prachtoogen, al is hij analphabeet, en al is het zijn nederige levenstaak om de beesten te heuën.
Maar 't spreekt vanzelf, zoo als ik de zinsnede weergeef vindt de heer Anema 't te kaaltjes.
Zijn zucht naar pronk doet hem een metaphoor kiezen, ongelukkig een verkeerde.
De heele zaak komt hier op neer dat het werkwoord s I ij p e n niet past bij 't zelfstandig
naamwoord o o g s p i e g e I. 't Is hier het typisch zwak van den valsche- beeldengebruiker :
hij voelt de portée niet van een woord. Hij gaat af op een klank welke hem imponeert,
en meent dan „een schitterende vondst" gedaan te hebben.
Ik vraag mij bovendien af wat de heer Anema zich eigenlijk van een „geslepen spiegel"
voorstelt, ik versta er onder : een spiegel met gebiseauteerden, schuin-opgesiepen rand.
Want hol -, of bol-geslepen spiegels zullen toch wel buiten beschouwing vallen.

Gelukkig dat wij tegenwoordig zooveel eenvoudiger schrijven. En dat ook de lezer leert
dat meegenomen fraais uit „de school van veertig" te signaleeren. Oogspiegels s I ij p t
men niet, evenmin als men een neuswortel u itdelft, of de muis van de hand
door de kat laat verschalken.
Doch Anema's stelling betreffende de in het bewustzijn heerschende metaphoor leidt
hem nog tot een eigenaardige gevolgtrekking. „Een oogspiegel is daar (te weten in het bewustzijn) dus g l a s en niets anders, dus n i e t meer het uiterst gevoelige h o o r n v I i e s".
De heer Anema houde mij ten goede, in m i j n bewustzijn is een oog geen g I a s, alle
metaphoren ten spijt ! Maar ook geen h o o r n v I i e s, evenmin als een lief kindje in
mijn bewustzijn een met huid en spierbundels bekleed skelet is. Dat is een medische appre259

ciatie. Voor den gewonen leek is een menschelijk oog een menschelijk oog, zonder bijgedachten aan anatomie of biseaux. Doch de auteur houdt krampachtig zijn glas vast, als
hij daarin „het derde van vergelijking (zoekt dat) twee objecten uit verschillende sferen
verbindt ", en laat volgen : „Zoo is a (het oog) te vergelijken met b (een geslepen spiegel)
ten opzichte van c (doorschijnendheid en glans). Ik heb dus zoolang ik sta onder vigueur
van dit beeld, dat oog te vergeten en nu verder alleen te maken met g I a s......"
We zouden, onder vigueur van dit beeld geneigd zijn ons den ongelukkige voor den geest
te roepen wiens gezichtsvermogen aan de ééne zijde is verwoest, en die nu een glazen
oog, een kunstoog draagt. Ik laat nu nog daar dat het sub c genoemde „derde van ver
b genoemde voorwerp van zijn gebruikswaarde berooft. Want wat-gelijkn"htsub
heeft men aan een spiegel welke doorschijnend is? Het is een spiegelruit.
Dat komt er van als valsche metaphoren in ons bewustzijn den baas gaan spelen.

JUDASERLIS.
Die Hem vermoordde heeft zichzelf vermoord
gevangen werd wie prooi te grijpen zocht;
verstoorde hij, 't werd in hemzelf verstoord.
Die Hem verraadde, heeft zichzelf verkocht.
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G. KAMPHUIS

EENVOUD IN DE POËZIE?
Naar aanleiding van „Eenvoudige gedichten" door Willem
de Mérode. Uitgegeven bij Bosch & Keuning, Baarn.

Poëzie eischt een zekere geslotenheid van vorm (niet alleen uitwendig : in het vers
schema) en een zelftucht, die aan regels en strofen een innerlijke kracht verleenen. Dat
wil niet zeggen, dat poëzie hermetisch afgesloten, ondoordringbaar en dus onverstaanbaar
zou moeten zijn. Maar wel sluit dit buiten al die verzen, die maar zoo, open en bloot,
iets vertellen of meedeelen in maat en rijm zonder eenig dieper bedoelen en zonder die
innerlijke vaart en inwendige spanningen, waarvan het wezenlijke zich pas bij volkomen
overgave van den lezer kan onthullen.
Deze eenvoudige grondwaarheden schijnt men den laatsten tijd een igszi ns uit het oog te
verliezen. Door leuzen van volksche poëzie, kunst aan het volk, dichten voor de gemeente,
e.d. schijnen zelfs de beste dichters zoozeer bekoord te raken, dat zij meenen zich te
kunnen laten gaan zonder reserve en zonder scrupules. En het is verwonderlijk, hoe soms
hun eigenlijke dichterlijke kracht hen dan nog redt van de ergste banaliteit.
Het is van dit standpunt, dat een uitgave als De Merode's „Eenvoudige Gedichten" valt
te betreuren. Misschien doe ik den dichter daarmee onrecht, of liever : den mensch,
die zich achter het pseudoniem De Merode verbergt. Want de d i c h t e r heeft m.i.
zichzelf reeds onrecht gedaan met deze uitgave. Hij heeft bij de publicatie van deze verzen
een andere doelstelling gehad dan een dichterlijke, n.l. om aan eenvoudige lieden simpele
berijmingen te geven van stof uit den Bijbel en de Christelijke legendenschat. Om echter
waarlijk eenvoudig te zijn, is toch evenzeer de verantwoorde inzet der volle dichterlijke
persoonlijkheid noodig. Iemand van een zoo verfijnde poëtische instrumentatie als De
Merode kan niet ongestraft trachten populair te schrijven. Wil hij dit, met een buiten dichterlijk oogmerk, toch doen, laat hij dan desnoods voor die gelegenheid een andere
naam aannemen.
Bijbelsche verzen kunnen bovendien een gevaar vormen voor dichter en lezer.
Ten eerste ontroeren zij reeds door het min of meer bekende verhaal op zich zelf, zoodat
men niet het gedicht als zoodanig leest en het dus ook niet op de juiste waarde schatten
kan. Dat doet mij denken aan diegenen, die van een uitvoering der Mattheus -Passion (op
hun wijze) genieten, niettegenstaande zij nagenoeg van muzikaal gevoel verstoken zijn ;
zij leven het gebeuren van het Evangelie mee (wat natuurlijk niet anders dan voortreffelijk
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is) , maar hooren het eigenlijke der muziek niet. En dat, terwijl het wezenlijke van Christelijke kunst toch juist is, dat de religieuze en aesthetische elementen elkaar ten volle
doordringen, hetzij in een haast natuurlijk samenvloeien van deze beide elementen, hetzij
tot het evenwicht van een zekere spanning tusschen deze twee, maar in ieder geval niet
de een ten koste van de ander, wat dan voor de meeste Christen-menschen hierop
neerkomt : het religieuze ten koste van het wezenlijk artistieke. Want wij leven in
een aesthetische, dat is in zijn eigenlijke betee ken is : zinnelijke (althans zintuigelijk
waarneembare) wereld waarin het de taak van den Christelijken dichter niet kan zijn
zich af te sluiten of zijn poëzie in een ont-zinnelijking tot religieuze stamelingen te
laten verijlen (een steeds dreigend gevaar voor den Christelijken dichter, maar misschien
voor sommigen een noodzaak tot zielsbehoud), maar integendeel om de kernen van zijn
om Christus worstelende en in Christus wortelende persoonlijkheid te v e r w e r k e I i j k e n in poëzie, zoo goed en zoo intensief mogelijk.
Zoo kan hij het krachtigst ook voor anderen werkzaam zijn, beter in ieder geval dan
wanneer hij uitgaat van een vooropgestelde leuze om ten koste van wat ook en in ieder
geval „gemeenschapspoëzie" te willen schrijven. Want de hoogste functie der poëzie is immers niet om den menschen berijmde gemeenplaatsen voor te leggen, maar om een zekere
persoonlijke katharsis, een loutering en reiniging te bewerkstelligen, die, om het algemeen
te zeggen, de ziel dichter tot de waarheid voert. En dat kan het best bereikt worden door
de intensief-poëtische kracht die van de verzen moet uitgaan, door dat wat Baudelaire
eens noemde de „sorcellerie évocatoire". Het in beelden en rythmen doen bewust worden
van nieuwe samenhangen verfrischt en reinigt de ziel tot nieuwer ontvankelijkheid en
doet tegelijk de geest buiten de platgetreden paden van een al te gemakkelijke sfeer van
denk- en gevoelsgewoonten zich bezinnen op de essentialia en zoeken naar de waarheid,
waarvan de christelijke dichter de openbaring kent en tegelijk strijdend moet doorleven
in zijn werk.
En in het bovenstaande heb ik tevens een ander gevaar van populaire Bijbelsche verzen
aangeroerd, n.l. dat de dichter daarbij diegenen in de kaart speelt, die voornamelijk, zij
het wellicht ter goeder trouw, leven bij een aantal vaste religieuze termen en voorstellingen, waarbij men verder niet hoeft na te denken. Het is een soort rhetoriek (niet die
van Gossaert, wiens krachtige persoonlijkheid het oude tot iets eigens wist om te munten),
die absoluut vijandig is aan de poëzie en waartegen indertijd de tachtigers dan ook terecht
gefulmineerd hebben. Toch gaat het grootste deel van de „Eenvoudige Gedichten" zich
juist aan deze rhetoriek te buiten, al komt een enkele maal de eigenlijke De Merode om
den hoek kijken in een plotselinge verfijning van klank of rythme of in een verrassend
beeld.
En dit is des te meer te betreuren, omdat de dichter zelf indertijd zulke uitstekende
voorbeelden van een goede Bijbelsche poëzie gegeven heeft. Ik denk b.v. aan het gedicht
„Paulus" uit „De Steile Tocht ". Dit is immers door zijn groote concreetheid een „eenvoudig" gedicht ; maar welk een kracht van psychologische beelding heeft het juist
daardoor (b.v. in het tafereel van Paulus' knippen met de schaar). Heeroma's bewering
was dan ook zeker onjuist, toen hij meende, dat deze soort gedichten „cultureel" en
niet „volksch" waren. Want de ongemeen scherpe psychologische plastiek van dergelijke
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verzen moet juist ook eenvoudigen (poëtische gevoeligheid is natuurlijk voorondersteld ;
anders hoeft men in het geheel geen gedichten te lezen) treffen, al zullen zij zich niet
met zooveel woorden den aard van deze uitwerking bewust kunnen maken. En zeker
zullen deze soort verzen juist onder die categorie lezers meer effect sorteeren dan beschouwende, vooral theologiseerende, gedichten, die veelal óf te moeilijk te volgen zijn
(men denke b.v. aan de filosofeerende poëzie van Van Vrieslandt), óf in het spoor der
geijkte termen zich bewegen, zoodat men daarbij kan inslapen of automatisch ja - knikken,
en dus het doel der poëzie in ieder geval gemist wordt.
Slechts twee gedichten in dezen bundel kunnen met God en met eere de signatuur
De Merode dragen. In „Vitellus", de figuur uit een oud - Christelijke legende, treft een
zuivere eenvoud, die niet banaal wordt of volgens het schrijf-maar-raak - principe ontstaan
is. Het gedicht doet denken aan het beste uit de beschrijving van heiligenlevens in de
„Gulden jaars Feestdagen" van Stalpeart van der Wielen. En dan nog „Klaagavond ", een
der meest verfijnde gedichten, die De Merode schrijven kon. De eerste en de laatste
strofe b.v. zijn eenvoudig (en) subliem van sfeer- en gevoelssuggestie door enkele simpele
concrete aanduidingen. Ik zou wel willen, dat d e z e eenvoud in het heele bundeltje te
vinden geweest was.
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P. H. MULLER
NIEUWE ROMANS UIT EIGEN KRING

Het schrijven van een roman rond een bepaalde these is van artistiek standpunt een even
hachelijk ondernemen als het leveren van een apologie eener dogmatisch-theologische
waarheid in romanvorm. Hetgeen resulteert, heeft in den regel zoomin iets met literatuur
als met kunst te maken. De lezer krijgt een misschien heel verstandig, mogelijk echter
ook een vrij naïef geconstrueerd werkelijkheidsbeeld voor zich, dat, al verraadt het
niet onmiddellijk z'n kunstmatigheid, hem toch het onbehagelijke gevoel geeft, dat de
werkelijkheid gedwongen werd tot heerendienst voor de een of andere, bovendien nog
subjectief geïnterpreteerde waarheid. En legt die lezer het verhaal neer, dan rijst de
vraag bij hem, waarom toch wel de verdediging van een stelling, de apologie ten behoeve
van een theologische visie juist aan den romanvorm moest worden toevertrouwd.
Mevr. G. Sevensma-Themmen heeft zich sinds haar eerste roman doen kennen als auteur
van dat genre apologetische, verklarende of voorlichtende romans, dat in onze kringen
nog zooveel aanhankelijke lezers vindt. Haar nieuwe boek „Waarop wachten wij "*) brengt
den lezer in kennis met 'n verloofd paar, dat, in dezen crisistijd, dank zij werkloosheid
van den jongeman, het uitzicht op een spoedig huwelijk verliest. Beide jongemenschen
hebben gezins- of familieleden, natuurlijk ook vrienden en kennissen, en al deze menschen
vullen in het verhaal den achtergrond of zijn op het tweede plan opgesteld.
Jodocus is boekhandelaarsbediende, Reina heeft ook een eigen werkkring. De persoonlijke
zorgen en moeiten van het jonge paar staan volgens titel en inhoudsopgave in het centrum van de schrijversbelangstelling. Doch de lotgevallen van anderen b.v. van Reina's
zuster Attie en van Jodocus' broer Marinus vinden desondanks in het verhaal hun zeer
breede beschrijving. Zelfs komt men hier en daar op de gedachte, dat de schrijfster Attie's
psyché beter kent dan die van Reina. Jodocus raakt buiten betrekking en hoewel hij in den
aanvang van het verhaal alles behalve een krachtige figuur leek, ontpopt hij zich nu, wanneer
de moeilijkheden er eenmaal zijn, toch als een energieke en vol hardende persoonlijkheid.
Die ommezwaai is helaas door de schrijfster minder verklaard dan wel verhaald en dat
heeft tot gevolg, dat de lezer het ook niet geheel meebeleeft. Datzelfde moet men ook zeggen
van de moeilijkheden dezer jongemenschen en van de wijze, waarop zij erop reageeren.
Die moeilijkheden der beide hoofdpersonen culmineeren in een reeksje zware en minder
*) Kampen, J. H. Kok 1936.
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zware teleurstellingen bij het zoeken naar arbeid. Inderdaad vormt in de werkelijkheid
de hopeloosheid van het werkzóeken voor duizenden een heel ernstige moeilijkheid. Maar
wanneer een auteur in een roman, door een verloofd paar ten tooneele te voeren, den
lezer als het ware de vraag voorlegt : „Waarop wachten wij ?", dan weet die lezer, dat
die jongemenschen met een gansche r e e k s moeilijkheden te kampen hebben in welke
reeks de teleurstellingen bij het werkzoeken lang niet de zwaarste zijn. Anders gezegd
er blijkt in dit verhaal al te weinig van de zwaarte van den moreelen druk, waaronder
tallooze mannelijke verloofden lijden ; ook de volslagen uitzichtloosheid van hun jonge
leven wordt ons, lezers, niet dwingend gesuggereerd. Er is verder zoo weinig weerspiegeling
in dit verhaal van de sexueele nood van zeer vele verloofden onder omstandigheden als
hier beschreven. En tenslotte hervinden we niets van het voor vele paren nijpende conflict tusschen geloof en ongeloof.
Dat dit alles in dit werk wordt gemist, bepaalt het tekort ervan.
Naar onze meen i ng is het niet voldoende, de beide jongemenschen met elkander te doen
praten en iets mede te deelen van hetgeen zij heeten te gevoelen en ervaren. Zelfs is
het te weinig, dat wij hen goed gemeende opwekkingen tot elkaar hooren richten en te
bemerken, dat ze genoeg van elkander houden om elkaar niet los te laten, wanneer de
zorgen komen en er gewacht moet worden.
We gelooven, dat het tot de tekorten van de auteur behoort, dat zij zich onvoldoende
in het ziele- en geestesleven verdiepen kon van verloofde jongemenschen in crisistijd.
Wie onder haar lezers zelf behoort of behoord heeft tot die categorie, bemerkt tot zijn
spijt, al lezende, dat niet slechts de kern van de dingen bij lange na niet is geraakt, doch
ook, dat het belangrijkste verzwegen is. Zij het dan uit onkunde, zij het uit schroom om
de dingen bij name te noemen. De tot hiertoe genoemde bezwaren tegen Mevr. SevensmaThemmen's roman raken niet de specifiek letterkundige zijde van het werk, doch de
psychologische. Wie op de vormgeving de aandacht richt, moet wel constateeren, dat de
behandelingswijze van het onderwerp weinig opgewekt is. Daarmede bedoelen we, dat
een breede zwaarwichtigheid de gesprekken, de personen- en milieu-teekeningen ernstig
drukt. Bijna doorloopend wandelt men in dit boek door een landschap waarover de zon
niet schijnt doch waarboven een zware wolkenmassa zich dreigend en intimideerend
samenpakt. Zelfs moet men hier en daar in het verhaal spreken van een zeurige verteltrant.
Doch even erg maakt het de stijl, die soms bepaald slordig is. Men ontkomt niet aan den
indruk, dat er hier en daar bladzijden lang is voortgeschreven zonder dat de auteur wat
ze schreef ook zag en meebeleefde. Voor een bloemlezing stijl- en zinsbouwslordigheden
is hier geen plaats, doch de lezer behoeft slechts het eerste hoofdstuk nauwkeurig door te
lezen om dezelfde indruk te krijgen als wij.
Onze gedachten over dit werk samenvattend, moeten we zeggen, dat dit boek niet alleen
met literatuur weinig van doen heeft, doch als staal van volksche vertelling al te ernstige
gebreken heeft. Als beschrijving van de zorgen en moeiten van verloofden in crisistijd is
het boek geheel onvoldoende, terwijl het ons als uitdrukking van Christelijke levensaanvaarding en -levensvisie niet onverdeeld kan bekoren. Dat laatste kunnen we hier
niet uitvoerig beargumenteeren, maar het valt ook buiten het kader van ons blad en de
bedoeling van de critiek daarin.
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Een ander, evenmin geslaagd voorbeeld van apologie in romanvorm is het pleidooi voor
de geestelijke eenheid in het Christelijk huwelijk, dat door Ds. D. Hogenbirk wordt
gevoerd in den roman „Deze twee — één"*).
De schrijver is, blijkens zijn inleidende woorden, ervan overtuigd, dat de Christelijke
lezers al te weinig boeken tot hun beschikking hebben, waarin hen wezen en waarde van
die geestelijke eenheid wordt voorgehouden en duidelijk gemaakt. Wederom vraagt men
zich af, of het juist is, daartoe den romanvorm te kiezen en acht men het, om de daarmee
begane cardinale fout alleszins verklaarbaar, dat dit boek als roman ook niet door den
beugel kan. Men kan het leven niet tot een preek dwingen, ook niet als die nog zoo juist
is en nog zoo goed bedoeld.
Er is bij dezen roman nog iets anders in het geding.
Men weet, dat de schrijver in zijn voorgaande verhalen met voorliefde de zeer eenvoudigen
van geest invoerde, hen spreken, denken en leven liet en daarmee een teekening beproefde te geven van dien heel eigenaardigen vorm van Christelijk gelooven, zooals die in
bepaalde streken van ons land, vooral onder de plattelandsbevolking, nog gevonden wordt.
De schrijver heeft blijkbaar meer oog voor het effect van de vaak komische rol, die hij deze
menschen — met behulp van eenige overdrijving — laat spelen,dan voor de wenschel i j kheid,
dat hun vaak heel bekrompen geestelijk leven plaats make voor een ruimer, dieper en
gezonder persoonlijk Christelijk geloof. Hij bedient zich voortdurend van de taal- en
stijlvormen welke hij aan de Statenvertaling van den Bijbel heeft ontleend. Nu is het
uiterst voorzichtig en spaarzame gebruik van éénige dezer stijlmiddelen soms heel doelmatig, doch nu Ds. H. in zes of zeven vrij omvangrijke volksvertellingen het arsenaal van
de Statenbijbeltaal grondig heeft geplunderd en daarbij een zekere goedmoedige welwillendheid aan zijn beschrijvingen van karakters en toestanden meegeeft, staat de zaak
anders. Nu wordt deze schrijfwijze eentonig, om niet te spreken van vervelend en irriteerend. Men zou als lezer den schrijver-predikant zijn eigen taal wel eens willen hooren
spreken. En ook zou men in zijn boeken wel eens andere dan piëtistische en wettisch vrome geloovigen willen ontmoeten (en lichtelijk tot 'n komische caricatuur zien maken)
teneinde de meening kwijt te raken, dat deze categorie van Christenen in tegenstelling
tot andere groepen zulk een uiterst belangrijke is.
Denkt men uit dit boek de tale kanaans weg, dan houdt men goed beschouwd weinig
anders over dan een historie, die uitsluitend en zeer duidelijk is geconstrueerd en geschreven ten behoeve van een bepaalde groep „waarheden ". Van een groep bovendien,
die nog subjectief geïnterpreteerd is ook. Het is reeds moeilijk, het leven in een roman zijn
eigen „waarheden" en „lessen" onbelemmerd in het midden te doen brengen. Nog veel
bezwaarlijker, ja, onmogelijk moet het worden geacht, een theologisch-dogmatische
waarheid of zekerheid in een daartoe geschikt gemaakte afbeelding van leven onder te
brengen zoo, dat ze daarmee een natuurlijk geheel vormt.
Het getal der malaise- en crisis-romans neemt met den dag toe. Ook onder ons. jammer,
dat we desondanks nog niet bogen kunnen op een literair werkelijk góede en 'n Christelijk
waarlijk zuivere roman in dat genre. G. Mulder heeft met zijn „Geeft gij hun te eten"
een poging gedaan, doch die kan slechts met zeer veel reserve min of meer geslaagd
•) Kampen, J. H. Kok 1936.
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worden genoemd en liet precies waar het de Christelijke visie en Christelijke aanvaarding
betrof een niet geringe teleurstelling achter.
„Het hellend vlak" van Nobilis *) is een zeer voorbarige poging tot 'n Christelijke crisisroman. Voorbarig vooral omdat het de poging is van iemand die de meest elementaire
beginselen van het schrijven blijkbaar nog heeft te leeren. Van een stijl kan men bij dit
boek evenmin spreken als van een met vakkennis hanteeren van het taalmateriaal. Daarbij
is de kijk op allerlei sociale verhoudingen volkomen die van een heel simplistisch denkend
mensch, die zich verantwoord meent, wanneer hij rijk en arm, Christelijk en onchristelijk
op de meest krasse wijze tegenover elkander plaatst. Een fabrieksdirecteur heeft een groote
zaak en beijvert zich in allerlei Christelijke vereenigingen voor menigerlei soort „goed"
werk. Niettegenstaande dat is hij een naam -Christen en, zooals spoedig in het boek blijkt,
een man die zijn zaken op zeer slechte wijze beheert. Later blijkt, dat hij geld uit de
kassen van diverse vereenigingen te eigen bate heeft aangewend. Het spreekt voor den
auteur blijkbaar heel vanzelf, dat de man aan den drank gaat en tenslotte, wanneer hij
doorzien blijkt te zijn, zichzelf van kant maakt.
Tot de werklieden van den fabrieksdirecteur behooren eenige menschen, van wie de eene
een communist is, de tweede een zwakkeling met een vrouw, die uit reactie weer
vroom wordt en de derde een serieus, geloovig Christen. Natuurlijk gaat de communist
onder, wordt de zwakkeling tijdig gered door den serieuzen, geloovigen Christen en
vormen zij alle drie de tegenspelers tegenover den fabrieks-eigenaar. De karakteristiek van
de diverse in dit boek compareerende figuren is uiterst gebrekkig en om psychologische
verantwoording van hun gedachten en daden heeft de auteur zich zeer weinig bekommerd.
Vooral de vrouwen spelen heel eigenaardige rollen in dit boek. Ongetwijfeld zijn de bedoelingen van den schrijver sympathiek geweest, doch hij had zich even stellig niet aan
het schrijven van een verhaal mogen wagen.
Een geheel andere indruk maakt het kleine boekje van Agni v. d. Torre : „Mientje".) Het
werkje interesseert voornamelijk om de teeken i ng, welke het in het tweede gedeelte
beproeft van het opgroeiende jongemeisje, wier zelfstandigheid begint te ontwaken. Op
meer dan één plaats boeit de schrijfster door haar vluchtige, doch niettemin rake beschrijvingen van het zielegebeuren, dat zij in geheel haar relaas met zoo kennelijke genegenheid heeft beschouwd. Soms treft een zekere nerveuse gehaastheid in den gang
der geschiedenis, welke gang bepaald wordt door veelal vrij onbeduidende feiten. Minder
goed dan de meisjesziel in de puberteitsjaren heeft Agni v. d. Torre de prille jeugd van
haar hoofdfiguur beschreven. Eerst daar, waar het kind jongmeisje wordt, begint haar
verhaal indringender te worden, blijkt het méér dan een opsomming van gebeurtenissen
en feitjes, die, zeker, op zichzelf wel teekenend zijn en met zekere vlotheid neergeschreven,
maar waarachter de lezer niet zoo gemakkelijk het zieleleven bespeurt. Meerzeggend
worden de beschrijvinkjes, waar de jaren na den schooltijd zijn bereikt. Vermoedelijk
is eenig autobiografisch materiaal in het verhaal verwerkt.
De karakters der diverse gezinsleden worden als zijdelings belicht ; men kan feitelijk
niet zeggen, dat bij de auteur de opzettelijke bedoeling heeft voorgezeten een zoo duidelijk
*) Den Haag, N.V. D. A. Daamen, 1936.
***) Kampen, J. H. Kok, 1936.
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en compleet mogelijk beeld van die persoonlijkheden te ontwerpen en uit te werken.
Daarvan is dan ook geen sprake. Doch dat neemt niet weg, dat de lichtstralen, welke
flier en daar bepaalde sujetten scherp tegen den achtergrond doen afsteken, zóó ver
zijn, dat we de menschen concreet en compleet zien.
-heldrn
Van de vier boeken, welke wij hier de revue lieten passeeren, lijkt -ons het debuut van
Agni v. d. Torre het best geslaagd. Het eenvoudige werkje steekt gunstig af tegen de
andere drie — hoewel 'het wenschen te over laat voor volgend werk —, daar het een
argelooze, tendenzlooze weergave van leven biedt, verbeeldt om zich zelf en, vergissen
we ons niet, om fhet genot van het her-scheppen.
-

E. L.S.

HET KIND MOZES
De Nijl, opstandig, droeg verboden leven.
Het hof verzorgde mild zijn grootst gevaar.
Een moeder heeft haar melk voor loon gegeven.
Egypte maakte zijn bestrijder klaar.

268

BOEKBESPREKING
Prins Incognito, roman door Jo van Ammers- Kuiler. Uitgegeven door
J. M. Meulenhoff te Amsterdam.
De schrijfster van „Heeres, Knechten en Vrouwen" heeft voor een tijdje de bedompte
Hollandsche vertrekken der achttiende eeuw verlaten om van de minutieuse beschrijving
der ingewikkelde pruikentijd-kleeding uit te rusten in het moderne sanatorium op een
zonnige berghelling van ltaliaansch Zwitserland, waar de heeren rondloopen in de minimumbedekking van polohemd en kniebroek en de dames in pyama. En in deze omgeving van
zon en flirt en op de spits gedreven lichaamscultuur zet ze een spelletje in elkaar, een
handig spelletje van twee gedesillusioneerden, die elkaar ontmoeten : de rijke fabrikantsvrouw Julia van Asveld, the ook nog zoo iets als schrijfster wil zijn en de vrouwenveroverende, altijd-verliefde dichter-nietsnut Peter Bergman. Het décor is schitterend
en het spel is knap, ook als het later in Holland wordt voortgezet, waar Julia, die niet
naar haar man terugkeeren wil, onwetend haar intrek neemt bij Peters vrouw. Maar
het is al te knap : de kilheid tegenover haar personen, die zooveel van de boeken van
deze schrijfster kenmerkt, is hier zoo groot, dat haar beschrijving het caricaturale nadert
en het werk daardoor iets tweeslachtigs krijgt. Want het is toch wel haar bedoeling,
dat we haar sujetten „au sérieux" zullen nemen en we kunnen ze niet anders zien dan
als marionetten, die in zorgvuldig afgepaste gedragingen de ideeën van de schrijfster
demonstreeren. En dan demonstreeren ze, wellicht ondanks haarzelf, wet één ding zeer
duidelijk : voosheid. Voosheid van levens, waarin alle geestelijke achtergrond, waaraan
eigenlijk alle ziel ontbreekt. Dieper gezien wemelt het boek van onwaarschijnlijkheden,
hoe knap van compositie het uiterlijk ook mag lijken. Het is een spel, wij kijken er tegen
aan, maar we worden niet overtuigd. De schrijfster kan ons niet doen gelooven in de
liefde van Julia en Peter, maar ze kan ons evenmin doen gelooven in haar bewering, dat
het huwelijk van Julia en haar man negentien jaar lang goed is geweest. En dan die bekeering van Peter tot zijn wettige echtgenoote ! Die hangt psychologisch al heelemaal
in de lucht. De meest aannemelijke, menschelijke figuur in het boek is het hard-ploeterende
vrouwtje van Peter, dat haar man ondanks alles blijft liefhebben, dat vecht voor haar
liefde en heel wat meer geestelijke grootheid bezit dan de trotsche Julia, die tenslotte
maar eieren voor haar geld kiest en naar haar man terugkeert — als een bedriegster.
Of dergelijke dingen dan in de mondaine omgeving, die de auteur beschrijft, niet zullen
voorkomen ? Natuurlijk wel, daarvoor kent de schrijfster die wereld te goed, al lijkt me
zoon plotselinge affectie van Julia, die — zelf van adel -- in het sanatorium in enkele weken
een half burgermansinkomen verteert tegenover Peter, die tenslotte toch maar rondscharrelen moet van een armzalig uitgevers-voorschot, vrij ongemotiveerd. Zoo zijn er
meer dingen in het boek, die van groote oppervlakkigheid getuigen. Een groot -industrieel
als Ferdinand gaat niet gauw -- om een staking alleen — in zijn chauffeurswoning wonen.
,
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De enkele duizenden, die hij daarmee bespaart, kunnen zijn zaak, waarmee hij misschien —
naar zijn eigen woorden -- per dag duizenden inteert, niet redden.
De schrijfster heeft het zich wel wat al te gemakkelijk gemaakt. Als zij op het titelblad
Iaat drukken : roman, dan mogen we ook van haar vragen, dat zij ons het dieper verband der dingen laat zien, dat we in het gewone leven zoo vaak missen, dat ze ons een
mensch teekent, een mensch, die valt desnoods, maar een mensch, die ons, lezer, iets te
zeggen of te vragen heeft. En de technische handigheid in bouw en ensceneering kan
ons het gemis aan innerlijkheid, aan waarachtigheid in dit boek niet vergoeden, het laat
ons leeg en onvoldaan, omdat de schijn er zijn triomf in viert.
Dat de schaduw-prins op den omslag een verkeerde kroon op heeft, is, hierbij vergeleken,
een kleinigheid : veel prinselijks is er toch niet aan de figuur van Peter.
G. SEVENSMA-THEMMEN.

Zeventiende-Eeuwsche Syntaxis. (Derde Stuk), door Dr. G. S. Overdiep,
Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Bij J. B. Wolters,
Groningen-Batavia.

1935.

De besprekingsrubriek van O.W. leent zich niet bij uitstek voor een beoordeeling, als
wij wel gaarne over dit werk van Dr. Overdiep zouden willen geven. En die het ook ruimschoots verdient. — Waar Dr. O. zelf reeds spreekt van : In afwachting van een inderdaad
volledige historische Nederlandsche Syntaxis,...... daar mogen wij vaststellen, dat hij
naar de meest mogelijke volledigheid heeft gestreefd. Behalve, dat zijn onderzoekingen
niet maar zijn herhalingen in nieuwen vorm, geeft hij een groot aantal andere voor
nauwkeurige verwijzingen. Daarbij is de rangschikking en de volgorde der-beldnmt
deelen in de Zinnen zonder Verbum Fin i t u m o.i. de juiste. Hetzelfde geldt
van de groepeering in drieën : a. Gewone Zinnen (1) en De Vocatief (H) ; b. Zinnen door
afscheiding (111) en c. Zinnen met participium of infinitief : Part. praes (IV). Part. perf. (V)
en De Infinitief (Vil).
Dr. O. staat vooral sterk in zijn doceering, door het weglaten van persoonlijke opvattingen
over v e r m e e n d e beteekenis ; een ballast, welke onzen studeerenden toch van geen
nut zoude zijn, want afleidt, of in het onzekere laat. Immers kunnen studeerenden en
afgestudeerden dit materiaal toetsen, en het onderzoek vervolledigen. Dr. O. constateert,
en geeft het resultaat van zijn onderzoek omschreven weer.
Zeer zeker zouden wij van sommige zinsdeelen iets meer beluisterd hebben. Zooals b.v.
over de uitdrukking K é in § 243, naar een verwijzing van § 228, waar voor beider beteekenissen of gebruik Coster wordt aangehaald.
Wat „f o e i" en „f y" betreft, hier is niet uitsluitend beteekenis-verschil. Bij g e I ij ke
beteekenis is hier een 1 o c a a 1 verschil. En al zijn de grenzen niet zoo scherp, bij aandachtige beschouwing komt men tot de onderscheiding van Amsterdam en niet-Amsterdam, met de vaststelling van lateren import voor „foei ".
Bij de behandeling van § 346. De „accusativus cum infinitivo" zal de gerechtvaardige verwerping van den Latijnschen oorsprong wel een dieper ingaan vragen op den GriekschGothischen vorm en Angelsaksische prototypen.
Alles bij elkaar genomen, heeft Dr. O. met zijn Zeventiende Eeuwsche Synt a x i s een zeer verdienstelijk werk geleverd.
Misschien mogen wij hierop nog een „Register" verwachten, hetwelk de studie veel zoude
verlichten.
C. THUNISSEN.
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Het werkende woord, door Ds. P. ten Have. Eerste deel. J. B. Wolters,
Groningen.
Een leerboekje bij het Bijbels onderricht voor leerlingen van M.U.L.O. scholen etc. valt
eigenlijk buiten het kader van dit tijdschrift. Daarom alleen dit — de lessen leken ons
zeer bruikbaar, vooral de duidelijke samenvattingen en vragen.

Madame de Pompadour, door Siegfried van Praag. N.V. Querido's U.M.,
Amsterdam. 1936.
Het Rococo was niet een nieuwe constructieve stijl in vergelijking met wat eraan vooraf
ging, maar meer een kwestie van ornament, van binnenhuisversiering. Dit is karakteristiek voor de cultuur van het midden der 18e eeuw in Frankrijk. Het accent was verlegd
van levenskern naar levensversiering en de lijnen daarvan zijn vloeiend, luchtig en gracieus
krullend.
Als een dooreenstrengeling van arabesken is ook het leven van Madame de Pompadour
geweest : arabesken, die getrokken werden door de drijfkracht van liefde en eerzucht.
Liefde i n eerzucht, zou men beter kunnen zeggen. Want in de eigenaardige vermenging
van die twee domineerde toch de eerzucht. Reeds als kind was haar voorspeld, dat zij
de maitresse des konings zou worden. En sindsdien was al haar streven er op gericht om
dit te worden — en te blijven, wat nog moeilijker was. En dit niet, omdat zij Louis
Quinze zoo lief had (al koesterde zij jegens hem wel gevoelens van een soms haast moederlijke liefde) of uit geldzucht, maar om haar invloed, haar smaak vooral, in de wijdste beteekenis van het woord, te kunnen doen gelden. Daardoor kwam zij er zelfs toe op tamelijk
dilletantische wijze politiek te bedrijven tot schade van het land. Die schade voor het land
is overigens een andere kant van haar bestaan, maar daarvan begreep zij zelf niet zoo heel
veel. Men heeft het leven van De Pompadour tragisch genoemd. Maar dit moet dan toch niet
in Grieksche of Germaansche beteekenis genomen worden. Want haar leven eindigde
noch in een grootsche, door het noodlot voorbereide ondergang, noch werd het een in
worstelen verworven loutering en bevrijding. Het blijft alles licht en speelsch, hoe menschelijk het ook zijn kon en hoezeer het soms een verbeten vechten is geweest tegen te
overwinnen weerstanden. Want haar persoonlijkheid verdiepte zich niet anders dan tot
wat levenswijsheid binnen hetzelfde at te beperkt bestek.
Daarom misschien voldoet dit boek ten slotte toch niet heelemaal. Onze noordelijke
en christelijke wezensgrond heeft hier uiteindelijk niet genoeg aan. Dit is vooral geen
verwijt aan den schrijver. Want zonder overdrijving kan men vaststellen, dat dit boek
meesterlijk geschreven is. Welke boeiende tafereelen en menschel i j ke belevenissen weet
Van Praag ons af te schilderen : de beschrijving van zoon jachtpartij in de parken van
Versailles b.v. is iets, wat alleen een eerste rangs auteur zoo kan geven. Hen, die het
zoo dikwijls hebben over het „Europeesch peil ", waarop zij meenen dat onze letteren
niet genoeg staan, zal dit werk zeker als een voortreffelijke historische roman bekoren
inderdaad zou het in Frankrijk zelf geschreven kunnen zijn.
Van Praag heeft zich grondig gedocumenteerd. Was dit gemakkelijk wegens het vele,
dat er in en over deze periode geschreven is, anderzijds zou dat juist een belemmerende
binding kunnen zijn voor den romanschrijver, die niet in strijd met de historie wilde
komen. Van belemmering merkt men hier echter niets, evenmin als van historische onjuistheden, voor zoover dat in de hoofdzaken is na te gaan. Het belichten der figuren, het
tegen en tegenover elkaar zetten der verschillende facetten is met bekwame hand geschied. Het gebeuren en de gevoelens van een tijd herleven voor ons met groote werkelijk271

heidssuggestie, zoowel in de beschrijving der frivole hoffestijnen als in die van het verdrukte
volk. De eersten gaven aanleiding tot spotdichten der tijdgenooten, die een brave burger
zouden doen blozen. Men kan in het Parijs van die dagen, en nog minder aan het hof,
moeilijk veel ingetogenheid verwachten. De schrijver gaat zich gelukkig aan de beschrijving
hiervan niet te buiten, al zullen sommigen toch goed doen dit boek ongelezen te laten
om zich zelf ergernis te besparen ; want zij zouden de sierlijkheid van het spel niet verstaan
en nog minder de herfstelijke weemoed achter dit alles begrijpen, de leegheid en armoede
ook van het gedoemd zijn zich te bewegen volgens de in en om zichzelf buigende lijnen
dezer arabesken zonder een oogenblik recht en elementair te kunnen leven voor God
en menschen. In dien tijd zag slechts een physiocraat als de hofdokter Quesnay daar iets
van, zij het dan ook vooral in de treurige sociaal -economische gevolgen, maar hij was
toch te zeer gebonden aan die levenswijze dan dat hij zich metterdaad positief daartegenover zou kunnen stellen. En met de Encyclopaedisten ging het evenzoo. Om van de verpol itiekte hooge geestelijkheid dan nog maar niet te spreken. Zij allen koesterden zich
in het schijnsel van De Pompadour's zon.
Van Praag, deels verliefd op de charme van haar en haar wereld, deels met een lichte
ironie daartegenover staand (in den geest van dien tijd overigens), heeft ons dit alles in
een gave compositie doen herleven met veel psychologisch inzicht en toegenegen menschelijk begrijpen. G. KAMPHUIS.

Al te goed is buurmans gek, door Sigrid Boo. Uit het Noors vertaald door
M.J. Molanus-Stamperius. Amsterdam, L. j. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V.
Het jonge mensenpaar Haldis en Klaus staat vrijwel alleen op de wereld, wat echter
niet zo moet worden opgevat, dat het dus zijn eigen baas is. Integendeel, deze twee doen
niet anders dan zich schikken naar de wil van anderen ; de wil van hun verre bloedverwanten ; van hun hospita's eerst, hun huisbaas later ; de wil van hun dienstbode, hun pensiongasten, kortom van iedereen, die met hen in aanraking komt en hen naar zijn hand
tracht te zetten.
Deze jongelui zijn inderdaad „al te goed ", al te goed ook om voortdurend onze sympathie
te kunnen behouden. Hun goedheid is dikwijls slechts een soort van lafheid, zij laten zich
imponeren door anderen en doen wat men van hen verlangt ook dan, wanneer er van
goedheid geen sprake meer is. Echter geeft een dergelijke levenshouding voor den buitenstaander dikwijls aanleiding tot komische gebeurtenissen en situaties en deze weet de
schrijfster op een 'gezellige manier weer te geven.
Zoals op de omslag vermeld staat, wil dit boek zijn : opgewekt en geestig. Opgewekt is
het inderdaad, door het haast onverstoorbaar optimisme van de beide hoofdpersonen ;
geestig is het ook wel eens, doch lang niet altijd. Dit is trouwens een eigenschap, die in
het leven en vooral in de literatuur zeer schaars is.
Enkele gedeelten steken, wat beschrijvingskunst aangaat, wel boven het middelmatige uit
en wekken onze verwachtingen, verwachtingen, die niet worden vervuld en ons ten
slotte met een enigszins onvoldaan gevoel achterlaten.
Deze roman is geworden een beschaafd, aardig ontspanningsboek, maar ook niet meer
STRIJT.
dan
dat.
W.

Leo Gestel, de schilder en zijn werk, door Prof. Willem van der Pluym.

Verlucht door den kunstenaar. N.V. De Spieghel, Amsterdam. 1936.
Ons land is ook heden aan schilders niet arm. Hun aantal beloopt eenige duizenden. En
er zijn onder hen vele figuren van meer dan gewone beteekenis. Maar vraagt men zich
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af, w i e van hen men als representatief kan beschouwen, niet voor een „isme" of een
strooming, maar voor een ruimer begrip : voor een cultuurperiode, dan loopt hun aantal
eenige duizenden terug...... Tot de enkele groote figuren kan men zonder twijfel Leo
Gestel rekenen. In diens enorm omvangrijke en veelzijdige oeuvre weerspiegelen zich bijna
alle „ismen ", die sinds het begin dezer eeuw de schilderswereld in beroering hebben gebracht. In géén „isme" is Gestel echter blijven steken, want steeds keerde hij tot de natuur,
als de bron waaraan alle leven ontspringt, terug. Er is een stijgende lijn in zijn werk waar
te nemen, die zich steeds verder verwijdert van een dor en doodsch formalisme. En daar
bij Gestel tevens de aanschouwing steeds losser kwam te staan van de conceptie, is zijn
later werk van een directheid, een openheid en een eenvoud, die zijn uitbeeldingen van
Gooilanders of Spakenburgers van veel ruimer en algemeener beteekenis doen zijn dan
een nog zoo pittoresk fol kiorisme. Gestel zal het tot zijn schade gemerkt hebben, dat
er in materieelen zin met dit laatste veel meer valt te verdienen. Hij behoort nog steeds
niet tot de „officieele" figuren, populair is hij nog minder, om dat te worden dient men
zichzelf meer te herhalen dan hij het doet.....,
Het bovengenoemde boek bevat allereerst een korte studie van den Amsterdamschen
Professor Willem van der Pluym, die bijna geheel bestaat uit een overzicht van Gestel's
werkperioden. De schrijver heeft blijkbaar steeds in Gestel's onmiddellijke nabijheid vertoefd, zijn studie getuigt van een buitengewone kennis van en tevens van een groote
liefde voor des kunstenaars oeuvre. Zijn stijl is niet steeds even fraai, maar in den goeden
zin populair, eenvoudig en zakelijk, terwijl de beweeglijkheid van Gestel zelf ervoor zorg
draagt dat deze inleiding niet tot een dorre opsomming wordt. Als een totaliteit ziet
Prof. Van der Pluym Gestel's werk (nog) niet, maar de continuïteit, die het bezit doet
hij duidelijk uitkomen. Definitief is zijn studie dus evenmin, Gestel's werkzaamheid is
dan ook nog niet afgesloten, hij bevindt zich eerst in de middaghoogte des levens. ,,In
welke richting dit werk zich ontwikkelen zal ", aldus Prof. v. d. Pluym, „is niet te zeggen ".
Wellicht had de auteur beter gedaan zijn bespiegelingen over de stroom i ngen, die gedurende het laatste vijftigtal jaren in de beeldende kunst tot uiting kwamen, en welke
hij aan het slot van zijn studie plaatst, in zijn inleiding te verwerken. Doch dan zou deze
allicht buiten de gestelde omvang gegroeid zijn.
Evenveel of meer waarde dan de tekst bezit de serie van 48 voortreffelijke en zorgvuldig
gekozen afbeeldingen naar werken, die tusschen de .jaren 1904 en 1935 ontstonden, terwijl
de vignetten, die de kunstenaar speciaal voor deze uitgave teekende, de waarde ervan niet
weinig verhoogen. In enkele krabbels geeft Gestel hierin een rake karakteristiek van zichzelf. Teekeningen als het gracieuse lijnenspel op blz. 25 of de groep bonkige visschers op
blz. 33 zijn volledige kleine kunstwerkjes en tevens volledig Gestel.
Men moet zich dit boek aanschaffen, om in nauw contact te komen met een onzer merkwaardigste en belangrijkste kunstenaars. De prijs is voor een uitgave als deze ongehoord
laag.
J. ROMIJN.

Wier, door Jan Campert. (H. P. Leopolds Uitg. Mij. N.V., Den Haag).
Men heeft van Jan Camperts boek WIER gezegd, dat het on-modern is. Maar wat is
„modern" ? Wat heeft het woordje „modern" met een kunstwerk te maken ? Het
kunstwerk is niet gebonden aan den tijd. Immers, het is een „schepping ". Het waarachtig kunstwerk is van alle aardsche tijden, en daarom „tijdloos ". Noch literaire richting,
noch tijdsstrooming bepalen het eigenlijke kunstwerk, want eeuwige waarden zijn zijne
eenige waarden, moeten dit althans zijn.
Het boek van Jan Campert is een kunstwerk. Niet overweldigend groot, doch met niettemin een onmiskenbre drang naar het groote — hier : het epische.
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Hetgeen Jan Campert beoogde, was : het in den breede uitbeeldenan menschengestalten
zooals deze ademen en wrochten op het eiland Walcheren. Jan Campert beeldde inderdaad in den breede zijn boerengestalten uit, doch deze breedheid ontaardde al te menigwerf in vaagheid. Ook epiek vereischt vlijme omlijning der menschelijke figuren, ver
Dit gemis aan helderheid acht ik een ernstig bezwaar tegen den roman-eischtrak.
WIER. Jan Campert heeft zijn personagiën niet volledig aangekund. Hij nam ze waar
als schier een vreemdeling, die over een niet on- scherpe intuïtie beschikking heeft. Hij
raakte hen niet in hunne diepste roerselen. Men moet hen raden, raden volgens Camperts
aanduidingen. En daartoe wordt ook van den lezer een niet geringe intuïtie gevergd.
Waar Campert echter wèl, en voor honderd procent, in slaagde is in de weergave van
de Walcherensche natuur : de Noordzee in al haar verschijningen, het leven der duinen
en der dijken, de steege stormen die over het eiland tieren, de schoonheid van het
Walcherensche kustland. En dit alles schouwde de auteur als door de oogen van de
gedaanten, de mannen, de vrouwen en de kinderen, die door zijn boek tijgen. WIER
is mij daarom lief omwille van zijn schildering van Walcheren- zelve. De natuur van
Walcheren, de beurtelings milde en wilde zee, de barre duinen, ze maken de boeren
en de strikkers van het eiland luttel gesprakig. Het is alsof zij bestendig onderworpen
zijn aan de onzeggelijke grootschheid van hun kuststreek en alsof deze grootschheid
hen drukt. Hunne gelaten zijn veelal als uit hout gesneden. Ze arbeiden, zwijgend. Ze
maaltijden, zwijgend. Ze zijn vroom en eenzelvig. Maar woest en vloekend feesten zij ......
Deze menschen laat Jan Campert ons schouwen. Wij schouwen ze, en toch...... Wij
zien ze als donkere schaduwen, schimmen, wij vermoeden het flakkeren van vuur in
hunne zielen. Bijtijden openbaart zich dat vuur aan ons, maar immer schemerig en zeer
ver-af.
Wie, als schrijver en kunstenaar, de kustboeren van Walcheren uitbeelden wil, staat
voor een bijkans ondoenlijke taak. Men dringt niet door tot in de kern van hun wezen,
ze steken vol moeilijk te ontraadselen verborgenheden. Jaren en jaren zoude men deze
boeren dienen te bestudeeren en met hun samen te verkeeren als een hunner, vooraleer
men er in slagen zal hen door middel van het woord te her- scheppen.
Wellicht was WIER slechts een aanloop tot het creëeren van den uiteindelijken grooten
Walcherenschen roman door Jan Campert. Campert is er waarschijnlijk bekwaam toe.
Wij wachten, en hebben geduid.
JAN H. EEKHOUT.

Novellen en gedichten van Maarten Maartens. Bosch en Keu n i ng, te
Baarn.
Rijnsdorp schreef ergens : De loopgraven hebben generaties gescheiden. Hieraan moest
ik denken toen ik dat boekje las. Zeer sterk is de invloed merkbaar van de Engelse literatuur. Vooral de twee schetsen doen zowel in stijl als in inhoud aan Dickens denken.
In de novelle : Mijn daan, zien we de figuren David Copperfield, Pegotty de visser, Uriah
Heep in zakformaat terug.
De Engelse gedichten zijn mooi. Vooral het eerste sonnet met de slotregel : They cannot
separate who meet in God. De Hollandse verzen lijken op die van Beets op zijn best.
Maarten Maartens heeft al zijn werk blijkbaar in het Engels gedacht, het is tenminste van
de geest die het British Empire kenmerkt doortrokken. Belangrijk lijkt mij dit werk niet,
noodzakelijk evenmin.
JO IJPMA.
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Paasboodschap, van Ds. A. K. Straatsma. Zo ik niet had geloofd, van Ds. van
Leeuwen. Uitgaven van Voorhoeve, Den Haag.
Evangeliesatie-lectuur en letterkunde hebben tijden op voet van oorlog met elkaar gestaan.
Trokken de literatoren niet vaak hun neus op (en terecht) voor de scheurkalender-verhaaltjes en waren de vrome mensen niet afkerig van de wufte dingen die in de letterkunde
beschreven werden ? Dat dit echter niet nodig is, bewijzen ook deze boekjes ons
afdoende. Ds. Straatsma, geen onbekende voor het lezend Christelijk publiek, gaat in
zijn Paasboodschap uit van Goethe's Faust om juist hierdoor de jonge mens, die ook in
dezelfde Sturm and Drang periode is, te benaderen. Voor zover ik het beoordeelen kan
is dit hem gelukt. En dit gebruik maken van de literatuur tot deze dienst van het Evangelie
stemt tot dankbaarheid, omdat niet met een dooddoener afgemaakt wordt, datgene wat
natuurlijk is, maar liefdevol begrepen en aangevuld. Ds. Van Leeuwen nadert met zijn pretentieloze ziekenbezoek -toespraken heel dicht de schetsen bundel van Ulfers : Van Eeuwige
dingen. Deze korte soms nuchtere verhaaltjes maken stil en dankbaar. Dankbaar voor
iemand, die zo schrijven kon en zo begreep.
JO IJPMA.

Het land van de dorst, door Albert Kuyle. Met veertig schetsen van Otto
van Rees. N.V. Paul Brand's Uitg. Bed r. Hilversum 1935.
De heren Kuyle en Van Rees hebben een reis gemaakt naar de Italiaanse koloniën Fezzan
en Cyrenaica in Noord-Afrika. Als men eens iets wil weten van deze grote, onbelangrijke
streken en van Italië als kolonisator, dan moet men dit boek van Kuyle maar eens lezen.
Maar belangrijk is deze bundel niet ; nogal droog en dor. Kuyle kwam, zag, hoorde, las
en schreef, zoals ieder normaal mens het had kunnen doen. De reisnotities maken de indruk
geschreven te zijn door iemand die amechtig was, hetgeen niet te verwonderen valt van
iemand die een reis maakt door het land van de dorst.
L. H. STRONKHORST.

De barre winter van negentig, door Herman de Man. Bosch & Keu n i ng 1936,
Baarn.
Dit boek van den schrijver De Man is minder een roman dan een collectie verhalen.
Die verhalen verplaatsen de aandacht en de belangstelling van den lezer naar de polders
van de provincie Zuid -Holland, waar rijke boeren en arme boerenarbeiders wonen en
werken. De Man is de beschrijver van dat Zuid -Hollandsche plattelands- en dorpsleven;
in verschillende zijner boeken vormt dat leven met zijn eigenaardig karakter en zijn
rechtzinnig-protestantsche gerichtheid het onderwerp van een of meer verhalen.
De Man kènt den Zuid-Hollandschen boer een igszi ns. Een igszi ns, want hij kent zijn stugge
koppigheid, zijn gierigheid en zijn doorzettingsvermogen. Hij kent ook zijn domheid en
zijn sensualiteit. Maar zijn betere eigenschappen, zijn goede hoedanigheden schijnt hij
niet te kennen. Of zou het wáár zijn, wat ook dit laatste boek van dezen auteur weer
poogt te suggereeren, n u in verband met den barren, bangen winter van 1890, n.l. dat
er alleen maar domme, gierige, koppige enz. enz. boeren zijn aan te wijzen in het ZuidHollandsche land ? De reeks der troostelooze histories, welke we met dit boek doorlezen
stellen ons als 't ware voor een keuze. Deze : óf de Hollandsche boer is precies zóó als
De Man hem beschrijft en dan verdient hij onze antipathie in vollen omvang, óf de
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Roomsch geworden, Israelitische schrijver kan de boer niet anders zien dan zooals hij
hem teekent en in dat geval moeten we van een ver-teekening spreken, die op rekening
komt van des schrijvers antipathie. Met een vluchtige aanduiding wordt in een der
verhalen de zorg der beter gesitueerden voor de armen in 't jaar '90 afgedaan ; het is
teekenend, dat de verhalen alle licht laten schijnen op de gederailleerde boeren- hartstochten en op de gevolgen der deraillementen, doch dat letterlijk nergens de liefde
tot den naaste wordt beschreven, welke toch óók in d i e n winter en z e I f s onder een
protestantsch- rechtzinnige landsbevolking tot uiting zal zijn gekomen. Dat van waar
Christenzin, van levend geloof en daaruit onmiddellijk voortvloeiende zorg en-achtigen
besef van verantwoordelijkheid jegens den naaste in geen dezer geschiedenissen iets blijkt
is een veeg teeken. Liet de persoonlijke visie van den auteur op den boer het opmerken
van de uitingen van Christelijk geloofsleven niet toe ? Verhalen als die, welke Herman
de Man overde „barre winter van 90" ons doet, leven onder de bevolking van ZuidHolland inderdaad nog immer voort. Maar die bevolking weet ook van andere, van
verheffender histories te verhalen. De Man gaf in zekeren zin een bewerkte bloemlezing,
doch de aard zijner keuze toont zijn subjectiviteit en wijst zijn sympathieën doch meer
nog zijn antipathieën aan.
Vanwaar die zoo duidelijk uitgesproken voorliefde voor het beneden -menschelijke, ja,
voor het bestiale in den mensch ? Vanwaar die, met elke nieuwe geschiedenis opnieuw
weer ijverig opgezette en zoo -scherp mogelijk getypeerde beschrijving van geldzucht,
gierigheid, losbandigheid, ontucht en hoogmoed ? Waartoe dient dit alles ? Wat heeft
het tot doel ? Of, anders, uit welke verdrongen afkeer wordt deze beschrijvingsijver
gevoed ? Want, dat van afkeer gesproken moet worden bewijst niet alleen de zeker
scherpe kijk op al wat in den boer veroordeelenswaard is, doch het wordt ook bewezen
door de wijze waarop, in elke geschiedenis opnieuw, de boer in zijn persoonlijkheid, in zijn
stand en in zijn herkomst wordt gequalificeerd. De boer als natuurlijke mensch komt
wel zeer duidelijk voor ons te staan. Van dien boer als godsdienstige persoonlijkheid bemerken we niets. En dat hij godsdienstig is, dat hij protestantsch- rechtzinnig is wil zelfs
de schrijver niet ontkennen. Van i e t s dat naar godsdienstige of zelfs maar rechtzinnig Christelijke opvattingen en gedachten zweemt vinden we bij De Man's boeren niets. In
zijn verhalen staat nergens, zooals in het werkelijke leven dezer menschen de kerk (hoe
dan ook) midden in het dorp. Verondersteld al, wat op zichzelf onjuist is, dat de ZuidHollandsche boeren alleen maar dor-rechtzinnig, star-dogmatisch kerkelijk zouden zijn,
dat bij hen weinig of niets van echt en persoonlijk gelooven zou zijn overgebleven, dan
nog zouden zij niet zoo a-religieus en a-traditioneel zijn, als De Man ze beschrijft en
verbeeldt. De verhalen in dit boek beschrijven i e t s van het duister spel van donkere
hartstochten in menschenzielen. Dat spel i s er en 't is over 't algemeen niet slecht
belicht in dit boek. Maar er is in diezelfde menschenzielen méér, dat leven heeft en slechts
verzwegen kan worden op straffe van de waarheid te kort te doen. Hier zijn geen ZuidHollandsche boeren en boerenlevens geteekend, doch worden hartstochten die overal
in menschen kunnen oplaaien, beschreven.
P.H.M.

Levende Schaduwen, door A. van Domburg. Het Spectrum, Utrecht.
Bij de uitgeverij Het Spectrum te Utrecht verscheen in de Sch i j nwerpersseri e Levende
schaduwen, aantekeningen over film door A. van Domburg.
Wie Van Domburg (veelal ook schrijvend onder de naam Close Up) uit zijn filmcritieken in De Nieuwe Eeuw, Filmfront en de dagbladen van de V.K.P. heeft leeren
kennen, zal bemerkt hebben, dat deze filmrecensent inderdaad een man van goede smaak
is. Inzake verantwoording van zijn waardeeren of verwerpen schiet deze criticus echter
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vaak tekort. Nu is dit bezwaar niet zoo hinderlijk, wanneer het de beoordeel i ng van een
bepaalde film betreft ; sterker doet het zich evenwel voelen in een boekje als Levende
schaduwen, dat immers het b e g r i p film bedoelt te belichten.
Voortdurend blijkt in dit boekje, dat Van Domburg zich blind staart op de vorm van
de film. Dit is zeer zeker verklaarbaar bij een jonge kunst, die nog bezig is, haar speciale
mogelijkheden te ontdekken ; desondanks moet echter ook voor deze nieuwe kunst
gelden, dat de inhoud superieur is aan de vorm. Wanneer Van Domburg hiervan door
drongen was, zou hij voorzichtiger zijn in het gebruiken van termen als b.v. „absolute
film" (waaronder hij welbeschouwd virtuoos vormgegoochel met een minimale inhoud
blijkt te verstaan) en een apodictische zin als : „De film staat of valt met haar rhythme"
(blz. 53) vermijden. Ook zou hij bij diepere bezinning niet spreken van „inhoud op de
vorm ingesteld" (blz. 10). Wanneer men dit beginsel b.v. in de dichtkunst ging toepassen, zou men het beleven, dat een dichter omwille van het rijm iets anders zegt,
dan hij bedoelt. Al van ouds heeft zooiets gerijmel geheeten, dat niets met kunst heeft
uitte staan, wantnogmaals:de inhoud van een kunstwerk is superieur.
Met Van Domburg's eigen woorden (blz. 28) moge ik dit nog bewijzen : „Chaplin maakt
gebruik van de filmapparatuur om zichzelf in zijn doen en laten te multipliceren en dit
is zijn enige bezorgdheid. Dit doen en laten echter is van zulk een aantrekkelijkheid
en zo grote bekoring, dat men, hoe wonderlijk het ook klinken moge, tevreden is, en
méér dan dat, met waarnemingen via het oog van de camera".
Zóó opgevat, vervalt de moeilijkheid, die Van Domburg trachtte te omzeilen door
Chaplin tot „een klasse op zichzelf" (blz. 27) te verklaren.
Ook op andere plaatsen spreekt de auteur zichzelf nogal eens tegen. Zoo schrijft hij op
blz. 51 : ,.......het feit dat een film met spelers pas dan aan de voorwaarden der filmkunst voldoet, wanneer zij naar de normen van de absolute film gemaakt wordt. D e z e
normen nu raken nooit de spelers, alléén den filmer, den
m a k e r". (Spatieering van mij). Op blz. 24 schreef Van Domburg echter : „Asta Nielsen
was de eerste der oude garde die begrepen heeft, dat het spel voor de filmlens een
andere stijl diende te hebben dan het spel op het toneel en die dit begrip met goede
smaak toepaste. Het merkwaardige feit deed zich voor dat zij als filmspeelster diepere
indruk maakte dan als toneelspeelster. In zoverre kan men haar dus de eer geven aanzienlijk te hebben bijgedragen tot het ontstaan van een eigen stijl in het filmspel ".
Over de filmkeuring schrijft Van Domburg op blz. 72 : „Dat de neutrale rijkskeuring
voor alle plaatsen in Nederland tegelijk keurt, is duidelijk-en-opvallend onjuist. Het
publiek, dat De Uitkijk bezoekt, is enigszins anders van aard en instelling dan het
publiek, dat de bioscoop in Lutterade frequenteert ".
Dat die keuring duidelijk-en-opvallend onjuist zou zijn, is mij niet opvallend-duidelijk.
Of het publiek van De Uitkijk in wezen zooveel verschilt van de bioscoopbezoekers in
Lutterade is zeer te betwijfelen. In ieder geval was het verschil niet zoo groot, dan dat
b.v. de Tien geboden Gods voor beide groepen niet gelijkelijk zouden gelden.
Ondanks al deze bezwaren is Levende schaduwen een boekje, dat voor hen, die oprecht
belangstellen in de film, zijn nut kan hebben. Van Domburg's stijl is vlot en hij zegt
hier en daar waarheden, welke voor degenen, die zijn critieken nooit lazen, ongetwijfeld
nieuw zullen zijn. Een achttal kunstdruk -reproducties verluchten de tekst van het -behoudens de minder geslaagde omslagteekening — typografisch goed verzorgde werkje.
C. C. S. CRONE.
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De man, die de rechtvaardigheid liefhad, door Ronald Fangen. Erven J.
Bijleveld, Utrecht.
Of Gottfried Stein, de hoofdpersoon uit dit boek van den Noorschen schrijver Ronald
Fangen, de rechtvaardigheid liefheeft, is niet boven alle twijfel verheven. Hij — en met
hem de auteur van deze roman — verstaat onder rechtvaardigheid het bureaucratisch
leven volgens de strenge letter van bijbel en wet. Eerst na veel lijden omwille van wat
volgens zijn meening de rechtvaardigheid is, leert Stein inzien, dat ook het G ij z u 1 t
l i e f h e b b e n een wet is, en dan acht de schrijver zijn boek beëindigd.
Maar is de intrigue wel opgelost, als Gottfried Stein nog steeds niet geleerd heeft, door
de letters heen de geest van bij bel en wetboek te vinden ? Hij heeft pas lief, nadat hij
tot zijn geruststelling ervaren heeft, dat de letter van de bijbel het voorschrijft ; moest
hij, consequent zijnde, niet concludeeren, dat de bijbel met zichzelf in tegenspraak was ?
ik veronderstel — en het eind van het boek rechtvaardigt die hypothese -- dat de
auteur Gottfried Stein als een held heeft willen voorstellen. Het merkwaardige is echter,
dat Stein den lezer het heele boek door antipathiek blijft.
Een andere fout is, dat de schrijver het voorstelt, alsof Gottfried Stein psychisch een
gezond mensch — en alleen het lot de oorzaak van diens ongeluk is. Ik laat buiten
beschouwing, dat iemand, die waarlijk in God gelooft, niet bovendien het lot als een
bovennatuurlijke macht naast God erkent, zooals Fangen en zijn romanfiguur Stein doen ;
maar nog afgezien daarvan, zal een intelligente lezer van meening zijn, dat Stein een
psychopaath is.
Voorts is rechtvaardigheid, zooals Stein die opvat, een veel te weinig substantieele
eigenschap, dan dat de reacties ervan zoo scherp te elimineeren zouden zijn, als de schrijver
doet. Veel van wat Ronald Fangen op rekening van Stein's liefde voor de rechtvaardigheid
plaatst, is psychologisch aan heel andere motieven toe te schrijven.
De stijl, waarin dit verhaal werd geschreven, is halfzacht-realistisch, hier en daar ontaardend in de kletstrant van tante Betje : „En als puntje bij paaltje kwam : de hemel
mocht weten, hoe dat zat tusschen hem en de vrouw van Muller! Muller was een schurk,
dat stond vast, maar zijn vrouw was een lief, aardig wijfje ondanks alles wat ze had
moeten doormaken met den lammeling waarmee ze was getrouwd en aan den anderen
kant kon iedereen zien, dat er niet veel vrede en vriendschap was tusschen Stein en dat
rare mensch, waarmee hij getrouwd was — en een heilig boontje was meester ook niet —
dat wist de hemel ! Achteraf gezien, had Hans op het verkeerde paard gewed ", etc.
(blz. 207).
De vertaling door Joh. E. Kuiper is behoorlijk, hoewel niet onberispelijk.
C. C. S. CRONE.
Katholieke poëzie na 1900.

Er verschijnen tegenwoordig zooveel bloemlezingen, dat voor een aankomend publicist
de tip, dat een bloemlezing uit deze stroom van bloemlezingen, zooals dat heet, in een
behoefte zou voorzien, mogelijk waarde heeft, want inderdaad geeft dikwijls, wat als
een gedichten -bloemlezing wordt aangediend, allesbehalve de bloem van die bepaalde
poëzie te genieten. Een verwijzing naar de onlangs door Rob Franquinet verzamelde
anthologie Nieuwere klanken bespaart me de moeite de bundel Prisma in dit verband
te memoreeren.
Des te verheugender is het evenwel, weer eens een werkelijke bloemlezing door te
bladeren. Het is een gelukkige gedachte van de jonge uitgeverij Het Spectrum te Utrecht
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geweest, aan H. Kuitenbrouwer en Ad Sassen het samenstellen van de bundel Katholieke
poëzie na 1900 op te dragen.
Waarom juist het jaar 1900 als beginpunt werd genomen, verantwoorden de samenstellers
in hun inleiding : „Dit jaartal is niet willekeurig gekozen. Immers rond de eeuwende
hadden er zowel in Noord als Zuid stichtingen van nieuwe tijdschriften plaats, als „Van
Onzen Tijd ", „Jong Dietschland", „Vlaamsche Arbeid ". Het ligt niet in onze bedoeling
over deze organen der katholiek- literaire oriëntatie uit te wijden ; "(spellingfout voor
rekening van de inleiders) „een dergelijke studie zou het kader dezer uitgave verre te
buiten gaan. Wij merken slechts op, dat ook van figuren wier werk vóór het tijdstip der
oprichting van genoemde tijdschriften reeds betekenis had, gedichten zijn opgenomen.
Zodoende werd onze verzameling een overzicht, dat, zij het schetsmatig, een beeld
geeft van alle katholieke poëzie, die vanaf 1900 in boek of blad werd gepubliceerd ".
Het verzamelen van een bloemlezing is een kwestie van goede smaak, een nauwkeurig
de grens van zijn waardeering weten te trekken, maar tegelijkertijd het de ruimheid
van geest bezitten, alle vooringenomenheid, ook tegenover het werk van hen, die den
samenstellers persoonlijk antipathiek mochten zijn, te vermijden.
Eerlijk gezegd, had ik gevreesd, dat Kuitenbrouwer en Sassen, beide redacteur van het
felle maandblad „De nieuwe gemeenschap ", deze bloemlezing tot een manifestatie voor
genoemd tijdschrift zouden gemaakt hebben. Het stelselmatig en unfair te keer gaan
tegen Van Duinkerken, Engelman en anderen, zooals de eerste jaargang van De nieuwe
gemeenschap deed, vestigde bij velen de overtuiging, dat de redactie van dat blad sterk
leed aan geestelijke verblinding.
Blijkens hun bloemlezing hebben de samenstellers echter ingezien, dat „De nieuwe
gemeenschap" noch van de dichtkunst, noch van de katholiciteit het alleenrecht heeft.
C. C. S. CRONE.

Het Evangelie in de wereld van heden, door J. J. Buskes Jr., Uitg. H. J. Paris,
Amsterdam 1936.
Op de titelpagina van zijn boek citeert de schrijver de bekende uitspraak van Marx :
Godsdienst is opium voor het volk. Van een dominee was toch eigenlijk te verwachten
geweest, dat hij deze stellige zin in een vraag zou hebben omgezet, met twee dikke vraagtekens erachter, is 't niet ? Heeft U misschien ook al de opmerking ergens gelezen, dat
„het Evangelie een onverteerbaar brok" is ? Wat vindt U ervan ? W ij --die toch opgegroeid zijn met de gedachte aan de w e I d a d i g h e i d van de godsdienst en de I i e fij k h e i d van het Evangelie...... moeten we dat zomaar nemen ?
Maar natuurlijk, zeggen er velen. Kijk maar 's om je heen in de wereld -van-vandaag.
Godsdienst ? Een middeltje om de mensen rustig te houden, slaperig liefst. En het Evangelie -- je kunt het mooi vinden en er dierbaar over „preken ", maar wat richt het uit ?
Laat het voor wat het is. Eigenlijk is het toch niet te slikken.
Het leven, de wereld van heden, leert hen die zich van dag tot dag bij dit leven betrokken
voelen, beseffen, dat er waarheid schuilt in het woord van Marx. Marx dwingt hen, dwong
ook den schrijver, om een mijl met hem mee te gaan en hij ging mogelijk zelfs twee
mijlen...... maar dan zegt hij : en nu, nu zal ik U ook laten zien, dat deze bewering in
haar algemeenheid een leugen is.
Want waarachtige dienst van God, door geloof in Jezus Christus, staat in het teken van
bewaking en beweging. Bewijs ? Getuige het leven van Pascal, van Blumhardt, of om nog
dichter bij onze tijd te blijven, van Kagawa, van Karl Barth.
Door aan elk dezer personen, hun denken en doen, een opstel te wijden beproeft de
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schrijver ervan te overtuigen, wat het geloof in en de navolging van Christus voor het
persoonlijke leven, voor de sociale en kerkelijke wereld, betekent.
Hoofdstuk VI bepaalt de aandacht bij den Bijbel als het boek dat van jezus Christus getuigt. Onderscheidene waarderingen van de Schrift en de invloeden, de gevolgen van deze
Bijbelbeschouwingen voor kerk en wereld van heden, worden erin nagegaan en getoetst.
Uit het hart van de actualiteiten van vandaag-de-dag, ook uit het hart van den „getuige
van Jezus Christus" zijn vervolgens geschreven : H e t E v a n g e I i e en — het persoon
leven, het kerkelijke leven, het sociale, nationale, politieke leven. Hier wordt om-lijke
Christus' wil voor mens en maatschappij een antwoord gezocht en gegeven op de vraag :
wat moeten wij doen, wij gelovigen in den Heer van ons leven, van de Kerk en van de
wereld. Het spreekt vanzelf dat in deze hoofdstukken tegelijk aan de orde komt, wat wij
moeten afleren en nalaten. Want er is velerlei actie, die, ofschoon ze zich op het gebod
beroept, wezenlijk geen uitvloeisel meer is van een gevolg geven aan de eis van het Evangelie.
Een boek als dit behoort tot de weinige, die we nodig hebben als brood. V e e 1 lezen......
U weet het; -- maar déze opstellen, ik weet zeker, dat ieder die ze eenmaal bemachtigd
heeft er ,,in de wereld van heden" nog dikwijls naar grijpen zal. Omdat ze „evangelisch"
zijn, d.w.z. bevatten de goede boodschap : Christus Overwinnaar.
Het is verheugend dat uit deze publicatie weer eens blijkt, dat de „dienaren van de kerk"
niet maar in een preek om het werkelijke leven heengalmen, maar er terdege „van weten"
en ook middelen aanwijzen, die, in plaats van te verdoven, gezond makende kracht bezitten voor één, e n voor een hele massa. d. Be,

Diversen.
De heer A. Voorhoeve v/h J. M. Bredée's Uitg. Mij. N.V. te Rotterdam zendt ons een
plaat in vijfkleurendruk met portret van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K. H. Prins Bernhard.
Als tekst werd gekozen het gedichtje, waarmede de heer D. Hans, voorzitter van den
Ned. Journalisten Kring, zijn radiorede op Dinsdagavond 8 September 1936 besloot, n.l.
Oranje boven ! blijft de kreet,
In nood en dood, in lief en leed;
Geen and're ga daar boven
Dan waar wij God mee loven.
De plaat, die door de firma Koch & Knuttel te Gouda is uitgevoerd, wordt bij getallen
tegen verminderden prijs beschikbaar gesteld.
N.V. Paul Brand's Uitgeversbedrijf te Hilversum zendt ons zijn fondscatalogus. Het royaal
uitgevoerd drukwerk geeft ons een goed overzicht van de veelzijdige en wel gefundeerde
werkzaamheid van deze Katholieke uitgeversmij. Uit het door P. K. geschreven voorwoord citeeren wij de volgende passage, waarvan wij hopen — en voor een deel gelukkig
zeker weten ! --, dat zij ook van onze Protestantsche uitgevers zou kunnen gelden : „zoo
is deze boekenlijst één graadmeter voor den durf, het idealisme en het cultureele besef
van onze uitgevers, wier zorgen het publiek veelal ontgaan, maar wier volhardende toewijding ons aller dank en belangstelling verdient. Ook dit werk is apostolaat, en zwaarder
apostolaat dan menigeen bevroedt, in een tijd, die het niet zoo gemakkelijk maakt het
goede boek te doen doordringen, vooral daar het nieuwe boek voor de lezers zoo ras
R. H.
verouderd heet ".
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KEES KLAP

IN DE LENTEVAN HET JAAR 1936
je suis entré dans Ie tourbillon de la vie.
je ne sais Si je suis poète
Je chante .. (ou crie ?)
F. GREGH.

De lente is over dit aardedeel getreden,
en de grond werd warm en forsche kracht
is omhooggestegen in de planten in een breede
stuwing, grenzen loos sterk, en bracht
het al in blad en bloei, reeds zijn de weiden
teeder groen en op het groote, zwarte land
werken de tuinders, lichtglansen glijden
om hun lichamen en 't schoon bewegen hunner hand,
in de koele morgens wekt ons het klinken
der vogels, reeds zijn de korter nachten zacht,
en over de waatren rijst vroeger het blinken
des daags in een onuitsprekelijke pracht.
Zoo zijn jong en schoon de steden en de hoven,
de kleine vogels in hun kunstig nest,
Wie kan nog aan den dood en het verderf gelooven,
en aan den haat, verschrikkelijker dan de pest ?
Nu is de lente over het aardeland gegaan,
over de jongen en zooveel ouden en moeden,
zij kwamen plots in een blinkend licht te staan,
en wisten l i jfs wild begeeren niet te hoeden,
want sterker dan de moeheid en de pijn,
en de zorgen en de angstige gedachten,
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zullen in de menschenlijven heerschend zijn,
het zuiverste en het schoonste aller krachten,
er is geen lied dat van dit wonder spreekt,
er zijn geen woorden, die het zullen verhalen,
hoe in pijn de sterkste vreugde openbreekt,
als tusschen sneeuw bronnen in de lentedalen,
want het ademen van het jonge teedere leven,
blijft het grootste wonder aller eeuwigheid,
en van de lendenen het hartstochtelijk beven
meer te wezen dan een deel der kleine tijd,
om met het eigen denken te omsluiten
de droomen schooner dan een zichtbaar ding :
het groeien van de bloemen of der vooglen fluiten-,
het zachte ruischen in de schemering,
om ook het groote en het machtig dringen
van andrer levens in eigen hart en lijf
te dragen, als een toomloos machtig zingen,
den kleinen dag te maken tot eeuwig schoon verblijf.
Zoo zijn wij duizenden eender in vele landen
en streken, van elk geslacht en iederen tijd,
o, broeders neemt elkanders sterke handen
en reinigt het lichaam van bloed en strijd,
en van de heerzuchtige en wreede gedachten,
te dooden wat eender is als gij en ik,
en hef de roem van uwe schoonste krachten,
hoog boven de bergen van angst en schrik,
gelijk de nevels in den morgen stijgen,
uit duister veld tot bij de gouden zon,
doe het wraakgeroep van de bezeetnen zwijgen,
en luister naar het helder water van de bron
van ons aller leven dat is door God geschapen,
o, wonder geluk roep ons tot dit tezaam,
de reeds volwassenen en onschuldig blije knapen:
wij zijn verbonden door bloed en menschen naam.
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Men zegt wel : Mogen uw kinderen schoon zijn en sterk
zij zullen onzen roem in eeuwigheid dragen,
in hunne handen moet 't grootste van ons werk
bewaard zijn en machtig maken al hun dagen.
Het voorjaar heerscht en de eeuwige kracht
des levens zal meer dan een koning overwinnen,

temidden daarvan wonen ons jonge schoone geslacht
zij zullen opgroeien en onstuimig beminnen.
Scherper dan het onze moet wezen hun oog,
gaver en stoerder de greep hunner handen,
en leniger en sneller dan ons lijf bewoog,
zullen zij samen treden in bebloemde landen,
de hemel zal wisselen boven hun hoofd
en seizoenen vergaan als de blaadren,
maar de macht waarin wij hebben geloofd,
zal uitbarsten in hun cellen en aadren.
Doch men seint : wij wonnen vandaag een grooten slag,
de onzen konden -- o sterk geslacht -- heerschend blijven
wij plantten op alle bergen onze vlag
baanden een vorstel i j ken weg over de menschen l i jven.
k zag vandaag een sterk gebouwde jongen,
en reeds vast gericht zijn heldere oogen,
en : temidden van het rumoer der straten zongen

luid de vogels en de zee werd wild bewogen.
Lenig zijn lichaam en snel ; in zijn handen
reeds den vollen greep van een volwassen
man, o jij jongen dwalend door de landen
der aarde, tusschen de volken en de rassen,
de wereld is moe en de ziekten en te vroeg ouden
maken de goede aarde tot een trouweloos verblijf,
wat zal in den strijd nog worden behouden
van jouw werken en van je prachtig lijf,
en meer nog van je wil, en de droom en denken,
die leven in jou grootsch als een vuur,
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weet je wel dat de dwazen ook jou wenken,
dat gedood moet worden het edelste der natuur ?
Maar o, hoe zullen dan de kinderen spelen,
temidden het overrompelende strijden,
hoe zal klinken de stem hunner kelen,
in de angstkreten van alom zwaar lijden ?
Hoe zullen hun verwonderde oogen,
— het teerste, dat God heeft geschapen -rondzien over de aarde, ruw bewogen,
als een oceaan bij stormige kapen ?
0, die oogen, die teere, in verbazen
geopend waarin de nog niet doode droomen
van 't kleine hart, die bang het ruwe, dwaze
geweld steeds dichter zien naderkomen.
En in de teere schelp van hun ooren,
waarin moesten ruischen zeeën en zangen,
het roepen dat de vogels in den morgen doen hooren
de wind en der menschen en dieren verlangen,
is nu het verwilderde ruwe kreunen,
van menschen, die het laatste verliezen,
en soms van den strijd het woeste dreunen
doet bijna barsten de zoo teedere vliezen.
0, mijn God, hoe zullen de kinderen spelen,
temidden het overrompelende strijden,
o, hun ongevormde oog en harten bevelen
we u 't meest aan dezer zoo zware tijden.
-

Ja, weer de lente. Eens in het lichaams snel bewegen,
braken de krachten open gelijk een rijpe vrucht,
het was voor 't eerst : te kort de aardsche wegen,
de eenge grens werd 't verre blauw der lucht.
De oogen in een gehaast gulzig aanschouwen,
en de ooren wijd open als een wijde poort,
temidden van het drukke steden bouwen,
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een lied, een droom, die lijf en ziel bekoort
de parken en de ruime lichte pleinen,
de wijde straten, kinderen bij een fontein,
het sierlijk ordenen der schoone lijnen,
huizen, die vol licht en helle kleuren zijn
de jonge steden zullen somberheid verbannen,
zij groeien gelijk de krachten in het lijf,
en hier zal wonen 't fier geslacht van mannen
en vrouwen, dit zijn een koninklijk verblijf.....
Och, al te dwaas hart in de eerste dagen,
dat het lichaam sterk en volwassen wordt,
dan kan het hart die wonderen niet dragen,
doch wordt het in de droomen uitgestort,
die eerste dagen van het koninklijk ontwaken
der krachten : een man te worden, nog een kind
te zijn, te denken met eigen hand te raken,
het geluk, doch 't is onzichtbaar als de wind.
Sinds gingen eenige fel doorleefde jaren,
de steden groeiden als het voorjaarsgras,
doch waar is de droom, aanschouwende de scharen,
over de pleinen gaande in een moeden pas ?
Waar is de droom : in de frissche gelaten
der anderen, oogen te zien van geluk vervuld,
aanschouwende de drom die nu de straten
met hun armelijke lijven vult ?
Zijn dit de broeders dezer eerste gedachten,
die Ik in eiken droom nog schooner zag,
en hoorde in het waaien van den wind hun krachten,
en langs de velden schaatren hun luide lach ?
En liefde zou het schoonste in hen wezen,
een rein overgeven in elkanders hand,
machtig zooals de vloeden zijn gerezen,
en sterk zooals de zon aan den hemel brandt.
Als zelfs dit groeien de vele dieren
sterk maakt en schoon van kleur en glans,
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hoe moesten dan de menschen dit feest vieren
zonder angst, één vervoerend snelle dans
Wel trekken in den avond weer de scharen
uit tot buiten den rand der jonge stad,
en op de stille wegen fluisteren de paren,
de oude woorden, doch zoo moe en mat.
Ben ik een dwaas ? Of zijn zij de dwazen,
rumoerend zijn of mat, wat is op aarde wijs ?
rusten en vergeten of leven in een wild verbazen,
en wie van ons wordt dan in vrede oud en grijs ?
Zoo doen de jaren ons verliezen vele droomen,
en 't is in pijn dat 't hart tot hen wederkeert,
en eindelijk tot deze trieste som moet komen,
dwaas was het wat ik vurig heb begeerd,
en de drom, die dag aan dag de straten
vult, het zijn -- ik voel het — mijn broeders niet.
Ook ik heb schuld dat hun moede gelaten
mij minder spreken dan mijn eigen kleinste lied.
Ja, ik heb schuld, schuld, maar hoe zal ik spreken,
van de droomen die het hart in zich houdt,
van de bloemen en dieren en heldere beken,
dit wordt in mij wonderlijk rijp, doch oud.
En ik wil jong en sterk mijn doel bewaren
dit blij ronddragen in den grooten dag,
gelijk de schepen, die de groote zee bevaren
trots wapperen doen hun helgekleurde vlag.
Welaan dan jong, zoo wondersterk geslacht,
het eerste dat zich zoo glorieus bevrijdde
van waan en hoop, neem dan nu met kracht,
je taak en plaats in deze moede, oude tijden.
Doe in je lendenen het verterend vuur
oplaaien, vorm tot vuisten je breede handen,
laat niet verslappen de wil, geen enkel uur,
want de dood heerscht over de aardelanden,
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de waanzin is gekroond tot aller opperheer,
verderf en dood als middel goed bevonden,
en dwaasheid wordt geroemd als godenleer,
en edel genoemd reeds eeuwen lage zonden,
Doch we dwalen rond, stompzinnig vermoeid,
giftige vruchten der rondgezaaide leeren,
woekeren rijp en uiterst langzaam groeit
plant der wijsheid, 't gezonde voedsel ontberen
we sinds lang, o dat nu dan de kracht
uitbreke uit ons jonge vrouwen en mannen,
en wij afbreken tot puin die oppermacht,
de heerschers der ellende uit ons verbannen,
en 't kleine stille geluk in gerechtigheid,
tot ons aller deel en goed herstellen,
o, maak tot dezen grooten strijd u bereid,
tot een schare, die geen onzer kan tellen.
Doch de groepen treden niet stevig aan,
wat deert de meesten wonder des hemels en der aarde,
immers alleen vermaak en een zorgeloos bestaan
zijn de laatste wenschen en de eenige waarde,
o, hoe zijn wij jongeren reeds nu al oud,
over aarzelend verrukt zijn zullen we ons schamen,
ons geldt dit : met staal en schijn vertrouwd,
en die prestaties grootste glorie onzer namen.
Wij zijn zoo eerlijk, zegt men, doch het is
omdat wij de geheimen niet in ons durven dragen,
omdat wij bang zijn in die duisternis
waarin voor ons geen morgen schijnt te dagen.
Wat in onze handen is het wordt vereerd,
het brood, het vleesch, effecten en biljetten,
toegangsbewijzen, doch nu dat wordt ontbeerd,
hoe kunnen we dan 't ontastbare onze harten openzetten.
Verloren is de droom van hart en eigen taak,
wij durven niet opstaan en ons niet bevrijden,
waartoe dan een vermoeiende tocht en waak ?
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o, wij, wij verdienen geen beter tijden.
Spreek daarom niet te snel van tijd der nooden,
die leuzen worden als zaden op den wind verspreid,
het gansche burgerdom volgt deze dwaze mode,
en klaagt en rekt zich in zijn welbehaaglijkheid,
en niet alleen de rijke en de gezeten heeren,
die ruim en heerlijk leven van hun overdaad,
of al hun geld in feest en vreugd verteren,

doch ook de werkeloozen van de straat.
God straff' ons niet met zwaarder tijden,
gelijk ons volk eerlang in kracht doorstond,
en in den zwaren gang van uiterst lijden,
den eengen opgang uit den nood hervond.
Zoo was ons volk, zoo waren zijne krachten,
is dit dan al vergaan tot droef gezucht,
nog is het dag, doch reeds trekt der nachten,

duister samen aan de verre lucht,
en is rondom ons het monsterlijk bewegen,
en dreunen van oproer, strijd en dood,

klaag nu nog niet, maar waak dan tegen
dat nadert een niet uit te spreken nood.
Reeds heerscht het recht niet meer. Het goud. Sterk

zijn heerschappij, machtiger dan de oude goden,
het heerscht en zegent hoofd en handen werk,
en is de eenge troost voor veler nooden.
Wij gaan als de slangen door het stof
staan in de hitte des daags en kou der nachten,
in de steden en fabrieken, op zeeën huis en hof
en offeren 't uitgelezenst schoonste onzer krachten.
En soms een raad : Breng hier al uw goud,

toch is Aron gestorven eeuwen geleden
en een legende 't gouden kalf hoog gebouwd
en als zonlicht blinkend -- en méér dan vrede
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zal eenmaal uw deel zijn, en 't dwaas geslacht
brengt zijn bezit, en de helle trompetten
klinken en roepen tot het feest. De dood lacht
o, stakkers dansend prachtig naar mijn wetten

een blinde leidt, een kreuple danst voor den troep,
het schoonste lied is van dwazen en van gekken,

doch kort en dan voorbij

en als de heldere roep,

klinkt: De Bruidegom komt! kan niemand hen meer wekken.
De lente is over dit aardeland getreden
en deed mij schrijven dit zeer chaotisch lied,

ik heb gespot, maar in waarheid — méér geleden
en moest me aansluiten en dat wilde ik niet,
dit is dan nu het aftakelen van vele droomen,
de wegen loopen in oneindig moeras teloor,

ook is de schoonheid van mijn lied genomen,
dat doet me pijn en ik schaam me er voor.
Waartoe dan toch dit alles uitgeschreven,
om dit alleen : misschien nog anderen dan ik,
die hierin herkennen zullen het eigen leven,
doch zeekre uitweg weten uit den poel der schrik.
Maar zooveel wat ik zelf doen moest is nog onvervuld,
ik heb nog duizenden dingen goed te maken,.
doch ik weigerd' en 'k weet der menschheid schuld
is niet anders dan de millioenensom van dit verzaken.
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WILMA

WIJ GROETEN DE BROEDERS (Fragment)

Thuis ! in de stad bij moeder thuis ! Een week is maar kort en toch duurt de week
Bertha lang, omdat ze zich loge voelt tusschen de anderen. Met de jongens kan ze geen
aanknoopingspunt vinden, hoe ze ook tracht belangstelling te toonen voor wat al hun
aandacht in beslag neemt.
Radio...... vliegmachines, sportwedstrijden eiken dag aan de orde tot vervelens toe. Wim
en Jilles willen allebei vliegenier worden en schelden onbarmhartig op de negerij van Grootvader Jochem. Ze vinden het krankzinnig, dat Bertha zich daar gaat begraven en tronen
haar mee naar het nieuwe vliegterrein, het mooiste van het heele land.
Nu ja, daar zijn het dan ook jongens voor !
Moeilijker is de omgang met het parmantige Lowientje, dat van de nieuwste modesnufjes
op de hoogte is en al een vriend heeft, waarop ze verbazend trotsch is, omdat hij zoo
prachtig tennist. Lowientje kijkt op hààr neer, omdat zij nog geen vriend heeft.
Hoe kan ze met Lowientje praten over wat voor haar kostbare herinneringen zijn. Is
Roelman niet haar vriend, niettegenstaande het feit, dat er afstand is gekomen ? Lowientje
bedoelt iets anders ; ze weet alles van het leven. Moeder zegt : „dat kind weet meer dan
Ik" en niemand kan weten, of moeder 't bedoelt als verwijt of als loftuiting. Ze voelt,
dat moeder hààr ouderwetsch vindt en niet merkt, dat Lowientje weer op moeder
smaalt, omdat moeder „modern" wil zijn en niet eens weet, wat 't beteekent. Weet Lowientje het ?
Als ze voor het geld, dat Grootvader haar in de beurs stopte, een nieuwen mantel en
hoed heeft gekocht, prijst moeder : „Nu zie je er toch een portie anders uit, nu ben je
weer bij ! Je moet toch aan je toekomst denken, je moet met den tijd mee, anders kom je
achteraan, al behoef je daarom niet ongodsdienstig te zijn ! Je vader en ik gaan toch ook
geregeld naar de kerk !"
Vader zegt nooit iets. Hij kijkt haar maar aan met oogen, die willen zeggen, wat hij voor
moeder niet durft uitspreken. Vader is een schat !
Toch, een week is maar kort. Een van de eerste dagen van November keert ze terug en
is overgelukkig als ze bij het binnenrijden aan 't station Bonteman op het plein ziet staan
en Grootvader, glurend langs de coupéramen. In een oogwenk is ze op het perron gesprongen. Grootvader knikt goedkeurend als hij haar ziet in haar modernen mantel
met hoogen kraag en bijpassend vilthoedje, donkergroen, jagerskleur. Als ze naast hem
op het voorbankje zit, neemt vanzelf de leidsels. Grootvader is bijzonder in zijn schik.

ze
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Hij plaagt haar met haar stadsche kleeren en zegt dat ze een echt stadsch nufje is
geworden.
„Wat kan mij die nieuwe mantel schelen," lacht ze terug en bedenkt dan, dat Grootvader
haar zelf het geld er voor heeft gegeven. „Dat is 't eenige, echt plezierige, dat ik hem
van u heb gekregen, Grootvader," zegt ze hartelijk.
Een tevreden gegrom is het eenige antwoord, dan praten ze niet meer. Het gaat in een
draf het dorp uit in de richting van gindsche donkere bosschen, haar thuis !
Wat lijken ze zwart in de groeiende schemering ! De lucht is grijs, maar over het grijs
is een rossige sluier geweven, die een vreemden gloed legt over het felle groen van de
knollevelden. Brandend rijst het hakhout uit de wallen langs den wegkant. Al naarmate
ze de bosschen naderen worden de kleuren stiller. Grootvader steekt de lantarens aan.
Uit de verte nadert met donderende vaart een hooggeladen vrachtauto. Bonteman spitst
de ooren en deinst schichtig op zij als 't monster recht op hem aan schijnt te stuiven.
Grootvader is in een oogwenk uit het wagentje gesprongen en houdt het beest bij den
kop, hem zachtjes toesprekend. De wagen vliegt langs hen heen en is in minder dan geen
tijd uit het gezicht.
„ls 't gien schande ?" klaagt Grootvader, als hij weer naast Bertha in het wagentje zit.
„Wiej woont hier noe zoo ampart stil, mien vader hêf hier 'ewoond en den olden boschwachter, diej mien vader opéleid hêf ; toe waster hier nog niks. Die mense, diej hebt hier
ewèrkt ! En noe kump ze met al die niejigheden en ze steelt de rust, ze kunt ons niet
eens gunnen, datte wiel hier veilig met peerd en wagen varen. De weg was van ons veur
dattie van hullie was. Laten ze blieven, waar ze vandaan kumpt, daar heurt ze thuus !"
„En ik dan Grootvader ?"
Maar hij vergeet al weer te antwoorden, zit verzonken in zijn gedachten aan vroeger en
Iaat Bertha de zorg voor Bonteman.
Tante Geurtje is ook blij met Bertha's terugkomst. Een zusje van Arie heeft haar wat
geholpen tijdens Bertha's afwezigheid, maar 't was nog een kind ; van een kind heb je
meer drukte dan gemak al moet ze bekennen, dat 't voor haar leeftijd een handig deerntje
was.
Ze gaan vroeg naar bed. Bertha bergt haar nieuwe spulletjes weg in de hangkast en is
blij met haar simpele, op zolder afgeschoten kamertje met het flapperende behang. Hier
in dit huis ligt haar leven verborgen, hier is iets, dat haar voorgoed zal binden, dat weet
ze zekerder dan ooit en er is nog iets, dat ze zeker weet : Het moet en zal anders worden
in haar leven, die donkerheid moet weg, al was het alleen maar om de wille van Grootvader Jochem. Toch ook, omdat ze voelt, dat „in donker blijven" een zonde is, dat heeft
Domi né van Doornik verleden Zondag duidelijk gezegd. Want God is er en God is enkel
licht. Als iemand niet in het licht wandelt, dan hapert er iets. Je kunt misschien door
storm en regen gaan, over steenen en door struiken, maar God is licht ! In den nood
van de laatste weken voelde ze zich losgerukt van haar gegeven woord, van haar geloof
als een schip dat van zijn ankers is geslagen. Nog drijft ze hulpeloos rond, maar ze wil
weer terug naar de haven, ze wil zich opnieuw laten verankeren in de liefde van God en
van Jezus Christus. Als ze zich dien avond te slapen legt, denkt ze : als ik ooit weer zal
vinden, wat ik verloren heb, dan is het hier, in deze lieve stilte, in de bewaring van het
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oude huis, waar mijn strijd is begonnen. Ik zal hier weer leeren liefhebben en gelukkig
zijn, zooals vroeger, ik zal strijden...... strijden...... Zoo valt Bertha in slaap...... en zoo
staat ze den volgenden morgen op met iets van de oude veerkracht en de oude opgewektheid. „I k bin blied, dátte wiej ons Bertha weerhebben," zegt Grootvader als hij aan de
morgenboterham zit en tante Geurtje is milder dan gewoonlijk ; ze heeft de pot met
honing op tafel gezet en moppert niet als Arie bij 't koffiedrinken wat lang blijft zitten
en telkens met verstolen bewondering naar Bertha kijkt, nu ze hem, spraakzamer en toeschietelijker dan gewoonlijk nog eens extra inschenkt.
Zoon deerntje heurt toch eindelijk op de boschwachterie, denkt Arie en as ik dan toch
later 't werk over mot nemmen...... „maar noe gaoi ik dan 's weer," zegt hij opstaand,
„gendag samen ".
Zoo vertrekken de dagen.
Tegen Kerstmis komt Mijnheer van Hal en installeert zich op de jachtkamer. Er moet
wild zijn met Kerstmis.
Bertha betrapt er zich op, dat ze gehoopt heeft Roelman te zien. Hij houdt niet van
jagen, maar hij is graag 's winters hier, vooral als de sneeuw hoog ligt.
Roelman is naar Zwitserland gegaan voor de wintersport.
Hij wil nog leeren ski-loopen.
In Bertha's hart knijpt zich iets samen. Waarom is hij gegaan ? Heeft het iets, of in 't geheel
niets met haar te maken ? Hij is geen echte sportman. Als hij aan sport doet is 't enkel
en alleen om sterker spieren te krijgen, hij voelt zich te slap voor een man.
Laat hij haar nu alleen strijden, terwijl hij zelf den strijd heeft wakkergeroepen ? Voor
de zooveelste maal vraagt zij zich af, wat het dan toch is, dat haar hart telkens ineen doet
krimpen : de angstige verwondering over zijn wegblijven, of het verlangen, dat ze niet
met den naam van liefde durft stempelen.
Heeft Lowientje gelijk ? Heeft Roelman gelijk ? Is dat soort liefde verwarrende onzin,
een weekel i j k sentiment waarvan een mensch zich zoo spoedig mogelijk moet vrijmaken ?
Is alleen maar die algemeene liefde voor al wat leeft...... gewettigd ?
Hoe komt het dan dat juist in deze algemeene liefde dat andere...... gevoel zoo vruchtbaren bodem vond en zoo diep wortel kon schieten.
De strijd opnieuw, in volle kracht.
En weer : Goddank, dat ze 't zoo druk heeft. Want Arie is den heelen dag op de boschwachterij, hij moet als drijver mee met Mijnheer van Hal en Grootvader ; 's avonds moet
hij helpen 't wild schoonmaken.
De schoten knallen in het bosch en over de hei. Als 't schemeren gaat komen de jagers
thuis met hun bloederige buit. Bertha loopt met stijf afgewend gezicht over de plaats
bij de pomp en in de schuur vertoont ze zich niet. Ze haat de jacht, dat plotseling stuiten
van het vroolijke leven, bij die aardige langoortjes met hun grappige wipstaartjes, de
hazen en patrijzen, de prachtige fazanten.
Er zit nog veel wild, al zijn de korhoenders ook heelemaal verdwenen en worden de
fazanten schaarsch.
Er wordt gebakken en gebraden op de boschwachterij. Bertha weet, hoe ze een goede
hazepeper moet bereiden en een geurige appeltaart bakken, waarvan Mijnheer van Hal
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zooveel houdt...... Roeiman ook. 's Avonds, na den maaltijd zitten ze bij elkander om de
potkachel en halen oude jachtgeschiedenissen op uit den tijd van Mijnheer van Hal's
vader, toen er nog zooveel vossen waren en wilde katten en een overvloed van korhoenders.
Of, Mijnheer van Hal vertelt van zijn ski-tochten in Zwitserland en Noorwegen. Hij heeft
photo's in zijn zak, die Roelman heeft gezonden van ski-loopers midden in een machtigen
sprong. Hij vertelt van de gevaren bij 't beklimmen van de bergen, van gletschers en van
de diepe blauwe bergmeren en de Alpenweiden met de Sennhutten en de kleine, bruine
koeien met klingelende klokjes. Grootvader Jochem luistert met altijd nieuwe belangstelling naar de verhalen uit die hem totaal vreemde wereld, die bij Mijnheer van Hal
met verrassende nauwkeurigheid opduiken nu zijn zoon zich daarginds bevindt.
„Daar is Roelman nu !" zegt hij ten slotte ; alles is hem weer zoo vertrouwd, alsof hij
zelf daar zijn thuis had gehad en dan begint hij opnieuw te vertellen van bergtochten, die
hij als student maakte. Tante Geurtje laat in uiterste verbazing het breiwerk op haar schoot
rusten, ze trekt met Mijnheer van Hal langs de smalle, afbrokkelende bergpaden en kijkt
in diepe afgronden ; ze huivert mee als Mijnheer van Hal vertelt van zijn duizeling en hoe
de gids aan wien hij vastgebonden was, hem weer tot rust bracht. Er bloeit een nieuwe
wereld open voor deze twee menschen.
Bertha durft niet mee. Ze denkt : Is Roelman daarginds in die ontzettend gevaarlijke wereld,
dezelfde Roelman, die hier als kameraad met haar over de heide zwierf ?
Het moet een andere Roelman zijn. Een tijdlang heeft ze met hem meegeleefd, getracht
in zijn richting te denken. Nu is ze teruggeworpen in deze kleine wereld, ze is er zèlf in
teruggesprongen en heeft 't gevoel, dat ze is achtergebleven zelfs bij Grootvader en
tante Geurtje.
Die kunnen schijnbaar wèl mee ! Zie hun gezichten ! Het is zooals moeder heeft gezegd
Zij blijft achter.
Wat moet ze dan doen ? Haar taak ligt toch hier ; dat heeft ze duidelijk geweten aan
Grootvader Jochems blijdschap bij haar terugkeer. Zij vertegenwoordigt voor hem tot
op zekere hoogte die andere Bertha, zijn arme, verloren zuster.
Dan moet ze zoo diep zuchten, dat Mijnheer van Hal lachend in haar richting kijkt. „Waar
gaat die zucht heen ? Heb je ook lust om uit te vliegen ? Je kunt nooit weten, kind, wat
je nog van de wereld te zien krijgt, je bent nog jong ".
Ze kleurt diep.
,ja, jzegt hij, „zoo zijn jonge menschen."
Den dag vóór Kerstmis vertrekt Mijnheer van Hal. Grootvader jochem heeft vroeg in den
morgen nog een paar hazen en patrijzen schoongemaakt, nu gaat alles met Cora de jachthond in de auto naar huis.
Dan is de stilte er weer. Kerstfeest in de stilte...... zonder iets dat aan Kerstfeest doet
denken, behalve dan het bloederig wild, dat Mijnheer van Hal voor het feest heeft achter
dien nacht wat sneeuw gevallen, in den morgen dooide het, nu vriest het-gelatn.Eris
weer. Op Kerstmorgen is de weg zoo glad, dat er geen sprake is van een kerkgang,
want Bonteman is nog niet scherpgezet. Grootvader heeft vlak voor de boschwachterij
zand op den weg gestrooid, dat is even een rustpunt voor de auto's die niet meer naar
't stuur luisteren. Als ze de veilige plek voorbij zijn begint het geworstel opnieuw. Groot293

vader Jochem staat aan het hek en ziet, hoe een juist gepasseerde auto even verderop
slipt en tegen de berm oprijdt, als door een wonder weer op den weg komt en even later
naar de andere zijde slipt. De chauffeur zet de auto aan den kant, een eind verder op
staat er ook een die niet waagt verder te rijden ; een eenzame fietser duikelt, even voor
de zandplek waar hij klaarblijkelijk met te groote belangstelling naar heeft gekeken. Eer
Grootvader Jochem hem te hulp kan komen, zit hij al weer op 't zadel.
Neen, 't is voor Bertha te gevaarlijk met de fiets naar 't dorp te gaan.
Thuisblijven dus !
Ze zitten bij elkander in de woonkeuken, het potkonijn met de weeë uitstoomende
reuk van wild op de kachel...... woordeloos zitten ze er, want tante Geurtje breit niet
op Zondag. Als ze breit, valt er ten minste nog eens iets te praten over 't werk.
Het wordt Bertha plotseling te machtig. „Grootvader, waarom lezen we toch nooit
uit den Bijbel, 't is toch Kerstfeest ?" De pijp zakt naar den l i n kermond hoek.
„Wol ie dat zoo geern, mien deerntien...... ? ik veur mien...... Ze kunt alles uut den
Bibel halen, goed en slecht. Der bint mense, die der niks as slechtigheid uuthalen......
van den oorlog en zoo ! Daar bint ze noe wer zoo druk mee, hebbe ik wel 'eheurd ;
der steet ook volle van in de krante. Mijnheer van Hal, diej wil der niks van zèggen.
Hier, zegtie, hier in de bosch wil ik der niks niemendal van weten. Maar hiej wist er
volle van, volle meer as datter in de krante steet, dat hebbe ik wel deur. En zoo as van
de meerdere, dat haolt ze ook uut den Bibel en van vrede op aarde, zoo as ze met
Kerstmis zingen. 't Is niks gedaon !"
„Maar Grootvader......"
„'t Is toch zoo ! Mien vader diej haalden ook alles uut den Bibel, maar 't was niet ammaol
goeds !"
„Damaar, Grootvader......"
„A je 't noe geren wilt, kun-ie wel Iè-zen veur mien en tante Geurtje. Der bint er ook
wel anderen, die der 't goeie uuthalen."
Wonderlijk spraakzaam wordt Grootvader opeens. Bertha haalt den stukgelezen Bijbel
van 't kabinet. Geel en beduimeld zijn de bladen, aan de kanten uitgevreten, maar er
ontbreekt geen enkel blad. Ietwat bevend begint ze te lezen van Elisabeth en Zacharia,
van den engelgroet aan Maria en haar bezoek aan Elisabeth.
Ze leest maar verder, langs de oude welbekende woorden, het is haar kerkgang op Kerstmis. En het is of onder het voorlezen de woorden klank krijgen. Het lijkt wel of Grootvader met zijn aandachtig luisterend hoofd beteekenis geeft aan de woorden en tante
Geurtjes handen, die doen ook iets ! ze liggen zoo roerloos, alsof ze luisterden. Knoestig
en eeltig zijn de vingers, wonderlijk in elkaar gestrengeld als vergroeide wortels van een
boom. Bij haar zijn het de handen die luisteren. Precies zoo zouden ze schijnen te luisteren
als tante Geurtje op haar doodbed lag.
-- Grootvader Jochems pijp gaat uit ; hij vergeet zijn gewone, korte trekjes te doen;
hij moet aldoor kijken naar Bertha's blonde hoofd over het boek gebogen, waarin vader
altijd zat te lezen.
„En Maria bewaarde al deze woorden, overleggende die in haar hart...... en de herders......"
dan moet Bertha plotseling opkijken, ze ontmoet Grootvader en daarmee wordt opeens
---
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de geschiedenis levend het wordt de geschiedenis van dezen dag en Grootvader is een
van de herders, luisterend naar den engelenzang. Zou Maria geweten hebben, dat er
engelen zongen in de velden van Bethlehem en waren haar oogen daarom zoo groot en
zoo aandachtig toen de herders binnenkwamen om het Kindje te begroeten ?
Ze ziet haar nu duidelijk...... als een zuster !
„En de herders......" vraagt Grootvader het hoofd iets voorovergebogen......
Dan leest ze verder : „De herders keerden weder lovende en prijzende God over alles,
wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was."
,,Ja, juust ........ zegt Grootvader, „dat is vanzelfs !"
Bertha slaat den Bijbel dicht en zit met de handen in den schoot, zelfvergeten, verloren
in het visioen van Maria met het Kindeke en den herder, die het gezicht draagt van Grootvader Jochem. Tante Geurtje verlegt de knoestige vingers. Grootvader klopt zijn pijp
uit op den rand van de aschia. Dat brengt Bertha weer tot zichzelf.
„Vond u dat niet mooi, Grootvader ?"
„Bezunder," zegt hij „en ie meugt mergen wel weer lèzen en ielken dag. 't Kan niks
gien kwaad as 'n mensche uut den Bibel lèzen, á je 't goeie der maar uuthaalt".
„Misschien begrijpen we alles nog niet goed, Grootvader."
Hij geeft geen antwoord. Ook tante Geurtje zwijgt...... maar hun beider gezichten zijn
plotseling stil en licht als rimpelloos water, waarin de zon zich spiegelt.
In deze wonderlijke stilheid gaan de Kerstdagen voorbij.
„En Maria......" moet Bertha telkens zacht voor zich heen herhalen...... het is of ze nu
maar één ding heeft te doen : luisteren als Maria en ontvangen, eenvoudig ontvangen.
Maria...... Maria...... Wat klinkt er toch in die naam en waarom moet ze nu aldoor zóá
aan Roelman denken, dat haar 't rood van schaamte naar de wangen vliegt ? Is er op
dezen Kerstdag ook tot haar een engel ingekeerd met een vredegroet van het Kindeke
Jezus, van haar Heer en Zaligmaker ? En zal ze zich weer schikken tot Hem en haar eerlij ken
strijd strijden van nu aan ?
„Ik wil het !" zegt ze en herhaalt het dien dag wel honderd keer. 't Is als een gezang, als
rhythme van nieuw leven. „Ik wil...... ja, ik wil."

29,E

JO IJPMA

IN MEMORIAM
)AN SLAUERHOFF

Omdat hij

zo de rust begeerde

Zwierf steeds hij weg naar nieuwe landen,
Terwijl een onbarmhartig branden
Van heimwee fel zijn ziel verteerde.
Omdat hij altijd zich verweerde,
Leek hij gewapend tot de tanden,
Maar hulpeloos was het gebaar der handen
Zijn mond verried, wat hij ontbeerde.
Totdat hij zelf als schuim gelegd werd
Aan 't witte strand der eeuwigheid
En door een stille stem gezegd werd
Voor dezen is de rust bereid......
Omdat het pleit voor hem beslecht werd
Wie rust zo zoekt, vindt d' eeuwigheid.
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TOM DE BRUIN

BIJ DE DOOD VAN J. SLAUERHOFF

Voorzover ik me herinner is er in Opwaartsche Wegen -- behalve een enkele recensie —
nooit een beschouwing over de dichter en schrijver Slauerhoff verschenen, Ik wil dit ook
nu niet doen ; voor 't ogenblik zou ik alleen een poging willen ondernemen, de oorzaak
.op te sporen van het zeker niet toevallige feit, dat wij in ons blad deze wellicht grootste
dichter van de tegenwoordige tijd ternauwernood memoreerden.
Wij protestanten gevoelen ons in de regel beter thuis bij -- de christelike en onch riste) i ke —
bu rgerl i ke litteratuur, dan bij het werk van de wanhopigen, de strijders, de protesterenden.
H-lun werk is onsichtelik en ont-stichtend ; de mensen die ze scheppen staan in sociaal
-en moreel opzicht ver van ons maatschappelik en geestelik welgeordende leven af. Hun
liederen spreken rauw en open van dingen, waaraan we nauweliks durven denken of
,die we nooit zouden willen uitspreken. Hun romanfiguren begaan daden, die we slechts
kennen van horen zeggen en die we verafschuwen. Kortom, hun wereld is de onze niet
en heeft, wanneer we naar een gelijksoortig (ik zeg niet gelijkwaardig), ons wèl bekend
werk zoeken, iets gemeen met Dostojewski en de Bijbel.
Op het eerste gezicht is de vergelijking van Slauerhoff met de Bijbel en Dostojewski
nogal absurd, vrees ik. Wat Dostojewski en de Bijbel met elkander te maken hebben
is meer en meer du idel i k geworden en ik geef toe, dat deze twee werelden veel nauwer
verwant zijn aan elkander, dan aan die van Slauerhoff. Toch hebben ze alle drie iets met
elkander gemeen, namelik het ontbreken van een morele rangorde.
(Een overeenkomst, die vermoedelik voor degenen die bij de christelike moraal zijn opgevoed, sterker spreken zal dan voor anderen).
De Bijbel kent geen morele hierarchie ; met het woord van Paulus : „zij allen hebben
gezondigd en derven de heerlikheid Gods", komt de dief, de moordenaar, de ontuchtige,
reet de vrome op één lijn te staan. Het heeft er soms zelfs beden kel i k veel van, dat er
een zekere voorkeur bestaat voor alles wat niet helemaal deugt, waar een steekje aan
los is. Dat is niet alleen nieuw-testamenties ; wie de geschiedenis van de Joden leest,
<het uitverkoren volk) komt onophoudelik te staan voor dezelfde voorkeurloosheid in
moreel opzicht. David, „de man naar Gods harte ", blijkt een moordenaar te zijn ! Daarmee is niet gezegd, dat het er niet op aan zou komen, hoe iemand handelt. Maar Gods
voorkeur voor een mens blijkt niet af han kel i k te zijn van of samen te hangen met zijn
ged rag.
Bij Dostojewski kennen we ditzelfde gezichtspunt ook. Zijn heiligen hebben een l i j klucht,
zegt Turneysen in zijn voortreffelik boekje.
,
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Dit ontbreken van respect en voorkeur voor de z.g. zedelike persoonlikheid frappeert
in Slauerhoff's werk ook. Het spreekt van vrijbuiters, rovers, avonturiers, zwervers -.
over de onnutten, die geen plaats en taak hebben gevonden op de wereld en waarvan,
ieder christenmens zich afvraagt, wat ze feitelik nog in 't leven te maken hebben. Hij
spreekt erover, zonder hen te omgeven met een stralenkrans van martelaarschap of groot
Nergens worden het helden ; het blijven moedelozen, die er geen gat meer in-heid.
zien of zwervers die niet anders kunnen, op zoek naar het geluk, dat ze nooit vinden,
maar waarop ze blijven hopen. Alles waaraan een mens gewend is te hechten : liefde,
trouw, huwelik, een levenswerk, zachtheid en barmhartigheid, wordt van een vraagteken
voorzien of verlochend en ontkend.
Zijn werk is decadent, zelfs pervers genoemd. Marsman zegt hierover in zijn bespreking
van Clair-Obscur (Lamp van Diogenes, blz. 51) : „lk wilde wel, dat simplistische, star
dogmatische lieden, die dit werk decadent wilden noemen en voos-vergiftigd, ten eerste
in leerden zien dat het zich au contraire, vrijwel uitsluitend met essentialia bezig houdt,
dat het op zoek is naar de binnenste kernen......"
Het is onaangenaam, wanneer iemand alle waarden waaraan we hechten en waarop we
ons leven hebben gebouwd met een verachte) i k gebaar opzij schuift ; eenzelfde aan
i kheid, die de Bijbel ook bezit voor de „rel igieuse" mens. Dit zal wel de reder-stoel
zijn, dat we met Slauerhoff niet goed raad wisten en hem min of meer links lieten liggen.
Met dat al een veeg teken. Uit de vergelijking die ik trok zal het duidelik zijn, dat we
op grond van het feit, dat Slauerhoff's wereld en de onze elkander niet verdragen, zijn
werk niet kunnen verwerpen, decadent of pervers noemen. Westoten dan ons godsdienstig hoofd aan de deurpost, voor we 't huis nog zijn ingegaan. Waar het op aan
komt, is de wortels te vinden, waaruit zijn werk wordt gevoed.
Slauerhoff is een romanticus genoemd en we hebben op zichzelf geen bezwaar tegen dit
etiket. Hij is een „avonturier naar het Absolute", „naar de volkomen stilte" ; een mens,
die gestaag op de vlucht is voor de wereld waarin hij leeft en voor de mensen met
wie hij in aanraking komt. Hij zoekt Eldorado, „een land, nog nooit in kaart gebracht".
Het eeuwig verlangen naar rust, naar volkomen eenzaamheid, naar een ander rijk en
een andere wereld, draagt zijn werk. Maar niet op een romantiese wijze. Hij behoort
niet tot de dichters, die zich in het leven maar al te wel bevinden en voor wie het romanties verlangen een schone droom betekent, waaraan ze zich heerlik bedwelmen kunnen,
waarop ze zich gaarne iets laten voorstaan, omdat ze door het waas dat de roes om hun
ogen heeft gelegd in een hoger, heerl i ker sfeer menen te leven dan de rest van de
mensheid.
Het romantiese verlangen van Slauerhoff is echt, levenswaar in hoge mate ; d.w.z. het
is typies ón romanties. Hij wordt er geen heros .mee en zijn romanfiguren zijn geen wazige
grootheden, maar keiharde mensen.
Positiever : hij is een mens, die worstelt met de zin van het leven en de betekenis van
de dood ; die geen uitkomst ziet en verlangend staart naar een andere wereld waarin
een losgeslagen mens als hij zou kunnen leven.
Van deze echtheid draagt zijn gehele werk de sporen. Zijn lyriek is bijna nooit zingend
zelfs niet sprekend ; hij práát, ternauwernood erop lettend hoe hij het zegt ; slordig,
}
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zijn rythme telkens doorbrekend, in sommige verzen bijna regel na regel enjamberend ;
de woorden botsen op elkander of zeuren achteloos en onverschillig strophe na strophe
voort.
Met zijn romans is 't niet beter gesteld. Hij schrijft een goed, zakelik, gespannen
proza, maar afgewisseld met vervelende, langgerekte passages ; de compositie van zijn
boeken is nonchalant, soms bijna chaoties. Wie naar mooie, goed geëquilibreerde, in zichzelf
besloten litteratuur verlangt, moet Slauerhoff dicht laten. Hij ergert zich slag op slag.
De doelloosheid, de zinloosheid, de afkeer van alles wat af is, volmaakt, in rust, zichzelf
genoeg, harmonies, is op deze wijze onmiddellik in het werk ingedragen. Van klassiek
standpunt is dit een onvergefelike zwakheid ; voor hen die de betekenis ervan hebben
d oorzien, maakt het Slauerhoff's werk aangrijpender, levensechter, grootser.
Welke zijn nu deze „essentialia ", deze hoofdzaken, waarmee Slauerhoff zich bezig houdt.
Op 't eerste gezicht is 't het werk van een mens, die geestelik niet „normaal" te noemen
is ; die geen liefde kent, geen zede) i ke of religieuse normen, zich niet heeft weten aan
te passen aan het gewone leven ; een beklagenswaardig, gederailleerd individu. Voor hem,
die vóór alles vasthoudt aan orde, materieel en geestelik bezit, rust, regelmaat en har
ie, aan famielie en gezin en bovenal aan een nuttig en welbesteed leven, kan Slauer--mon
hoff's werk weinig anders betekenen dan een verfoeielike of beklagenswaardige aberratie.
Want 't spreekt over geheel andere dingen. Het gehele leven (en de dood, die er altijd
onverbrekelik mee samenhangt) is zinloos voor hem. Daarom verwerpt hij alles wat
de „normale" mens lief is. Niet omdat hij dit op zichzelf gering zou achten, maar omdat
hij de betekenis er niet van ziet. Voor hem zou vastlopen in de dingen van het leven 'n
compromis betekenen : vlucht voor de ene vraag waarmee alles staat of valt : wat is in
laatste instantie het doel ?
Hij heeft de zin van leven en dood niet kunnen ontdekken in de dingen van het leven
zelf, niet in liefde, noch in mensel i ke gemeenschap, famielie, werk of wat dan ook. Daarom
is hij op zoek naar die andere wereld, naar een rijk waar hij in volmaakte eenzaamheid
en stilte de angst en ellende van onze wereld zou kunnen vergeten.
Heeft zulk werk voor ons feitelik wel enige waarde ? Wanneer we met hand en tand
vasthouden aan het leven, zoals het zich aan ons voordoet met al zijn instellingen en
ordeningen, niet. Alleen is 't merkwaardig, dat de Bijbel ook van een ander rijk spreekt,
niet van deze wereld, en er toch niet buiten staande. Dit verborgen Rijk, waarin wij
ons met allen en alles bevinden en waarheen wij ons spoeden, verleent eerst zin en betekenis aan het leven op aarde.
Zonder geloof in dit verborgen Rijk, in deze bedoeling van God met ons leven, met
de wereld, is inderdaad alles zinloos geworden. Nu is 't onder ons gewoonte geworden
over dit Rijk te spreken alsof wij het bij de hand hebben ; wij doen alsof de zin van
leven en dood door onze godsdienstige overtuiging zo du idel i k is als de klaarlichte dag.
Daarom kunnen we Slauerhoff, die leven en wereld met alles wat ertoe hoort zonder
betekenis acht, niet goed zetten. Hij verontrust ons, jaagt ons op uit de stellingen die
wij zelf hebben gemaakt tegen de bedreiging van een zinloos leven en een naderende
dood. Slauerhoff stelt ons voor een keus : we moeten zijn werk verwerpen uit angst
dat onze burgerlik-religieuse zekerheid eraan gaat, of we moeten ons door hem laten
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schokken in ons gehele bestaan. Dan blijft er echter geen plaats voor ons ergens boven
hem ; we kunnen dan alleen nog náást hem staan. Wij bezitten niet meer dan hij, wij
lijden ook aan dit leven, aan zijn verschrikkingen, zijn rampen, zijn „gestadig sterven ".
Een oplossing is er voor ons evenmin als voor hem ; wel verlossing, maar dat hebben
we zelf niet in de hand.
Met opzet heb ik bij de dood van Slauerhoff niet willen spreken over zijn werk in
engere zin en zijn betekenis voor de nederlandse litteratuur. Veel meer was het mij
erom te doen moralistiese hindernissen, die de toegang tot zijn werk belemmeren, weg
te nemen. Ons leven dreigt in de onfrisse atmosfeer van de christelike moraal meeren
meer te verkwijnen. We kunnen niet meer eten en drinken, dansen, lezen, naar de
schouwburg gaan, een boek schrijven, kortom leven in de breedte en diepte „den Heere",
voor het aangezicht van God, zonder ons erom te bekommeren wat de „christelike
leer" ons voorschrijft.
Daarom wisten wij met Slauerhoff, deze vertwijfelde, eenzame en gekwelde mens, geen
raad meer en daarom ook hebben we hem min of meer doodgezwegen.
Wie zo godsdienstig is, dat hij met Slauerhoff's werk niet te maken wil hebben, is vromer
dan God, want ik heb nog nooit ergens gelezen of gehoord, dat Hij van een mens is terug
geschrokken.

ROEL HOUWINK

LANGS DE FRONTLIJN

KATHOLIEKE PERSPECTIEVEN 2

Anton M. Brouwer besluit zijn artikel over „Samenwerking tusschen Roomsch- Katholieken
en Protestanten" in het Aprilnummer van „Eltheto" als volgt : „Tusschen ons in ligt
de Moerdijk, liggen eeuwen van wanbegrip, van moedwillige achteruitzetting, van foutieve
geschiedschrijving. God geve dat een hechte brug, vooral in geestelijken zin, het water
tusschen het Bovenmoerdijksche en „Brabantia" moge overbruggen."
Indien de lezer zich nog mocht herinneren hetgeen wij in het Aprilnummer van den
vorigen jaargang van „Opwaartsche Wegen" over deze dingen geschreven hebben, zal
het hem duidelijk zijn, dat wij deze woorden met instemming citeeren. Het wordt tijd,
hoog tijd, dat de Jongeren uit beide kampen zich bezinnen over de plaats, die zij t e z a m en
innemen tegenover het front der reactie, dat hen in den rug bestookt en het front van
den Anti-Christ, dat zich over de volle breedte van de werkelijkheid voor hun oogen
uitstrekt. Wanneer wij nagaan, wat in het afgeloopen jaar geschied is, dan blijkt daaruit
ten duidelijkste, dat het Christendom in den smeltkroes geworpen wordt en dat wáár
is het woord van Berdjajew, die in een zijner laatste geschriften zegt : „In onzen tijd
wordt het onmogelijk slechts uiterlijk het geloof te belijden en zich op een ritueele godsdienstigheid terug te trekken ; veeleer zullen de geloovigen ernst moeten maken met
de verwerkelijking van hun Christendom in de volheid van hun leven, en zij zullen hun
geloof moeten verdedigen met den inzet van hun geheele menschel i j ke persoonlijkheid
verdedigen door hun trouw aan Christus en Zijn geboden, door hun liefde te stellen
tegenover den haat der wereld."
Op deze, door de omstandigheden steeds reëeler wordende, basis kunnen Protestantsche
en Katholieke Jongeren elkaar verstaan. Een ieder trouwens, die onbevangen kennis
neemt van hun wederzijdsche uitingen, weet, dat velen zonder het zich misschien ten
volle bewust te zijn reeds op deze basis staan. Bij alle verschil van meening — in het bovengenoemde artikel van Anton Brouwer worden deze verschillen helder en scherp omlijnd
is er een eenheid in positie en in „laatste" doelstelling, die ruim voldoende mag worden
genoemd om van een gezamenlijk front te kunnen spreken. Uit het volgende zal dit, naar
wij hopen, nader blijken.
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Van Alberdingk Thym tot van Duinkerken en Kuyle, Frans
van Oldenburg Ermke, ('s Hertogenbosch, L. C. G. Maimberg,
1935) ; Thym-Almanak 1936 (Rotterdam, uitgave Thymfonds) ;
Dr H. Weytens, Christus onze tijdgenoot (Roermond,
J. J. Romen & Zonen, 1936).
Over het algemeen is Van Oldenburg Ermke niet gelukkig geweest met zijn poging een
geschiedenis te schrijven van de Katholieke letterkunde van den laatsten tijd. Zelden
gaat hij wat dieper op de dingen in. Hij vertelt meer dan dat hij „schrijft" en blijft meestal
te zeer aan den buitenkant der verschijnselen, zoodat wij geen tezamenhangend beeld
ontvangen van het aspect der hedendaagsche Katholieke letterkunde.
Toch zijn er enkele gedeelten in zijn boek, waaraan het de moeite waard is nader de
aandacht te schenken. In de eerste plaats het volgende citaat van Pieter van der Meer
de Walcheren uit zijn artikel „Zijn wij modern ?", dat zeker ook ons iets te zeggen heeft :
„Juist omdat wij Katholiek zijn, zijn wij modern. Doch laat men mij goed verstaan. Wij
zijn menschen van dezen tijd. Wij zijn geen middeleeuwers. Wij staan gegroeid, met al
de vezels van ons leven, van onzen geest, van ons willen, in dezen tijd. Wij zijn menschen
van de jaren na den wereldoorlog, toen alle vastheid vernietigd werd. Wij hebben dien
oorlog meegeleefd en het lijden in ons hart gegaard. Heel de pijn en de angsten van de
hedendaagsche menschheid, die zich krampend opwringt naar de eeuwige zekerheden,
vinden een diepe echo in ons hart, een luiden en smartelijken weerslag op het klankbord
onzer liefde. God liefhebben en de menschen. En dit niet, als een litteraire houding, als
een kunsttheorie en een systeem, maar binnen -in den geest en in het hart doorleefd
het moet geworden zijn de vitale macht van heel je wezen."
Dergelijke woorden hebben wij in onze kringen veel te weinig gehoord. Wij hebben ons
blind gestaard op „theologische" of „aesthetische" problemen, maar wij hebben ver
ons rekenschap te geven van het feit onzer existentie in het hier en nu. Slechts-zuimd
een enkele heeft van onze verantwoordelijkheid durven spreken als „katholiek ", d.w.z.
als betrokken op het geheel en dat is toch de eenige wijze, waarop een Christen over
de werkelijkheid spreken mag.
Juist omdat wij Protestant zijn, zijn wij modern. Wie onzer heeft het werkelijk met dit
fiere woord gewaagd in zijn werk ? Hebben wij ons niet steeds min of meer krampachtig
vastgehouden aan allerlei overgeleverde schema's, waarvan wij in den grond van ons
hart toch wel wisten, dat zij niet behoorden tot het wezenlijke van het Christen-zijn,
maar tot een traditie welker einde gekomen was ? En als wij „modern" waren, waren
wij dit dan niet op een even krampachtige wijze, alsof ons leven ervan afhing, dat wij
nu eens anders dan de anderen zouden zijn ?
Dit zijn geen vragen, die wij elkander verwijtend moeten voorhouden ; daarmee zou
niets gewonnen zijn. Doch laten zij ons prikkelen tot een bezinning, die wij allen zeer
noodig hebben in dezen tijd.
Daartoe kan ook bijdragen dit woord van Maritain, door Van Oldenburg Ermke met
instemming geciteerd : „Indien gij een Christelijk werk wilt maken, wees dan Christen,
en tracht iets schoons te maken, waarin gij geheel uw hart legt ; maar probeer niet iets
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„christelijks” te maken ". Tegenover de problematiek van het Christelijk dichterschap,
waarover in onze periodieken zoo gevaarlijk hartstochtelijk geschreven is -- omdat dergelijke polemieken altijd een gebrek aan dichterlijke „vitaliteit" verraden —, mag ook
,door ons een dergelijk simpel woord wel eens worden gehoord, waarbij de nadruk zoo
terecht op het existentieele wordt gelegd, ook al zal dit voor den Protestant nog wel
eens een igszi ns andere beteekenis hebben dan voor den Katholiek. Belangrijker dan dit
verschil is echter op het oogenbl i k deze gedachte, dat het bij het Christelijk dichterschap
in de eerste plaats aankomt op de hoedanigheid van de geleefde werkelijkheid en niet
,op den vorm, waarin deze werkelijkheid door den kunstenaar wordt verbeeld. Niet „het
Christelijke" maakt een werk tot een Christelijk werk maar de wijze, waarop zijn maker
als een door Christus gegrepene de werkelijkheid in zich en om zich ervaart. Want uit
deze werkel i j kheidsdoorlevi ng voedt zich de verbeelding van den kunstenaar.
Dit woord leert ons, dat wij geen „Christelijk werk" kunnen maken. Wij kunnen alleen
een zoo goed mogelijk werk maken. Het andere moeten wij overlaten. De zorg daarover
is ons afgenomen, voorzoover wij gelooven mogen. Zonder deze vrijmacht (op hoop van
zegen !) kunnen wij niets doen.
En dan is er ook dit woord van Gerard Knuvelder : „Romantiek is het niet - Christelijk
godsverlangen ", waarover een opstel opzichzelf te schrijven zou zijn. Want „de romantische poliep" waart ook onder onze jonge dichters rond en maakt er zijn slachtoffers.
Hier stuiten wij trouwens op een punt, dat zeer belangrijk is, omdat het iets bloot legt van
,den verborgen nood van vele Jongeren uit onze kringen. Want wat van Oldenburg Ermke
zeggen kan ten opzichte van de beweging der Katholieke Jongeren, dat zij ten deele evenwijdig liep met een religieus reveil, kunnen wij ten opzichte van de beweging der Protestantsche Jongeren n i e t zeggen. Wanneer Anton van Duinkerken het weder-ontdekken
der mystieken kenschetst als de groote drijfkracht der Jongerenbeweging, dan hebben
wij daar niets tegenover te stellen. Zeker, er z ij n vernieuwende religieuze invloeden
op sommigen onzer uitgegaan van de Oxfordbeweging en van de dialectische theologie
b.v., maar van een religieus réveil valt onder ons (nog ?) niets te bespeuren. In dit opzicht
heerscht nog altijd een benauwd en benauwend individualisme en dit is misschien dan
ook de reden, dat de eenheid onder ons blijkbaar zoo moeilijk kan blijven bewaard en
dat de reactie zoo gemakkelijk spel heeft zich tegenover deze verdeeldheid te handhaven.
„Men zocht God en de Eeuwigheid ", zegt Van Oldenburg Ermke, „niet meer uitsluitend
in de kerk en voor en na het eten. De dingen van het geloof herkregen hun plaats in het
volle leven." De eerste zin van dit citaat verstaan de meesten onzer maar al te goed,
maar tusschen den eersten en den tweeden zin gaapt in den regel een angstaanjagend
vacuum. Op den rand van dezen afgrond staande is reeds menigeen gevlucht.
Eenige bladzijden verder schrijft Van Oldenburg Ermke : „De jongeren hebben niet alleen
slapende honden, maar ook een slapend volk wakker gemaakt. En overal, waar in kerken
en woningen het suikergoed der devotie-industrie opgeruimd is ten behoeve van goede,
moderne kunst, herkent men den invloed der Jongeren !" Wij bezitten een dergelijke
industrie niet, maar wij bezitten de industrie der „Christelijke lectuur" en die is zeker
niet minder erg. En ten aanzien van deze zaak mogen wij zeker getuigen, dat op dit
terrein ook ten onzent de invloed der Jonge ren merkbaar is. De stroom begint te luwen
,
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en onder de lezers zelf begint het inzicht te rijpen, dat „Christelijke lectuur" zeer vaak
weinig meer is dan een Courths Mahler- romannetje, waarbij aan tafel gebeden en uit derf
Bijbel gelezen wordt.

Hoe scherp de Katholieke Jongeren de tegenstelling beseffen, die er tusschen hen erg
Tachtig bestaat, moge blijken uit het volgende citaat : „Zochten de Tachtigers de eeuwig
kunstwerk, zij (d.i. de jonge dichters) wenschen in schoonheid hun verlangen-heidnt
eeuwigheid
te belijden." Men hoeft ons niet te vertellen, dat dit naar onzen
de
naar
Protestantschen smaak tamelijk „vaag" is uitgedrukt en dat een dergelijke uitspraak ir
o n z e kringen volstrekt niet altijd in Christelijken zin kan worden uitgelegd. Maar eer,
goed verstaander begrijpt toch wel, waarom het hier gaat. En dat is voorloopig voldoende.
Zijn wij zoover, dat wij het tamme en het ordinaire (zie blz. 63 !) unaniem verwerpen
Of...... Wie hier onschuldig is, werpe den eersten steen. En toch zullen wij ertoe komen

moeten boven alle particuliere meen i ngsversch i l l en uit gemeenschappelijk front te maken
en ons niet van onzen post te laten weglokken door welke verleidingen ook, hetzij vary
materieelen hetzij van geestelijken aard. „Als de toekomst van de jeugd afhangt, dan kan
't slechts zijn van een jeugd, die in alles Gods wil wenscht te doen uitwerken ". En dit
geldt niet alleen voor den Katholieken, maar ook voor den Protestantschen kunstenaar.
En wat eenmaal in de „Hagel "- rubriek van De Gemeenschap stond had reeds lang in de
kolommen van Opwaartsche Wegen behooren te staan (met de voor de hand liggende
wijzigingen natuurlijk !) :
„Het inwendig leven wordt verwaarloosd, maar het katholieke vereenigingsieven wordt
als godsdienst beschouwd, de R.K. Staatspartij als een tabernakel vereerd ...... Al zou
hier geen sprake zijn van schuld : aan ons Katholiek-zijn ontleenen wij het recht, dit
valsch katholicisme te logenstraffen !"
En ook het volgende zinnetje mogen wij — maar dan tot onzen troost ! — mutatis mutandis
overbrengen naar onze situatie : „Het nuance- verschil tusschen de Jongeren, de strijd or
accenten en subtiele onderscheidingen tusschen Gerard Bruning en Jan Engelman, Gerard
Knuvelder en „De Gemeenschap ", het bestaan van twee organen voor één litterairreligieus reveil, — dit alles is eer bevorderlijk voor de zoo noodige zelfbezinning, dan
schadelijk voor de eenheid." Mits wij dan ook maar beseffen, dat het om deze zelfbezinning.
gaat en niet om het gemakkelijke eten van twee walletjes ! Wie het niet verder te brenger
weet dan tot dit laatste, schakelt zichzelf automatisch en onherroepelijk uit „de beweging" uit.
Tot zoover over het boek van Frans van Oldenburg Ermke, dat ondanks zijn gebreken
ons vele heilzame „parallellen" — wij noemden er enkele -- aan de hand kan doen. Uit
deze parallellen kunnen wij afleiden, waar de gemeenschappelijke basis van Katholieke
en Protestantsche Jongeren in concreto te vinden is.

De Thym-Almanak 1936 geeft een dwarsdoorsnede door de nieuwere Katholieke letterkunde van het afgeloopen jaar. Aangezien er ook een dergelijke uitgave van Protestantsche
zijde op stapel is gezet, kan het zijn nut hebben zich aan dit boek te spiegelen.
Van opzet is deze almanak o.i. beter dan van uitvoering. Het wil ons voorkomen, dat men
met den inhoud te spoedig tevreden is geweest. Zoowel wat de essays als het novellistisch
proza en de poëzie betreft heeft men blijkbaar zijn eischen te laag gesteld. Natuurlijk
^cí,

ontbreekt het goede niet, maar het algemeen peg) der bijdragen is niet zoo, dat men
erdoor verrast wordt en dat men den indruk krijgt van een hechte gesloten eenheid. In
de essays is het vooral de geestdrift die ontbreekt. Men noteert, maar het protesteeren
en profeteeren, dat toch zeker in een almanak, die in het jaar 1936 verschijnt, niet had
mogen ontbreken (tenminste niet in een almanak, die het zegel van Christus draagt), is
bijkans geheel achterwege gebleven. Er spreekt een zekere tevredenheid met den gang
van zaken uit het meerendeel der bijdragen en dat lijkt ons een bedenkelijk teeken in
de gegeven omstandigheden.
Het is volkomen begrijpelijk, dat men zich bezint op het goede, dat men bezit, doch daartegenover dient een besef van de honger en de armoede te staan, die in deze wereld
geleden wordt op geestelijk zoowel als op stoffelijk gebied en waarin wij niet berusten
mogen, ook al weten wij het opperbest, dat onze rust van elders moet komen.
Wij missen dit „sociaal" besef in dezen bundel. Het tijdsgevoel is zwak erin vertegenwoordigd tegenover datgene wat als „verworvenheden" kan worden aangemerkt. Een
almanak moge iets anders zijn dan een manifest. Toch gelooven we, dat het geen overbodige weelde zou zijn geweest, indien dit jaarboek een minder „gezeten" indruk zou
hebben gemaakt. „De ongeboren lezer op den rommelzolder" — zie het artikel van Van
Oldenburg Ermke ! — zal er waarschijnlijk niet mede tevreden zijn. En is dit jaarboek
feitelijk niet als een „In Memoriam" van het jaar 1936 voor hem en de zijnen bedoeld ?
Dit lijkt ons het verantwoordelijke bij de samenstelling van een dergelijk jaarboek, dat
men representatief in zijn keuze moet zijn met het oog op de toekomst en niet alleen
en uitsluitend met het oog op den tegenwoordigen tijd. Men moet staan aan den kant
van het kiemend zaad en niet bij de voldragen halmen. Het lijkt ons, dat de samenstellers
van den Thym-Almanak te veel naar het koren en te weinig naar het zaaisel hebben gekeken.
Misschien is het goed hier ter voorkoming van misverstand nog aan toe te voegen, dat
wij daarbij niet in de eerste plaats het oog hebben op „nieuwe namen" en dergelijke,
maar op een oorspronkelijkheid en een levendigheid van geest. Men kan het ook met een
ander beeld zeggen : een wapenschouw is iets anders dan een parade. Bij een parade is
het in laatste instantie geen „ernst ", doch bij een wapenschouw wel. En in 1936 is het
nu eenmaal ernst, bittere en heilige ernst, geworden voor een ieder, die om de Kruisvaan staat geschaard.
Het boek van Dr. H. Weytens „Christus onze Tijdgenoot" geeft een vergelijkende litteratuurstudie over het motief van den wederkeerenden Christus in de laatste halve eeuw.
Wij gelooven niet, dat er in de laatste jaren een litteratuurstudie verschenen is, die zoozeer
van belang is voor de Christelijke letterkunde als dit boek. Met een nauwkeurigheid en
een breedheid van blik, die slechts bewondering oogsten kan, heeft de schrijver zich gekweten van zijn omvangrijke en verantwoordelijke taak. En zoo is zijn werk geworden
tot een aangrijpend beeld van het verlangen en de hartstocht, waarmede de moderne
mensch getracht heeft bij monde van zijn litteraire kunstenaars in het reine te komen met
„het Christus- probleem". Hij, Dien men dood heeft verklaard sedert eeuwen en aan
Wiens historiciteit men heeft getwijfeld, staat in de werken van deze kunstenaars weder
op en doorlijdt nog eenmaal in de verbeeldingswereld der letterkunde alle smaad, alle
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laster en vervolgingen, die Hij op aarde heeft moeten door) i jden. En ook het wanbegrip,
dat Hem bij Zijn leven in zoo ruime mate ten deel gevallen is, blijft Hem in deze „aesthetische" wederopstanding niet bespaard.
Wie goed leest, kan in dit boek een brok Europeesche cultuurgeschiedenis terug vinden,
dat ons volkomen duidelijk maakt, waarom het Christendom tot zu l keen machtelooze
„Waarheid" en tot zu i keen krachtelooze „Werkelijkheid" in den tegenwoordigen tijd
geworden is. Want de dichters nemen geen blad voor den mond. Zij spreken de verzwegen dingen uit. Zij onthullen niet alleen wat velen denken, doch nooit uitgesproken
hebben, maar zij weten soms ook iets te ontsluieren van wat als een donker voorgevoel
in ons leeft.
„Christus onze Tijdgenoot ". Uit eigen ervaring weet ik tot welkeen obcessie deze gedachte kan worden en ik weet ook, hoe gemakkelijk zij leiden kan tot een krampachtigheid,
waarin het geloof te kort komt ; maar het lijkt mij, dat men niet aan dit thema ontkomt,
wanneer men als kunstenaar gegrepen is door het leed en de duisternis dezer wereld.
Dat Dr Weytens het vraagstuk van zijn Katholieken gezichtshoek uit beziet, is natuurlijk
zijn goed recht en daar hij dit op een zeer duidelijke wijze doet, kan het moeilijk tot
verwarring aanleiding geven. Er zijn dingen, die wij als Protestanten anders zien -- zoo
lijkt mij b.v. dat de schrijver ten onrechte zijn uitgangspunt in het anti-klericalisme
kiest —, doch dit doet aan de waarde van het geheel zeker niet af.
Er blijft buitendien nog ruimte genoeg tot een Protestantsche behandeling van deze
materie, wanneer men zich tot enkele der voornaamste werken bepaalt. Daarbij zal men
echter voor de breedheid van blik, die deze schrijver zoozeer heeft getoond te bezitten,
niet onder mogen doen. Een boek als dit schept verplichtingen ! Dat dient men niet te
vergeten.
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BOEKBESPREKING
De schoonheid van ons land, deel 1 : Van Texel tot Walcheren. Met medewerking van A. Viruly, Jan P. Strijbos en D. L. Daalder. Amsterdam,
Uitgeverij contact.
Prof. Dr. G. A. van Poelje zegt in het voorwoord tot dit schoone boek o.m. : "Misschien
kan men het cultuurpeil van een volk, de innerlijke geestesbeschaving van de rnassa,
nergens beter naar bepalen, dan naar de mate, waarin eerbied en liefde en bewandering
voor de natuur in aile lagen van de bevolking zijn doorgedrongen". Daar wij geen reden
hebben de juistheid van het hier gegeven beschavings-criterium in twijfel te trekken en
wij aan den anderen kant ons toch ook niet wijs kunnen laten maken, dat de massale uittocht in den zomer van de stad naar de "ongerepte" natuur, bijzonder veeI van doen
heeft met eerbied, liefde en bewondering in den zin als de hooggeleerde schrijver het
bedoelt, blijft er voor ons wei niets anders over dan de voor de hand liggende conclusie
te trekken en eraan te herinneren, dat het er met de innerlijke geestesbeschaving van
de massa ondanks volksuniversiteiten en ontwikkelingscursussen nog niet zoo goed voor
staat, als men wellicht zou denken.
Dit kan ons intusschen tot nuchterheid en bescheidenheid manen en dat zal niemand
kwaad kunnen doen op het oogenblik. Trouwens de vraag rijst, of Prof. van Poelje in
de "hoogere" lagen der bevolking met zijn criterium zooveel beter uit zou komen dan
in de "breedere". En omdat wij meenen hier rustig een groot vraagteeken te mogen
plaatsen, kunnen wij boeken als "De schoonheid van ons land" van harte aanbevelen.
Wij hebben deze boeken noodig om ons wakker te maken, om ons de oogen te openen,
die in de Hopla-treinen dicht gevallen waren.
Wanneer de andere deelen van dit werk, die ons in het uitzicht worden gesteld - .Langs
de Zuiderzeekust", "Amsterdam" en "Het land van Hei en Bos" - aan dezelfde hooge
eischen beantwoorden als "Van Texel tot Walcheren", zullen de uitgevers een grooten
dienst aan ons volk hebben bewezen met de publicatie van deze prachtig getllustreerde
boeken, waarvan de prijs (geb. f 3.90) zoo uitermate laag is. Want wij moeten opnieuw - of voor het eerst ? - leeren zien, hoe de schoonheid van het landschap om
ons heen verbonden is met de gedachten en de droomen, die leven in ons binnenste.
En dit zien kan niet anders dan een zien in eerbied, liefde en bewondering zijn.
R. H.

[oh, de Heer, door Dr. P. H. Ritter [r., Baarn. N.V. Hollandia Drukkerij. Z.j.
Na Mussert en Wijnkoop Johannes de Heer a1s "nieuwe gestalte in de rij der radicale
figuren". "Het boekje is journalistiek opgevat", waarschuwt het prospectus ons. Doch de
onschuldige lezer vraagt zich af, wat een dergelijke journalistieke opvatting van den
stichter der "Maranatha"-beweging hem te zeggen kan hebben. En hij is er niet gerust
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op, dat hem meer geschonken zal worden dan datgene wat de primitieve nieuwsgierigheid
pleegt te bevredigen : hoe gedraagt zich de groote man in zijn kamerjapon ? en : hoe
kwam hij zoo groot ?
Deze onrust neemt al spoedig — namelijk op bladzijde zeven -- giganteske afmetingen
aan, wanneer wij lezen, dat Johannes de Heer één eigenschap met Albert Schweitzer
gemeen heeft : zijn bizondere liefde voor de muziek. En de schrijver voegt er aan toe :
„Ik ben zelfs geneigd te gelooven, dat de muzikale bezieling, welke er van hem uitgaat,
de macht verklaart, die hij bezit over de menigte".
Wie wel eens Schweitzer Bach heeft hooren spelen en door den luidspreker de klanken
opgevangen heeft van De Heer's liederen-uurtje, voelt zich uiterst onbehagelijk worden
na een dergelijke uitspraak. Hij krijgt den onaangenamen indruk, dat hij als lezer van
dit boekje bespottelijk wordt gemaakt.
Gelukkig krijgen wij spoedig vasteren grond onder de voeten, wanneer het tweede hoofdstuk ons De Heer's levensgeschiedenis verhaalt. Ofschoon wij thans in een dieper doordringen tot de figuur van Johannes de Heer en haar beteekenis voor hetgodsdienstig
leven van onzen tijd gehandicapt worden door de al te kille neutraliteit, die de schrijver
betracht met betrekking tot de vragen, die de verhouding van de Maranatha- beweging
tot de Kerk betreffen. Zoo schrijft hij b.v.: „Het is een moeilijke vraag of deze accentueering van een onderdeel der christelijke overtuiging -- het chiliasme, R. H. — ook
tegen de Maranatha- beweging als verwijt kan worden gericht en of wij hier niet veeleer
moeten spreken van een bizondere belangstelling voor een der centrale punten. Ik wil
die vraag hier niet beantwoorden ". Dit in-de- ruimte-laten van een zoo essentieel punt
als het bovenstaande behoort waarschijnlijk tot het journalistiek karakter van het onderhavig geschrift. Hoe het zij, het verhoogt er de waarde niet van.
Inmiddels maakt de schrijver zijn al te groote vaagheid in dezen eenigszins goed door op
de bewuste kwestie eenige bladzijden verder (blz. 26 e.v.) terug te komen en te wijzen
op de beteekenis, die voor hetgodsdienstig leven van een land gelegen is in de hoedanigheid van hen, die een leidende functie bekleeden in de buiten -kerkelijke religieuze bewegingen. In welk verband hij Johannes de Heer ziet als iemand, die door zijn karakter
van groote waarde is voor het gezond-houden der Protestantsch gerichte buitenkerkelijke
beweging in Nederland (blz. 28).
Het derde hoofdstuk, waarin Dr. Ritter een poging doet om Johannes de Heer te plaatsen
in het kader der religieuze opleving van dezen tijd, dient vooral hierom als mislukt te
worden beschouwd, omdat des schrijvers religieuze opvattingen hem niet in staat stellen
de werkelijkheid van het Christendom te benaderen.
Wie de religieuze herleving van dezen tijd typeert als „de vestiging van onze levensbeschouwing in het irrationeele", die weliswaar „geen praktische vraagstukken oplost,
maar velen den levensadem hergeeft ", kan misschien heel goede dingen zeggen over
theosophie, religieus humanisme, spiritisme en andere religieuze- ismen, maar over de
„herleving ", die zich ten aanzien van het Christendom bezig is te voltrekken, kan hij
dan niet spreken, want deze heeft niets -- maar dan ook niets ! -- te maken met een
„vestiging van onze levensbeschouwing in het irrationeele" en zij is allerminst „een uitweg naar het van de wereld afgewende ", gelijk de schrijver veronderstelt. Wie eenigszins
op de hoogte is met de dingen, waar het hier om gaat, weet, dat van irrationalisme en
wereldvreemdheid juist in het geheel geen sprake is I
De rationalistische theologie, die de schrijver in aansluiting met bovengenoemde denkbeelden ontwikkelt, en die uitmondt in de verwachting eener nieuwe theokratie, zal
waarschijnlijk ook tot het journalistiek karakter van dit boekje moeten worden gerekend
en het valt ons moeilijk na dit alles de verontschuldiging van den auteur te aanvaarden,
dat hij slechts als leek over een en ander geschreven heeft. Het dunkt ons, dat een
verstandig leek zich hier niet in zoo weinig steekhoudende bespiegelingen had moeten
laten gaan.
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Waarom de schrijver aan het slot van dit hoofdstuk de Oxford-groep-beweging ter
sprake brengt, is ons niet recht duidelijk. De wijze, waarop de auteur dezen „zijsprong''
motiveert, lijkt ons niet bijster aannemelijk. Moeten wij ook hier de journalistiek, die het
niet laten kan te jagen naar actualiteiten, voor deze vergissing aansprakelijk stellen. Want
deze uiterst summiere behandeling van de Groep-beweging geeft voor- zoowel als tegenstanders veel en veel te weinig. De neutraliteit, die de schrijver ook hier betracht, maakt,
dat zijn uitspraken in casu volslagen nietszeggend zijn geworden. En wanneer hij in het
vierde en laatste hoofdstuk van zijn boekje, dat gewijd is aan het „karakter der Maranathabeweging" zegt, dat het geen geheim is, dat de auteur zich in zijn wereld- en levens-overtuiging (wat is een wereld-overtuiging eigenlijk ?) verwijderd bevindt van de denkbeelden
van Johannes de Heer, zouden wij toch de vraag willen stellen, of men in dit geval —
want deze verwijdering gaat zeer ver ! — niet beter gezwegen dan geschreven had.
Immers indien Dr. Ritter zich een waardeerend buitenstaander ten opzichte van de Maranatha- beweging noemt op grond van het feit, dat hij deze beweging ziet als een groote
kracht voor ons volk, dan doet hij daarmee den zin van deze beweging schromelijk tekort.
Het moge in de oogen van den schrijver waar zijn, „dat godsdienstzin en christelijke
overtuiging tot de grondtrekken van onze natie behooren" — op deze trompet blies men
in het oude Duitschland ook ! -- en dat dit niet alleen een feit, maar ook een zegen
is — in het Nieuwe Duitschland weet de christelijke kerk thans wel, dat het veeleer
een vloek moet worden genoemd, wanneer kerk en staat op een dergelijke wijze aan
elkaar verbonden worden ! —, doch wanneer dit als de ultima ratio van de beweging,
die zich om Johannes de Heer heeft geschaard, moet worden beschouwd, dan ware het
beter geweest een andere figuur en een andere beweging tot onderwerp voor een boekje
R.
H.
in deze reeks te kiezen.

God heb ik gezocht, door Rom Landau. 's Gravenhage, U.M. Servire. 1936.
Men kan een boek als dit op diverse wijzen bespreken. Men kan uitgaan van de veronderstelling — die steun vindt in de titel van de Nederlandsche uitgave — dat de auteur
inderdaad is, wat hij voorgeeft te zijn : een ernstig God-zoeker. Doch dan staat men
voor de vraag, waarover men niet heen komt : indien deze man inderdaad en ernstig
erop uit gegaan is, God te leeren kennen, waarom deed hij zijn zoeken dan niet aanvangen
bij het Boek, waarin God Zich eens en vooral heeft geopenbaard ? Indien er een boek is
aan te wijzen, waarin, naar het geloof van millioenen uit alle tijden, God Zich kenbaar
heeft gemaakt en waarin Hij spreekt, wat is dan simpeler, dan dit boek ter hand te
nemen en het te gaan lezen ? Dat Boek zegt nadrukkelijk, dat niemand een God-zoeker
behoeft te zijn en het nog minder behoeft te blijven. Indien iemand waarlijk, oprecht en
uit diepe innerlijke behoefte vrede met God zoekt, waarom wendt hij zich dan tot Keyserling, George, Krishnamurti, Sri Meher Baba, Steiner, Bo-Yin -Ra, Buchman en tot al die
andere „leiders ", die in dit boek paradeeren ? Men mag niet zeggen, dat deze vragen
de zaak waarom 't hier gaat op ongeoorloofde wijze vereenvoudigen, want in den grond
i s de zaak zeer simpel en kan ze nooit simpel genoeg gezien worden. Iemand, die zóóver
is, dat hij God zoekt, kan ook weten, dat hem feitelijk slechts één ding te doen staat :
zich in het gebed tot God wenden en het Woord lezen, dat zich als Gods Woord
aandient.
Maar voor degene, die dit boek heeft gelezen, heeft het er allen schijn van, alsof de
schrijver dezer Amerikaansch-oppervlakkige essays niet God zocht, doch de een of andere
voor zijn verstand aannemelijke en redelijke levens- en wereldbeschouwing, het een of
andere rationeel-bevredigende denk -systeem. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als God
zoeken. De lezer wordt in die meening versterkt, wanneer hij opmerkt, met hoeveel
ijver de schrijver zich blijkbaar gezet heeft tot het hooren van hetgeen die en gene gezegd heeft en tot het lezen van wat zij in boekvorm hebben uitgegeven.
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ntusschen blijkt het bij elk essay afzonderlijk weer opnieuw, dat de leergierigheid van
onzen essayïst kennelijk veel grooter was dan zijn vermogen (of moeten we zeggen
zijn behoefte ?) om een exposé te geven van het gedachten-samenstel of het filosofische
systeem, dat de menschen over wie hij handelt in de wereld hebben ingedragen.
Ziet men af van de titel van dit werk en ook van het „Voorwoord" (!) met zijn diverse
dwaasheden (b.v. de nonsens over „de gebieden der waarheid, die de officieele godsdiensten en wetenschappen niet durven te onderzoeken" (!) en vraagt men naar de feite1 ijke inhoud der diverse essays, dan wordt men zeer teleurgesteld. De denkbeelden van
Keyserling, Stefan George, Krishnamurti, Sri Meher Baba, Jeffreys, Buchmann, Ouspensky,
Steiner en Gurdjeff worden ons in de hoofdstukken, welke van hun portretten worden
voorafgegaan, allerminst duidelijk gemaakt. Men krijgt slechts zeer terloops en heel een
een indruk van wat deze lieden nu feitelijk willen, bedoelen en denken. Goed be--zijdg
schouwd hebben we hier eigenlijk niet anders dan brokken typisch Amerikaansche
sensatie-reportage voor ons. Inlichterij zonder eenige wetenschappelijke zin, nieuwtjes vertelling, bestemd om de leeshonger van de in alles belangstellende en voor niets interesse
bezittende krantenlezer te stillen. Wat, om slechts iets te noemen, van Keyserling's filosofie wordt meegedeeld is zoo hopeloos onvoldoende, tegelijk ook zóó gelardeerd met
verhaaltjes van hoe het toch wel toeging tijdens de voorlezingen in zijn „school", dat
men er wrevelig van wordt. Wie Keyserling wil leeren kennen moet Rom Landau's essay
over hem beslist ongelezen laten. Nog oppervlakkiger, ja, onbenulliger is datgene, wat
over George wordt verhaald. Een tikje beter is het gesteld bij Shri Meher Baba, die openlijk te kijk gesteld wordt. En niet malsch is ook de beschouwing over Frank Buchmann.
In het essay over Buchmann, waarnaar men mogelijk met zooveel belangstelling grijpt„
omdat er zoo weinig werkelijk critische lectuur valt aan te wijzen over zijn beweging,
kan men duidelijk waarnemen, hoe een niet overrompelde buitenstaander de dingen ziet.
Er wordt veel in dit opstel gezegd wat niet verantwoord lijkt, maar veel ook, waarvan
men willen zou, dat degenen, die de Groep-beweging restloos identificeeren met „het
Christendom" het eens rustig lazen en overwogen.
Natuurlijk bevat dit dikke boek op allerlei plaatsen wel lezenswaardige dingen en heeft
het soms rake opmerkingen. Maar als boek is het een mislukking. Het is niet wetenschappelijk en niet streng zakelijk, niet objectief en niet voorlichtend. Het verhaalt op reportersmanier een heele reeks dingen, waarvan de schrijver weet of denkt, dat ze den lezer
zullen boeien. Zeker doen ze dat den gemiddelden courantenlezer ook wel. Dingen, die
soms wel, soms in 't geheel niets met de kern der zaken te maken hebben. Menschen,
die dit boek hebben gelezen, kunnen meenen, dat ze er nu alles wel van weten, terwijl
ze in den grond der zaak de denkbeelden der beschreven personen maar zeer weinig zijn
nader gekomen. Dat is de slechte dienst, welke een werk als dit den lezer bewijst.
P. H. M.

Het boek der vertroosting, door A. Donker. Leidsche U.M. Leiden 1936.
Dit boek bevat, blijkens de ondertitel, 366 „overwegingen, welke de uitkomst bevatten
der wijsheid van stervelingen uit alle eeuwen, thans den lezer in bedrukte en nijpende
tijden tot een richtsnoer en leidster medegedeeld en dienende tot een troostrijke ver
dat het leven niet anders dan ten leven gegeven werd ".
-manig
De lezer heeft het recht het boek, dat zich met zulke pretenties aandient, serieus te bekijken. Dat doende vraagt hij zich bij deze uitvoerige ondertitel af, of deze c i t at e nverzameling, afkomstig uit het dicht- en prozawerk van een lange reeks binnen- en buiten
auteurs, identiek is te achten met een serie „overwegingen ". Een stuk van een-landsche
gedicht, een paar regels uit een prozageheel is een citaat en geen overweging. Hoe deze
citaten „de" (!) uitkomsten der wijsheid van stervelingen kunnen bevatten is niet geheel
duidelijk. Evenmin als het helder is, wat men begrijpen moet met de uitdrukking „uit310

komst der wijsheid ". Een proef, een som heeft een uitkomst, wijsheid komt tot uiting
in een neergeschreven inzicht.
Zoo is het ook raadselachtig, hoe die uitkomst der wijsheid in citaatvorm tegelijk of
achtereenvolgens een „richtsnoer ", een „leidster" en een „troostrijke vermaning" zij n
kan. We waren van meening, dat de eene mensch den andere hoogstens van dienst kon
zijn, door hem te wijzen op de troost, welke slechts God kan geven en God allèèn. We
dachten, dat langzamerhand tot den samensteller van dit boek wel iets zou zijn doorgedrongen van het besef, dat de eene mensch den andere met wijsheid, die tot eigen,
men schel i j ke kring behoort, n i e t kan helpen, troosten of vermanen en dat het geen
zin heeft, elkaar doorloopend te waarschuwen, terecht te wijzen, te bemoraliseeren.
En wat beteekent de zinsnede : „dat leven niet anders dan ten leven is gegeven" ? Wat
wordt hier eigenlijk bedoeld ? In zijn „Woord vooraf" zegt de samensteller (als langs
een omweggetje) dat hij zich bedroeft over de geringe levenskunst van den aardbewoner.
Wie onder ons is in dezen tijd nog zóó dwaas, dat hij het leven als een kunst ziet, die
„beoefend" moet worden ? Men moet, zegt Donker, de in dit boek verzamelde troost reden aanvaarden zonder het morren en het wantrouwen, waartoe de mensch dagelijks
en dadelijk geneigd is, men vrage niet of eik dier wijzen ernaar gehandeld heeft en er
baat bij heeft gevonden (? M.) Men moet er ook een vermoeden of herinnering van over
houden, dat het leven niet bedoeld kan zijn (door w i e ? M.) om dof en glorieloos,
ondoordacht en ongelukkig geleefd te worden, maar veeleer „overeenkomstig de menschelijke waardigheid en het menschelijk geluk". We zien tot onze spijt dat de hoofdletters
ontbreken bij de woorden ,,menschelijke", „waardigheid" en „geluk ".
Men vraagt zich toch af, of de samensteller wel werkelijk in 1936 leeft. De lezer leze slechts
de citaten en putte er troost uit. Een knappe kerel die er kans toe ziet. En mocht ge
soms vragen of hier goud geboden wordt, dat door het vuur beproefd is, dan houdt de
bloemlezer u voor, dat ge niet die imbeciele vragen stellen moet, die ernaar informeeren,
of de auteurs, hier aan het woord, wel geleefd hebben naar hun woorden en „overwegingen"
en of zij zelf wel uit deze, hun eigen woorden troost geput hebben.
Het samenstellen van een dergelijke citatenverzameling is een louter aesthetisch bedrijf.
Zonder de geringste moeite kan ieder, die wat gelezen heeft, iets dergelijks samenstellen.
En misschien komt het dan wel aan den dag, evenals in dit boek, wat de samensteller heeft
gelezen en verbaast men zich erover, wat hij óngelezen liet......
Overigens, het heele citatenboek is niets anders dan een samenraapsel zonder zin of slot
van regeltjes uit Vondel, Goethe, De Clercq, De Musset, Balzac, Ludwig, Bismack, Nijhoff, etc. etc. Hoe iemand kans ziet uit een dergelijke najaarsuitverkoop van levenswijzig
heden nog een lapje of couponnetje te halen is ons een raadsel.
Van een „keuze" of een „bloemlezing" kan bij dit werk bezwaarlijk gesproken worden.
Men tast volkomen in het duister omtrent de motieven, welke den samensteller hebben
geleid bij de keuze van juist die bepaalde versregels of uitspraken, welke hij tenslotte, nu,
laat ons het maar zeggen : stomweg na elkaar heeft doen afdrukken.
In zes en dertig rubrieken is hier „de" „uitkomst" der „wijsheid" van stervelingen gerubriceerd en gecatalogiseerd. Merkwaardigerwijze staan „de genietingen" voorop en volgen
(het is wèl typeerend !) „het goede der aarde ", „het lichaam ", „de liefde ", „het huwelijk ",
de vrouw", de vriendschap", de natuur", het vaderland", de kunst", etc. etc. en,
zoowaar ! op de drie en twintigste plaats warempel ook nog de Bijbel en het Christendom. Even zien, wat de samensteller begrepen heeft van Bijbel en Christendom : Een
citaat van Coster, waarin de superioriteit van het Evangelie boven moraliseerende geschriften wordt betoogd, heeft de samensteller kennelijk slechts voor de lezers, niet
voor zichzelf uitgezocht. Indien hij zich de inhoud van dit citaat had laten zeggen, zouden
we van dit boek verschoond zijn gebleven. Verder zijn er drie Fransche citaten, n.l. van
Pascal, De Balzac en Arnoux.
Noch de Bijbel, noch welke vertegenwoordiger van het Christendom (b.v. Blumhardt,
-
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Kagawa, Kierkegaard, Augustinus, Calvijn) hebben den heer Anthonie Donker blijkbaar
iets zoo belangrijks te zeggen gehad, dat het de moeite waard was, het hier „en passant"
op te nemen. Deze vier lummelige citaten over Bijbel en Christendom, staande op de
drie en twintigste plaats in een boek, dat de pretentie heeft, den lezer te troosten en
te steunen, citaten bovendien, waarvoor zelfs een kind betere in de plaats had kunnen
geven, karakteriseeren het boek op de meest afdoende wijze. Blijkbaar is den schrijver
nimmer te oore gekomen, dat de Bijbel voor millioenen het troostboek bij uitnemendheid
is, dat alleen het Woord Gods het recht heeft, zich een Troostwoord te noemen. Welk
een pretentie is het goed beschouwd, den medemensch een boek met uitspraken en
stukken van uitspraken van Jan, Piet en Klaas onder den neus te duwen als een troost boek. Nota bene, als een troostboek ! Dit is een boek om zich over te ergeren. Maar nog
meer een boek, bij het doorbladeren waarvan men zich ergert over het feit, dat een
dichter, een romanschrijver, een hoogleeraar d i t het publiek durft aanbieden als een
verzameling troostreden. P. H. M.

VAN DE REDACTIE
Met ingang van 1 November zijn tot de redactie van Opwaartsche Wegen toegetreden
de heeren Tom de Bruin, Gerrit Kamphuis en Jac. Rom i j n.
Verandering in den tot nog toe gevolgden koers brengt dit n i e t met zich. Opwaartsche
Wegen b 1 ij f t wat het steeds heeft willen zijn : een christelijk-letterkundig tijdschrift.
Dat beteekent : een tijdschrift, dat zich rekenschap geeft in zijn creatieven zoowel als
in zijn kritischen arbeid van de verantwoordelijkheid, die het op zich genomen heeft
door den naam van Christus aan zich te verbinden.
Het is hier de plaats niet een uitwerking te geven van de beginselen, die ons daarbij
zullen moeten leiden. Zij behooren vóór alles te blijken uit den inhoud van het tijdschrift zelf. Het moge thans voldoende zijn er op te wijzen, dat de redactie in deze
hare verantwoordelijkheid w e e t.
Voor het overige hopen wij in een der e.k. nummers den lezers nadere mededeelingen
te doen omtrent de wijze, waarop wij ons voorstellen onze taak ten uitvoer te brengen
in verband met de huidige constellatie op litterair terrein, die een principieele houding
meer dan ooit noodzakelijk maakt, zonder dat daarbij echter de aandacht van het
creatieve element als zoodanig zal worden afgewend.
DE REDACTIE.
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DE TAAK DER REDACTIE

Niet zonder aarzeling heeft de redactie besloten iets te zeggen omtrent haar taak en de
richting waarin zij Opwaartsche Wegen leidt.
Dit is een hachelijke en moeilijke onderneming. Wanneer 't dan ook niet was gebleken,
dat onze redactionele arbeid telkens wordt misverstaan, zouden wij gezwegen hebben,
in 't vertrouwen dat de inhoud van het blad zelve op den duur de richting waarin de
redactie werkt duidelijker zou aangeven, dan een enkel artikel. Maar misschien is het toch
beter dit niet af te wachten en te trachten zoo snel mogelijk deze misvattingen te doen
verdwij nen.
Wij spraken van een hachelijke onderneming. Een z.g. theoretische en pri nci pieele uiteenzetting geeft namelijk op zijn beurt steeds weer nieuwe mogelijkheden tot misverstaan,
omdat het werk van een redactie onmogelijk in een bepaald schema van welke aard dan
ook kan worden vastgelegd. Dit wil niet zeggen dat wij tenopzichte van onze taak in een
soort geestelijke anarchie leven en geen enkele „richtlijn" zouden bezitten, die een zekere
continuïteit kan waarborgen.
Ons wordt integendeel nu en dan verweten, dat wij tezeertheologisch-dogmatisch beïnvloed
zouden zijn en uit dien hoofde zelfs niet voldoende oog meer zouden hebben voor het
litteraire.
Een merkwaardige tegenstrijdigheid ! W i j v a n o n z e k a n t noemden 't hachelijk en
moeilijk een formuleering te geven van onze inzichten ; a n d e r e n verwijten ons juist
dat wij ons te veel aan bepaalde opvattingen zouden hebben gebonden. Is 't laatste waar,
dan moest het ons gemakkelijk vallen in een streng omlijnd -- zoo U wilt theologisch dogmatisch betoog — vast te leggen, wat wij als redactie van Opwaartsche Wegen beoogen.
Om uit de impasse te raken lijkt 't ons het beste na te gaan wat onze taak is als
tijdschrift-redactie.
Wij ontvangen van elkander of van medewerkers bijdragen ter beoordeeling. De waardeering hiervan is verre van gemakkelijk. Voorzoover het werk betreft van zuiver litteraire
aard, gedichten, proza, tooneelstukken, moet voorop blijven staan, dat 't naar zijn litteraire
kwaliteiten ,,in orde" behoort te zijn ; m.a.w. het moet dichterlijk sterk zijn en voor alles
levend. Is dit niet het geval, dan hoort zulk werk in een letterkundig tijdschrift niet thuis.
Hoewel de beoordeeling hiervan toch al niet altijd gemakkelijk is, komt men tegelijk nog
voor een tweede opgave te staan van veel neteliger aard. Ieder vers, ieder prozastuk
geeft een werkelijkheid, een stuk „leven ", zij het van een andere orde dan het leven van
alle dag. Het is nu eenmaal zoo, dat een kunstenaar ook nog een mensch is. Wanneer hij
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dicht, spreekt hij vanuit zijn eigen leven en geeft aan zijn werk z i j n visie op de levenswerkelijkheid mee. Wij stellen ons niet op het z.g. vitalistische standpunt, dat de „aard
van het leven voor en na de kunstdaad indifferent is" (Marsman), zoodat het er alleen
op aan komt hoe sterk, intens en grootsch het kunstwerk is, zonder ons te bekommeren
om het gehalte.
Wij vragen -- en daarvoor zijn we een protestantsche groep —, niet alleen naar de kracht
van de poëzie of het proza, maar ook naar de geaardheid, naar de geestelijke bodem, waarin
het wortelt.
Dit is echter een van de moeilijkste en meest „teere" problemen waarmee een redactie
te maken krijgt. Als wij inderdaad een soort schema klaar hadden, waarnaar wij handelen
konden, hetzij van moralistische of anders van theologische aard, dan zou alles eenvoudig
worden als de dag.
Een moralistische maatstaf (zooals de Roomsch- Katholieken die hebben) kunnen wij protestanten wel nooit hanteeren. Maar ook een theologisch-dogmatische moeten wij ontberen.
Wij hebben in een kunstwerk namelijk niet te maken met een theologische beschouwing,
waartegenover wij de onze zouden kunnen plaatsen, maar met de stem van een mensch,
die ons aanspreekt.
't Is onze taak, naar dit spreken te luisteren en na te gaan, waarom zóó werd gesproken
en niet anders. Uit de bewogen woorden (het kunstwerk) moeten we probeeren te
hooren, waarover en waardoor de dichter bewogen is.
Het spreekt vanzelf, dat het onderwerp van het werk ons hier geen weg wijst ; of dit
een moord is of een liefde of misschien een bekeering is niet belangrijk ; wel hoe de
dichter erover spreekt, hoe hij 't gezien heeft, welke „bedoeling" erachter steekt.
Uit het voorgaande blijkt hoe groot de verantwoordelijkheid is die een redactie dragen
moet. Zij doet niet minder dan een oordeel (geen veroordeel i ng) uitspreken over datgene
wat een mensch gedreven heeft, toen hij zijn werk schiep. Misschien komt bij iemand de vraag
op, of d it noodig is. Wij meenen van wel. Wanneer wij een protestantsch tijdschrift willen
redigeeren, dunkt het ons van het eerste belang dat de bijdragen die erin verschijnen,
d i rekt of i nd i rekt te maken hebben met de visie op de werkelijkheid, die de Bijbel ons
onthult. Dit blijkt — wij zeggen 't nogmaals en ten overvloede -- nooit uit 't onderwerp
hoe christelijk, bijbels of theologisch eenerzijds, of hoe onchristelijk, goddeloos anderzijds
dit opzichzelf beschouwd schijnen moge.
Wat betreft de kritische bijdragen, die de redactie ontvangt, staan we voor dezelfde
moeilijkheid. In een kritiek, beschouwing of recensie, evenals in een kunstwerk, spreekt
een mensch zijn oordeel uit over een boek, een cultuurverschijnsel, een dichtbundel. Naar
hem luisterend, moeten wij trachten te hooren wat hij bedoelt te zeggen en waarom zijn
oordeel zóó uitviel en niet anders. Ook hier ontbreekt ons een „vaste maatstaf ", die wij
hem zouden kunnen aanleggen. Hem aan hoorende, in het besef van onze verantwoordelijkheid, moeten wij trachten uit te vinden, wat zijn visie is en „uit welke geest" hij spreekt.
In allegevallen is een geoefend oor noodig, training en techniek zonder welke het instrument
eenvoudig niet aanwezig is om tot oordeelsvorming te komen. Het blijkt bovendien en
hierop komen we nog nader terug, dat de z.g. litteraire zijde, de vorm van een kunstwerk
met de geestelijke houding waaruit het ontstond ten nauwste samenhangt.
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Na het voorafgaande zal het U duidelijk zijn, dat wij meehen als redactie van een protestantsch
tijdschrift over elkanders werk te m o e t e n oordeelen. Ons blijft geen keus.
Wie van ons verlangt, dat wij daarbij ons gelcol (en de daarmee samenhangende theologische overtuiging) opzij zetten, weet niet waarover hij spreekt.
Geen mensch kan zichzelf verdeeien in een aantal los naast elkander staande „departementen ".
Zijn geloof is geen aangelegenheid die alleen op Zondag of bij andere passende gelegenheden een rol speelt ; theologie en dogmatiek zijn geen formules van min of meer wiskunstige aard, alleen dienstig om bepaalde „religieuse problemen" te helpen oplossen.
Geloof en leven hebben integendeel onmiddellijk met elkander te maken. De christen
heeft in 't geloof o.a. een bepaalde „kijk op de werkelijkheid ". Hij ziet daardoor het
leven en de dood, de maatschappij en de cultuur (dus ook de litteratuur) zichzelf en
zijn naaste anders aan.
Zoodra de christen iets wil zeggen over zijn geloof in verband met de cultuur (en hoe
zou hij anders getuigen dan door het woord ? We hebben nu eenmaal geen ander middel)
wordt hij „theologisch en dogmatisch ". Dit denken en spreken in 't geloof over God en
wereld is overigens God zij dank geen particuliere aangelegenheid. De Kerk van alle
eeuwen en van vandaag spreekt en getuigt daarvan en wij met haar.
Zoo blijken Kerk, theologie en litteratuur merkwaardigerwijze met elkander van doen te
hebben. De hedendaagsche Kerk en theologie geeft aan de cultuur haar eigen plaats en
waarde. De angst d ie bij velen bl i j kt te bestaan, dat de l itteratuu r door de theologie zou worden
doodgedrukt, is h istorisch zeker niet ongegrond en ontstaat altijd weer
daar, waar bij theologie en dogmatiek aan een wiskundige formule, aan een rekensom
wordt gedacht.
Wij zeggen, dat in de theologie de gemeente van Christus g e t u i g t ; óók over de cultuur, waarmede wij als redactie van een protestantsch tijdschrift te maken hebben. Zonder
theologie i n d e z e z i n opgevat, kan men als christen over cultureele en litteraire zaken
denken noch spreken.
Dus toch een schema ? Stellig niet
't Gevaar blijft altijd bestaan dat wij, wat zaak is van 't geloof, maken tot een rationeele
beschouwing. Een theologische rekenmeester steekt in ieder christen. En waar de theologie
van Kerk, Verkondiging en Geloof wordt losgemaakt, wordt ze autonoom, niet meer voor
herziening vatbaar schematische tabel, maatstaf en zelfs laatste autoriteit in de plaats van
God. De geschiedenis en ten deele ook deze tijd toonen ons wat hiervan de funeste gevolgen
zijn : niet alleen lijdt de kerk en het geloof schade ; elke levensuiting, dus ook de litteratuur, wordt in zijn bestaan ernstig bedreigd of kortweg onmogelijk gemaakt.
Nogmaals : wij zien 't niet als de taak van de redactie een theologische m a a t s t a f aan
te leggen. Wij moeten als leden der Christelijke kerken, daardoor
deelhebbend aan haar theologie, in geloof en gehoorzaamheid aan God
luisteren naar wat in een stuk proza, een gedicht, een beschouwing een mensch ons
zegt en een oordeel trachten te vormen over de diepere achtergrond van waaruit deze
mensch spreekt over zijn visie op de werkelijkheid.
Komt hierbij het litteraire niet in 't gedrang ? Volstrekt niet. Want dit oordeelen geschiedt
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niet op de wijze van een magische gebeurtenis. De weg daartoe loopt uitsluitend via het
l i t t e r a i r e, waardoorheen de dichter ons aanspreekt. Slechts een grondige kennis
van alle middelen waarover de dichter beschikt en een diep doordringen in de z.g. vorm
van het kunstwerk, stellen ons in staat hem te leeren kennen. Zoo krijgt het litteraire pas
zijn volle pond. Het wordt niet verlaagd tot fraaie sier of tot schoone bijzaak. De vorm
blijkt één te zijn met de inhoud als de huid met het lichaam. Zij omhult en onthult tegelijk ; zij blijkt in de hoogste zin van het woord w e z e n I ij k te zijn.
Het ligt in onze bedoeling bij onze kritische werkzaamheid die fundamenteele eenheid en
innige samenhang van het „litteraire" (stijl, compositie, rhythme, metrum, rijm, plastiek,
woord keus, psychologie enz.) èn het geestelijke „gehalte" aan de werken zelf zoo concreet
mogelijk te demonstreeren.
REDACTIE.

•
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D. DE VRIES

IK NAM U AAN
Moeten w' U zoeken in den ijlen hemel,
verdoold in 't lichtende gewemel,
't verbijst'rend heir der sterre' ?
Gij zijt niet verre
maar zeer nabij.
Slapen wij -- Gij deelt onze sponde
geen nacht, geen dag, geen vreugd, geen zonde -geen tocht langs licht' of duist're wegen
geen stormgetij, geen zon, geen regen
of nevens ons zijt Gij,
zóó zeer nabij.
Zóó zeer nabij —
Maar als wij grijpen naar U : onze handen
reiken nooit toe

o duist're wanden

scheiden ons van Uw woon : een ontoegan k' l i j k licht
maar een deur viel dicht.
Gij zijt nabij, Heer
Tasten wij dan vergeefs ? is noch ons smeeken,
noch schreeuwen machtig dezen ban te breken ?
0, bitter welt d' ontkenning, last'ri ng, spot
uit onzen kerker : Waar is God ?
Wij blijven eenzaam in het donker staan
als niet de Vader Zélf roept : Kom ! Ik nam u aan,
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D. DE VRIES

DE LAATSTE VIJAND

Toen wij haar achterlieten en op weg naar huis
de zon achter de kim zagen verzinken,
toen in de schaarsche vensters doofde 't helle blinken
en op de velden, stil en ei nd' loos wijd
de sluier van den herfst werd uitgespreid
Toen boven hooge boomen in eenzame vlucht
een donk're vogel schreeuwde in de ijle lucht —
Toen rees uit d' avond dreigend het gericht :
voor het omfloerste oog stond 't smartelijk gezicht
van haar, die eenzaam in het donker werd gedreven.
0, bitter is de dood en bitter is het leven
waarin wij arm en macht' loos achterbleven
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D. DE VRIES

DIE TENIET GEDAAN WORDT I

Heer Jezus, in een langen nacht
was 't dat mijn oogen weêrom opengingen.
Ik zag de zondaars die aan 't kruis
Op Golgotha nevens U hingen
en dat Gij met hen waart in eenen zelfden dood.
Och, dat wij nimmermeer dit weten mochten derven
dat God de Vader is Die zelfs bij 't zwartste sterven
nog machtig is den dood t' onterven !
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P. H MULLER
.

JOURNALISTIEK EN LITERATUUR

Het onderwerp, dat wij behandelen, ziet er vrij theoretisch uit. Voor iemand echter, die
de literatuur beoefent, omdat ze zijn belangstelling en genegenheid heeft, staat de zaak
een beetje anders. Hij stelt zich de vraag, die hem al meer heeft bezig gehouden. Deze
is het boek of het prozawerk, dat ik voor mij heb, nu journalistiek af literatuur ?
Zoo vaak leest men in een boek of blad het een of ander, waarvan de kwalificatie twijfelachtig is. Meer dan eens worden ons b.v. romans en verhalen aangeboden als literaire
producten en wanneer we ze dan gelezen hebben, kunnen we voor onszelf tot geen andere
conclusie komen, dan dat ze niet tot de literatuur, doch tot de journalistiek behooren
te worden gerekend.
De vraag van de practi j k : Journalistiek of Literatuur ? — wekt daarom op tot een bezinning
op beider wezen, stelt de vraag naar de relaties, welke beiden met elkander onderhouden
en wenscht een antwoord op de vraag of literatuur en journalistiek terdege van elkander
zijn te onderscheiden en, zoo ja, op grond van welke fundamenteele verschillen. Het is
dus in zekeren zin de lezers-practijk, die de theorie vooraf gaat.
Wie leest behoort het critisch te doen. Dat wil zeggen : zoolang iemand slechts passief
leest, bij wijze van spreken maar slikt, wat hem wordt voorgezet, kunnen nimmer critische
vragen het hoofd opsteken. Wie een roman leest om het verloop van het verhaal b.v.,
is een passief lezer. Doch eerst wanneer men verstand, gevoel en verbeelding tijdens de
lectuur krachtig werken laat, zal het boek datgene willen geven, wat het aan waarde
bezit en te bieden heeft. Lezen is pas dan in den werkel i j ken zin lezen, wanneer het critisch
gedaan wordt, wanneer er aderlei vragen opkomen en geformuleerd worden ; wanneer
de lezer genoodzaakt wordt, vragen te stellen.
Welnu, een van die vragen van den critischen lezer ligt in het onderwerp, dat we onder
de loupe nemen. (Er zijn nog een massa andere vragen en er zijn zeker ook belangrijker
vragen). Onze vraag is er een naar het wezen der zaken, naar de structuur van
hun karakter.
Er heerschen rond onze vraag geheele series misverstanden. De lezer zal met ons eens zijn,
dat het 't beste is, een poging te wagen, die eerst uit den weg te ruimen. Om dan één van
die verkeerde begrippen bij den kop te vatten : Journalistiek is niet een inferieure literatuursoort of -vorm. Er zijn er, die met zekere minachting over „journalistiek" kunnen spreken.
Het verdient opmerking, dat dit meestal door diegenen wordt gedaan, die tegenover de
journalistiek de literaire kunst stellen en die dan al te hoog verheffen. journalistiek en
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„broodschrijverij” staan dan vijandig tegenover literatuur en „dienst der Muzen ". Wie zóó
denkt, ziet in zijn verbeelding de journalist als de man, die overal zijn brutale neus in
steekt om het eerst het nieuwtje op te vangen, teneinde er voor zijn courant een van
sensatie druipend bericht over te pennen. En hij beschouwt den schrijver van romans en
verhalen als de zooveel wijzer en vooral zooveel ernstiger en dieper denkende man, die
met zijn heerlijke gaven slechts de schoonheid dient en deswege geadoreerd wordt.
Nu, een dergelijke visie is wel héél ver bezijden de juistheid. Den journalist komt grooter
achting en beter begrip toe en ook de arbeid, die het kunstproduct tot resultaat heeft,
zou in zijn samenwerkende details wel wat beter gekend en begrepen kunnen worden.
Om met de literatuur te beginnen : Het is jammer genoeg nog altijd aan zeer velen onbekend, dat ze zeer bekwaam vakmanschap vereischt, dat voor een belangrijk deel alleen te
verwerven is door harde en gestage arbeid, oefening, training, zelftucht en een respectabele
hoeveelheid kennis. Wie meent, dat een roman uitsluitend het product is van een diep
gevoel en een sterke verbeelding, heeft er mogelijk eenig begrip van, dat het bezit van
gevoel en verbeelding aan een gave te dan ken is, doch vergeet wel tegelijk te bedenken, dat
het schrijven zijn techniek heeft, die geleerd moet worden, dat het uitdrukkingsmiddel dertaal
bestudeerd, gekend moet worden, alvorens te kunnen worden gebruikt tot den bekwamen
dienst aan gevoel en scheppende verbeelding. Taal- en stijlgevoel kunnen in aanleg aanwezig zijn, méér dan in aanleg" zijn ze toch niet aanwezig, zelfs niet bij de grootste
kunstenaars en die aanleg moet ontwikkeld, beschaafd, gevormd worden. Dat eischt discipline en zelftucht, voortdurende en scherpe zelf-critiek. Dat alles is in den strikten zin
vak-arbeid.
En nu de journalistiek. Die wordt niet beoefend door den opdringerigen, hyper-nerveusen
nieuwtjes-jager, die het actueele en onmiddellijk ook alweer verouderde stadsnieuws in
het dagblad verzorgt, al valt de schrijfvaardigheid niet te onderschatten van den verslaggever of reporter, die van een onbeduidend voorvalletje een suggestief, sprekend, beschrijvinkje weet te geven. Ook dit heel simpele beroepswerk stelt zijn eigen eischen en
hoe hoog die dikwijls zijn, hoe moeilijk ook te bevredigen kan ieder ervaren, die het poogt
na te doen.
Maar de journalist van professie is de man, die, gewapend met een enorme massa kennis,
vanmorgen over het eene, vanmiddag over het andere en morgen weer over een derde
onderwerp weet te schrijven en dat met een élan en een stijlgevoel, dat den lezer des
avonds bij de haard dadelijk tot lezen noopt en tot het einde toe geboeid houdt. De journalist moet elk oogen bl i k van den dag of nacht gereed staan om zijn artikel te leveren,
nu eens bij den dood van een staatsman, dan weer bij het huwelijk van een bekend persoon.
Hij heeft vaak amper gelegenheid om zijn materiaal bijeen te zoeken en het beschreven
blad wordt hem meer dan eens onder de handen weg gehaald terwijl het nog nat is. Zoo
hij niet beschikt over een persoonlijke en scherpe kijk op de dingen, die hij beschrijft, kan
hij wel thuis blijven ; wanneer hij niet onmiddellijk de stijl en woordenkeus weet te vinden,
die bij zijn onderwerp behooren — en dat met intuïtieve zekerheid — wel, dan behoeft
het al niet meer.
De journalist wordt eiken ochtend en iederen avond door duizenden gelezen ; hetgeen
hij zegt en als zijn gedachten of inzichten neerschrijft helpt, meer dan iets anders misschien,
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de publieke opinie van morgen maken. Daarom is zijn taak zoo verantwoordelijk. Hij
arbeidt in den regel onder zeer hoogen druk en doet dat in een uiterst belangrijke positie,
n.l. in die van den voorlichter van het publiek en vormer van de openbare meening. Wie
schoone woorden gereed heeft over de roeping der kunst, denke ook eens, voor hij smaalt
op journalistiek, aan de roeping van den schrijver veler artikelen in dag-, week- en maandbladen.
Is de journalistiek inferieur aan de literatuur ? Ze zijn aan elkander verwant, doch dienen
met uiteenloopende middelen onderscheiden bedoelingen.
Er zijn journalisten, die ook bekwame kunstenaars zijn ; menschen als Johan de Meester,
M. J. Brusse, A. den Doolaard. Maar er zijn ook journalisten, die, hoewel niet daarenboven artist, toch in hun vak zich ware meesters toonen. Menschen, wier stem zeker even
vèr, zoo al niet verder draagt dan die van menig romanschrijver ; auteurs, die met bewonderenswaard ig meesterschap een artikel opbouwen en schrijven en wier scheppi ngsvreugde over dezen arbeid niet minder intens is als die van menig dichter of romanschrijver
-- al hoort men hen er minder over.
Het is vergelijkenderwijs even moeilijk, een bekwaam journalist te zijn als een knap kunstenaar. Hoe moeilijk dat eerste is, kan men afmeten aan het feit, dat negen van de tien
menschen niet schrijven kunnen. Schrijven kunnen, in journalistieken zin, wil zeggen :
de dingen, waarover geschreven moet worden, helder, wèl-omlijnd en op hun juiste
waarde voor zich te zien en vervolgens met behulp van de pen en in woorden die „visie"
even klaar, scherp omlijnd en op de juiste wijze aan den lezer door te geven, zóó, dat hij
de dingen op dezelfde wijze gaat zien als gij, ja, dat hij er, dank zij uw artikel, een beter
begrip en helderder voorstelling van krijgt. Ge moet, als journalist, ervoor zorgen, dat
voor den lezer de juistheid van uw visie onweersprekelijk is. Het komt er op aan, argumenten en tegen-argumenten op de juiste wijze en onder de goede belichting op te stellen,
het betoog niet slechts logisch, doch ook boeiend te doen klinken, de stijl der zinnen
pittig en raak te doen zijn. Vooral moet ge raak, suggestief en beknopt schrijven ; uw
betoog zij overzichtelijk zonder tot oppervlakkigheid te vervallen, het moet de feiten en
gegevens bevatten, die tot de conclusie leiden, doch ze mogen nimmer op dezelfde wijze
worden opgesomd als in het wetenschappelijke betoog. Het stuk, dat ge schrijft, moet er
op berekend zijn, gelezen te zullen worden door den hand-arbeider met geringe ontwikkeling en denkkracht, doch tegelijk ook door den intellectueel, die al bij voorbaat
tot scepsis geneigd is.
Wel, schrijf eens een artikel over een der vele actualiteiten van den dag, dat aan al deze
eischen voldoet, terwijl de jongen van de zetterij achter u staat, trappelend van ongeduld!
Er zijn er, die er den literator een verwijt van maken, wanneer hij zich op het gebied der
journalistiek begeeft. Het komt niet veel voor, dat iemand, in één persoon, de gaven van
den artist met de bekwaamheden van den journalist vereenigt. Doch waarom zou het
beneden den stand van den artist zijn, ook journalistiek werk te leveren, wanneer hij
daartoe in staat is en het wenscht ? Beleedigt hij daarmede zijn kunstenaarschap ? Dwaasheid ! Wie dat meenen, zijn de foutieve gedachte toegedaan, dat de journalistiek de mindere
zou zijn van de literatuur en dat is niet het geval. De journalistiek heeft een geheel andere
functie dan de literatuur en wanneer men dat goed inziet, kunnen er geen bedenkingen
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bestaan tegen het feit, dat artisten, zooals zij hoe langer hoe meer gaan doen, in het dagblad broederlijk samenwerken met de journalisten.
Vooral in het hedendaagsche dagblad vindt men den journalistieken arbeid van den kunstenaar èn het kunstzinnige werk van den journalist naast elkaar afgedrukt. Jammer genoeg
brengt de stijl, waarin soms het dagblad geredigeerd wordt, mede, dat het er veel van heeft,
alsof journalistiek en sensatie-jacht identiek zijn. Evenzeer te betreuren is het, dat men,
al evenzeer om tactische redenen, in het dagblad den kunstenaar maar zelden toestaat,
zichzelf te zijn ; dat men hem dwingt tot een stijl en een behandelingswijze van het onderwerp, die zoowel beneden de waardigheid van den journalist is als beneden die van den
kunstenaar is en waarmee het publiek niet wordt gediend. Het populariseeren van artistieke
kennis en artistiek begrip wordt niet alleen aan den kunstcriticus overgelaten, die als
zoodanig een man der wetenschap is, doch is een taak, die heel vaak aan den creatieven
artist wordt opgedragen. De kunstenaar als voorlichter van het publiek dus. Het typeert
wèl het vak der journalistiek, dat het maar moeilijk aan den echten kunstenaar gelukt,
zijn journalistieke taak waarlijk uitmuntend te vervullen. In den regel blijkt hij de
verdediger van bepaalde aesthetische theoriëen of meen i ngen en sleept hij zijn lezers
mee in een betoog, waarvoor zij noch geduld, noch ook interesse hebben.
Over kunstzaken mogen alleen kunstenaars schrijven" is een tijd lang de leus geweest.
Maar het is wel opmerkelijk, dat de kunstenaar lang niet steeds ook 'n bekwaam docent,
didacticus of popularisator is.
Ook de predikant waagt zich, als de kunstenaar, meer dan eens op het gladde ijs der journalistiek. Er zijn er, die er zich weten te handhaven. Er zijn er zelfs, die er een uitstekend
figuur maken. De geniale Kuyper b.v. was als journalist een der àllerkrachtigste figuren,
hoewel hij oorspronkelijk dominé was en behalve journalist ook politicus en partijleider.
Maar dat doet van het feit niets af, dat de predikant als prozaschrijver, als bijdrager van
artikelen in dag -, week- en maandbladen, in den regel toch nog minder uitblinkt dan de
artist. Zijn theologisch geschoolde denkwijze heeft, in wat hij schrijft, bijna steeds die
stichtelijkheid tot resultaat, waarvan men nu juist in het vlotte en vluchtige, maar toch
stevig geconstrueerde artikel niet veel hebben moet en dat de lezer aanstonds ervaart
als niet op haar plaats. Met moeite kan menig predikant zich slechts enkele schreden verwijderen van de preek. Journalist van professie zijn noch de artist, noch ook de predikant.
Want journalistiek luistert naar zijn eigen wetten en laat zich zonder schade die der kunstwerken noch die der theologie opleggen.
Men heeft de journalistiek wel eens haar plaats aangewezen door haar te classificeeren
tusschen de wetenschap en de kunst in. Van die determinatie is veel waar. Ze is zelfs zoozeer
juist, dat het journalistieke werk, dat zich óf naar het wetenschappelijke betoog óf naar
de zijde van het kunstwerk te véél oriënteert, aan waarde inboet en aan beteekenis verliest.
Van het wetenschappelijke werk heeft de journalistiek het beredeneerde van haar opzet,
de logische betoogtrant, de expositie der argumenten. Van het kunstwerk neemt het
veelal de bewogenheid, de persoonlijke stijl, de keuze van beelden en vergelijkingen over.
Wetenschap, journalistiek en literatuur kennen hun eigen prozawetten en behooren die
te gehoorzamen, op straffe van inferieur te worden.
Richt het journalistieke betoog zich al te eenzijdig naar het wetenschappelijke, dan wordt
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haar proza droog, dor, ongenietbaar, zoodat niemand het leest.. Oriënteert het zich naar
het I iterai r-aesthetische al te sterk, dan gevoelt de lezer aanstonds, dat een bijzaak hoofdzaak dreigt te worden, dan schuift de beelding en ver-beelding zich op de plaats van het
concrete feit en de beschrijving daarvan. journalistiek kent zijn eigen, zeer specifieke taalen stijl-middelen, die zoozeer haar onvervreemdbaar eigendom zijn, zoo nadrukkelijk
haar waardigheid hoog houden, dat zoowel het wetenschappelijke als het artistieke werk
meer of minder in discrediet dreigen te geraken, wanneer zij de allures der journalistiek
aannemen.
De lezer zal bemerkt hebben, dat wij niet slechts bezig waren, eenige misverstanden uit
den weg te ruimen, doch dat we onderwijl beproefden, de gebieden van literatuur en
journalistiek te omgrenzen door van beiden het heel eigen karakter en ook de onderscheiden
aard te beschrijven.
Wij moeten nu, alvorens tot de kern der zaak te komen, nog op één belangrijk feit, of
beter, op een eigenaardig verschijnsel de aandacht vestigen. Het behoort tot het terrein
van de Christelijke letterkunde en we willen het bezien, omdat het ons helpen kan, l iteratuur en journalistiek des te scherper van elkander te leeren onderscheiden op haar eigen
kwaliteiten en zoo te leeren waardeeren.
Het verhalend prozawerk, dat het publiek door de verschillende uitgevers van Christelijke werken wordt aangeboden, is zeer ongelijk van waarde. De critiek, zooals die in onze
periodieken en dagbladen wordt beoefend, onderscheidt die waarde natuurlijk zeer wel
en laat dan ook niet na, aan te geven, welke verhalen en romans zij wèl, welke ze niet
geslaagd acht. Minder algemeen wordt in zulke critische bijdragen en recensies een poging
gedaan om helder uiteen te zetten, om welke redenen een bepaald boek waardeering
verdient of afkeuring.
Het is hier niet onze taak, in te gaan op de vraag, waaróm de boekbesprekingen in de
Christelijke pers heel vaak critisch zoo zwak zijn, doch het feit als zoodanig is bekend en
wij memoreeren het slechts terloops. In den regel volstaat de beoordeelaar met, in meer
of minder lyrische bewoordingen, zijn ingenomenheid te betuigen of somt hij, vrijwel
zonder systeem, de bedenkingen op, die tijdens de lectuur van het boek, bij hem zijn opgekomen. Een geliefde onderscheiding, in zwang bij zulk critiseeren is dan die tusschen
e t h i s c h en a e s t h e t i s c h. Ja, zegt de beoordeelaar, literair, aesthetisch verdient
de roman van A of B waardeering, doch ethisch valt er wel wat op af te dingen. Hij bedoelt dan, dat hij het werk als literatuurproduct „goed" acht (in den regel laat hij ons in
het duister tasten, op grond waarvan hij tot die conclusie komt), doch dat er theologisch,
precieser gezegd : d o g m a t i s c h, geringe of ernstige bezwaren tegen zijn in te brengen.
Die onderscheiding tusschen ethisch en aesthetisch is op zichzelf niet juist. Doch dat willen
we hier thans minder in het centrum stellen dan het feit, dat vele recensenten er een
soort „kapstok" van maken om er den inhoud van hun boekbespreking aan op te hangen.
Heeft de criticus zijn onderscheiding getroffen, dan meent hij eerst rustig het literaire gehalte te kunnen bepalen en vervolgens, buiten verband daarmee, de roman of het verhaal
op zijn z.g. leerzuiverheid te beproeven. Natuurlijk trekt zooiets de geheele critische arbeid
totaal scheef, eenvoudig omdat een roman naar vorm en inhoud een éénheid is en slechts
in zooverre geslaagd, als die eenheid bestaat en bewaard is.
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Welke is nu de fout in zulk recenseeren ? De boekbespreker blijkt, gezien zijn onderscheiding, een Christelijke roman te beschouwen als het product eener samenwerking.
De criticus ziet het boek óf als het verhaal van een prediker óf als de preek van een
schrijver. Sommigen zeggen het dan ook ronduit, dat het verhaal de Christelijke levens- en
wereld-beschouwing behoort te dienen en uit te dragen of te verdedigen en zij meten de
waarde van het boek, dat ze in handen hebben af naar het antwoord op de vraag, of het dat
doet.
En nu zijn we tegelijk op een punt, vanwaar we een essentieel verschil tusschen journalistiek en literatuur kunnen belichten.
Is de soort critiek, welke we met een paar zinnen poogden te karakteriseeren, juist, dan
behoort een roman of verhaal de preek te zijn van den auteur. Dan b e s c h r i j ft het
boek Christelijk of niet - Christelijk leven, dan b e t o o g t het, dat, waarom en hoe de
Christelijke levens -en wereld b e s c h o u w i n g superieur is aan andere levens- en
wereldbeschouwingen, dan benadert het een afgerond levensfragment met behulp of door
middel van een b e t o o g, een b e s c h r ij v i n g. Dan kan de vraag gesteld worden naar
de kwaliteit van dat betoog en die beschrijving, doch goed beschouwd is dit altijd maar
een vrijwel onbelangrijke, in elk geval secundaire vraag, want wat de waarde van het boek
bepaalt is de evangeliseerende of apologetische inhoud ervan.
Evenwel, als dit alles juist is, mag er geen sprake zijn van literatuur, doch biedt zulk een
roman journalistiek. Want betoogen en beschrijven, argumenteeren en aanwijzen behooren zuiver tot de journalistiek. De literatuur, het literaire kunstwerk stijgt juist te
hooger in waarde, naarmate het minder van deze categoriëen gebruik maakt, doch in de
plaats daarvan uitbeeldt, toont in z'n werking, suggereert.
Een literaire roman wordt juist daarom als een kunstproduct beschouwd en gewaardeerd,
omdat het géén levens- en wereld b e s c h o u w i n g huldigt, beredeneert, predikt of
aanwijst, doch hetzij een levens- en wereld- a a n v a a r d i n g dan wel een levenskritiek of levens - verwerping ver - beeldt.
Om nog even tot onze Christelijke letterkunde terug te keeren : het meerendeel der
romans en verhalen, welke ons als Christelijke literatuur wordt aangeboden blijkt, bij
goed toezien en duidelijk onderscheiden, Christelijke journalistiek te zijn. Lectuur inplaats
van literatuur.
Daarmee wil niet gezegd zijn, dat werkelijk goede Christelijke journalistiek in verhaalvorm zijn plaats en waarde niet zou bezitten ; integendeel, we kunnen wijzen op verhalen
en geschiedenissen, romans dus (al zijn het er maar weinige), waarin de Christelijke bekeering
of waarin het Christelijke leven-i n-de-practi j k wordt beschreven, zonder dat men er zich
aan behoeft te ergeren, dat het werk al te veel heeft van een tractaatje of een propagandageschrift. Apologie, Evangelisatie, stichting in den goeden zin, kunnen zeer wel met behulp
van het verhaal worden gediend en er kan geen enkel redelijk bezwaar bestaan tegen het
feit, dat het verhaal of de verhaal-vorm journalistieke diensten bewijst.
Maar, al bezit dan de literatuur geen recht op het monopolie van het verhaal als zoodanig,
het neemt in de literaire kunst toch wel een geheel andere plaats in dan in de journalistiek
en de lectuur. De literaire roman wil noch betoogen noch aanwijzen, wordt niet ontworpen
of geschreven met de vooropgestelde bedoeling een leer, een systeem, een stelling te ver325

dedigen of er de juistheid en waarheid van te propageeren. De kunstenaar, die gedwongen
wordt, dat te doen, levert van stonde af aan geen artistiek werk meer, doch is journalist
geworden. De bewijzen voor dat feit vindt men in de literatuur van Sovjet- Rusland zoo
goed als in die van het Derde Rijk. Het verhaal, de fabel, zooals het met een technische
term heet, vervult in de literatuur geen heerendiensten, noch is ondergeschikt, doch
een essentieel deel van het geheel. Men kan het niet afzonderlijk stellen en nog veel minder
zien als een betoog in een bepaalde richting. Het bedient zich van bepaalde stijl- en beeldingsmiddelen, waardoor het wordt, wat het is : de herschepping van een levensfragment,
zoo als dat door de artistieke fantasie van den kunstenaar is „gezien ".
Dit is het criterium van literaire kunst : ze zoekt leven te h e r s c h e p p e n en door
middel van de herschepping te doen kennen naar aard, structuur en gerichtheid. Daartegenover is het criterium van journalistiek niet de herschepping doch de beschrijving
en daarmee dient zij vorming van een openbare meen i ng.
De literaire arbeid is te omschrijven als een „doen kennen ", de journalist wil echter „bekend maken ". Daarom gaat de literaire kunstenaar voortdurend uit van de waarheid en
de journalist van de werkelijkheid. De journalist houdt zich aan wat actueel en concreet
is, de kunstenaar gaat uit van het altijd blijvende en ideëele.
Beiden, de kunstenaar èn de journalist hebben „het leven" tot object, beiden willen het
begrip van en het inzicht in het leven verdiepen en verbreeden. Wanneer de literaire
kunstenaar hetgeen hij omtrent het leven gezien en ervaren heeft, in een roman herverbeeldt, localiseert hij dat min of meer toevallig in bepaalde sujetten, zooals zij compareeren in een bepaald milieu en leven in een bepaalde constellatie. In zekeren zin is voor
hem al, wat strikt behoort tot de fabel van zijn boek het gewaad, waarin de waarheid
zich hult. Wat hij te zeggen heeft omtrent inhoud, zin en strekking van het leven behoudt
waarde, ook zonder juist die kristallisatie in de fabel. Het leven, zooals hij, de kunstenaar,
dat beschrijft, verbeeldt, heeft niet in de werkelijkheid alzoo geëxisteerd, doch „kan"
de gestalte aannemen, welke ze in zijn herschepping heeft verkregen en is dus „waarheid ".
Aan die „waarheid" is de artist allereerst gehoorzaamheid verschuldigd en indien zijn
kunst een dienende taak heeft dan is het de dienst der waarheid. Elke kunstenaar, die
zijn herschepping van de waarheid verwringt ten nutte van een programma, een leer of
een theologie is een leugenaar en heeft den naam van kunstenaar reeds verspeeld.
Ook voor den journalist en in de journalistiek staat „het leven" in het centrum. Doch wat
de kunstenaar, dank zij de hem gegeven gaven, zoekt te herscheppen, poogt de journalist
te beschrijven en door middel van die beschrijving te ontleden en daardoor te benaderen.
Ook de journalistiek, evenals de literatuur, zoekt te „begrijpen ". Maar bij dat zoeken
speelt in de journalistiek niet de scheppende verbeelding, de kunstenaars- intuïtie de belangrijkste rol, doch het intellectueele inzicht, het scherpe, ontledende verstand gaat
voorop en de intuïtie staat op de tweede plaats. Zoo zijn in het kunstwerk elementen
aan te wijzen, welke voor de journalistiek onmisbaar zijn en bezit het journalistieke werk
eigenschappen, die ook aan het kunstwerk eigen moeten zijn.
Het product van de literaire kunst zijn de roman en de novelle (hier afgezien van het
gedicht!) het product der journalistieke werkzaamheid is het artikel, het essay. Het
teekent een dwaze overschatting van de waarde ervan, zoo men het werkstuk van den
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kunstenaar, alleen omdat het kunst is, hooger aanslaat dan het werkstuk van den
journalist. De kunst, zoomin als de journalistiek vormen cardinale en centrale punten in
het menschelijk bestaan, waar omheen het leven zich immer wentelen zou. Stellig
heeft het kunstwerk, ook het literaire, heel belangrijke beteekenis voor ons
persoonlijke en gezamel i j ke leven. Stellig is het een der hoogste uitingen van dat leven.
Doch laat ons niet voor de kunst -- en dus ook niet voor de literatuur -- knielen
alsof het de hoogste waarde in en van het leven vertegenwoordigt. Dat doet ze voor
millioenen zeker niet en degenen, die meenen, dat het voor hen wèl het geval is, hebben
het mis. Niet de „kunst" moet „gediend" worden, doch in en door de kunst het leven
en de waarheid daarvan. De miskenning der journalistiek, welke haar nog al eens ten deel
valt van de zijde van kunstvereerders heeft in ieder geval dit goede tot resultaat, dat haar
beoefenaars niet gemakkelijk hoogmoedig worden zullen of pretenties zullen krijgen,
welke hen slechts kunnen ontsieren.
Men heeft gemakkelijker den naam „kunstenaar" dan men dien van „journalist" verkrijgt.
Of men logisch en psychologisch-zuiver denken kan, knap styleeren, bekwaam schrijven
kan, een breede detailkennis bezit en een diep inzicht in feiten en verschijnselen heeft,
het wordt bij journalistieken arbeid zoo heel spoedig duidelijk. En dus is het ook vrij gemakkelijk en snel te onderscheiden, of men deze bekwaamheden...... niet bezit. Hoevele,
graag gelezen, in de pers als kunstproducten gekwalificeerde romans kunnen den scherpen
toets niet doorstaan, die aan menig couranten- of tijdschriftartikel wordt aangelegd !
De journalistiek en de literatuur hebben beiden het leven tot object, zeiden we al.
Daarom zijn ze strikte gehoorzaamheid schuldig aan hun roeping, de waarheid van het
leven te dienen. Beiden doen dat op hun eigen wijze, beiden zoeken die waarheid te benaderen langs verschillende wegen.
Wij wilden slechts die wegen aanwijzen en tevens een paar van de misverstanden uit den
weg ruimen, die verhinderen om taak en waarde van journalistiek en literatuur zuiver
te zien en te onderscheiden.
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H. M. VAN RANDWIJK

RECIDIVIST
Zoo was die man, zijn naam ben ik vergeten,
maar wat waar is moet worden gezegd,
zeven maal heeft hij in de bajes gezeten
en toen hij doodging heeft niemand hem afgelegd.

Zijn moeder was een hoer, moest ik later hooren
en zijn vader heeft hij nimmer gekend,
en de eerste liefde, die hij ontving, was van een gore
schlemiel, die hem opnam in zijn bent.
Wie meer wil weten moet gaan naar de rechtbank,
want daar staat het in geuren en kleuren vermeld,
zeven maal heeft hij in de bajes gezeten,
en de achtste maal zat hij tusschen twee bumpers bekneld.
Maar één van zijn vrinden
Toen was hij dood.
heeft op zijn graf deze woorden gezeid,
dat hun makker altijd „Ons- Lief- Heertje" beminde
en nu vrij was tot in eeuwigheid.
En niemand kan zeggen : Dit is een leugen,
want niemand van ons heeft naast hem gestaan
en het hemelrijk is voor hen die niet deugen
en voor zondaars is Christus doodgegaan.
En zoo gij dien man hebt veracht in dit leven,
vreest niet als ge hem hierboven ontmoet,
want de dief en de burger zijn er om 't even
twee zwarten gereinigd, door hetzelfde bloed.

328

ROEL HOUWINK

VERBORGEN ZON

Verborgen Zon, wiens stralen
in deze doode wereld dalen ;
die dooft de late luister
van dit moe geworden leven
tot volkomen duister het is ons lang reeds om het even,
of Gij de wereld nieuwen bloei zult geven.
Als maar dit eene niet vergaat :
dat G' uit het bitter schandhout
hemelschen bloesem slaat !
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WILLEM VAN HOLLAND

KOELIE
Roelie schrikt wakker. Hij hoort stemmen. Hij ziet ook licht tusschen de kier van de
bedsteedeurtjes door. Het trekt een smalle streep over de dekens en de muur naast
hem. 't Is dus nog nacht. Hij luistert met z'n oor voorzichtig bij de kier. Moeder praat
tegen iemand. Even later weet hij dat die iemand opoe is. De klank van haar oude, goede
stem geeft hem moed. Als opoe er is, durft hij altijd meer dan anders. Hij duwt het
eene bedsteedeurtje open. Dat kraakt een beetje. De stemmen zwijgen nu. Maar Roelie
durft, want opoe is er. Hij steekt z'n hoofd de groote, vierkante keuken in. Z'n kleine
knuisten steunen op de bedsteerand. Z'n eene oog knippert even tegen het licht. Dan
roept hij, maar zacht omdat het nog nacht is
„Dag, opoe I"
Meteen komt ze naar hem toe gesloft en steekt even dreigend een vinger op. Maar
Roelie weet wel dat hij voor haar niet weg hoeft te kruipen. Opoe is altijd zoo goed
voor hem. Nu buigt ze zich over hem heen en zoent hem. Ze zegt:
„Zoo zeun, bin je al wakker ?"
Roelie knikt en gluurt naar haar op. Er is iets dat hij niet begrijpt. Hij vraagt
„Opoe, wat komt u doen in de nacht ?"
Hij voelt haar eene hand, die altijd beeft, over z'n hoofd strijken. En als ze praat, beeft
haar stem ook een beetje. Ze zegt :
„Jij moete straks mit je moeder mee naar Amsterdam, naar de pervester veur je oog.
En nou kom ik jullie naar de boot brenge".
Roelie blijft haar aankijken. Hij houdt van dat rimpelige gezicht waar nu een paar
tranen langs rollen. Hij probeert er iets af te lezen. Maar dat lukt hem niet. En toch
wil hij het zoo graag weten. Daarom vraagt hij zachtjes
„Opoe, 'k-oef er toch niet te blieve ?"
Hij kruipt wat dichter tegen haar aan. Hij denkt aan de vorige keer, toen moeder
wegging en hij in dat groote ziekenhuis met al die vreemde menschen moest blijven.
De angst daarvoor slaat hem nu opnieuw om 't hart. Opoe probeert hem gerust te
stellen :
„Wel n i n n i k kind, wees maar niet bang. Venevend kom je weer mit je moeder terug.
Zei je me den vertelle wat de pervester zeid' et ?"
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Roelie knikt. Natuurlijk zal hij dat. Maar de twijfel aan z'n terugkeer blijft. Dat hebben
ze de vorige maal ook tegen hem gezegd. Hij glijdt weer weg onder de dekens. Als
hij een beetje teut, komen ze misschien wel te laat voor de boot. Hij gaat dan toch
maar liever naar school. Hij wil weer probeeren te slapen. Meteen hoort hij moeder
zeggen dat het tijd wordt. Ze komt bij de bedstee en slaat de dekens terug. Ze zegt
„Kom er maar uut, Roelie. 't Is zoo tied".
Hij voelt haar warme hand liefkoozend over z'n voorhoofd gaan. Daarvan moet hij ineens
huilen. Hij slaat z'n armen om haar hals. Moeder wacht tot hij wat bedaard is. Daarna
vraagt ze :
„Weerom graai je nou zoo ? J'-oeve deer toch niet te blieve !"
Roelie geeft geen antwoord. Hij laat zich gedwee uit bed tillen. Hij is heelemaal vergeten dat hij teuten zou. Dat komt omdat moeder nu ook ineens begint te huilen. Was
hij ook maar niet begonnen ! Als hij aangekleed is, gaat hij bij opoe staan om een paar
stukjes brood op te eten. Die zegt onderwijl :
„'t Is best mengel i j k dat jullie in Amsterdam je vader nag ziene". Dat geeft hem even
een blij gevoel. Vader is zoo weinig thuis. Hij komt iedere Zaterdagavond, maar iedere
Zondagavond moet hij ook weer weg. Dat komt omdat hier geen werk voor hem is.
Hij begrijpt niet waarom moeder met hem ook niet naar Amsterdam te wonen gaat.
Dat kan hier of daarom zeker niet. Nu staat hij maar wat met z'n vingers in de gaatjes
van opoe haar wollen omslagdoek te peuteren. Hij weet wel dat hij nog ergens op te
wachten heeft nu hij naar Amsterdam moet. Moeder zet een kopje met water voor
hem op tafel. Daarin tingelt licht z'n glazen oog. Voorzichtig doet hij het er in, veegt er
met z'n schoone zakdoek langs en blijft wachten. Opoe merkt het. Ze lacht er om. Ze
tast onder haar rok in een diepe zak. Die zak heeft voor Roelie altijd een zekere geheimzinnigheid. Er komen zoo dikwijls van die onverwachte heerlijkheden uit. Maar
nooit mag hij er zelf iets uit pakken. Als hij dat soms wil, zegt opoe
„Neen kind, van m'n zak moet je afblieve, dat is zooveul as m'n brandkas ".
Nu komt er een krakende, witte puntzak uit.
„Ier", zegt opoe, „dat binnen selette".
„Dank u, opoe ", fluistert Roelie een beetje verlegen.
Lekker, seletten. Hij moet ze meteen onder de lamp even zien. Ze zijn groen en rood
en geel. Hij moet er meteen ook een proeven. De rest mag moeder in de tasch bewaren voor op de boot. Tegelijk merkt hij dat er nog steeds geen kleeren voor hem ingepakt zijn. Dat moet toch wel als hij in 't ziekenhuis blijft. Hij ziet niets anders klaar
liggen dan moeder haar kleine tasch. Toch is hij er nog niet gerust op. Hij gaat naar moeder
toe en leunt zacht tegen haar aan. Hij wil weer vragen of hij daarginds niet hoeft te
blijven. Maar er zit iets in z'n keel, waardoor hij niet kan praten. Langs z'n wangen
biggelen een paar glinsterende tranen neer. Hulpeloos kijkt hij naar opoe. Die zegt bij
zichzelf :
„Stumperd ". En dan tegen Roelie : „Graai jij nou maar niet, zeun. Venevend kom je
ommers weer terug ".
Dan staat ze op omdat het tijd is. Moeder draait de gaslamp uit en met z'n drieën gaan
ze nu de koude, donkere nacht in. Roelie loopt in 't midden. Hij luistert naar het
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harde geluid van hun voetstappen in de stilte. Bij opoe komt er iedere keer een slof
achteraan. Ze praten niet. Alleen zegt opoe :
„Ik oop dat 't op zee goed blieft. In November is 't soms zok raar weer".
Nu in het donker herkent Roelie de huisjes waar ze langs gaan, nauwelijks. 't Zijn niks
dan allemaal rare, zwarte dingen. Nergens is een lichtje. Een paar keer loopen ze bijna
tegen een kar op. Tenslotte zien ze dan toch licht. Dat komt van de boot af. Ze zijn
er nog bezig met laden. 't Is eigenlijk een vrachtboot, maar die ook wel passagiers
meeneemt. Dat is de goedkoopste gelegenheid om naar Amsterdam te komen. Als ze
er zijn, wenscht opoe ze een goede reis en worden ze door de meester aan boord geholpen. Die brengt ze tusschen kisten en vaten door naar de kleine kajuit. Hij steekt
de olielamp aan en pookt het kacheltje op.
„Over een kwartier gane we vare ", zegt hij.
Dan blijven Roelie en moeder alleen. Roelie luistert naar het sissen en bonken van de
stoomlier aan dek. Vlak boven z'n hoofd klossen mannen op klompen. Soms wordt er
iets hard geschreeuwd. Roelie begint te knipperen. Hij wil nog wat slapen. Met z'n
hoofd op moeder's schoot stoort hij zich niet aan dat lawaai daar boven hem. Binnen
een paar minuten hoort hij niets meer. Maar als de stoomfluit gaat, vliegt hij met een
ruk weer overeind. Dat beteekent dat ze gaan varen. Fijn ! Hij kijkt moeder vragend aan.
Die neemt hem nu mee naar boven. Hij mag bij haar tegen de reeling staan en opoe
in de donker gedag roepen. Opoe wacht natuurlijk tot ze weg zijn. De touwen worden
losgegooid. De boot begint te trillen en te stampen. De wal trekt zich langzaam terug.
Roelie kijkt naar de zwarte schim die te wuiven staat. Dat is z'n opoe. De schrille klank
van z'n stemmetje zweeft over het kolkende water heen, ketst tegen de walmuur en
klinkt zwak ergens vandaan terug. Moeder naast hem roept ook. Samen wachten ze dan
op het bekende antwoord. Dat herhaalt zich tot ze de brug en de sluis door zijn en
de haven doorstoomen. Daar is dadelijk al wat meer wind. Overal is nu ook de geur
van touw en teer en water. Roelie kijkt eens naar het bak- en stu u rboord l icht en het
toplicht hoog boven hem. Beneden hem ruischt zacht het water. Precies als ze tusschen
de vuurtjes, die aan weerszijden van het Krabbersgat op de havenhoofden staan, doorvaren, speelt de Drommedaris vijf uur. De klangelende tonen zweven op en neer boven
het water. Soms denkt Roelie dat er een vlak bij hem neerduikt. Dan weer warrelt de
wind ze door elkaar en neemt ze een heel eind mee. Kling-klangele-kloeng. Het wordt
al zwakker. Het waterruischen neemt toe. Daar loeit de stoomfluit nog een daverende
groet, die hol en in golvingen verklinkt. Er komt geen antwoord op.
„Deer gaat Enkuzen weer", zegt de meester, die ook even aan dek gekomen is.
Hij kijkt naar de verdwijnende havenlichten en het zwarte water. Dat doen moeder
en Roelie ook. Ze staan daar ieder met eigen gedachten. Ergens uit de onbekende donker
klinken een paar slaperige mannenstemmen. Een paar gebromde woorden. Een lange
geeuw. Roelie voelt zich door het windje een paar fijne schu i mspatjes in z'n gezicht
gooien. Hij proeft de smaak van het zitten zeewater. Als ze in de verte de zacht-klingelende belboei passeeren, daalt de meester weer in de machinekamer af. Met z'n hoofd
nog net boven de ijzeren omranding, zegt hij :
„cane jullie _maar naar beneden. 't Wordt ier veulste koud ".
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„ arr , zegt moeder.
Ze pakt Roelie bij de hand en neemt hem mee. Beneden wil ze hem een selet geven,
maar hij heeft er geen zin in. Hij zit stil voor zich te kijken, dicht tegen haar aan. Hij
denkt weer aan het ziekenhuis. Als hij er toch maar niet hoeft te blijven.
„Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet ", zingt het tenslotte in z'n hoofd op de maat van
het schroefgestamp.
Naar dat stampen zit hij almaar te luisteren en naar het meesidderen van een deurtje.
Hij duwt er eens met z'n hand tegen. Dan houdt het op. Hij weet dat achter dat deurtje
een kooi is. Daarin heeft hij een keer geslapen. In 't ziekenhuis hebben ze witte, ijzeren
ledikanten. Hij huivert bij de gedachte er aan. In zoo'n ledikant moest hij niet één
keer, maar wel drie weken slapen. Hij grijpt moeder's hand en duwt z'n gezicht tegen
haar aan. Om z'n mond komt af en toe een zenuwachtig beven. Moeder strijkt over z'n
haar. Ze vraagt :
„Weerom wil je nou geen selet èwe ?"
„Ik èw geen zin ", zegt hij.
Z'n stem breekt door tranen. Zoo blijft hij de volgende uren zitten. De angst drukt
in z'n beenen en nijpt in z'n keel. Hij wil het wegslikken, maar dat gaat niet. Het zit
als vastgezogen. Als hij nou goeie oogen had, dan hoefde hij niet bang te zijn. Daar blijven
z'n gedachten stil bij staan. Een oplossing is er niet. Het machinegedreun trilt zachtjes
door hem heen. Hij hoort de stoomfluit. Dat is voor de Oranjesluizen. Ze schutten.
Varen verder. Roelie weet dat het einde van de reis nu nadert. Hij heeft geen zin
om boven te gaan kijken. Hij zou wel willen schreeuwen. Hij neemt zich voor om straks
alles wat hij te pakken kan krijgen, vast te houden. Maar als ze dan aan de steiger
liggen, loopt hij zonder verzet aan moeder's hand mee. Ze komen langs schepen en
straten met groote winkels. En overal snorren er auto's. Ze moeten soms hard loopen
om naar de andere kant van een straat te komen. Hij begrijpt niet hoe moeder in zoo'n
groote stad, met zooveel straten, de weg weet. Hij begrijpt ook niet dat al die menschen
hier nou wonen. Voor hij 't weet, zijn ze bij het ziekenhuis. Ze gaan eerst door een
poortje en komen dan door een groote deur in de wachtkamer. Er hangt een echte
ziekenhuislucht. Niks lekker vindt Roelie dat. Achter een tafel zit een man met een
witte jas aan. Dat noemen ze een broeder. Roelie heeft een hekel aan hem omdat hij
soms zoo tegen moeder snauwt. Als hij maar durfde, dan zou hij die kerel zoo een
klap in z'n leelijk, wit gezicht geven, of op z'n glimmende kale kop. Ze gaan zitten
wachten vlak bij een deur. Roelie weet dat daarachter de professor in z'n grijze jas zit.
Dat is een groote, aardige man. Die doet nooit kwaad tegen moeder. En die heeft altijd
zoo'n vriendelijke stem. Van hem houdt Roelie eigenlijk wel. Hij kijkt naar de deur. Er
schreeuwt een kindje achter. Hij gelooft dat die nog wel erg klein zal zijn. Vlak bij
zit een vrouw te huilen.
„Zou 't eur kindje weze ?" denkt Roelie.
Voorzichtig gluurt hij naar de vrouw. Op haar hoed staat een veer die almaar zachtjes
heen en weer zwaait.
„Komt die uut de steert van en 'aan ?" vraagt hij aan moeder.
Maar die fluistert dat hij stil moet zijn. Er komen menschen uit de deur met witte en
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zwarte lappen voor hun oogen. Die mogen allemaal weer weggaan. Zou hij straks ook
weg mogen ? Daar wordt z'n naam afgeroepen. Moeder gaat met hem de deur binnen.
Nu is hij in de zaal waar allerlei rare dingen staan en borden met letters hangen. De
professor komt hem dadelijk halen. Met hem durft Roel ie wel meegaan. Hij moet op
een hooge stoel zitten. De professor staat naast hem met z'n eene been op een sport.
Hij bekijkt Roelie z'n oog, begint er dan over te vertellen aan anderen. Naar hem
luistert Roelie beter dan naar de juffrouw op school, maar hij begrijpt er niets van.
't Zijn allemaal van die rare, wijze woorden. Later moet hij mee in een donkere kamer,
waar kleine lampjes branden. Daar zet de professor een soort kijker op.
„Net een lange, zwarte varkessnuut", denkt Roelie.
Telkens moet hij er bijna om lachen. Als hij denkt dat de professor het gemerkt heeft,
krijgt hij een kleur tot achter z'n ooren. Hij zou graag weg willen kruipen achter de
donkere gordijnen die er hangen. Maar dat kan niet. Hij moet heel stil blijven zitten,
anders wordt de professor misschien wel boos op hem. Hij laat zich geduldig spiegelen.
Hij kijkt omhoog, omlaag, opzij ; net naar het hem gezegd wordt. Soms ook naar de
professor z' n neus of z'n ooren. Dan wordt het nog moeilijker voor hem om niet te
gaan lachen. Hij bijt z'n tanden op elkaar, tot ze er pijn van doen. 't Is ook allemaal
zoo raar. Maar eindelijk brengt de professor hem gelukkig weer naar moeder terug. Roelie
weet dat hij nu bijna weg zal mogen, of...... Hij pakt moeder's hand, en terwijl die
nog even met de professor praat, gaat hij vast in de richting van de deur staan. Evengoed hoort hij alles wat er gezegd wordt. Z' n oog is wat vooruitgegaan. Hij mag een
keer minder per dag gedruppeld worden. Over zes weken nog maar eens terug komen.
De professor draait zich om. Meteen trekt Roelie moeder mee naar de deur. Ze loopen
de wachtkamer door naar buiten en het poortje uit. Die naarling van een broeder kan
Roelie op 't oogenblik niks schelen. Hij zou wel willen schreeuwen van plezier omdat
hij weer mee naar huis mag. Ineens schiet hem wat te binnen. Hij vraagt
„Moe, krig ik nou een Belet ?"
En als moeder hem er een geeft, zegt hij met een trilling van innig geluk in z'n stemmetje:
„Nou gaan ik toch weer lekker mee naar 'uus".
Onder 't loopen heeft hij nu wel duizend vragen. Over de trams en de auto's. Of die
hooge huizen met de storm nooit omwaaien en waar al die menschen wel heen moesten
als 't nou ineens hard begon te regenen. Moeder heeft overal een antwoord voor. Hij
kijkt eens bij haar op met een mengeling van verbazing en ongeloof in z'n gezicht. Hoe
weet moeder dat toch allemaal ? Of zegt ze zoomaar wat om hem tevreden te stellen ?
Hij weet het niet. Wel weet hij dat ze om vijf uur weer met de boot naar huis gaan.
Hè, was 't maar vast vijf uur ! In een koffiehuis eten ze hun brood op. Hij krijgt er een
groote kop chocolademelk bij. Dat vindt hij al lemenschel i j k fijn. Hij vraagt moeder
of de man die het gebracht heeft soms ook een broeder is. Hij heeft net zoo'n witte jas
aan. Maar moeder geeft hem een naam waar hij niks van begrijpt. Hij blaast eens in
z'n kop en begint dan voorzichtig te drinken. 't Is heet. Hij knijpt er z'n oogen stijf
bij dicht. Hij weet eigenlijk zelf niet of hij dat nou doet omdat het zoo heet of omdat
het zoo lekker is. In ieder geval is z'n kop leeg als hij nog aan z'n brood moet beginnen.
„Ik èw m'n sukela al op", zegt hij mistroostig.
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Moeder lacht. Ze is blij omdat z'n oog wat vooruitgegaan is. Ze zegt : „Nou eerst ete,
den krig je der straks nag ientje".
Met dat vooruitzicht begint hij nu haast te maken. Hij heeft er lekker ook een snee
krentenbrood bij. Onderwijl kijkt hij eens rond naar de andere menschen die erzitten.
Hij vindt het raar dat bijna niemand hier een pet draagt. Bij hun hebben alleen maar de
deftige menschen een hoed op. En wat nog gekker is, de vrouwen hebben hier kousen
aan waar je doorheen kijken kan. Roelie is blij dat moeder er tenminste niet zoo raar
bij loopt. Hij zit af en toe stilletjes inwendig te lachen. Morgen zal hij het aan Kees Post
en de andere jongens vertellen. Nu heeft hij z'n brood op en moeder vraagt aan de
man met de witte jas om nog een kop chocolademelk voor hem. 't Is toch eigenlijk wel
fijn zoo'n dagje naar Amsterdam. Weer zit hij te blazen en voorzichtig te proeven. Hij
houdt de kop met twee handen vast. Stel je voor dat hij hem eens liet vallen ! Dat
zou toch eeuwige zonde zijn. Maar daar past hij wel voor op. Hij heeft z' n ellebogen op
de rand van het tafeltje geplant, z'n beenen zwaaien luchtig van voren naar achteren.
Telkens moet hij er weer aan denken dat ze om vijf uur met de boot naar huis gaan.
Opoe zal wel staan te wachten. Die wacht altijd als hij naar de professor geweest is.
In gedachten ziet hij haar gezicht voor zich. Er ligt blijdschap in, omdat z'n oog wat
vooruit gegaan is. Nu zal ze hem van plezier vast nog wat geven. Roelie zet de kop
neer en leunt tegen moeder. Hij is moe. Zachtjes vleit z'n hoofd zich aan haar borst.
Hij merkt het zelf niet. Hij slaapt al. Moeder bladert in een tijdschrift dat op hun
tafeltje ligt. Ze bekijkt de platen en leest hier en daar een stukje. Onderwijl rust haar
eene hand op z'n blond, springerig haar. Dat haar wil nooit goed blijven zitten. Het
wijst naar alle kanten. Moeder houdt van dat haar omdat het van Roelie is. Ze voelt
zich nu zoo dankbaar. Ze heeft weer hoop dat het met z'n oog misschien toch nog
goed komt. Ze kan de gedachte niet verdragen dat hij alles zal moeten missen. Haar
oogen glijden van het blad naar Roelie z'n gezicht.
„Blind", denkt ze. „Voor altijd in donker ".
Maar dadelijk voelt ze dan weer de blijdschap om de woorden van de professor. Vooruitgegaan. Ze kan niet nalaten om Roelie even een zoen op z'n voorhoofd te geven. Hij
wordt er niet wakker van. Z'n gezicht is warm en z'n kleine, gebalde knuist rust in
haar schoot. Als het van moeder afhing, zou ze hem zoo nog wel een heele poos laten
slapen, maar ze durft hier niet al te lang blijven. Daarom maakt ze hem weer wakker.
Een beetje verwonderd wrijft Roelie z'n oogen uit. Dan herinnert hij zich weer waar
hij is. Hij kijkt toe hoe moeder betaalt en nieteens veel van een gulden terug krijgt.
„Wat een afzetter ", denkt hij, „veuls teveul veur zo'n paar kommetjes sukela".
Ze loopen de straat weer op. Het is een beetje gaan misten. Dat geeft Roelie een
vreemde beklemming. 't Wordt tusschen al die hooge huizen nu zoo gauw donker.
Zwijgend loopt hij naast moeder mee. Hij wou maar dat het vast vijf uur was. 't Lijkt
wel of de tijd nu juist veel langzamer gaat. De mist wordt dikker. Er worden lampen
aangestoken. Steeds meer lampen. Voorzichtig en met veel getoeter schuiven de auto's
nu voorbij. Hun lichten lijken groote, wazige vlekken, die ineens bij je zijn. Moeder
zegt dat ze maar vast naar de boot zullen gaan. Daar is Roelie in z'n hart blij om. Als
hij eerst maar uit die rare duistere drukte is. Eindelijk zijn ze bij de steiger. Voorzichtig
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scharrelen ze aan boord. Het werk is zeker al klaar, want er is geen man aan dek. Als
ze dan het kajuittrapje afgaan, juicht Roelie ineens
„Deer is vader !"
Hij bonst tegen het deurtje en tuimelt naar binnen. In dezelfde vaart klautert hij tegen
vader op en roept triomfantelijk
„Vader, ik bin veuruutgaan !"
Hij gaat op vader z'n nek zitten en trekt, louter uit vreugde omdat hij weer naar huis
mag, aan vader's haar. Die weert hem lachend af. Hij pakt hem bij een arm en een
been en zwaait hem in een boog naast zich op de vloer. Roelie schatert van plezier.
„Wat is vader toch stark" denkt hij bewonderend. Hij wil dit spelletje nog een keer
herhalen, maar nu mag hij niet meer. Moeder gaat vertellen wat de professor precies
gezegd heeft. Dan staat Roelie stil tegen vader aan. Die heeft de reuk van versche teer
bij zich. Op z'n eene knie hangt z'n pet en hij rookt uit een korte, houten pijp. Roelie
kijkt naar de rook, die tegen de lage zoldering uiteen warrelt en naar de scheurtjes in
de pij pekop.
„As vader jerig is, den krigt ie van mijn een nije pijp uut m'n spaarpot ", neemt hij zich
voor.
„Ik èw ok lekker twee komme sukela 'ad", fluistert hij in vader z'n oor.
Maar die schenkt daar nu geen aandacht aan. Hij luistert naar moeder. In z'n oogen is
een lichtende vreugdeglans. Als moeder zwijgt, kijkt hij even omhoog. Dat doet Roelie
dan ook maar. Dan zegt hij :
„Nou moeder, deer bin ik ag-'res blied om ".
De meester die ook zwijgend toegeluisterd heeft, knikt instemmend. Met genepen oogen
tuurt hij aandachtig voor zich op het tafelblad. De anderen van het personeel zijn aan wal.
Hij houdt niet van die drukte. En hij heeft ook geen geld voor drank over. Hij blijft
't liefst maar een beetje dicht bij z'n machine. Nu gaan ze over allerlei andere dingen
praten. Roelie blijft luisteren. Onderwijl voelt hij eens in vader z'n zakken. Daarin vindt
hij een mooi bolletje dun touw en een paar glimmende spijkers.
„Mag ik dat èwe ?" vraagt hij.
Vader knikt. Hij laat deze nieuwe schatten in de punt van z'n broekzak glijden. Dat
touw kan hij mooi gebruiken als hij met Kees Post krabben gaat vangen in de haven.
Maar dat vertelt hij niet. Als vader dat wist, zou hij het vast niet mogen hebben. En die
mooie gladde spijkers zijn ook wel ergens goed voor. Dan duikt hij in het donker
onder de tafel weg. Hij hoort dat ze het over Teunis van manke Jaap hebben.
„Die verzuupt ok alles ", zegt de meester.
En vader bromt :
„Nou, en z'n vrouw, die ziel, krigt wat een klappe van -'m ".
„Wat een gemeene kerel", denkt Roelie.
Hij kent Teunis van manke Jaap wel. Hij is bang voor hem omdat hij zoo vaak dronken
is. En voor dat gevloek. Maar nu luistert Roelie niet verder. Vlak bij hem zijn de meester
z'n beenen. Die hebben z'n belangstelling opgewekt. Ze zijn dik en krom. En als de
meester praat, wiegelen z'n knieën steeds heen en weer. Roelie blijft er naar kijken.
Hoe harder de meester praat, des te vlugger gaan z'n knieën. Een enkele keer stampt
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hij ook met z'n voet op de grond. Dat bonst hard met zoo'n groote, vetleeren schoen.
Ineens ontdekt Roelie boven die schoen een klein, wit vlekje. Hij komt wat dichter bij
om beter te kunnen zien. Z'n neus raakt bijna de broekspijp die naar olie stinkt. Maar
nu weet hij dat het een gaatje in de meester z'n sok is. Z'n hand wriemelt al in z'n
broekzak naar een van de spijkers. Goed dat hij die van vader gekregen heeft. 't Is nou
net een mooie gelegenheid om er gebruik van te maken. Daar heeft hij er een te pakken.
Voorzichtig komt hij met z'n hand naar het gaatje toe. Hij knijpt er z'n eene oog half
bij dicht. Op die manier kan hij beter zien. Maar iedere keer als hij prikken wil, begint
de meester z'n been juist weer heen en weer te schudden. Hij probeert het tien -,
vijftien -, twintigmaal. Het lukt niet. Hij wil de spijker weer wegbergen. Maar er is iets
dat hem weerhoudt. Hij voelt zich kwaad worden op dat akelige, beweeglijke been. Hij
zal er toch in prikken. Ineens schiet z'n hand vinnig uit. De spijker glist door de sok.
„Deer den", zegt hij hardop.
Maar meteen tuimelt hij achterover onder de tafel uit, omdat die andere vetleeren
schoen ineens vlak bij z'n neus is. Hij hoort de meester ook hard „verrek !" roepen.
Het zweet breekt hem van schrik plotseling aan alle kanten uit. Van over de tafel ziet hij
nu een dreigende vinger van de meester. Die is al net even dik en krom als z'n beenen.
Maar hij ziet ook dat de meester gelukkig toch lacht.
„Jou doogeniet", zegt die nu. Je moete me niet in m'n biene steke".
Moeder tilt hem van de grond en slaat het stof van z'n Zondagsche pakje.
„Weer dee je dat mee ?" vraagt ze.
„Met een spieker ", zegt Roelie zacht.
Schuins gluurt hij naar vader, maar die hoort gelukkig niks, die praat alweer. Z'n hand
met de spijker houdt hij diep in z'n zak.
„As je 't nag-'res doene, pak ik -'m af ", waarschuwt moeder.
Dan glipt hij weg naar een hoek van de kajuit. Hij zit daar nu achter de rug van de
meester. Aldoor moet hij weer naar die beenen kijken. In z'n gezicht trilt verborgen
napret. 't Ging toch leuk. Maar nu hoort hij gerucht aan dek komen. Zware voetstappen
en bromstemmen. Boven z'n hoofd is even het zoevende geluid van iets dat verschoven
wordt. Dan komen de voetstappen het kajuittrapje afbonken. Rooie Dirk komt binnen
en Riekel van Hein en Kees de prater. Ze hebben ruige, verweerde koppen. Ze knipperen even tegen het licht van de vroeg aangestoken olielamp. Verlegen kruipt Roelie nog
wat dieper in z'n hoek weg. Hij hoopt maar dat ze geen erg in hem hebben. Ze zijn gelukkig dadelijk met vader aan de praat. Op de kachel staat een keteltje koffie. Daaruit
schenkt de meester nu zes kommen vol. Die kommen zijn wit en rond en zonder oor.
Er zit een voetje onder. Lichte dampwolkjes trekken omhoog en zweven om de lamp.
Daar vermengen ze zich met de pijperook. Roelie kijkt naar rooie Dirk, die z'n mond
aan de koffie brandt en daarom vloekt. De anderen lachen er om. Behalve moeder. Die
zit zwijgend in haar schoot te staren. Roelie zou wel naar haar toe willen, maar zoolang
die kerels er zijn, durft hij niet goed. Gelukkig gaan ze weer gauw weg. De meester ook.
Nu staan op tafel de leege kommen. Roelie komt eerst in moeder's kom kijken, dan
in die van vader. Hij heeft ook zin in koffie. Maar er zit niets meer in. Zou het keteltje
al leeg zijn ? Hij gaat met z'n neus vlak voor de tuit staan en snuift.
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„Wil je ok een beetje koffie ?” vraagt moeder.
Hij knikt en ziet toe hoe moeder in haar kom schenkt. Meteen schuift vader ook nog
een keer bij. Roelie vindt het fijn om uit zoo'n groote kom zonder oor te drinken. Hij
slurpt er net bij als vader. Als vader z'n kom leeg heeft, likt die met z'n tong langs
z'n snor. Dat zal Roelie later ook doen. Nu ze nog met z'n drieën zijn, blijft hij stil
zitten luisteren naar wat vader en moeder bepraten. Onderwijl knabbelt hij op de seletten
die hij uit moeder haar tasch heeft gehaald. Hoe langer je eerst op die dingen zuigt,
des te taaier worden ze. Aan dek is nu het lawaai van de mannen. Ze stampen en
schreeuwen en bonken met kisten. Onder het gedreun hangt de lamp af en toe te trillen.
Naar dat alles luistert Roelie ook. Het is iets dat hij niet iedere dag hoort. Als hij een
man is, wil hij ook op een boot varen. Hij zal dan net zoo'n mooie pet opzetten als
Kees de prater. Zoo'n pet met een gladde klep. En dan mag hij ook fijn uit een pijp
rooken en pruimen. Ineens griezelt hij even omdat hij nu bedenkt dat hij stilletjes weleens gepruimd heeft met Kees Post. Die had wat tabak uit de doos van z' n vader meegenomen. En dat was toch eigenlijk niks lekker. Je werd er zoo raar en draaierig van.
Maar als hij een man is, zal het wel beter gaan. Alle mannen doen het. Van vader mag
hij ook weleens een paar haaltjes aan z'n pijp doen. Dat vindt hij wel lekker. Maar
moeder wil het eigenlijk liever niet hebben.
„Dat komt natuurlijk omdat ze een vrouw is", denkt Roelie, „die binne wel meer een
beetje flauw ".
Hij zou best zelf een pijp willen hebben. Net zoo'n mooie kromme als opa. En dan natuurlijk
ook een koperen tabaksdoos. Maar die dingen kosten een heeleboel geld en dat heeft
hij niet. Z'n spaarpot mag hij niks uit halen. Jammer. Van plotselinge schrik knijpt hij
in moeder's arm. De stoomfluit loeit daverend. Hij staat daar nu met wijd -open oogen
en opgetrokken schouders. Alle andere geluiden zijn ineens weg. Vader lacht om hem
en moeder maakt met een pijnlijk gezicht z'n handen van haar arm los. Ze zegt iets,
maar hij kan het niet hooren. Van dat geloei krijgt hij een rare, kriebelige trilling in z'n
nek. Dan houdt even plotseling de fluit weer stil. Maar in z'n ooren gonst en suist het
nog na. Daar kriebelt het ook al. Hij moet er krampachtig van slikken.
„Moet je deer nou zoo van verskiete ?" vraagt vader.
Nu de schrik voorbij is, wordt Roelie een beetje kwaad.
„U lacht me ok altied uut", zegt hij.
Z'n wenkbrauwen fronsen zich en hij stampt van nijd op de vloer. Maar vader blijft
lachen. Hij zegt :
„Zag je dat moeder, ij dook as en kat in mekaar".
Dan kan Roelie zich toch ook niet meer goed houden. Z'n gezicht klaart op en hij begint maar mee te lachen. Waarom zou hij ook eigenlijk kwaad op vader zijn ? Die moet
nu weer aan wal, want de boot gaat zoo weg. Hij wou wel dat vader meeging. Maar dat
kan niet. Met z'n drieën gaan ze naar boven. Onder de kap van het kajuittrapje vandaan, kijkt hij verwonderd omhoog. De mist is weg. Het regent.
„'t Is zoo beter as mit die mist", zegt vader.
Moeder is er ook blij om. Nu klautert Roelie nog een keer tegen vader op. Hij zegt
„Ik wou dat u mit ons meeging ".
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Vader knuffelt hem dicht tegen zich aan en troost
„Nou, overmorgenevend bin ik weer tuus".
Roelie geeft hem een zoen. Hij voelt het prikken van de stekelige baard, maar dat h i nderr
niet. Hij is niet bang voor dat vinnige krassen langs z'n gezicht. Vader zet Roelie weet
neer en zegt moeder ook gedag. Dan springt hij op de steiger. Er schiet moeder ineens
nog wat te binnen. Ze roept :
„Weerom was je vanmiddag toch zoo vroeg ?"
„Slap vandaag ", antwoordt vader.
Dan zwijgen ze. De regendruppels tikkelen hoe langer hoe langzamer neer. Voorzichtig
komt de wind uit het Noorden aangewakkerd. Die strijkt als een verkillende adem
overal overheen. In de schemer ziet Roelie de dunne wolken boven zich breken. Ze
beginnen elkaar langzaam door de lucht achterna te zeilen.
„Veurdat jullie in zee binne, is 't 'elder", voorspelt vader.
En tegen Roelie zegt hij :
„Vreeg maar an Kees of je bij -'m in de stuurkas magge".
Kees hoort het net en met Roelie stapt hij de drie ijzeren treedjes op en de stuurkast
binnen. Daar staat Roelie nu voor het ruitje te kijken. De touwen zijn al los.
„Wuuf maar na je vader ", zegt Kees, we gane".
Zelf roept hij naar buiten
„Nou, dag oor, Gerrit !"
Daarna staat hij achter het stuurrad en roept z'n bevelen door de roeper naar de meester.
Roelie wuift. Beneden hem staat moeder. Vader gaat hoe langer hoe verder van hem af.
Even krijgt hij een raar gevoel in z'n lijf. Maar Zaterdagavond komt vader weer. Roelie
blijft net zoolang staan wuiven als moeder, maar hij kan vader niet meer zien. Onderwijl
kijkt hij naar de schepen waar ze vlak langs varen. En naar de wonderlijke lichtjes die
telkens zoo maar aan- en uitflappen. 't Zijn net heele kleine vuurtorentjes. Nu gaat
moeder naar binnen. Als ze nog even naar Roelie omkijkt, lacht hij tegen haar. Hij vindt
het fijn om hier bij Kees te zitten. Begeerig kijkt hij naar de koperen roeper en draait
die heen en weer. Hij houdt er z'n mond vlak voor en fluistert iets. In z' n verbeelding
staat hij nu zelf achter een stuurrad en naar de machinist te roepen. Hij kijkt eens opzij
naar Kees. Die staat stil voor zich uit te turen. Traag kauwt hij op z'n pruim. Roelie
hoest en gaat weer met z' n mond voor de roeper zitten. Kees kijkt even op hem neer.
Hij lacht zachtjes bij 't zien van Roelie z'n gezicht. Hij zegt :
„Roep maar : Volle kracht, veuruut ! En flink 'ard oor, aars ken de meester je niet verstaan".
Er gaat een schok van vreugde door Roelie heen. Hij glijdt van z'n bankje af en gaat er
bij staan. Z'n beide handen klemmen zich om de koude, koperen buis. Dan schreeuwt
hij uit alle macht :
„Volle kracht, veuruut !"
En de meester roept het terug, net of hij de echte stuurman is. Z'n wangen beginnen
er van te gloeien.
„Je moete later ok stuurman worre", zegt Kees.
Roelie lacht verlegen. Met z'n handen nog aan de roeper, staat hij nu naar buiten te
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kijken. 't Wordt al donkerder. Hier en daar beginnen vrool i j k een paar sterretjes te
schitteren. Als Kees voor de sluis de stoomfluit laat loeien, krijgt Roelie weer even die
akelige kriebeling in z'n nek en in z'n ooren. Hij buigt z'n hoofd een beetje alsof hij
ergens bang voor is. Er gaat ook een vreemde trilling door z'n heele lijf. Daarna kijkt
hij weer naar de sluislichten. Er zijn rooie en groene.
„Weerom binne d'r rooie en groene lichte ?" vraagt hij aan Kees.
„Kiek ", zegt Kees, „de sluus et drie kolke. De klare kolk deer ken je in en de onklare kolk
deer ken je niet in. Nou binne de groene lichte veur de klare en de rooie veur de onklare kolk ".
„0 !" zegt Roelie.
Hij zal het goed onthouden.Terwijl ze schutten, komt rooie Dirk even een praatje make.
Rooie Dirk dat is eigenlijk de kapitein.
„Zoo, stuurman ", zegt hij tegen Roelie.
Dat vindt Roelie fijn. Hij krijgt er een kleur van. Maar de mannen zien dat niet in
donker. Nu staan ze te praten over het weer en nog allerlei andere dingen. Roelie luistert
er aandachtig naar. Hun zware, ruwe stemmen klinken gedempt. Hun adem gaat zwaar
in de stilte tusschen hun woorden. Rooie Dirk gromt af en toe een vloek.
„Hij is zeker kwaad ", denkt Roelie.
Een beetje schichtig kijkt hij naar de groote, donkere gedaante. Hij durft zich niet
laten hooren. Met Kees alleen is het veel fijner. Die vloekt haast nooit. Roelie is altijd
een beetje bang voor mannen die vloeken. Hij drukt zich stijf tegen de wand van de
stuurkast. Het compaslampje is als een geheimzinnig, lichtend oog. Buiten op de sluis
wordt geroepen. Er klossen mannen op klompen. Er zijn ook andere geluiden die Roelie
niet thuis kan brengen. 't Maakt hem beklemd. Maar dan stapt rooie Dirk weer naar
buiten.
„Nou, je redde-n-'t wel ", zegt hij.
Kees bromt wat.
„'Alve kracht, veuruut !" roept hij naar de meester.
Ze varen weer. Roelie herademt. Hij komt wat dichter bij Kees staan. Z'n eene hand
grijpt een spaak van het stuurrad. Daar gaan ze de sluis uit. Kees wijst hem de IJ vuurtoren en het groene vuurtje op de strekdam. Maar Roelie heeft eigenlijk meer
belangstelling voor het rad. Nog steeds houdt hij de spaak omklemd. Ze varen nu weer
op volle kracht. Vooruit is niets dan water en lucht. Donker, glimmend water en een
heldere lucht met tintelende sterren.
„'t Luchie is mooi afskoond", mompelt Kees bij zichzelf.
Daarna neuriet hij zwaar en brommerig een wijsje. Beneden is het eentonig machinegestamp. Verder stilte. Roelie begint zich weer van allerlei te verbeelden. Hij voelt zich
nu zoo veilig hier in 't donker bij Kees en met alleen maar dat kleine compaslampje
boven zich. In de wijde duisternis daarbuiten, ziet hij alles wat hij graag zien wil. Zeestoomers waar hij stuurman op is en geweldige golven. De wind buldert. Ineens echter
schrikt hij op van Kees. Die zegt :
„Nou, wees jij den maar stuurman ".
Hij schuift hem achter het rad en gaat er zelf op het houten bankje naast zitten.
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• As Ik zeg : Een paar spakies stuurboord, den draai je zoo, en as ik zeg : Een paar

spakies bakboord, den draai je zoo", legt hij uit.
„Ja", zegt Roelie.
Hij staat nu, net als Kees, aandachtig vooruit te turen. Water. Lucht. Sterren. Er daalt
een blijde tevredenheid in hem neer. Straks zal hij aan moeder en opoe kunnen ver
dat hij de boot naar huis gestuurd heeft. En morgen aan de jongens. Wat zullen-teln
die wel zeggen ! En Zaterdagavond aan vader. Ja, dat zal hij. Nu het zoo helder geworden
is, kan Roelie alle lichten die ze in de verte passeeren, goed zien. Kees vertelt hem wat
het zijn. Het draaivuur van Marken. De lichten van Hoorn. Het vuurtje van Oosterleek.
„Kiek", zegt Kees er nog bij, „dat is op de Westwal ".
Later weer komen ze langs de gasboei aan de Trentel.
„Wat is dat veur een ding, de Trentel ?" vraagt Roelie.
En Kees legt uit :
„Dat is een soort van zandbank ".
Voor de rest praat hij niet veel. Hij pruimt maar. Af en toe gaat Roelie ook op een
punt van het bankje zitten. Hij wordt moe van dat lange staan. Maar hij krijgt heelemaal
geen slaap. Dat mag een stuurman ook niet, heeft hij weleens gehoord. Al gauw zien ze
nu de vuren van Broekerhaven en na nog een kwartiertje komen ze voor Enkhuizen.
„Nou moet je ok blaze", zegt Kees.
Hij tilt Roelie op en laat hem aan een leeren koord trekken dat boven z'n hoofd zit. Drie
keer lang en dan nog een keer kort. Dat trekken vindt Roelie wel fijn, maar hij is toch
blij als dat lawaai weer ophoudt. Kees zet hem neer en zegt
„Zoo, 't leste stukkie zei ik den nag maar sture".
Ze loopen nu zacht-aan het Krabbersgat binnen. In de haven liggen zacht de botters en
aken waar ze langs komen op de deining van het water mee te wiegen. Dof stompen
ze tegen elkaar aan alsof ze plotseling beginnen te leven. 't Is of er een sombere dreiging
van al die donkere rompen uitgaat. En daarachter lichten flauw-wit op de koppen van
de vloeipalen. Die staan als een rij statige nachtwakers. Over de houten schoeiïng klinkt
hol een trage klompenstap. Daar loopt iemand. Misschien een oude visscher. Hij gaat,
verborgen achter de schepen, z'n bekende weg. De scheepsmasten wijzen als vingers ten
hemel. Daar overheen gaan nu weer de Drommedarisklokken zingen. Half tien. Dat klinkt
ver omwijd en nadrukkelijk vanuit de hoogte. Dat is Enkhuizen. Zoo kan alleen de
Drommedaris het maar. En verderop begint de Zuidertoren mee te zingen. Dat is ook
Enkhuizen. Zoo kan alleen de Zuidertoren het maar. Ze zingen samen, die twee. Ieder
op hun eigen manier. Vervolgens galmen statig hun slagen elkaar achterna. Die drijven
weg op de wind. Soms gaan ze omhoog, soms omlaag. Daarna verstillen ze weer als teruggekeerd. Roelie kijkt en luistert naar al dat eigene van hun stadje. 't Is of hij het roezende
Amsterdam nu nog ver achter zich hoort. Maar hij vindt het hier toch beter. Nu zijn ze
de sluis en de brug doorgegaan. De boot schuift langs de aanlegplaats. Even wat geloop
en gegooi met kabels en ze liggen vast.
„Ziezoo", zegt Kees, „deer binne we d'r weer".
Hij brengt Roelie naar moeder die al staat te wachten. Hij helpt ze ook nog even aan de
wal. Hij zegt :
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„Nou, genacht, oor !”
„Genacht I" zeggen moeder en Roelie terug.
Dan is opoe er. Ze pakt moeder en Roelie tegelijk vast en zegt half huilend
„Zoo, binne jullie deer ! En wat zei de pervester ?"
„Ik bin veuruut gaan ", ratelt Roelie dadelijk. „En ik èw de boot stuurt van Amsterdam
tot 't Krabbersgat toe".
„Is 't zoo, Tri j n ?" vraagt opoe nog voor alle zekerheid.
Moeder bevestigt het. In haar stem trilt blijdschap. Dan zoent opoe ze allebei. Ze brengt
er met moeite uit :
„Goddank, kind ! Wat bin ik deer blied om I"
Ze wil nu dat moeder en Roelie met haar mee haar huis gaan. Ze heeft warm eten klaar.
Onderweg vraagt ze wel tienmaal :
„Dus de pervester zei dat ie veuruut gaan is ?"
En telkens moet moeder het haar weer precies vertellen. In de warmte binnen, duurt
het niet lang of Roelie zit op z'n stoel te slapen. Hij is moe na de lange dag. Als opoe hem
weer wakker maakt om te eten, zegt ze :
„'Ier zeun, eet maar genk, den ken je na bed. Je zelle wel loof weze ".
Ze vraagt ook :
„Wazze de selette lekker ?"
Roelie knikt en eet met half dichte oogen. Hij heeft er eigenlijk niet veel smaak van.
Hij is blij als moeder met hem naar huis gaat.
„Morgen krijg je nag wat van me, oor zeun ! Omdat je veuruut gaan binne", heeft opoe
beloofd.
Roelie heeft zich niet vergist. Eenmaal in bed, slaapt hij dadelijk. In z'n eene hand heeft
hij de twee glimmende spijkers en in z'n andere hand het bolletje touw. Van vader, fijn !
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naar aanleiding van Vestdijk's „Berijmd Palet" en „Vrouwend ienst", Van Vries land's „Herhalingsoefeningen ", N i j hoff's
„Nieuwe Gedichten", Houwink's „Witte Velden ", het Werk
van De Mérode in „De Wilde Wingerd ", Weremeus Buning's
„Negen Balladen ".
Het moderne ideaal der nieuwe zakelijkheid in de dichtkunst, oorspronkelijk opgevat in
de drie- ledige zin van directheid -eenvoud -helderheid, is als 't ware allengs verloopen in
een bepaalde levensbeschouwing : de cynische. Wie nieuwe zakelijkheid zegt, zegt, op de
dag van vandaag : cynisme. Het cynische, het nieuwe zake) i j kheidsvers, Du Perron publiceerde het, Van Elschot en Greshoff. Echt is het cynisme bij Du Perron, echt bij Elschot -on-echt lijkt het mij toe bij Greshoff. Du Perron, Elschot en Greshoff hebben reeds spoedig
tallooze navolgers gevonden. Het is niet lastig, op het huidige oogen bl i k cynismen te
uiten inzake wereld en menschheid. De gevoelsinhoud van het cynische vers bestaat dan
ook louter uit cynisme. De navolgers der drie hierboven genoemde dichters hebben de
cynische levensbeschouwing gretig tot de hunne gemaakt en zijn van daaruit hun poëzie
gaan creëeren. De cynicus heeft een slachtoffer noodig. De poëet-cynicus schuwt bij
voorkeur zichzelve als slachtoffer. Hij kiest een ander. Hij kiest : de burger. De poëzie
van Elschot uitgezonderd en enkele gedichten van Du Perron, is het bedrijven van cyn i
poëzie vrijwel vruchteloos gebleken. Het vers der cynische nieuwe zake--schepoëtrijqua
lijkheid beweegt zich op de ondergrens der poëzie. Het weert óf angstvallig óf met
resolute vooropzet elk mystisch element buiten hetwelk waar) i j ke poëzie schier ondenkbaar
is. Het is poëzie leeg van geheim, leeg van ruimte. Het wenscht de realiteit niet te
ontstijgen. Het waagt niets. Het benadert bijtijden op een hachelijke wijze het proza.
Het is poesiefeindliche poëzie. Het proclameert, niet burgerlijk te zijn en het is, desondanks, vaak doordrenkt van burgerlijkheid — waar het zich mateloos moeit met het
burgerdom in een haat, klein en grotesk. Het vonnist stilte en droom en tracht zijn maker
daarbij, tevergeefs, heroïek te verklaren. Soms redt het zich onbewust opwaarts in de
psychologie. Dan wordt het waarheid, wordt het poëzie. Slechts zelden bereikt het een
zekere grootheid ; waarschijnlijk bereikte het dit totdusver alleen bij Elschot. Elschot is
een merkwaardige exceptie. Het goede vers der cynische nieuwe zakelijkheid is het u itsluitend psychologische. Het ontleedt zonder erbarmen. Het is niet meeslepend schoon,
daar het de absolute schoonheid loochent, iedere verticale drift ontkent. Het is niet
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bijster muzikaal — want muzikaliteit zou schoonheid beduiden...... Nooit bezit het een
zweem van vervoerdheid — omdat vervoerdheid sentimentaliteit heet en sentimentaliteit
infantiel is...... Daarom poogt het vooral, hard te zijn. Koertom , het volbrengt, programmatisch juist, hetgeen het be -oogt. Bijwijlen evenwel pleegt het, ongewild, een verraad,
in een enkele regel, een enkele strofe. Dan bevroedt men achter de cynicus de dichter,
de poëet, die zich nog niet totaal te bevrijden wist van den droom : zijn poëzie bekwam
onverhoeds een ruimtelijke achtergrond. VESTDIJK is van nature een cynicus. Doch
sterker dan de cynicus Vestdijk is de dichter Vestdijk. Het gelukt Vestdijk nooit, te ontvluchten aan zijn dichterschap ; de angst die hij ervoor koestert versterft bereids in de
kiem en hij vergeet de cynicus die hij is. Hij haat ongetwijfeld het burgerdom, doch via
zijn kunstenaarschap verheft hij zich boven deze haat. Zoo werd hij zichzelf, werden
wààr zijn uitingen, ontsnapte hij aan het gevaar, het eenzijdig beultje van den burger
uit te hangen, verhief hij zich volkomen bóven de ondergrens der poëzie. Vestdijk is
een ontdekker. Zijn ontdekkingstochten gelden, over het algemeen, de menschel i j ke
psyché. Hij is een markant psycho- en pathopsycholoog. Hij ziet : mensch en leven. Zijn
gedicht is koel, dikwijls op het kille af ; het is, hier en daar, in zwakke oogenblikken,
stroef verstandelijk. Men zou hem zeer aardsch kunnen noemen, zeer horizontaal. Maar
hoewel zijn poëzie zich niet, althans niet in onmiddellijkheid, projecteert tegen het scherm
der eeuwigheid, kan men haar bijna nergens het onontbeerlijk mystisch element ontzeggen, evenmin als bij Eischot. Aardsch- eeuwig -in -zich is aan Vestdijk het leven (evenzeer
aan Eischot). Gewis bestaat voor hem het grondeloos mysterie van het leven der menschelijke ziel. Dit mysterie belijdt hij door het in zijn verschijnselen te onthullen. Minder ontleder, mèèr nààkt een belijder van het menschel i j k levensmysterie, en dientengevolge
d ièper mysticus dan Vestdijk, is VAN VRIESLAND. Bepaalt Vestdijk zich bij de menschelijke psyché als verschijnsel, Van Vriesland, breeder, stelt zich dadelijker tegenover het
leven, zoekt koortsig zin en doel teneinde slechts, verder doorgedrongen tot de raadselachtige kernen, reeds voorbij de verschijnselen dus, en stuitend op de dood, de tragische
vragen te behouden van het : waartoe ? en van het: waarom ? Daarom is het, dat bij
Van Vriesland het woord een donkerder, magischer klank won, zijn poëzie een hooger
grensplan (beter wellicht : kring -plan) betrok, dààrom mogelijk eveneens ervaar ik, voor
mij, Van Vriesland als een grooter dichter dan Vestdijk. Nadrukkelijk verneemt men in
deze verzen de stem van een mensch ; ze hebben brandend deel aan het leven ; ze
kennen geen afstand. Bij Vestdijk : indringende constaties — bij Van Vriesland : het gefolterd vragende. Sporadisch is bij Van Vriesland een lichte beïnvloeding bespeurbaar
van andere dichters (Leopold en De Haan), zóó licht echter, dat het niet schaadt (respectievelijk in „Rekenschap" en in het prachtige „Rive Gauche"). Een dichter, die het
ideaal der nieuwe zakelijkheid, in zijn aanvankelijke beteekenis dan, verwerkelijkte, geruimen tijd voor het als zoodanig gelanceerd werd, is NIJHOFF. Het vers van Nijhoff is
altijd sober en strak, somtijds zelfs van een soberte en strakte, die aandoen als ergens
een, amper te wijzen, tekort. Vooral met eenige verzen uit N i j hoff's prilste publicatie,
de „Nieuwe Gedichten ", onderging ik deze gewaarwording. Steiler vlucht dan de poëzie
van Van Vriesland, neemt de poëzie van Nijhoff. Het mysticisme van Nijhoff omvangt
niet alleen het aardsche, maar mede het hemelsche. Dikwijls raadt men hem godsdienstig
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religieus gericht. Zijn vers is van een herfstig wijde helderheid. Het is, naar de toon,
niet zoo brandend, broeiend zou ik bijna zeggen, als dat van Van Vriesland, doch voor zeker zeer veel kuischer. Het is als ik - lyriek bovendien objectiever ingesteld dan de iklyriek van Van Vriesland en, evenals bij de laatst genoemde, tragisch -- doch van een tragiek,
die schijnbaar bereids overwonnen werd. Verzwijgt Van Vriesland den naam van God,
Nijhoff verzwijgt dien naam geenszins. Nochtans is ook Nijhoff uiterst aardsch. Nijhoff
aanvaardt God, maar geeft zich niet aan God over. Eer is hij genegen God met het
uiterst aardsche te vereenzelvigen. God is hem donker als de winteraarde en licht gelijk
de lente-aarde tevens. God is hem geen volstrekt God, maar een begrip hetwelk hij, Nijhoff,
edel spelend, dienstbaar doet zijn aan het spel zijner poëzie en door middel waarvan hij
zijn gedicht eeuwigheidswaarden verleent. De simpele gebaren der menschen schouwt hij
als geheiligde handelingen, ritueelen van godsdienst (God- Aarde). Zulks in het bijzonder
in het sonnet „De hofstee" en, ietwat minder direct, in het uitvoerig gedicht „Het Veer",
dat gerekend moet worden tot een der allerzuiverste verzen waarop onze literatuur zich
beroemen kan. Volkomen godsdienstig-religieus mysticus is ROEL HOUWT N K. Houwink's
poëzie is niet volbloedig krachtig, doch innig en broos, dikwijls al te broos. Roel Houwink
is een protestantsch christelijk dogmatieker. Het dogmatisch christendom berooft in
zekere opzichten zijn dichter van vrijheid. Houwink is als kunstenaar een gebondene,
en hij doorgrondt zulks. Hi is een tot deemoed geroepene. Hij vermag slechts knielend
te dichten. Geen spel is hem geoorloofd, zij dit spel nog zoo nobel en menschel i j k oprecht. Gedurig moet hij zich bezinnen op God, zijn gedicht mag niet anders zijn als een
ladder van aarde naar hemel en van hemel naar aarde. Als schepper van kunst staat hij
voor een ontzaggel i j k zwaarder taak dan bijvoorbeeld Nijhoff. Zijn kunst kan kleiner
uitvallen dan, opnieuw, Nijhoff's kunst ; zijn kunst kan, ook, gróóter zijn. Zal zijn kunst
waarachtig groot, grootsch zijn, dan moet hij wel bij uitstek een verkorene wezen. Doch
innerlijk rijk is zij, zoo het dichterschap puur blijkt, immer. Innerlijk rijk is de poëzie
van Houwink, een enkele keer is zij daarbij gróót (in „Uit-vaart "). Mèèr momenten van
uitverkorenheid - bij - uitstek zijn De Mérode geschonken. Toch is Houwink, maar mijn
inzicht, over het gansche genomen dieper. Het schijnt mij menigmaal toe, alsof De Mérode
gedurig waant te verkeeren in Gods-vervoerdheid. Veel verzen van De Mérode lijken
mij geforceerd en, byaldien, gemaniereerd. In „De Wilde Wingerd" werden door Houwink
De Mérode's zuiverste verzen verzameld. De Mérode schreef een verbijsterende hoeveelheid verzen. Houwink's selectie daaruit bevat feitelijk maar een gering aantal. Niettemin
is dit aantal nog te groot. „De Wilde Wingerd" leert mij, dat De Mérode als begenadigd
dichter in een kleine reeks verzen wonderlijke grootheid mocht bereiken die stil worden
doet, -- zij leert mij eveneens, dat De Mérode, waar hij van deze grootheid verre bleef,
Houwink niet evenaart in waarlijke innigheid en innige waarheid. Geforceerd en gemaniereerd in eendere mate als veel verzen van De Mérode, acht Ik eenige balladen
van BUNING. De oorzaken van deze gebreken liggen bij Buning in diens opvatting van
wat de ballade te zijn behoort. Vól ksch, bevindt deze dichter. De volksche ballade is
gewoonlijk poover aan rijm. Deze rijm-armoede schent de, geslaagde, volksche ballade
nergens, zij maakt ons haar primitiviteit voelbaar en kenbaar en, zoodoende, haar onvervalschtheid. Buning nu heeft zijn balladen het kenmerk van onvervalschtheid trachten
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te bezorgen door deze rijm-armoede te i m iteeren. Hij heeft primitief willen dichten, ook
naar den toon, -- tot in al zijn vezelen vol ksch willen zijn, heeft ons willen doen vergeten
dat hij deze balladen schreef — terwijl zijn kunstenaarschap alle primitiviteit mist ! Het
is wel markant, dat de meest gave balladen in zijn bundel juist deze blijken, die niet labo
aan rijm-armoede en volksche toonaard (de ,,Ballade van de gehangenen", de-ren
,,Ballade van den merel ", de ,Ballade van het berouw "). Dan is daar trouwens telkens
nog, in iedere ballade, de visie en de sublieme beeldvondst, welke ons de ón-volksche
kunstenaar Buning openbaart (behoudens in de „Ballade van de hertenjacht ", overigens
een vertaling). Naar aanleiding hiervan citeer ik de strofe uit de ,,Ballade van Kapitein
Jan van Oordt"
Maar toen zij kwamen uit de Biskayer
en om de Portugeesche Noord,
toen kwamen zij het schip Almacht tegen,
met kapitein Jezus Zelf aan boord.
Haar bramzeilen voerde zij in de sterren,
haar boegspriet was al bij Corsica
en haar witte romp blonk tegen den hemel
van Dungeness tot Catania.
In de aangehaalde strofe valt nog iets uitzonderlijk op : het christelijk accent. Buning toont
zich in deze balladen als christen-dichter, nochtans, volgens mijn meen i ng, meer literair
dan wezenlijk, waar hij juist tot dergelijke, geweldig suggestieve, en ruimtelijke, beeldvondsten geïnspireerd werd.

,,.
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PUNTJES BIJ PAALTJES
HOE MEN VAN EEN VERS...... EEN ANDER VERS MAAKT
Anton van Duinkerken dichtte indertijd over Voetius :
Een somber man, die geen gelijk kon krijgen,
Ofschoon hij duizend dingen beter wist
dan al zijn vijanden. Een polemist,
die telkens werd verslagen door hun zwijgen.
Een dominee, die in de wisseling
van woorden en spitsvondige gedachten
over genade of recht, zijn laatste krachten
verspilde en zonder roem daaraan verging.
Een Hollander, niet beter, ook niet slechter
dan 't gros, maar met het kenmerk van zijn land
een beetje dieper in zijn ziel gebrand.
-- Wie is op heden groter, wie oprechter ?

Op 30 October kon men in De Nederlander de volgende poëtische uiting van een zekere
G. Nieuwenhuysen lezen, waarbij commentaar overbodig is :
LUTHER.
Een monnik, die maar geen gelijk kon krijgen,
Ofschoon zijn ziel de waarheid had beleefd,
dat eigenwillig werk den mensch geen vrede geeft
hij kreeg den banbul thuis, toen hij niet wilde zwijgen

Luther wordt vervolgens een zoeker, een herder, een prediker en tenslotte
Een mensch van vleesch en bloed, niet beter en niet slechter
een zondaar, die zijn hart voor God had uitgestort,
maar door geloof alleen volmaakt rechtvaardig wordt
wie was in dat geloof ooit kinderlijk oprechter ?

Let wel : de herkomst van zijn rijmwoorden had de heer Nieuwenhuysen bij zijn vers niet
vermeld.
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AANTEEKENINGEN OVER FILMKUNST
Nu ons tijdschrift zal beginnen naast zijn letterkundige bijdragen ook op andere terreinen
van kunst oriënteerend werkzaam te zijn, hoop ik af en toe enkele aanteekeningen over
filmkunst te geven. Het is een gebied, dat tot nog toe, op enkele uitzonderingen na, in
de christelijke pers geheel verwaarloosd werd. Het is ook een gebied, waarop het moeilijkst
een principieel standpunt is te formuleeren, zoowel in artistieken als in ideologischen zin.
De taak van hen, die in een waarachtige filmkunst gelooven en deze willen verdedigen
en bevorderen, is verre van gemakkelijk. Zelfs in de serieuze bladen laat de integere
critiek inzake filmkunst, ondanks soms ernstige bedoelingen, te wenschen over ; de daaraan gewijde rubrieken zijn dan ook veelal meer verslagen van tamelijk platte amusementjes dan beschouwingen van artistieke prestaties. De grootste Molochs van dezen
tijd, de techniek en de mammon, hebben niet alleen vele filmkunstenaars, maar ook
vele, aanvankelijk ernstige en veelbelovende, filmcritici verslonden en vormen nog
dagelijks een bedreiging. Sommigen meenen deze te kunnen bezweren door met het
eene oog vriendelijk naar deze monsters te kijken en ondertusschen het andere gericht
te houden op het ideaal van een zuivere filmkunst, maar deze acrobatiek leidt slechts
tot een scheelheid, die een eerlijk criticus misstaat. Aan hen, die niet als vreemdelingen
rondgewandeld hebben tusschen groepen en personen, die in het laatste decennium zich
om deze zaken bekommerden, zijn deze dingen maar al te zeer bekend.
De film in zijn tegenwoordigen toestand is nog voor 99 010 Kitsch. Maar juist omdat er
zooveel onwaarsch i j n l i j ks, onwaardigs en onwaarachtigs op dit gebied gevonden wordt,
terwijl anderzijds de film een zoo krachtige realiteit is van zoo ver strekkenden invloed
in sociaal en artistiek opzicht, is critische bezinning dubbel noodig. Wij kunnen als
christenen er niet mee volstaan met ons op de vlakte te houden, deze verschijnselen te
negeeren of ze botweg te veroordeelen.
Het is niet mijn bedoeling op deze plaats een soort aesthetiek der filmkunst te bieden.
Behalve dat de omvang van ons blad dit momenteel niet toelaat, is het ook niet wel
mogelijk over het phenomeen film een afgesloten beschouwing te geven ; want zij
verkeert nog, ondanks alles wat bereikt werd, te veel in een staat van wording, is nog
te zeer een zoeken naar eigen aesthetische wetten en mogelijkheden in verband met
haar technische vernieuwingen en verbeteringen.
Ik hoop derhalve af en toe enkele critische aanteekeningen te geven naar aanleiding van
concrete gevallen. Daarbij zal niet uitgegaan worden van een huiskamer-moralisme, dat
culmineert in de vraag wat wel en wat niet mag, in het angstig toezien of een rok boven
of onder de knie eindigt, maar zal er steeds naar gestreefd worden te vragen, wat m o e t,
wat voor ons, die midden in de cultuur gesteld zijn, eisch is. Het zwaartepunt zal daarbij
liggen in een principieel -kunstcritische bezinning op grond van de beginselen, waarvan
dit tijdschrift bij al zijn werkzaamheden uitgaat.
In een volgende aanteekening hoop ik enkele opmerkingen te maken over Korda's film
G. K.
„Rembrandt ".
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BOEKBESPREKINC
Thomas van Aquino en Joannes Bodinus. Een vergelijkende studie over
het subject van de Souvereiniteit. — Acad. Ps. ter verkrijging van
den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid aan de Katholieke
Universiteit te Nijmegen. — Uitg. N.V. Teulings' U.M. te 's Hertogenbosch.
Het is wel een goede gedachte geweest van dezen Doctor, om voor het oogmerk van
zijn werk J e a n B o d i n als vergelijkend beeld, zij het meer onder- dan nevengeschikt,
weer eens wat meer naar voren te brengen. Het spreekt als vanzelf, dat des schrijvers
standpunt zuiver pro-Thomistisch is. Doch hem zóó van z ij n katheder af beluisterd, kan
men hem geen helderheid van betoog en geen ernst bij zijn analyseering en vergelijking
ontzeggen. De rijke documenteering verschaft den tegenstander meer dan de noodige
middelen van verweer, om postuur te kunnen nemen. Hier en daar zal de ingewijde,
ook de Katholieke, wel een vraagteeken plaatsen. O.a. : Het verband tusschen r e s
p u b I i c a, c i v i t a s en a u c t o r i t a s is meer hypothetisch dan positief ; meer ver
dan bewijs-aanvoerend. De schrijver heeft dan ook al niet kunnen ontkomen-onderstl
aan het gevaar van door een bewering den tegenstander bewijzen in handen te spelen.
Dit euvel wordt dan wel eenigermate gedekt door het voordeel van het wagen, waarmede men zijn medestanders aanmoedigt en eigen inzicht voor het oogenbl i k versterkt,
doch als door de Waarheid onaanvaardbaar, op den duur zichzelf weerlegt. — Want de
Protestantsche politiek, welke in de kern niet dan Calvinistisch is — daar helpt geen
ontkennen noch bestrijden aan — is en blijft onoverwinnelijk sterk door de i n n e r I ij k e
waarde, welke naar buiten met zichtbare kracht uitstraalt. Terwijl de Katholieke politiek
door haar Thomistischen inslag — niet de kern, want daarvan afwijkend door haar aanpassings-soepelheid — van buiten uit naar binnen werkt, omdat het zich innerlijk, zoo
niet leeg dan toch veeg weet. Het heele wereldgebeuren, van de vroegste tilden af, bewijst
dat. En de geschiedenis van ons land wel het meest en het sterkst. Het is ook daarom
dat alle schrijvers falen, die de historie willen laten spreken in Katholieken geest, en
tenslotte hun toevlucht moeten zoeken in het verdraaien van de feiten, gelijk die Poolsche
schrijver over „De ziel van Fran krij k".
Moge al in ons land, en schier hier te lande alleen, de Souvereiniteit Gods den schakel
vormen tusschen Katholieken en Protestanten, de erkenning van die Souvereiniteit heeft
alleen beteekenis op den grondslag van het door Haar gegeven Woord. En die erkenning
deelt de Aristotelisch-Thomistische wijsbegeerte niet. Haar formuleering gaat I a n g s
het Woord. De eenige formuleering uit en door en tot het Woord is ons geworden door
Calvijn. —
God, de eenige Souvereiniteit, laat niet met zich transigeeren noch marchandeeren,
onder geen aanbieding, welke ook : geen soepelheid en geen aanpassing.
Daarvandaan, dat Jean Bodin, die naar zuiverheid van gedachte trachtte, overhelde naar
Calvijn, moest overhellen, om bevrijd te zijn van asymptotische, d. i. van menschen opgestelde Souvereiniteit, welke slechts langs en langzaam aan van God af gaat.
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Indien de schrijver dit goed doorvoeld had, hij zou terstond begrepen hebben, waarom
onze Dr. Abraham Kuyper zijn terminologie niet kon aanvaarden.
Overigens is het een zeer en even lezens- als aanbevelenswaardig boek. Sinds lang niet
heeft Jean Bod i n op een behoorlijke belangstelling mogen bogen. Op de colleges wordt
hij niet dan nauwelijks aangeroerd, terwijl de vak-litteratuur der laatste dertig jaren slechts
enkele en wel zeer verspreide brokstukken bevat uit het werk van dezen niet minder
grooten denker over Staat en Gezag. C. TH U N ISSEN.

Flipje, door Johan Fabricius. Den Haag. H. P. Leopold's U itg. m i j, 1936.
Het is al zoo vaak gezegd, maar toch valt het bij de lectuur van ieder nieuw boek van
dezen schrijver weer op : Johan Fabricius is een geboren verteller. Neem dit boek, sla
het open en luister maar ! Dat is al wat gij te doen hebt.
Natuurlijk heeft deze „vlotheid" ook haar gevaren. De taal -slordigheid, die zij in de hand
werkt, heeft b.v. dit werk niet ongerept gelaten : het wemelt van germanismen en zij
worden met een hardnekkigheid gelanceerd, alsof de schrijver op deze punten zijn moedertaal geheel is vergeten.
„Flipje" is de geschiedenis van een jongetje uit het Haagsche bloemen-kwartier. Zijn
vader behoort tot de i ntel lectueelen, honger en armoede zijn hem vreemd. Hij is dus
een heel ander kind dan Bartje en zoo is ook het boek, dat een stuk van zijn leventje
beschrijft (een jaar ongeveer) een geheel ander boek geworden dan dat van Anne de Vries.
Het is luchtiger van toon, ijler van klank, oppervlakkiger van inhoud, maar daarom toch
niet tè luchtig, tè ijl, tè oppervlakkig om het als „waardeloos" af te doen. Het heeft
een e i g e n waarde en die is volstrekt niet gering, wanneer men oog voor verhoudingen
heeft.
Volwassenen kunnen uit Fabricius' beschrijving van Flipjes avonturen heel wat leeren.
Want zij zien er hun eigen wereld uitgebeeld, zooals een kind die ziet. Dat is niet
zoo bijzonder fraai en imposant, als wij dat wel zouden wenschen. En daar blijkt niet
zooveel verborgen te blijven, als wij ons zelf gaarne wijs maken. Wij kunnen er ook
uit opmaken, hoe dom wij, volwassenen, ons dikwijls tegenover kinderen gedragen, hoe
nonchalant en oneerbiedig ten opzichte van het wonder des levens, dat, al is het dan
vaak versluierd en vertroebeld, toch nog altijd krachtiger oplicht uit de ziel van het
kind dan uit het binnenste van bijna al!e volwassenen.
Fabricius heeft hier dikwijls heel scherp gezien en wij mogen hem er dankbaar voor
zijn, dat hij ons op deze wijze de oogen weet te openen. Want het kind, en vooral
onze eigen kinderen, zien wij spoedig verkeerd. Zij met hun belangen en wij met de
onze...... daartusschen is weinig plaats voor een helder inzicht en een onbevangen blik.
En de schrijver maakt het ons niet moeilijk deze dingen te zien. Hij is n iet sarcastisch,
niet cynisch in zijn uitbeelding. Hij kan de zon van zijn lach laten schijnen over min
of meer pijnlijke situaties, zoodat wij wel de „prik" voelen, die ons wordt toegediend,
maar er toch niet „koud" van worden. Fabricius bezit het vermogen het bittere zoet
te maken en wij zijn nu eenmaal zóó, dat wij het dan gemakkelijker slikken dan wanneer
het ons in zijn naakte bitterheid geboden wordt. Want — zoo zou men óók over het
leven van Flipje hebben kunnen schrijven, dat achter de schermen zooveel slapheid,
karakterloosheid en farizeïsme verborgen houdt ; eigenschappen — laat ons dit er terstond
aan toevoegen —, die niet karakteristiek zijn voor dit of dat milieu, maar die overal
sterk naar voren komen, waar de wereld van de volwassenen geconfronteerd wordt met
die van het kind.
Daarom ook kan men „Flipje" louter voor zijn genoegen lezen, al doet het meer dan
ons enkel amuseeren. En dat is voor een boek, dat in dezen tijd verschijnt, iets, dat
bijzonder te waardeeren valt. Want wij hebben zooveel donkere boeken en zooveel
boeken, waarin het leven geschminkt als een filmster voor ons staat, dat het weldadig
aandoet eens een „gewoon" boek te lezen. R. H.
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Schalm en scharnier, door H. de Bruin. Kampen, J. H. Kok N.V., 1936.
Heinde Bru i n sch ri jft een proza, dat sterk expressief is in zijn détai ls. Men kan het het best
typeeren als „schilderachtig ". Dit houdt een belofte in, maar ook een gevaar. Een belofte, omdat woord - plastiek en expressiviteit tot nog toe niet de sterkste zijden waren
van het proza, dat uit onze kringen afkomstig is, en deze kwaliteiten kunnen nu eenmaal
in litterair werk niet worden gemist. Het voorbeeld van De Bruin kan hier suggestief
werken.
Maar toch ook een gevaar, in het bijzonder voor De Bruin zelf. Want ten slotte is een
schrijver s c h r ij v e r en geen schilder. Met woorden „schilderen ", zooals de schilder
het doet met behulp van palet en penseel, is zijn taak niet. Daarom moet De Bruin oppassen, dat hij, al schilderend, het schrijven niet veronachtzaamt en zich verliest in allerlei
pittoreske details.
Wanneer een zoo groot prozaïst als Jacobus van Looy aan dit gevaar niet steeds ontkomen
is, kan er geen kwaad in schuilen De Bruin nadrukkelijk opmerkzaam te maken op deze
dingen.
Trouwens, „Schalm en scharnier" geeft daar zelf aanleiding toe. Want De Bruin is in deze
overigens zuiver gestyleerde novelle meermalen tot de grens gegaan van het litteraire.
Eén schrede verder, en hij zou de pen hebben moeten neerleggen en het penseel ter
hand nemen, zoo hij zijn werk zuiver had willen houden.
Er is alles aan gelegen, dat De Bruin in dezen strenge zelf- kritiek betracht ; zijn talent legt
hem een groote verantwoordelijkheid op. Immers, door zijn litteraire zorgvuldig en nauwgezet werk kan hij een voorbeeld zijn, dat tot navolging — en dit nu eens in goeden zin !
— dwingt. Daarbij zal hij echter zich vrij moeten houden van alle z.g. „klein -malerei".
Wanneer hij dit doet, zal hij waarschijnlijk ook omzien naar onderwerpen, die minder
in de sfeer van het klein-burgerlijke liggen en ook hierin zijn confraters ten voorbeeld
kunnen zijn.
Op zichzelf doet het er — dit moge ter voorkoming van misverstand hier even worden
opgemerkt — natuurlijk niets toe in welk een milieu een verhaal speelt, maar onder ons
is de situatie nu eenmaal nog altijd zoo, dat de meeste „Christelijke" boeken in een kleinburgerlijke omgeving spelen, zoodat het soms welhaast lijkt — op buitenstaanders maakt
het maar al te vaak dien indruk ! —, alsof „Christelijk" en „klein-burgerlijk" synoniemen
zijn.
Het is daarom wenschelijk, dat onze schrijvers hun aandacht eens meer richten op andere
maatschappelijke milieus en deze terdege bestudeeren, opdat aan deze „legende" een
spoedig einde komt.
Intusschen neemt dit niet weg, dat De Bruin met „Wat blijft" — een boek, dat door de
z.g. „groote" pers vrijwel geheel genegeerd werd en door de kleine pers dikwijls misverstaan — en met „Schalm en scharnier" heeft bewezen tot de Jong-Protestantsche prozaschrijvers te behooren, van wie men ook in de toekomst goede dingen verwachten mag.
Om aan deze verwachtingen te voldoen, moge De Bruin de zelf- bezinning geschonken
worden, die onmisbaar voor den waarachtigen kunstenaar is, maar die in onzen tijd niet
dan door gestadige offers kan worden verkregen. R. H.

Boer en rechter, historische roman door Wilhelm Feldner. Geautoriseerde
vertaling van G. j. Corbeth. 's-Graven halte D. A. Daamen's U itgeversMaatschappij N.V.
Dit is een goed boek. Het verhaalt van de godsdiensttwisten aan het eind der zeventiende
eeuw tussen Protestanten en Katholieken, zoals die zich openbaarden in een gedeelte
van Oostenrijk, een stil, onbelangrijk dal, waar eenvoudige boeren woonden. Doch meer
351

dan een „historische roman", zoals er op het titelblad staat aangegeven, is dit boek
toch geworden een roman van wilskrachtige, rechtschapen mensen, die met opofferingen
doen, wat zij als hun heilige plicht zien. Zij worden verbannen, hun bezittingen worden
verbeurd verklaard, de kinderen moeten worden achtergelaten, opdat deze in het
Katholieke geloof kunnen worden opgevoed ; maar toch, degenen, die door de nieuwe
leer waarlijk zijn aangeraakt, aanvaarden al dit leed rustig en moedig. De enkele hoofdpersonen zijn in grote, scherpe lijnen getekend, juist zoals ook de karakters zijn ; groot
en krachtig, zonder halfheid of tweeslachtigheid.
De stijl past zich aan bij de inhoud, rustig en als vanzelf volgen de zinnen elkaar op en
de geweldige gebeurtenissen uit het werkelijke leven, zowel als uit het leven der ziel,
worden eenvoudig, bijna onbewogen, doch tegelijkertijd uiterst fijn medegedeeld. Soms
is het bijna, alsof men het onopgesmukte verslag leest van ware gebeurtenissen, zo ob
zo zonder enige tendenz is alles beschreven.
-jectif,
Dit boek as niet, wat men gewoonlijk verstaat onder een „Christelijke" roman ; het is
meer dan dat ; het is de getuigenis van de zelfverloochening en zielenadel, welke mensen
bereiken, wanneer de volle kracht van het geloof over hen is gekomen en zij de dingen
leren zien vanuit een hoger standpunt dan eigen beurs en eigen hart. W. S.

De Poldersjongensdominee, door j. K. Lofvers. Amsterdam, U. M. Holland, '36.
Een vlot geschreven verhaal over het volk van den afsluitdijk. Zonder litteraire pretentie.
De hoofdpersoon is de hulpprediker Cas Ruineman, die zijn eigenaardige „gemeente"
lief heeft en wiens ontmoetingen met de bonkige poldergasten de kern vormen van het
boek. De humor ontbreekt daarbij niet. Uitstekende lectuur voor hen, die niet van „zware"
boeken houden en toch graag iets lezen, waar men wat aan heeft. R. H.

Prisma der kunsten, J u n i/Juli 1936, Aug./Sept. 1936. Zeist, De Torentrans,1936.
„Prisma der kunsten ", het nieuwe orgaan van een aantal Nederlandsche kunstenaars vereen igi ngen, ziet er. blijkens de twee door ons ter bespreking ontvangen afleveringen,
uitstekend uit. De redactie wordt gevormd door Paul Bromberg, Louis Bron, F.Eschauzier,
Ir. Hein van Essen, Willem Pijper, Theo van Reyn, Mr. J. F. van Royen. Het is jammer,
dat de letterkunde aldus niet officieel in dit blad vertegenwoordigd is. Ligt het niet op
den weg van de Ned. vereeniging van letterkundigen zich in verbinding met de leiding
van dit tijdschrift te stellen om tot een samenwerking te komen ?
De vraag naar de wenschelijkheid der kritiek wordt in het eerste dubbel-nummer met
klem aan dé orde gesteld. De hoofd-inhoud van het tweede dubbel-nummer is aan beschouwingen over de beeldhouwkunst gewijd. R. H.

De neger zingt, door Jan H. Eekhout. Amsterdam, U.M. Holland, 1936.
jan H. Eekhout — het mag algemeen bekend heeten — is een voortreffe! i j k vertaler, in
het bijzonder van poëzie. Zijn vertaling van het Gilgamesj-epos, die in een weinig geslaagde luxe- uitgave voor de meeste litteratuur- liefhebbers op het oogenblik onbereikbaar
is, verdiende reeds lang een volksuitgave, die dit prachtige werk toegankelijk zou maken
voor iedereen.
Ook déze vertaling van Amerikaansche negerlyriek geeft ons weder een uitnemend staal
van Eekhouts vertaalkunst. Wie de Neger-songs door den luidspreker gehoord heeft,
vindt hier den litterairen weerklank van deze donkere melodieën. R. H.
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JAN H. DE GROOT

DE BALLADE VAN EFRATA'S HERDERS

Van de heuvel dwaalde een grazend schaap

gestadig af naar het dal.
Soms richtte het de kop naar het zacht geblaat
van een lam in een verre stal.
Want de avond viel en de herder kwam
en joeg de kudde te hoop.
En de zon, die stilaan afscheid nam
riep de maan tot een nieuwe loop.

Een ruige hond sprong de heuvels op
en blafte aan een langzaam dier,
of beet naar een goedige, grazende kop
om spoed naar het nachtkwartier.
En kudden kwamen de heuvels af
tot de beschutting van het dal.
En langzaam bewoog de lange staf
van herders bij der voeten val.

Toen stond de nacht over het witte meer
vol deining van levend wol.
En schaap na schaap boog de poten neer
onder het lijf want de maan was vol.
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En de koude sloop aan der kudden rand,
waar de herders stonden te wacht.
Eén boog zich en blies het hout in brand,
dat smeulend gestapeld lag.
En een ander zette zich op een steen
en sloeg zijn mantel dicht.
Zijn hand streek over zijn voorhoofd heen
en de groeven in zijn gezicht.
En een derde sprak de and'ren aan,
over het vee en de nieuwe tijd,
die zwaar was voor het zorgenbestaan
van herders in armoedigheid.
En de jongste vloekte in opstandigheid.
Om zijn jeugd en zijn kleine moed.
Hij schold uit pure losbandigheid
en uit lafheid van zijn gemoed.
Maar de oudste hief afwerend de hand,
als vroeg hij om rust op dit uur.
Dan wierp hij een blok in de griffe brand
van het vonkenspattend vuur.
Toen zwegen zij stilaan en schoven neer
ter ruste, gerold in hun vacht.
De jongste hield onder het sterrenheir
bij de slapende kudden de wacht.
Maar opeens schoot een overhel le schicht
een bres in der hemelen muur.
En een zingen brak los in het laaie licht
van dit hoog, uitwaaierend vuur.
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„Broeders vrees niet,” riep een grote stem,
„want vrede zij heel de aard.
God's eer wordt vervuld in Bethlehem
en in een stal en een kribbe bewaard.
Sta op en keer u herwaarts heen,
langs het pad, dat ik wijzen zal.
Gij vindt God's Zoon uitschreiend als een
vereenzaamd lam in uw stal.
Maar Ik zeg u, dit Kind, dat geboren is
en neerligt, schamel en naakt,
is uw Herder, die het schaap, dat verloren is
thuisbrengt en gelukkig maakt."
Toen sloten de uiterste hemelen dicht.
En de nacht herspreidde zich zwaar.
De herders stonden dronken van licht
en tuimelden tegen elkaar.
Zij zochten hun staf en hun klein bezit.
Eén tilde een kopschuw lam
omhoog en drukte in het wollig wit
onstuimig zijn ruwe wang.
Zij togen, de jongste ging voorop.
En de oudste kwam achteraan.
Hij voerde zijn willigst schaap aan de kop
over het lichte pad van de maan.
Zij vonden de stal, in een kribbe het Kind.
Zoals de engel hen had voorzegd,
En hebben met ogen, tranen bl i nd,
hun dieren er neergelegd.
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J. K. VAN EERBEEK

PONTUS EN DE VOGELS
De heer Pontus, die de nieuwe tropische vogels voor zijn dierenverzameling
verwacht, popelt van nieuwsgierigheid. Hij kan nauwelijks hun komst afwachten. Maar al duurt het lang, eindelijk houdt de voerman van het dorp
toch stil op de landweg, waar Pontus' buitenhuis ligt. Deze laat zijn bezoeker,
den houtvester, in de steek, zoo gauw hij het geluid van de wielen hoort......
Roebers, de houtvester, is een dagel i j ksche gast in het landhuis.
Hij is nieuwsgierig naar de dieren, die de heer Pontus verwacht.
Hij besluit zijn vertrek uit te stellen en volgt Pontus naar de zandweg. De voerman heeft de kist in de handen. Nu is het niet de heer
Pontus, die klaar staat om het kistje met de vogels aan te nemen. Nu staat
er weinig meer dan een kwajongen. Hij wiebelt op de beenen.
Dat moet je niet gelooven, wees wijzer. Enfin. Maar hij kan niet recht voor
zich uitkijken...... zoo nieuwsgierig is hij naar de vogels.
In de vogelkamer zijn ze nu. Dat tjuikt, raspt, vijlt, tjielpt, roddelt...... al
de geluiden van het oerwoud zijn te hooren...... Hemel, zoo denkt Pontus
dan...... Wat 'n kostelijke malligheid is een vogel. Welk een drukte op
twee stokjes. En wat een kooi vol ruzie. Een vogel is eigenlijk niet meer dan
een stel botjes, een dot watten, een orgeltje, bedenkt hij...... Dan zit hij
het hoofd te schudden, alsof hem iets hindert......... Hij zet de tanden op elkaar. ..... er wi 1 hem het een of ander invallen. Als hij de vogels zelf bedacht
had, had hij dat idee niet beter over zich kunnen hebben. Dat is 'n tamelijk
diote toestand : Hij pakt de vogels als het ware op, zet ze neer, keert zich
af, en heeft ze toch allemaal bij zich. Dan loopt hij met het beginsel van
die vogels rond om zoo te zeggen. Z'n oogen staan zoo scherp als de kleine
zwarte kijkers van z'n kleine vrienden. Hij is net precies een vogel in z'n
manier van doen : hij is er niets te goed voor om met de armen te gaan
roeien of 't vleugels waren. Als hij er tenminste z'n gevoelens een moment
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langer mee kan vasthouden. Hij weet ook precies wie van de apostelen
en aartsengelen al die vogels geprojecteerd hebben. De bandvi n k bevalt
hem niet...... die platte hagedissen - schedel met de stompe snavel en die
roode streep onder de bek...... die heeft, volgens Pontus, Michaël bedacht.
En de zebravink met z'n verticale witte oogstreep, die kleine gans, Simon
Petrus. En gindsche astrilde met z'n steenroode teugels door de oogen bedacht de heilige Johannes.
De putter, de gors, de sijs, de robijn, dat is allemaal Holland. Is het inbeelding, vraagt hij zich af, dat je je die vogels in Indië niet kunt denken ?
Die passen in de kou, onder de grauwe lucht. Maar die wever met z'n roode
wassen snavel...... die is uit Indië...... Die hangt onder aan de zitstokken
om van de grond z'n voer op te pakken gelijk een aap.
Pontus zit er naar te kijken. Hij hoort de wonderlijke geluiden van die
vogels en hij zit om zoo te zeggen in Indië...... En hij ziet de palmen en de
hitte van de tropen voelt hij om zich. Als hij onder de palmen l ièp, genoot
hij zoo niet. Zooals 't water door een sloot, zoo gutst het zotte gezang van
de vogels door hem heen. Hij is als een kind bij een vuurwerk...... het kind
staat te trampelen...... nauwelijks gaat de vuurpijl omhoog, of het begint
te roepen...... Pontus zit positief te prakkizeeren : Het zal me benieuwen
wat ik nu weer te zien krijg. Ja, dat kan men keeren zoo men wil, maar wat
God maakt, keurt de mensch.
Hij hoort een gek geluid. Hij ziet 'n kaneel -bruin wippertje onder de vogels,
en nu pakt hij z'n boekje en nu denkt hij : Ik zal 'is kijken hoe je heet. De
grauwe astrilde dus. Een dotje pluksel op een paar spelden ben je. Een bruin
lijfje met een mooie teugel door de oogjes. De staart met 't witte contourtje
gaat koket als 'n waaier in en uit...... Het diertje ziet Pontus voor de eerste
keer en vraagt al om voer...... Roebers wordt aangestoken door een golf
van bewondering...... Hij steekt de neus in de lucht, sluit de lippen en
zegt niets dan : Kerel, kerel ..... .
De bewegingen van het dier zijn onzegbaar sierlijk. Als Pontus de adem
inhoudt en hij kijkt door de spleten van zijn oogen naar de bewegingen
van het vogeltje, dat strijkages maakt, en de breede staartveeren zoo koket
beweegt als een dame haar waaier, dan is het Pontus, of hij een gedachte
van den Schepper Zelf ziet leven...... Het hart bonst hem in de keel......
nu is er geen afstand tusschen hem en het dier met het schoone doeltreffen
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van zijn bewegingen. Het is eerlijk gezegd zoo erg, dat Pontus onverbiddelijk
het besef heeft, dat hij zelf het dier dat sierlijke paradeeren voorschrijft
of hij de vogel bedacht heeft...... Dat is een raar oogen bl i k...... hij kan zich
niet van de smaken......
suggestie lo
heeft een moment lang geen stuur over
zichzelf...... h i j is heelemaal één met het diertje......
Het is of het vogellijfje twee keer zoo smal en zoo lang wordt, het verschikt
de slagpennen ; het tj u i kt een keer
.
Dan merkt Pontus opeens dat zijn bezoeker hem zit aan te kijken ongeveer
zoo als hij het zelf de vogel deed ...... hij krijgt een kleur en begint te
mopperen.
Waarom kijk je me zoo aan ?
—Het is weer het oude liedje met je : Je hebt nog altijd de hoop niet opgegeven dat je den Schepper op een of andere Freudsche Fehlleistung kunt
betrappen, waaruit je een nieuwe conclusie kunt maken...... Je wil alles
weten.
Kom, kom. Ik ben alleen wat nieuwsgierig......
Je ontdekt nooit wat nieuws.
Ik ontdek altijd wat nieuws. Aan ontdekkingen van anderen.
je wil meer weten dan goed voor je is......
Het kan zijn. Maar ik kan niet anders.
En je wilt voor orthodox doorgaan. Je moet je onderwerpen aan de
Schrift. De manier, waarop je over de Schrift praat, bewijst me, dat je
die niet begrijpt.
Zeg maar dat ik een ketter ben.
Ik zal je niet aanklagen.
Ik zoek geen nieuwe waarheid, alleen : mijn eigen manier van op de
oude reageeren. Kijk maar goed toe.
— Kijk daar eens, zegt Roebers opeens.
Een vogel is, met weet niet hoe, uit de vlucht ontsnapt, en hij klimt voor
de tralies van de kooi langs. Hij drukt zich plat tegen de tralies op...... h i j
is zoo ontroerend ijverig in de weer om zich weer bij de troep te voegen ;
het is ook net of ze allen hem roepen...... Het is heelemaal niet zoo, dat
alleen het wijfje haar kameraad roept : Er gaat een zorgelijk geroep en een
waarschuwen door heel de troep...... En opeens begint de zebravink te
trompetten...... En dan roept de muscaatvogel met z'n geschubde buik
....
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:en z'n roestige vleugels...... Dat doet hij anders alleen des avonds. Nu zijn
alle geesten losgebroken ...... Een zacht en toch indringend gesnok klinkt......
,achteloos en boordevol verlokking en dwang is het wonderlijke lok geluid van de zebravink...... De tijgervink met z'n witte speldeknop -groote
vlekken op de vleugels begint te piepen...... Het is het geluid van de krekel,
maar het is tien keer zoo intens......
,De vluchteling zoekt nauwlettend alle tralies af ...... er is geen enkele opening,
waar hij niet heeft doorgekeken. Een muis kan niet met meer angst probeeren te ontsnappen uit de val, dan dit kleine dier om in zijn kooi terug
te komen. Het hangt met twee kleine klauwtjes aan de zijwand ...... laat zich
-achterover hangen en kijkt mistroostig als een aapje links en rechts......
Dan weer zit hij boven op het traliedak van de kooi, en kijkt zorgelijk
rond en dan weer verlangend naar beneden, waar zijn soortgenooten rond
schei en zonder onderbreken als een krekel, piept de tijgervink.-lopen.E
Opeens vliegt hij op...... hij vliegt met een vreemde helle vrool i j ke schreeuw
recht omhoog...... de paar meters hemel, die de vogel boven zich heeft,
-die zijn zijn geluk...... Met een vreemd zwaar klapwieken maakt hij zich
los van de tralies...... alleen een gans maakt zich zoo moeilijk los van de
grond......
Hijj vliegt, bot en driest, recht naar boven ...... maakt een lus, en valt weer
-neer op precies dezelfde plaats. En dat is zulk een rare botte onverhoedsche
uiting van levenslust......
Even later vliegt de bandvink in de kooi naar boven...... die vliegt pal onder
,het plafond langs, volgt alle hoeken van het vogelverblijf en keert weer
-naar zijn plaats terug zonder een enkel geluid te geven...... De tijgervink
piept zoolang de vleugels slaan......
Pontus doet een poging om de ontvluchte wevervogel te vangen, maar het
dier vliegt de kamer uit, de gang i n. Het wijfje zit in de kamer en roept
,den ander. Dat ontroert Pontus...... Een liefde uit de dzj i ngel in een
Hollandsche vogelkamer, denkt hij. Het eerste schrille, verwonderde
piepen...... Het mannetje antwoordt ; het geluid komt van zoo ver weg......
het is heelemaal begraven in de omzichtige stilte van het huis ; het zingen
lijkt het geluid van een piepende kruiwagen, die niet op gang wil komen.
Pontus ziet in de gang de wever zitten ; de vogel kijkt links en rechts......
hij lijkt een zanger uit de opera, die met gespalkte oogen zijn forto begint......
,
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Pontus kan het lachen niet laten, als hij ziet, hoe serieus deze zanger zijn
afschuwelijk gebalk afwerkt. Er zit ook nog 'n accelerando in het lied. Het
duurt niet lang, of de wever trilt op z'n pooten -- het heele lichaam wringt
zich om het geluid uit te brengen ; het dier siddert over het heele lijf......
schriller en vloeiender ook worden eindelijk de toonen......
De wever vliegt verder weg en het wordt weer rustig binnen de gewitte
muren van het vogelhuis. Pontus ziet het bedrijvig pikken van de etende
vogels. Er ontgaat hem niets. Geen enkele verschietende glim op de vlerken ;
geen wisseling van tint in het roetzwart op de kop ; noch op het geel van de
buik...... Eigenlijk moest ik in Somaliland zijn ; of deze dikbekjes in Brazilië
opzoeken, denkt Pontus. Maar zou ik ze dan zoo nauwkeurig kunnen be-kijken ? Men moest curven aanleggen van het minnespel van al deze vogels.
Zoeken naar de grondslag in al die verschijnselen...... naar de grootste
gemeene Beeler......
De
ster kijkt hem eens goed aan..... .
J plaagt hij, je oefent je er in, je te verbeelden, dat je de dieren
zelf geschapen hebt, om de gevoelens van den Schepper op het spoor te
komen.
— Nou nou, zegt Pontus.
Ze staan voor de nieuwe gasten, die uit de enge kist bevrijd zijn en in
de vogelkamer rondkijken. Het gevluchte mannetje roept het wijfje. Ze
luisteren toe......
Soms is het stil, en dan begint opeens het mannetje maar al achter elkaar
door te roepen...... Hij schreeuwt, tot hij niet meer kan...... ; Baat
blijft hij een poos lang zitten, verblind...... Precies zoo lang als dat wilde
aanroepen duurt, zit het wijfje te luisteren, en verdroomd, nauwelijks do
bek open, antwoordt het...... een zalige, verstilde reponsie.
Dan, een tijdlang, achter adem gekomen, zwijgt het mannetje...... Dan is
het stil. Het wijfje roept, maar krijgt geen antwoord...... Het zit onrustig,
de kooi rond te kijken...... het kijkt zorgelijk een poos naar de zitstokken,
voor het zich er op neerzet...... het is of het nu voor het eerst de schuil hoeken van haar woning doorkijkt, om te zien of ze een opening bieden
.
Het is, of er nog meer heimwee spreekt uit dit zorgelijke rondkijken, da ft
uit het roepen van zooeven. Dit contact van over de oceaan is niet alleen
fysiek...... De beide mannen gaan naar het keukenvertrek. Daar zit, boven
,

......
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op een gordijnroe, het mannetje. Men kijkt hem onder tegen zijn buik
op...... nu komt het helle geel veel anders uit.
Maar stil, nu roept de vogel weer. Hij kijkt rond. Hij hoort het wijfje
roepen.,.... en ziet het niet. Dat kan hij niet begrijpen...... hij kijkt rond,
of hij het hier of daar niet achter een kast of een deur ziet.
Pontus probeert het te vangen. Maar het ontkomt, wijkt naar het hok,
dat achter de keuken ligt. Maar daar staat een raam open, en in plaats dat
het Pontus lukt, het te grijpen, glijdt het door de opening naar buiten.
Hoe de eigenaar ook roept en lokt, het dier komt niet terug. Pontus loopt
hem nu na, het bosch in.
Een wonderlijk gecomponeerde hemel welft zich boven de hut. De hemel
is egaal grauw ; een winterhemel .Alleen het westen hangt vol met schapewolken ; die zijn allemaal aan de onderkant met het Bengaalsche vuur van
de ondergaande zon bestreken. En als een uitgeknipt silhouet staan daar de
zwarte toppen van de zilversparren voor.
Pontus staat een oogen bl i k stil. Maar de tinten verschieten gauw. Kijk,
daar zijn de wolken al paars.
Het lokken van de wever roept weer. De vogel geeft een vreemd snokkend geluid, dat wel wat lijkt op dat van een mensch die onverwacht en
te luid hikt.
De man kijkt rond, en ziet eindelijk het dier in een vruchtboom zitten. Eigenlijk
misstaat het beest daar heelemaal niet, denkt Pontus. Hoe kom ik er toe,
te denken dat alleen Hollandsche vogels in het Hollandsche landschap hooren.
Hij haalt een kooi op en zet die klaar ; strooit er voer in, en verbindt de
deur door een eindeloos lang touw met de achterdeur in de keu ken ......
Daarna bukt hij zich en strooit voer in de kooi ...... Witte en bruine gierst,
enwitzaad...... wanneer het dier de weg naar dit voedsel niet vindt, zal
het verloren zijn. Er is geen macht ter wereld die een vink van gierst
of een wevervogel van raapzaad zal doen eten. Een vogel eet, wat in zijn
moederland wast.
Achter Pontus' rug, in de vogel kamer, zit het wijfje en roept. Zal het mannetje
de roep beantwoorden ? Of zal het verjaagd worden, door een eekhoorn
of een roofvogel, en van honk dwalen ? Wanneer het dier zoo ver weg doolt van het huis, dat het de roep van zijn makker niet meer kan hooren,
en de nacht overvalt hem...... Dan zal het hulpeloos tusschen de takken van
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een wildvreemde boom blijven zitten ...... te angstig om een andere schuilplaats te kiezen...... als het opgeschrikt wordt in de nacht zal het, verblind,
overal tegenop vliegen ...... zooals een vogel dat doet in het donker......
is er droever gebeuren denkbaar, dan een vogel, die hulpeloos tegen de
grond valt, en zich niet roeren durft ? En als de morgen hem zal vinden,
zal hij verder vliegen -- dan zal hij nooit meer de weg naar huis terug vinden .
einde is de hongerdood. Pontus strooit het voedsel uit, en hij ligt dan
op de knieën voorover op de vuile grond. Het is een oogenbl i k als in een
nachtmerrie ; het touw knapt eerst twee keer af. Dan, als hij de deur van
de kooi wil dichttrekken, breekt het scharnier. Boven zijn hoofd donkert
de avondhemel.
Ik wou dat ik die kooi in orde had, overlegt hij, -- Ik moet die vogel
vangen, en ik krijg die kooi zoo niet klaar....... Hij voelt de vochtige grond
aan zijn handen, en zijn knieën...... Het wordt donker, de hemel fronst zijn
wenkbrauwen over hem.
Maar hij heeft nu de kooi toch klaar gekregen, Pontus staat bij de keuken
deur, klaar om met het touw de deur van de kooi dicht te trekken. Na verloop van tijd komt de vogel dichterbij. Het is een vreemd gezicht : de wever
daar op het dak van de kooi. Als hij een mensch had moeten redden, had
Pontus het spel niet meer kunnen opwinden. Het dier heeft nu al lang ge
moet nu toch honger hebben. Het ziet het voedsel liggen ; waar--vasthe
om gaat het er niet heen ?...... Het wachten maakt Pontus onrustig, iedere
minuut dat de vogel langer wacht, wordt de kans op redding kleiner. Het
is Pontus of hij voor zijn eigen behoud vecht.
Als hij toevallig naast zich ziet, ontdekt hij de reden van de schuwheid
van de vogel. Naast hem staat de hond. Hij wil het dier naar huis sturen,
maar hij kijkt het beest aan, en houdt het bevel in...... De hond trilt over
het geheele lichaam ; boven het heupgewricht aan de borst is een plek waar
de huid onafgebroken rimpelt...... Wat voor onrust beheerscht het dier ?
Het staat een poos stil, een nieuwe huiver overvalt het. De ooren staan begeerig en tegelijk geresigneerd...... Dat geeft zulk een eigenaardige, bijna
menschel i j ke uitdrukking aan het gezicht...... Men ziet wat te veel van het
oogwit ; er zit iets gl u i perigs in de oogen ; daardoor komt het dat de kop
iets menschel i j ks heeft, insinueert Pontus.
Nu begrijpt hij het dier ook ; zijn jachtinstinct gebied den hond op het dier
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af te gaan, dat daar binnen zijn bereik, nagenoeg op de grond zit...... Er is
ook niemand die het hem hier verbiedt. Zijn baas Pontus zeker niet, want
die heeft hem steeds de rug toegewend. En toch is er het een of ander dat
hem tegenhoudt. Hij voelt dat de aandacht van den baas evenzeer als zijn
eigen verlangen op deze buit gericht is...... En dat doet hem aarzelen. Een
dier begrijpt heel moeilijk een gesproken woord ; nu en dan legt het de
stemming van zijn baas verkeerd uit ; het is mogelijk dat het een iets te
barsch uitgesproken woord als een berisping opvat. Maar het vergist zich
niet in de richting van de belangstelling van zijn huisgenooten. Als Pontus
opkijkt is de vogel verdwenen. Het duurt geruime tijd, eer hij ontdekt,
waar het dier zich bevindt. Het zit, onrustig links en rechts kijkend, in de
kleine acacia, die echter de keuken staat. Pontus zoekt er naar, wat de reden
van deze onrust kan zijn ; hij heeft lang genoeg met dieren omgegaan om te
weten, dat er voor elke verandering in hun gedrag een aanleiding is. En onwillekeurig zoekt hij reeds naar de aanleiding.
De boschkat, roept Roebers verbaasd.
Inderdaad zit op enkele meters voor de kooi de groote getijgerde kat, die
Pontus bij zijn eerste bezoek aan „de Hut" verraste. Het dier ziet er nog
haveloozer uit dan toen ; de kale plekken op zijn vergoorde vacht zijn grooter
geworden ; en de schurftkorsten op de kop hebben zoo diep ingevreten,
dat ze de heele uitdrukking van de oogen hebben gewijzigd. Het kan niet
al te lang meer duren, of het dier moet blind worden. Het lijkt of er zandkorrels over de kop gestrooid liggen ; het heele model van het hoofd is
ook veranderd ; de kop hangt als een dikke vormlooze bal aan de romp.
Het oude dier is niet mager, een bewijs dat het nog in staat is zijn voedsel te
veroveren. En zoo fel en zoo weergaloos wijs als zijn oude oogen over het
gazon rondkijken !
Een verstikt gebrom doet Pontus omzien. Roebers heeft de hond in het nek
gegrepen ; het dier doet vergeefsche pogingen om los te komen, en-vel
gromt van woede, omdat het zijn doodsvijand niet bereiken kan.
—ja, mompelt Roebers, die moeite heeft het dier vast te houden,omdat het geen
halsband draagt, --tegen die red je het toch niet; je mag nog zoo'n goeie jager
zijn..... Als ik je loslaat en je pakt de boschkat aan, kost je dat je oogen......
Laat hem eens gaan, zegt Pontus, die weet hoeveel kwaad de boschkat
aanricht onder de vogelbestand.
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— Er is geen enkele hond, die een kat baas kan...... zegt de houtvester.
— Hij haalt den hond met de nagels de oogen open.
Een pogen bl i k zwijgt Pontus...... maar na een poos zegt hij
-- Laat hem maar los...... Hij zal zich wel twee keer bedenken, eer hij de
boschkat aanpakt.
Hij heeft dit immers zoo vaak gezien ...... Een hond loopt een kat achterna......
als hij weet dat deze wegloopen zal. Maar wanneer het dier blijft stilstaan
gaat de hond verder, en doet alsof hij iets anders van plan was......
Laat hem maar los......
Er glinstert zulk een gespannen aandacht in de glimmende pupillen van de
hond, dat hij er toe komt dit bevel te geven.
Zoek ! beveelt hij.
Daar roffelen de fijn gepeesde pooten al over de grond. Pontus ontroert
als hij de kleine figuur, de kop aan de grond, met razende snelheid ziet
voortschieten.
-- Die komt gauw terug, zegt Roebers.
Maar het dier komt niet terug. Wat er zich gaat afspelen, voltrekt zich in
de tijd van een seconde. De hond is, voor men zich realiseert, wat er gebeurt,
op de kooi gesprongen...... De kat, die een aanval in front verwachtte,
heeft zich naar zijn belager gewend...... die hij nu op deze wijze in de rug
krijgt.
Maar voor hij zich geheel kan omkeeren, heeft de hond zich van boven af
op hem geworpen, en breekt hem de wervelkolom. Een afschuwelijk gehuil
stijgt op : een verbrijzeld miauwen, dat meer op het blaten van een schaap
lijkt, dan op het roepen van een kat.
De twee vechtende dieren rollen om en' om. Maar als de hond het eerst
vaste grond onder de voeten krijgt, is het met de kat gedaan...... De hond,
die hem in de nek heeft, schudt hem wild heen en weer ; het is de eenige
manier, die de kat beletten kan, hem de klauwen in de oogen te slaan. En
nu hij het kadaver met een grondeloos diep gegrom van zich werpt, heeft
het slechts een enkele stuiptrekking meer.
Pontus en zijn vriend kijken elkaar verbluft aan. Ze hebben geen tijd gehad
voor woorden. En langzaam, voetje voor voetje, komt de kleine witte hond
terug. Er is geen spoor van trots te bekennen bij de hond...... Zelfs de
herinnering aan zijn moedige daad is verdwenen ...... weggedrongen door
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de zorg die het dier nu heeft : het is, nu het overwon, niet zeker, of het gevecht den baas beviel.
Pontus en de houtvester loopen langzaam naar de hut terug. Zij verwonderen
zich over de slaafsche onderdanigheid waarmee de kleine hond hen volgt.
Immers heeft het dier een prestatie verricht die geen enkele rasgenoot hem
zou kunnen nadoen.
...... Langzaam gaan ze het huis weer binnen. Er is geen kans op, dat ze nu
de vogel nog vangen. Zullen ze morgen gelukkiger zijn ?
Als ze bij de vogelkamer komen, schrikt Pontus. Ze hebben in de haast om
de vluchteling te vangen, de deur open laten staan...... De goede Pontus
weet niet, hoe vlug hij door de gang moet rennen : hij verwacht niet anders,
of de vogelkamer is leeg. Tot zijn groote verbazing ziet hij echter, dat al
Ze hangen alle in en om een tros
zijn pleegkinderen nog aanwezig zijn .....Ze
gierst......
Verbaasd staan ze toe te kijken.
Een klutje van vogellijfjes in de gierst...... Dat is zulk een grappig gezicht,
die discreet opdringende vogeltjes, al die wasroode, loodwitte en beenen
snaveltjes boven de voerkorrels......
De bandvi n k, die domme gans, zit op de drempel, en zit zich te bedenken,
of hij zal wegvliegen of niet...... En dat bedenken duurt zoo lang, tot
hij vergeten is, wat hij overwoog...... en nu zit hij op de drempel
druk te zingen...... zijn zacht binnensmonds gemurmel, dat nooit uit de
keel vandaan wil komen. De zebravink, de plompe drieste rakker, heeft zich
zijn genoegen gegeten en begint te trompetten...... Dan antwoordt de
heele troep, gealarmeerd door die overbodige schrik. Maar ze zijn nog alle
aanwezig..
.... Roebers wil de deur aluiten...... hij steekt de hand al uit naar
het slot...... Daar houdt Pontus hem terug.
-- Kijk eens, zegt hij ...... Dan staan beide sprakeloos stil voor de deur ......
die ze vergaten te sluiten...... Stom-verbaasd staan ze...... een oogenblik
denken ze dat hun oogen hen bedriegen...... want de bèide wevervogels
zijn er weer...... De vluchteling heeft de roep van zijn makker gevolgd,
en heeft de weg naar honk terug gevonden, juist door de deur, die ze vergaten te sluiten.
-- Dat is een echter moderne vogel, zegt Pontus nog: de trek naar de
troep is sterker dan die van de vrijheid.
.
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ROEL HOUWINK

AFSCHEID
0, dat uw jeugd zoo toom loos mij moest haten,
dat gij niet meer een vriendenwoord verstondt !
Wat mocht bij dit hooghartig neen nog baten
tegen den bittren wrok van uwen mond ?
Zoo heb ik u met smart alleen gelaten
en losgemaakt wat ons in vriendschap bond,
maar vraag niet, dat ook ik u nu zal haten,
die weet : wij staan geworteld in denzelfden grond.
Want, dichter, 't zelfde werk roept onze handen
en, in den spiegel, schouw ons eender lot
van smalle kaarsen, die aan weerszij branden
naar 't vlammend Aanschijn van den Eénen God.
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M. J. KASTELEYN

BALLADE VAN SPANJE
In Spanje speelt nog dezelfde zon,
op de ruige heuvelkammen ;

maar Madrid wordt van woning tot woning gesloopt,
en de Puerta del Sol staat in vlammen.

Een officier en twaalf man,
die lagen verschanst in een kerk;

zij maakten een prachtig verdedigingsplan,
daar tusschen het beeldhouwwerk:
de twaalf Apostelen namen zij

voorzichtig uit hun nis,
en met zijn twaalven kwamen zij,

daar waar het altaar is.
toen sprak die eene officier:
het is hier een best tehuis,

hier heeft ieder zijn eigen schutspatroon,
en ik dek mij achter het kruis.

Een tengere knaap van een jaar of tien,
die trok naar de rand van de stad ;
hij wilde zoo graag de soldaten zien,
waar zijn moeder zoo'n angst voor had.
hij heeft ze gezien en zij zagen hem,
en zij hebben met hem „gespeeld" ;
maar hij was nog zoo jong
nog geen elf jaar,
en het heeft hun spoedig verveeld ;
gelukkig kwam er daarna een bom,
die den jongen vaneen heeft gereten.
zoo heeft zijn moeder, wier vreugde hij was,
van dat spelletje nooit geweten.
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In Spanje speelt nog dezelfde zon,
op de ruige heuvelkammen;
maar Madrid wordt van woning tot woning gesloopt,
en de Puerta del Sol staat in vlammen.

Een vliegenier met een klinkenden naam,
zat vloekend in zijn cabine ;
hij had nog wel twintig granaten aan boord,
maar geen halve liter benzine ;
dat was hem van jongsaf geleerd,
toch zou hij
zijn leven duur verkoopen,
hij had nog wel twintig granaten aan boord,
daar kon hij twee straten mee sloopen.
De handle's klikten in regelmaat,
en de bommen vielen prachtig,
toen dook hij zelf in de vlammenzee,
(en nam in zijn val nog een vijand mee)
zoo'n vliegerseinde is machtig.
De kapitein van de derde compie,
die gaf zijn laatste bevel ;
hij zei : deze wijk moet platgebrand,
en : jullie redden het wel.
en de jongens van die derde compie,
die hadden een makkelijke taak,
met een brandbom die licht ontvlambaar is,
en iedere gooi is raak.
bij het vallen van de duisternis,

gingen de jongens van 't gooien moe,
de een voldaan en de ander niet,
naar een volgend stadsdeel toe.
In Spanje speelt nog dezelfde zon,
op de ruige heuvelkammen;

maar Madrid wordt van woning tot woning gesloopt,
en de Puerta del Sol staat in vlammen.
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IN MEMORIAM PIET VAN RENSSEN
23 SEPTEMBER 1902 - 8 DECEMBER 1936

God heeft hem door de dood verlost.
Het dichterschap heeft hem lichamelijk geruïneerd.
Met deze mededeling zou Ik kunnen volstaan. Van zijn vroegere vrienden uit de christelijk literaire beweging na 1918, waartoe hij, meer dan wie ook, de stoot gaf, kenden
er hem in 1936 weinige meer.
De wederzijdse vervreemding, zijn isolement, zal een zwarte bladzijde zijn in de nog
ongeschreven „geschiedenis der protestantse letterkunde ".
Het heeft geen zin, op dit ogenblik, de schuldvraag te stellen. Piet van Renssen was niet
gemakkelijk voor zichzelf ; hij was het ook niet voor anderen en allerminst voor wie
hij tot literaire critiek incompetent achtte.
Hij had daartoe ook het recht, omdat hij dichter was ; omdat één goed vers meer betekent voor een „beweging" dan honderd essays. Omstreeks 1920 was hij, naast de oudere
De Mérode, de enige levende stem. Zijn „liederen van een vinder" waren destijds een
b e z i t der jongere orthodoxe generatie, evenals de verzen welke met zoveel vertraging
werden gebundeld in „Gods Gebouw ". (Voordien voor een deel gepubliceerd in
,,Opwaartsche Wegen").
Zijn zwerversleven was toen reeds begonnen. Wij mogen God danken dat hij de laatste
jaren, toen hem het „maatschappelijk werk" door zijn al brozer wordende lichaam onmogelijk geworden was, zijn ouderlijk huis heeft gehad.
,

Het trof mij, dat zijn neef, A. van Renssen Azn., bij zijn graf over zijn moeder sprak.

Die liefde heeft hij, bij zoveel moeite en teleurstelling, niet ontbeerd.
Ik herinner mij ook het moment, dat hij voor het eerst Rispens ontmoette in het Baarnse
bos. Deze ontmoeting dateert uit de Opgang-periode. De blijdschap over Rispens' erkenning
van zijn dichterschap spreekt voor zijn bescheidenheid.
-Rispens is een van de weinigen, die hem trouw bleven. Ik dank hem hierbij hartelijk, voor
wat hij voor Piet van Renssen als dichter, als mens, geweest is.
Van 1931 tot 1935, tijdens mijn redacteurschap van het Zondagsblad van „De Rotter-dammer ", heeft Van Renssen geregeld gepubliceerd.
Naast zeer verzorgde journalistieke bijdragen (met veel liefde en kennis geschreven
.artikelen over dieren, planten, muziek) zijn eigenlijke werk : Aantekeningen bij onbekende
oud-Hollandse poëzie en een serie kinderversjes, vol klank en fantasie, twee onmisbare
eigenschappen voor dit genre.
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De „aantekeningen ", vrucht van een zich jaren lang verdiepen in de schoonheid van het
geestelijk lied, zullen nu, helaas n a zijn dood (kenmerkende omstandigheid voor het:
weinige „succes" in zijn literaire loopbaan) bij Kok uitkomen.
Wie hem wil kennen, zal goed doen, deze bundel als het eerste deel van een kostbare
erfenis te aanvaarden.
Over zijn eigen poëzie na Gods Gebouw, in handschrift aanwezig, ben ik niet bevoegd
te oordelen. Ik hoop, dat ook dit werk niet verloren zal gaan, en ik ben er van overtuigd, dat deze poëzie te groter waarde heeft, omdat zij werd geschreven in een tijd„
waarin het „literaire" vers hopeloos was verzand in epigonisme en techniek.
Hij, Piet van Renssen, had met „literatuur" afgerekend, misschien ten koste van zi j r
leven. Zijn latere werk, ook zijn proza, is verstild en voor mijn besef vervloeid tot een.
zacht en zuiver p r a t e n, in de juiste betekenis van het woord.
k hoop, dat de geestelijke nalatenschap van Piet van Renssen zo volledig mogelijk zal,
worden gepubliceerd en uitgegeven.
Ik denk hierbij ook aan zijn belangwekkende correspondentie.
Laten wij het „in ere houden van zijn nagedachtenis" vóór alles omzetten in een daad.

,

Den Haag, 21 December 1936.
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P. J. RISSEEUW..

D. DE VRIES

GELOOF
Niet dit danken wij U, dat Gij ons leven
omheind hebt tot een stillen hof,
niet, dat w' aan duisternis ontrukt en louter
verrezen zijn uit drek en stof ;
niet, dat ons denken, moeizaam schrijdend,
mocht stijgen tot den hoogsten top —
maar dit : dat uit dit donk're slop,
uit angst en twijfel, 't ongestild verlangen,
dwars door de wilde strijdgezangen
en 't trotsche weten, Gij dit nieuwe lied,
deez' dwaasheid bevend rijzen liet
Heer, ik geloof !
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BIJ DEN LAATSTEN BUNDEL
VAN JAN SLAUERHOFF

J.SLAUERHOFF, Een eerlijk zeemansgraf.
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1936.
Wanneer wij Slauerhoff's eersten bundel („Archipel", verschenen in 1923) met zi j n laatsten
vergelijken, valt het op hoezeer deze dichter zichzelf innerlijk gelijk gebleven is. Zoowel
de inhoud van zijn werk als de eigenaardige, min of meer chaotische factuur zijner verzen,
hebben zich in den loop der dertien jaren, dat het hem gegeven was, als één der markantste figuren van de dichters van zijn generatie, ons zijn werk te schenken, niet noemenswaard gewijzigd.
Van den aanvang af was hem een heimwee eigen, dat nergens in deze wereld bevrediging
heeft kunnen vinden. Het was geen authentiek romantisch verlangen naar de sterren of
naar „die ferne Geliebte", dat hem kwelde, het was ook geen idealistisch verlangen naar
de een of andere utopie en zeker ook geen religieus verlangen naar een Rijk, dat niet van
deze aarde is, waardoor er een onrust woelde in zijn bloed, die hem geen vaste ankerplaats
gunde.
Tastbaar en zichtbaar is in zijn werk geworden de oer-angst van den losgeslagen, ontwortelden mensch, zooals hij voortraast langs de asfaltwegen en door de hemelen van
noord naar zuid, van west naar oost. „Naar 't einde voortgezweept", zooals bij Slauerhoff
te lezen staat.
Duidelijk wordt uit de verzen van dezen dichter, hoe de poëzie niet is een ver, vreemd
land, verborgen achter de horizonten van den tijd, maar een spiegel, die gericht is op
het hart van onze levenswerkelijkheid. Wie poëzie vermag te lezen, kan in een gedicht
als „De ontdekking der nieuwe Hebriden", waarmede de bundel „Een eerlijk zeemansgraf" wordt geopend, de e i g e n I ij k e geschiedenis lezen van dezen tijd. Want dit
is het wonder van het werk des dichters, dat wat hij aanraakt tot een 1 e v e n d symbool
wordt van den eigen tijd en daardoor voor a I I e tijden toegankelijk blijft.
Wat niemand onzer zeggen kan, kan de dichter in zijn taal en op zijn wijze zeggen tot
ons, indien wij geopende ooren hebben voor zijn woord, dat een ander is dan hetgeen
wij dagelijks spreken, ook al bedienen wij ons misschien ook vaak van dezelfde „woorden ".
Natuurlijk is er aan ieder dichtwerk, omdat het door een mensch gemaakt werd een
menschelijk-psychologischen kant en zoo kan men ook de poëzie van Slauerhoff „mensche1 i j k-psychologisch" verklaren, doch daarmee raakt men de kern niet : de kern is het
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beeld, dat de dichter zijns ondanks in het leven geroepen heeft en dit beeld is sterker
dan hij, het heeft hem in zijn greep en niet omgekeerd.
Het beeld, dat de poëzie van Slauerhoff beheerscht, is het beeld van den Vliegenden
Hollander, van den verdoemden scheepskapitein, die zonder rust te vinden over de
eindelooze oceanen zwerft. Alle draden van het weefsel zijner poëzie komen hier, als
in hun knooppunt, samen. En dit beeld van den Vliegenden Hollander is tevens het
tijdsbeeld, dat staat boven de wereld van den modernen mensch. Wie dit aanvoelen kan,
vindt in de gedichten van Slauerhoff met een vaak verbijsterende klaarheid de fundamenten van het leven in deze dagen opengelegd.
Eenige frappante voorbeelden geeft het zoo even genoemde langere gedicht, dat den tocht
beschrijft van een schip, dat doelloos „den nieuwen oceaan" bevaart, „niet zonder hoop
nu nooit meer land te vinden ". Eerst raakt het schip in de buurt van een streek, waarvan
het heet :
„Hier is een wereld, elders weggezonken,
Weer opgewoeld, was eeuwenlang verdronken —
U it de opperlagen van 't vergaan gesteente
Steken mammoeten hun verweerd gebeente."
Een deel van de bemanning gaat hier aan land en verlaat voor goed het schip :
,,......velen het schip ontspringen
En kreten slakend wéér in 't oerwoud dringen ".
is het noodig nadrukkelijk deze symboliek te „verklaren" ? Ons dunkt, zij is helder genoeg.
En voor wien zij niet duidelijk genoeg mocht zijn, heeft prof. Theoph i l Spoerri zijn
„Goden van dezen tijd" geschreven.
Hoort, hoe de leuzen van ons koortsachtig leven monden in dit woord, dat met enkele
trekken de leege volheid van het moderne bestaan ontmaskert :
„Laat ons doorleven daar wij moeten leven,
Leeg zijn van hoop, alleen 't bederf ontzweven
En laat ons schip aankomen op den zoom
Der and re wereld en bij 't zien verbrijzien,
En, kunnen wij niet sterven, op een droom
Scheepgaan en zweven door de eeuwge i
Zoo bidden wij, moderne menschen, in de diepste verborgenheid van ons eenzaam hart
tot den onbekenden God. Het is de „monoloog" van ons leven, die in zulke woorden
luid wordt en die uitzichzelf geen einde heeft.
Daarom kan ook de mensch, die „antwoord" gekregen heeft, hieraan niet voorbijgaan.
Tenzij hij zichzelf een antwoord gaf; maar, hoe vroom ook, zulk een antwoord kan
nimmer het èchte antwoord wezen, het blijft altijd een echo, die de eigen stem weerkaatst.
Zij die „antwoord" gekregen hebben, althans iets bevroeden van de realiteit van een
dergelijk antwoord, kunnen niet met een medelijdend glimlachje aan woorden als deze
voorbijgaan, want zij weten, dat de dichter „hun" woorden op de lippen genomen heeft
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en dat het nog altijd „hun" woorden zijn, at heeft God hun nieuwe woorden geschonken
en daardoor deze oude woorden van hoogste wijsheid tot dwaasheid gemaakt.
Dit is maar een greep uit het vele, dat te zeggen zou zijn over de beteekenis juist van
een zoo volslagen „onchristelijke" figuur als de dichter Slauerhoff, wiens werk ons naakt
voor de huidige levenswerkelijkheid plaatst. Niets kan dan blijven bestaan van de
stichtelijke verschansingen, waarachter wij ons teruggetrokken hebben. Gods Evangelie
geldt zeker niet minder in onze muffe burgerkamers en schemerdonkere alcoofjes (al
wonen wij ook in moderne villa's met centrale verwarming naar het uiterlijke !), maar
het geldt daar op een geheel andere wijze dan waarvan wij droomen.
Doch het geldt ook en in de eerste plaats — en daar gaat het hier om, n i e t waar
Gods naam achter de horretjes wordt groot gemaakt, maar waar „de wereld duister
bleef als in het Eerst" en waar men op „een rustplaats" hoopt „in het rusteloos leeg
verschiet". Dat vergeten wij altijd weer in onze neiging Gods Woord voor ons alleen
te hebben.
Daarom heeft de dichtkunst van een zoo „existentieel" dichter als Slauerhoff zulk een
groote beteekenis voor ons. Zijn werk gaat niet op in de een of andere aesthetische of
religieuze formule. Het is zonder „ethiek" (men herleze hiervoor nog eens het artikel
van Tom de Bruin in het Novembernummer). Maar het is het leven zelf, zooals het geleefd
wordt in onzen tijd, en zooals het ook, vlagend van pijn, heengaat door ons eigen hart.
En het is dit leven tot op zijn naakte kern. Dat kan niet genoeg herhaald worden, omdat
wij van alle kanten en met behulp van de meest uiteenloopende middelen alle mogelijke
moeite doen om tusschen de coulissen te blijven en nieuwe coulissen te maken, waarachter wij verborgen kunnen blijven.
Slauerhoff's poëzie is zonder coulissen en waar zij met „coulissen" werkt, zooals b.v. in
de „romantische" tweede helft van dezen bundel, dienen deze coulissen toch slechts om
er door des te duidelijker de weerloosheid van den mensch, die zich er achter tracht te
verbergen, te laten uitkomen en de voosheid van de tooneelrequisieten zelf nog snijdender
te demonstreeren.
Daarmee wil niet gezegd zijn, dat de mensch ooit geheel zonder „coulissen" zal kunnen
leven, maar wel, dat zijn coulissen inderdaad „coulissen" zijn en niet behooren tot zijn
eigen wereld. Zijn eigen wereld ligt niet tusschen de coulissen, maar er achter. En over
deze wereld dicht Slauerhoff. Daarom vloekt ook het beeld, dat deze dichter van den
mensch en zijn leven geeft, niet met de vizie, die de Bijbel van de menschelijke levenswerkelijkheid heeft. Want ook de Bijbel ziet achter de coulissen van het menschel i j k en
wereldlijk schouwtooneel. Voor het eerste raadplege men het boek Prediker, voor het
tweede de boeken der Profeten.
ROEL HOUWINK.
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HEDEN IK, MORGEN GIJP
Rudolf Snellen (Marsman), dichter en ingenieur, reist met Nettie, zijn vrouw, in Spanje.
Aan een vroegere studiegenoot, Evert van Millingen (Vestdijk), schrijft hij o.a. over zijn
ontmoeting met een derde oud-Delftenaar, ingenieur Alex Wevers, met wie Van Millingen
toentertijd goed bevriend was. Snellen zelf kende hem slechts oppervlakkig.
Hij weet van hem, dat hij Van Millingens verloofde, Annie Verdenius heeft ingepalmd en
enkele jaren met haar heeft samengeleefd. Wevers deelt Snellen mede, dat Annie zich heeft
verdronken en verzoekt hem, dit aan Van Millingen mede te delen.
De laatste schrijft terug, Snellen waarschuwend voor Wevers. Snellen, die een, zij het
misschien
ien niet geheel onverdeeld gunstige indruk van Wevers heeft, maar meer en meer
;met hem bevriend raakt, daagt Van Millingen uit zijn insinuaties met feiten te staven.
Hetgeen deze dan ook in de volgende brieven doet, uitvoerig schrijvend over zijn vroegere
ervaringen met Wevers. Hieruit blijkt, dat Wevers beschikt over verborgen krachten
(suggestie, hypnose, gedachtelezen, vermogen tot materialisatie), die hij aanwendt in
,allerlei onsmakelike en vooral wrede experimenten. Het liefst kiest hij hiervoor vrouwen
uit, die hij, nadat hij met hen heeft samengeleefd, als hoogste demonstratie van hun liefde,
:zoals hij dat noemt, tot zelfmoord brengt, na ze eerst geestelik te hebben vernietigd
alles met hulp van zijn occulte kracht. Op deze wijze is ook Annie Verdenius „vrijwillig"
de dood ingegaan, nadat ze op geraffineerde wijze door hem is ingepalmd en geestelik
ten onder gebracht.
Uit het gehele verhaal blijkt, dat Van Millingen nog steeds vergiftigd is door Wevers
:jarenlange invloed, hoezeer hij zich hieraan tracht te ontworstelen. (Deze invloed karakteriseert Snellen (Marsman) ergens als de negatieve. Het heeft te maken met de dood, de
<haos, de verbrokkeling, de hopeloosheid, de ontaarding en verwarring des levens).
Tussen de met elke brief van Van Millingen openhartiger wordende biecht spelen zich
de gebeurtenissen af, die wij uit Snellens brieven leren kennen. Wevers blijft enkele weken
lang met Rudolf Snellen en Nettie tesamen op het landgoed van een Hollander. Snellen
werkt veel ; Nettie en Wevers zijn bijna onafgebroken in elkanders gezelschap. Nettie
,geeft haar terughoudendheid meer en meer op en komt, waarschijnlik door Wevers
verborgen krachten, sterker onder zijn invloed te staan. Plotseling vertrekt Wevers „voor
zaken" naar Barcelona. Snellen en zijn vrouw gaan naar Toledo. Het contact tussen die
twee, in de loop der laatste weken minder innig geworden, is vrijwel verdwenen. Snellen
besluit ei ndel i k met haar te spreken en haar voor Wevers te waarschuwen. Hij licht haar
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in over Wevers hebbelikheid vrouwen tot zelfmoord te drijven. Nettie heeft dan echter
reeds besloten naar Barcelona te gaan, om zich bij Wevers te voegen. Snellen laat haar
gaan, verdoet enige dagen in Toledo en Madrid in een gekwetste, lusteloze en verdrietige
stemming, voor hij besluit hen achterna te reizen en Wevers invloed zonodig met geweld'
te breken. Van Millingen heeft hierop inmiddels per brief ten sterkste aangedrongen.
Hij hoort in Barcelona, dat Wevers naar Parijs is vertrokken en daar aangekomen ont
vangt hij van Van Millingen bericht, dat Nettie veilig en wel in Holland is.
Nettie moet enige dagen op vernieuwing van haar pas wachten, voor ze naar Sneller
kan terugkeren en stemt toe mede te werken aan een soort séance, door Van Millingen
op touw gezet om zich op Wevers (die in Rotterdam verblijf houdt) te wreken en zich.
van zijn invloed innerlik te bevrijden.
Wevers zal op Van M i l l i ngens verzoek een materialisatie geven van Annie Verden i us,,
quasi omdat Van Millingen zich haar beeld niet meer voor ogen kan brengen. Op 't ogenblik,,
dat de séance bijna ten einde is, komt Nettie binnen. Wevers, in half versufte toestand,
denkt dat Nettie, na onder zijn invloed tóch zelfmoord te hebben gepleegd, hem „als,
geest" verschijnt. Hij schrikt geweldig en is totaal overstuur. Even later merkt hij echter,,
doordat Nettie bij haar vertrek de voordeur achter zich dichtslaat, dat hij is beetgenomen..
Het boek eindigt met een preekje van Snellen, waarin hij Van Millingen aanzet zich tegen.;
Wevers invloed, die ook door de wraakneming niet is vernietigd, met alle kracht tea
blijven verweren.
-

-

„Samenwerking van twee auteurs blijft een zeldzaam iets, hetgeen voortspruit uit het
dilemma der onderlinge aanpassing ; slechts een preciese rolverdeling door correspondentie
van twee hoofdpersonen schijnt deze moeilikheid op te kunnen lossen en het dualisme.
krijgt in dat geval, door de mogelikheid van scherper karakterisering ook beter recht
van bestaan."
Zo ongeveer moet Marsman (naar het krantenverslag altans) gesproken hebben, toerhij de roman van Vestdijk en hemzelf bij het Utrechtse publiek inleidde. Nauw in verband
met de kwestie der techniese samenwerking, hier opgelost door de twee hoofdpersonen.
te laten schrijven over een derde, bij wien zij beiden betrokken zijn, staat het vraagstuk
der innerlike verwantschap.
De samenwerking die er tussen Marsman en Vestdijk bestaan heeft toen zij het boek
schreven, is kennelik zo georganiseerd, dat elk van hen de vrije hand zou kunnen hebbenen het eigen karakter en standpunt kan blijven handhaven. Weliswaar houden zij zich
bezig met dezelfde figuur, met Alex Wevers, en met elkanders levens, maar ieder kan daarin.
zijn eigen gang gaan. Wanneer we ons een ogenblik indenken, dat zij samen een boek
zouden moeten schrijven — laten we zeggen, om beurten een hoofdstuk of minder toevallig, ieder een bepaalde figuur of „partij" — zo dat 't boek zonder naad, uit - één-stuk
zou moeten worden, dan zou dit, voorzover „Heden ik, morgen gij" ons daarover kart
inlichten, zeker op een mislukking uitlopen. Daarvoor hebben Marsman en Vestdijk te
weinig innerlike saamhorigheid ; ze staan in hun levenshouding te ver van elkaar. Een
nauwere coöperatie zouden ze niet verdragen.
0 p z i c h z e If b e z i e n hoeft dit geen mislukking in te sluiten. Uit de botsing, die•
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ontstaat, wanneer twee geestelik verschillend gerichte auteurs met elkaar in „gesprek"
komen, kan een werk ontstaan, dat daaraan zelfs goeddeels zijn levendigheid, zijn betekenis, zijn stimulerende kracht ontleent.
Wat ons echter bij deze roman in brieven dadelik treft, is juist gemis aan „conflikt". Hier
en daar wordt tussen de hoofdpersonen, Snellen (Marsman) en Van Millingen (Vestdijk),
wat geschermutseld, maar nergens stoten ze op elkander zo dat de vonken eraf spatten.
Het enig werkelik geschilpunt tussen hen is anekdoties en niet wezenlik : het feit dat
Snellen Van Millingen niet gelooft, wanneer deze hem uitdrukkelik tegen Wevers waarschuwt.
Marsman geeft in Snellen een man, die innerlik bij het probleem Wevers niet betrokken
is. Hij geeft weinig acht op de waarschuwingen van Van Millingen en laat Nettie met
Wevers rustig wekenlang omgaan. Alle verdere gebeurtenissen in het boek zijn gebouwd
op het ene feit, dat hij Nettie niet waarschuwt en haar Van Millingens brieven niet laat
lezen. Dat hij dit niet behoorlik aannemelik maakt blijft een fout, die er op wijst, hoe
weinig Marsman vooral in 't begin, bij de situatie betrokken is. Dit blijkt ook uit de
rol, die de beschrijvingen van Spanje spelen. Ze staan als reisimpressies (knap geschreven
en interessant) los van het geheel. Wanneer het Marsmans bedoeling is geweest de ongeinteresseerdheid van zijn hoofdpersoon aan het vraagstuk Wevers, dat Van Millingen te
berde brengt, eraan te demonstreren, is hij hierin niet geslaagd. Het zegt niets voor zijn
innerlike houding ; de reisbeschrijvingen blijven voor het grootste deel toeristies van
aard. Ook wanneer hij meer en meer in Wevers een gevaar gaat zien, dat Nettie en hem
bedreigt, zelfs vlak voor de breuk tussen Nettie en hem, blijven deze losse reisindrukken
bestaan. Waarom Snellen, nadat hij onder de indruk komt van Van Millingens onthulling
over Wevers, Nettie niet inlicht of haar eenvoudig-weg de brieven toont, is ons niet duidelik. (Daardoor de verdenking van jaloezie op je te laden, zoals Snellen zegt, is in deze
huweliksverhouding toch stellig geen argument, te minder nog omdat hier z.g. occulte
invloeden in 't spel zijn). De verwachting dat Marsman erin zal slagen van zijn kant
Wevers te laten zien, tegenover het beeld dat Vestdijk geeft, wordt teleurgesteld. Snellen
wil ons alleen maar een gecompliceerd mens tonen, (bij Van Millingen wordt Wevers
daemon, kwelgeest) maar het mocht hem niet gelukken een werkelik mensel i ke figuur
te scheppen. We nemen op zijn gezag gaarne aan dat hij „louche" is, dat hij Nettie onder
zijn invloed krijgt en Snellen zelf ook l ichtel i k betovert, maar hij laat 't ons niet zien.
Verderop in het boek houdt hij zich ongetwijfeld met Wevers uitvoeriger bezig, vooral
naar aanleiding van Van Millingens onthullingen, maar zelfs als Nettie in Wevers macht
is, naar hij gelooft, verdoet hij een dag of wat in Toledo en Madrid, geschokt, spijtig,
gekrenkt in zijn eer en afkerig van al het vuil, waarmee hij in aanraking is gekomen, voor
hij besluit handelend op te treden en met Wevers af te rekenen. (Hij wil weg uit het
„labyrinth van slijm ") Snellens overwegingen, dat hij aan Nettie als ze terugkeert iets
onuitwisbaar smoezeligs zal vinden, demonstreren mede hoezeer hij als toeschouwer
tegenover het gehele gebeuren blijft staan.
De laatste brieven trachten een analyse te geven van Wevers als verschijning. Snellen
wijst er Van Millingen op, dat Wevers, hoe demonies hij mag schijnen, toch maar een,
zij het wellicht uitzonderlik gecompliceerd mens is en dat de strijd, die hij te voeren
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heeft (en hier betrekt Snellen zichzelf erbij) een strijd is voor het leven en tegen de
dood ; voor het positieve en tegen het negatieve, het levens-vernietigende element, waarvan
Wevers slechts handlanger is.
,,......wij strijden niet tegen Wevers (wat is die tenslotte zelf anders dan prooi en tusschenpersoon ?), maar tegen een on persoon l i ke overmacht, hooger of lager, dat doet er niet
toe. Je kunt het rustig het noodlot noemen, als je wilt". (Snellen, blz. 278).
Deze laatste brieven staan een beetje wonderlik en zonder verband met het overige deel
van Marsmans brieven. Stellig heeft Marsman zich hier verdiept in het vraagstuk Wevers
en wat hij ervan zegt is belangwekkend genoeg. Maar tegenover Van Millingen, die voor
alles aan Wevers lijdt, klinken ze als de geruststellende woorden van een psychiater, die,
stuitend op een overmachtige dwangvoorstelling bij een zijner patienten, hem een weg
ter genezing aanwijst.
Samenvattend kunnen we over Marsmans deel van dit boek zeggen, dat hij, gesteld voor
het probleem Wevers, (dat Vestdijk de schepper hiervan is staat wel vast) in Snellen een
figuur heeft gecreëerd, die aanvankelik niet in staat blijkt ook maar iets van dit probleem
te zien. Is het Marsmans bedoeling geweest van Snellen een argeloze te maken, dan heeft
hij ons hiervan niet kunnen overtuigen. (Argeloosheid heeft iets van „heiligheid" ; Snellen
is meer een onnozele hals geworden). Daardoor blijft Marsmans proza lyries en de opzet
brokkelig. Zijn figuren missen ru i mtel i kheid, kenmerkend gebaar en stem. De gehele
behandeling van het gegeven blijft „parti ku laristies". Du idel i k wordt dit ook gedemonstreerd door het karakter der latere brieven van Snellen. Wanneer Nettie bij Wevers
vertoeft, schrijft hij bijna aan-een-stuk over zichzelf, beschouwingen, klachten, ontledingen ;
maar hij is niet tot in de kern geschokt. Er blijft, ondanks de dramatiese lyriek en de
aangrijpende reflexie r u i m t e tussen Snellen en datgene waarover hij spreekt ; de
ruimte die een mens uit zelfbehoud ten koste van alles meent te moeten bewaren.
Waarschijnlik zouden we deze dingen niet zo scherp hebben geweten, wanneer Vestdijk
niet het andere deel had geschreven. Van Millingen (Vestdijk) is lijf-aan-lijf met het probleem Wevers ; hij is erdoor bezeten. Zijn proza is voor alles op de zaak gericht en
zakelik. Het is strak en nuchter, mist vrijwel elk lyries element. Bij alle nuchterheid bezit
het een hoge dramatiese spanning, gevoed vanuit een centraal punt. Voor prozaïstiese
tierelantynen, uitwijdingen over milieu en dergelijke is geen plaats. Wat er aan „omgeving" in van Millingens verhalen voorkomt, staat uiterlik en innerlik in direkt verband
met de mensen en de handeling. Er is wat te karig geobserveerd misschien, zoals dat
't geval is met mensen, die van één idee vervuld zijn. Anderzijds echter verhoogt het
de spanning en versterkt het juist de indruk van coartatie, van de psychiese vernauwing
van Van Millingen. Tegenover Snellens beschouwelikheid werkt van Millingens onthulling
bijna pijnlik. Hij ont -hult zich ; in de modder en de ellende wentelt hij zich, zonder uit
ontkomen. Overigens, zoals uit het voorafgaande vanzelf spreekt, zonder zelf--zichtop
beklag of sentimentaliteit. In opperste nood is daar geen ruimte voor.
Wevers invloed, waarvan hij niet los kan komen, dreigt hem de levensmoed te ontnemen;
het houdt hem gevangen in alles wat het leven vernietigt : wreedheid, cynisme en alle
vuiligheid en ellende, die men zich denken kan. Wevers is voor Van Millingen geen mens,

378

maar een macht, een demon. Dat blijkt ook hieruit, dat ook Vestdijk er niet in geslaagd
is van Wevers een mens te maken ; voor de lezer blijft hij meer een iets dan een iemand.
Moeten we dit als een zwak beschouwen ? ik geloof het niet. Trouwens als macht, als
idee zo U wilt, beheerst hij het gehele boek. Wevers is, zouden we willen zeggen, de
ob jektiveri ng van een dwangvoorstelling, die Van M i l l i ngens leven vergiftigd heeft, waarvan
hij zich niet heeft kunnen bevrijden, die bij hem hoort, tot zijn wezen behoort, maar
daarmee niet ident is ; diabolies en beklemmend, niet-menselik van vorm en afmeting,
maar bestaande, werkelik, ontzag) i k werkelik zelfs.
We denken niet met het woord dwangvoorstelling een verklaring te hebben gegeven.
We gebruikten deze term alleen, om duidelik te maken, hoe de mislukking van de romanfiguur Wevers (naar gewone maatstaf altans), zonder invloed is op het geheel. Beter
gezegd, we moeten hier uitgaan van de gedachte, dat de al of niet mensel i kheid van Wevers
met zijn wezenlike betekenis geen verband houdt.
Marsmans poging een gecompliceerd wezen van hem te maken, was reeds van te voren
mislukt, ook zelfs al was het hem gelukt !
Na het voorafgaande behoeft het geen betoog meer, dat deze poging van twee auteurs,
een roman in brieven te schrijven, op niets is uitgelopen.
Merkwaardig genoeg geeft Van M i l l i ngen (Vestdijk) zelf de grond hiervoor aan in zijn
-eerste brief. Hij schrijft aan Snellen : „Wat jou betreft : ik bedoel daarmee allerminst
-dat ik je onbeduidend zou vinden, maar je bent ééndimensionaal, je valt niet af en toe
in afgronden van je zelf (die er misschien wel zijn), je zult nooit raadsels opgeven en
wellicht ook geen raadsels oplossen, je bent of een stijlvol gebouw, tot in je brieven toe,
zooals nu alweer blijkt, of een (in laatste instantie niet minder stijlvolle) bergtop ; de
overgangen daarentegen, de buitenbuurten, de gezellige omwegen, de zelfkant, de zwijnen
één woord : al het klein en geniepig gedoe daar waar de mensch op de natuur-koten,i
botst, en zich in en door die botsing ontbindend, listig en vuil en brokkelig wordt, dat
ontgaat je". (blz. 9).
Over dat klein en geniepig gedoe, over de ontbinding, het vuil en de levensverbrokkeling
gaat dit boek. Wie dat niet kent, late het vooral ongelezen ; stichtelik is 't boek niet.
Wie met de moraal in principe niet heeft afgerekend, kan zich veel ergernis besparen,
wanneer hij 't dicht laat. Wie die strijd wel kent, menselik en voor God, leze het. Misschien
verheldert het iets voor hem en wijst het hem door de eert i kheid, de onmacht èn de
levensmoed toch nog een weg.
TOM DE BRUIN.
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E. LEGRAND

FIGUREN IN LANDSCHAP

Aan A. G. Wi l l i n k, kunstschilder.
Een lange avond hebben wij de zaligheid genoten
aan de oever van een kalm-bewogen stroom.
Het zachte klotsen tegen 't boord van de verlaten booten
en 't wiekgeklepper van de duiven die den eenen boom,
een stille roode beuk op 't gladde weivlak,
ontvliegen, dalend weer op een vèr dak,
is 't eenige geluid en de eenige beweging;
de lucht hangt laag en grijs, en sluit de wereld in
En wij : de speelsche woorden gaan nu trager
en teederheden niet te zeggen, groeien tusschen ons
de schemer daalt windstil, 't wordt alles vager,
we gaan de lanen langs, een hoog bruin paard ziet l u ist'rend om.
En bij een klein zwart meer, een diepe kom temidden van de boomen
heft zij naar mij den zoeten warmen mond.
Is dit het eind van jaren vruchtloos droomen,
alsof, nu borst aan borst, ik 't leven zelf hervond ?
Dan, over haar gebogen hoofd, zie Ik naar later, later......
een felle angst : alsof de boomen, deze laan, de wolken en het water,
alsof dat alles tot bed riegel i j k decor ons strekt
en God de duivel is die aan de touwen trekt.
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E. LEGRAND

DE VLIEG
Zij had zich in een zonnestraal gezet,
haar pooten zeer zorgvuldig schoon gewreven,
en op een snel en heerlijk zweven,
naar onbekende verten zich op weg begeven.
Zij heeft zich in de kleverige strook zeer fel verzet,
maar zich in 't zoete net steeds nauwer ingeweven;
lang voor haar dood heeft zij de strijd reeds opgegeven:
twee dagen ruim, is zij nog blijven leven.
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A. WAPENAAR 1911 - 1936"

Een bescheiden man als Wapenaar vraagt geen hulde. En indien hij zich niet aan dit
jubileum onttrokken heeft, dienen wij dat niet toe te schrijven aan persoonlijke redenen,
maar aan de overweging, dat wie een zaak met heel zijn hart dient, daarvoor somtijds
een offer heeft te brengen.
De zaak, die Wapenaar naast zijn dagel i j ksch werk met heel zijn hart dient, is de christelijke letterkunde en voor deze zaak heeft hij het offer van dit jubileum over gehad. Hij
heeft beseft, dat, naast den mensch, in hem gehuldigd werd één der baanbrekende figuren,
in het bijzonder met betrekking tot de letterkundige critiek, die de christelijke litteratuur,
sedert den wervelstorm van Tachtig zich gelegd had, weder „op gang" hebben gebracht.
Aan zijn onvermoeiden arbeid in dit opzicht is het mede te danken, dat het volk niet
voor de litteratuur verloren ging, maar dat er een band behouden bleef, die op het terrein
der neutrale letterkunde reeds lang verbroken is en die nog niet kon worden geheeld.
Daarenboven heeft Wapenaar steeds een helder oog gehad voor het waarachtige, en onverbiddelijk afgewezen, ook al sierde het zich met de schoonste stichtelijke smuk, wat
niet aan de eischen der waarachtigheid voldeed. Ook hiermee heeft hij voor wie na herre
kwamen, pionierswerk verricht.
Het is daarom een gelukkige gedachte geweest van het comité, dat het initiatief nam
om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan, een bundel opstellen van Wapenaar,
waaraan een aantal zijner gedichten zijn toegevoegd, het licht te doen zien. Te meer,
daar het essayistisch werk van den jubilaris nog nimmer gebundeld was en dus niet toegankelijk voor een algemeen publiek.
Uit den aard der zaak kon slechts een in verhouding tot diens vijfentwintig jarige werkzaamheid als criticus zeer beperkte keuze uit Wapenaars essays worden gemaakt. Toch
wil het ons voorkomen, dat de samenstellers erin geslaagd zijn een representatieve keuze
te doen, die ten volle de uitgave van dezen bundel wettigt.
Tot op zekere hoogte is het te betreuren, dat er poëzie aan de opstellen is toegevoegd,
omdat het geheel nu eenigszins „rammelend" is geworden en de verzen wat in de verdrukking zijn gekomen daardoor. Zou er geen uitgever te vinden zijn geweest, die het
aangedurfd had een keur uit Wapenaars poëzie ter gelegenheid van dit jubileum te doen
verschijnen ?
Aan den anderen kant zal men moeten toegeven, dat deze verzen er stellig toe bijdragen,.
dat wij dezen schrijver in duidelijke contouren tegen zijn geestelijken achtergrond zien
staan.
R.
H.
1)

A. Wapenaar, Literaire overdenkingen, Rotterdam, Drukkerij Libertas, 1936.
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HENDRIKA KUYPER-VAN OORDT

DE TEGENHANGER
Met dit artikel beoog ik geenszins mij tegen p e r s o n e n te richten, al kan ik er
uiteraard niet van buiten om namen te noemen. Het betreft een v e r s c h ij n s e I, welks
frequentie, naar 't mij voorkomt, op niet onbedenkelijke wijze toeneemt. Dat is de z.g.
„literaire tegenhanger", al of niet van het epitheton C h r i s t e I ij k voorzien. Binnen
korten tijd werden er in onze Christelijke pers een tweetal aangewezen, namelijk S I o eb e r k e Slob, door W. Laatsman, op Bartje ; en T o e v l u c h t, een gedicht van
Bilderdijk, op U i t - v a a r t van Roei Houwink. Respectievelijk door Dr. C. N. Impeta,
Gereformeerd Predikant, en Dr. R. J. Dam, rector van het Gereformeerd gymnasium,
beiden te Kampen.
Mijn bedoeling is niet, mij hiermede in een polemiek te verwikkelen over a I g e m e e n e
Christelijk-letterkundige beschouwingen. Ik beperk mij tot het verschijnsel, voornoemd.
— Laten we de zaak eens bezien. —
Wij willen 't dan zoo stellen dat een zeker literair werk, een roman of verzenbundel,
bij 't publiek groot g e w i c h t in de s c h a a i heeft geworpen. Publiek versta ik hier
als : tot literair-oordeelen bevoegden, niet de massa.
Nu heeft echter dit literair werk iemands mishagen opgewekt. Hij acht het, om welke
redenen dan ook, verkeerd, of zelfs verderfelijk. Dit doet hem omzien naar een ander
werk als t e g e n h a n g e r, waardoor het o v e r w i c h t van het eerste zou kunnen
worden o p g e h e v e n, zoodat zijn beteekenis niet langer o v e r w e g e n d is.
Men ziet : we blijven zoo in 't beeld van de w e e g s c h a a I. Wel is waar heeft Dr. C. N.
Impeta in Gereformeerd Jongelingsblad, 21 Augustus, 1936, verklaard
dat hij onder „tegenhanger" iets anders verstaat, doch deze opvatting meen ik te kunnen
weerleggen. Dr. Impeta schrijft : ,.......en sprak ik van 'n „tegenhanger" (art. „de lectuur
der jongeren ") — („'n pendant” naar de oude wijze : 'n schilderij links en 'n schilderij
rechts van den schoorsteen !) dan dacht ik hieraan : in beide (nam. Bartje en Sloeberke
Slob ; H. K. v. 0.) wordt ons geschilderd 'n brok menschenleven (jonger of ouder, dat
doet er niet toe) ; èn het eene, èn het andere ons gezet in het raam van een schilder
achtige omgeving, (landelijk of stedelijk, dat doet er weer niet toe) ; met personen
die in beide boeken, formeel genomen, spreken in 'n leutig dialect ; materieel : strijden
met zonden ......"
-- Ik vind dit zoo wel wat heel ruim genomen. Men kan op deze manier ook de stelling
verdedigen dat onze geëerbiedigde Landsvrouwe, Hare Majesteit Koningin Wilhelmina,
-
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„tegenhangster” is der Egyptische Cleopatra. Immers, beiden regeerden over een door
rivierslib vruchtbaar gemaakt kustland, weliswaar aan verschillende zeeën gelegen
en in een ander werelddeel, maar dat doet er niet toe ! En weliswaar de eene in het
h e d e n en de andere in 't begin onzer jaartelling, maar dat doet er wéér niet toe ! !
-- Men maakt het zich wel zeer gemakkelijk, wanneer men elk onderscheid met een
„dat doet er niet toe !" op zijde schuift ; dan kan men alles met alles vergelijken.
Deze ouderwetsche „pendanten ", welke ik zelf nog evengoed gekend heb als Dr. lmpeta,
waren van een anderen aard. Zij vormden altijd, of nagenoeg altijd, een soort twee-een
Bijvoorbeeld : een zomertje en een wintertje ; een jongen met een hoepel, een-heid.
meisje met een bal ; een jager met weitasch en geweer, een visscher met zijn net. Het
zeer heterogene kent de pendant niet ; het eene is voor het andere gemaakt, gewoonlijk
door de zelfde hand. In de huizen waar de liefde voor deze symmetrische wandversiering
nog voortleeft, zal toch niemand het in 't hoofd halen om, laten we zeggen, een reproductie
van D i e b I a u s c h u y t e op te hangen als pendant van een roeiwedstrijd, alhoewel
op beide afbeeldingen een zeker oppervlak water, en een of meer vaarbodems te zien
zijn. Noch zal iemand 't verzinnen om het portret van den ouden Philips de Goede te
flankeeren met het portret van zijn eigen grootvader, hoewel men zou kunnen aanvoeren
dat de grootvader en de hertog overeenstemmen in leeftijd en in kunne, immers, beiden
bejaarde mannen zijn, terwijl, ook nog daarenboven, genealogisch beschouwd, beiden
de opgaande linie vormen, respectievelijk van den tegenwoordigen eigenaar der pendanten,
en van Maria van Bourgondië.
Wij moeten voorzichtig en precies in onze woorden zijn, en niet met zulke halfdoordachte
voorstellingen opereeren. Met de „literaire tegenhanger" is allerminst de vreedzame
„pendant" bedoeld. De „literaire tegenhanger" is zoo antithetisch mogelijk. Degene die
hem voortbrengt, of bij brengt, wil daarmede zeggen : „niet zoo...... maar z ó ó ! Hij
wil aan den tegenhanger demonstreeren hoe hij denkt dat 't wezen moet.
Nu wil Dr. Impet2. Bartjes o v e r w i c h t gaan o p h e f f e n ; daartoe zet hij, plastisch
uitgedrukt, Sloeberke Slob in de andere schaal. Daar is Laatsmans Evangelisatie-verhaal
teelijk de dupe van geworden. Ware i k Sloeberkes auteur geweest, waren met m ij n
boek dergelijke onbezonnen handelingen gepleegd, ik hadde mij niet weinig gebelgd getoond ! Zeker heeft Dr. Impeta 't goed bedoeld. Maar als de tegenhanger op geenerlei
wijze adaequaat is, hoe wil men dan, in vrede, ooit maken dat hij o v e r w e g e n d
wordt ? Hoe wil men ponden o p h effe n met onsen ?
't Is er mede als met een kind op de wip in een speeltuin. Het meende, in zijn onnoozelheid, dat het wel tegen-wipper zou kunnen spelen met een veel grooteren jongen ;
nu zit het daar hoog in de lucht, hulpeloos te kijk, in letterlijken zin o p g e w i p t. leder
ziet nu eerst recht duidelijk hoeveel zwaarder zijn partner is.
Overigens is 't mij een psychologisch raadsel hoe iemand in de bekeeringsgeschiedenis
van een vijftig-jarigen schoenlapper, die van onverschillig- Katholiek geloovig-Protestant
wordt, en als „geus" veel te verduren krijgt, een tegenhanger kan zien op Anne de Vries'
384

roman-van-een-kind. En in den persoon van dezen goedmoedigen, maar toch ook wel
zeer fanatieken duivenmelker, die zijn mooie tuintje slecht om er een Evangelisatie-lokaal
te zetten en de vrouw van den Evangelist soep laat koken van zijn postduiven, omdat
volgens dezen laatste tusschen hem, Sloeberke, en God de duivensport staat — het is,
zeg ik, tot heden mij een onopgelost raadsel gebleven hoe iemand in dezen Belgischen
burgerman een „tweede Bartje" kan zien ! Ik zeg hiermede niets ten nadeele van een
boek, dat als Evangelisatie- lectuur bedoeld is : Laatsman vertelt boeiend, en ik kan
S I o e b e r k e S I o b waardeeren. Behoudens echter den door mij in een recensie
genoeg gewraakten duivenmoord van pagina 69. Deze duivenmoord is een volstrekte
barbarie. Indien men het verhaal te hooren kreeg als in werkelijkheid gebeurd, dan zou
men er uit opmaken dat bij den geus-geworden schoenlapper de Roomsche mentaliteit
nog sterk nawerkte. Omdat Rome het offer eischt in extreemen vorm. Duiven houden
is een gewone, volstrekt niet zondige, liefhebberij onder den kleinen burgerstand, en
het deelnemen aan prijsvluchten een geoorloofd mannenvermaak. Laat het zijn dat de
schoenlapper zich had te matigen, een beroep op het „indien Uw hand of voet U
ergert......" acht ik hier ten eenemale ongepast. Als Sloeberke zijn kostbare duiven,
eerste- prijswinnaars, zijn vreugde en trots, alle twintig achter mekaar eigenhandig den
nek gaat omdraaien in het kot waar hij zooveel prettige uren bij gesleten heeft dan
noem ik dit eer een daad van geloofsf a n a t i s m e, dan een daad van geloof.

Thans komen we tot een anderen tegenhanger, dien welken Dr. R. J. Dam geeft op
U i t-vaart van Roei Houwink (W i t t e v e I d e n). Nu wordt het eenigszins moeilijk,
poëzie is zoo subtiel, zij kan niet veel lijden, een vers is spoedig geschonden. De prozakunst verdraagt altijd meer ; wanneer bijvoorbeeld in een goeden roman eenige bladzijden
voorkomen welke, wat zinsbouw of woordkeus betreft, te wenschen laten, waar een
zekere onmacht merkbaar is, of althans de verheffing ontbreekt, dan is door die paar
pagina's het heele boek nog niet bedorven. Doch wanneer in een gedicht sloffende
regels of stoplappen zijn aan te wijzen ; een valsch beeld, of woorden die van wansmaak
getuigen, dan is zulke poëzie verloren. Een dichter kunnen wij ónschoon held slecht vergeven. Wij lezen liever alledaagsch proza dan een teelijk vers.
— De s c h o o n h e i d van Houwinks U i t-v a a r t miskent Dr. Dam niet. Hij zegt
(de Reformatie, 10Juli 1935, Calvi n ist ische i itteratu u rbeschouwi ng)
na het gedicht geciteerd te hebben : „Men zal mij toegeven : sterk suggestieve verzen,
door kracht van fantasie en rhythme", waarvan „de verbeelding alleen al boeit en beklemt". Ook in de volgende alinea toont Dr. Dam zich bij de waardeering van het
metterdaad buitengewoon suggestieve rhythme een vers-gevoelige. Daarom te meer
bevreemdt het ons dat hij op zoo'n prachtig vers zoo'n foei -leelijken „tegenhanger" geeft.
Eigenlijk zijn er twee tegenhangers. „Een Christelijke tegenhanger van dit lied", zegt
Dr. Dam, „vormt Bilderdijks U i t v a a r t, haast te bekend om hier te citeeren" (ik
merk hier op dat U i t-v a a r t tegenover U i t v a a r t als men de woorden niet gesch reven ziet tot verwarring kan leiden : Bi lderd i j k heeft het over een begrafenis). Omdat
U i t v a a r t dus feitelijk als tegenhanger I op de lijst staat, en de bekendheid van dit
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gedicht allicht zal tegenvallen, bij de jongeren zèker, acht ik mij gerechtvaardigd om
het hier onder de aandacht te brengen.
Onze vaderen hebben blijkbaar veel plezier gehad in taal-acrobatiek, hoe verbluffender
hoe mooier. Ook, helaas, als het onderwerp te ernstig was om zich tot deze sport te
leenen. Getuige de preek zonder R., van dominee Scharp, gezegd, ds. Welgeslepen. En
getuige Bi lderd i j ks zonderling begrafenisgedicht.
Het bestaat uit drie maal twintig regeltjes, en vangt aldus aan
„Befloersde trom
„Noch rouwgebrom
„Ga romm'Iende om
„Voor mijn gebeente ".
Zoo komen er zestien o m m e n, in een quadraat van e e n t e n, welke onwillekeurig
de acht gekruiste knekels oproepen op de vier hoeken der carrosserie van een provinciale
lijkkoets. Na de o m m e n volgen de a n (d) s e n, in dezelfde verhouding tot een viertal
e e r e n. Terwijl zestien ij-e n, en andermaal vier e e r e n het slot vormen.
Nu was Bilderdijk enorm bedreven in de taaltechniek ; zoo'n letterkundige legkaart, of
literair patience-spelletje, was voor hem een kleinigheid. — Maar 't is toch nauwelijks
aan te nemen, dat een man als Dr. Dam, een classicus, die wéét, meer dan anderen, wat
mooie poëzie is omdat hij de onvergelijkelijke verskunst der Ouden kan genieten — het
is, zeg ik, voor mij bijna niet mogelijk dat iemand van den smaak en de eruditie van
Dr. Dam dit vernuftig samenstel, a u s e r i e u x zal nemen. Laat hij het, a t ê t e
edaan ......
...
r é p o s é e, nog eens overlezen, ik heb dat ook gedaan
Tegenhanger II, T o e v I u c h t, luidt als volgt :
...

„Een ledig wrak gelijk, onttakeld en ontmast,
„Ontd reef ik 't golfgeklots om op een klip te stranden,
„Maar, bij Uw doornenkroon en wreed doorboorde handen
„En 't bloed dat uit Uw zijde en langs het kruishout plascht,
„Is toevlucht voor 't berouw, en wroegings zwaarsten last
„Ach, open mij dien weg ; ik heb Uwe onderpanden ".
— Bilderdijk mocht graag nieuwe woorden, of woordverbindingen aanmaken ; wellicht
had hij als dichter en taalgeleerde daartoe het recht. Maar niet alles is even goed uitgevallen. Dit driemaal herhaalde o n t is wel zeer onaesthetisch, en m.i. ook allesbehalve
juist.Onttakeld, datgaat, maarontmast? En ontd rijven ? Zou men iemand
dien men liever niet ontmoet behalve o n t I o o p e n ook o n t f i e t s e n kunnen, o n tt r e m m e n, of zelfs o n t s p o r e n ? Het „ledig wrak" was waarschijnlijk zijn dek
kwijt, en ook zijn roer. Is het nu ontdekt en ontroerd ?
Uit eerbied voor het Lijden des Heeren ga'ik den wansmakelijken regel : „En 't bloed
dat uit Uw zijde en langs het Kruishout plascht" (sic !) liever voorbij. Alleen merk ik
op hoe Bi lderd i j ks gezwollen rhetoriek déton neert bij den verheven eenvoud der Evangeliën. Nergens staat dat Jezus' bloed langs het Kruishout „plaschte".
Maar nu het dichterlijk beeld.
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Een schip dat strandt op een klip kan al niet slechter te pas komen. Op een klip slaan
is niet hetzelfde als : op het strand geworpen worden. Zoon schip vertelt het niet meer
na. Het gedicht is „navolging van Michel Angelo" zegt Dr. Dam. Dan toch zeker een
vrije ; 't klinkt zeer Bilderdijkiaansch en hangt, ik veroorloof mij dit te zeggen, als droog
zand aan mekaar. Met T o e v I u c h t kon die klip moeilijk bedoeld wezen ; klippen
zijn zooveel als executie - plaatsen voor schepen, men kan net zoo goed zeggen dat een
mensch toevlucht zoekt onder de guillotine. Het moet dus betrekking hebben op den
in regel 3 aangeduiden heuvel Golgotha, tot denwelken echter wel zondaars, maar geen
schepen komen. Terwijl toch duidelijk het beeld van zee en golven was opgeroepen,
en in het : „ontd reef ik 't golfgeklots ", voor mijn gevoel althans, een zekere verwantschap klinkt met : „ontkomen aan 't geweld der baren ".
Maar we zijn er nog niet. In den laatsten regel staat : „Ach, o p e n mij dien (?) w e g",
met de voorstelling van sluiten of versperren, en „ik heb Uwe onderp a n d e n", met de voorstelling van een belofte welke nog niet v e r v u I d, of een toezegging welke vooralsnog niet g e s t a n d g e d a a n is. In zes regels dus vier verschillende voorstellingen, zonder onderling verband...... O Bilderdijk
0, weegschaal des literairen gerichts ! --

-
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BOEKBESPREKING
Beeldhouwen, door Theo van Reijn. N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1936.
De beeldhouwkunst is van alle kunsten wel de minst gekende en gewaardeerde.
Een der oorzaken hiervan kan wezen, dat er betrekkelijk weinig beeldhouwers zijn (in
vergelijking met musici en schilders), een andere,daarmee in verband staand, dat het publiek
niet zooveel sculptuur te zien krijgt ; maar een der voornaamste lijkt mij wel, dat de
meeste menschen het ruimtelijk-plastische gevoel verloren hebben ; de tastzin van oogen
en handen is afgestompt ; hun ontbreekt de zuivere zintuigelijkheid, die voor het maken
en begrijpen van deze kunst (en van kunst in 't algemeen trouwens) onmisbaar is, als
men ten volle tot den geest ervan wil doordringen. Luister maar naar de opmerkingen
van een willekeurig wandelaar, die de Noorder-Amstellaan te Amsterdam afloopt en dan
het beeldhouwwerk aan de brug in het oog krijgt. Zijn eerste opmerking zal zijn, dat de
afgebeelde situatie onmogelijk en belachelijk is : een kind tusschen de pooten van een
steigerend paard. Op zijn best zal hij er misschien „toch wel iets grootsch" in vinden.
In schilderijen kan men altijd nog geboeid worden door de voorstelling, het verhaaltje.
Aan beeldbouwwerk is echter voor velen „niets te zien ". Een kop van Despiau beteekent voor dezulken niets anders dan een van Rodin. En de kunstexposities werken
dikwijls niet tot een juister begrip mee, wanneer daar in een zaal vol schilderijen, ergens
in een hoek of bij een wand, ook nog eens een stuk sculptuur opgesteld staat dicht tegen
een soms ongunstigen achtergrond, niet eens zoo voldoende vrij dat men er om heen
kan loopen.
De bekende beeldhouwer Theo van Reijn heeft thans in de „Kleine Cultuurbibliotheek"
een boekje doen verschijnen, dat kunstlievenden leeken meer begrip wil bijbrengen van
deze te zeer in een hoek (letterlijk en figuurlijk) gedrukte kunst. Zijn opzet is daarbij
buitengewoon gelukkig. In een „inleiding" wordt deze aldus gemotiveerd : „Dit boekje
is hoofdzakelijk bedoeld voor hen, die belang gaan stellen in het beeldhouwersvak en
in beeldhouwwerken, dus voor diegenen, die begrijpen, hoe de techniek mede een bepalende factor is. Alleen zij, die de handenarbeid eerbiedigen en de geestelijke draagkracht
kennen, welke samen nodig zijn om een kunstwerk te vormen, zullen de eenheid van
een kunstwerk aanvaarden ". En niet zonder eenige ironie gaat de schrijver dan verder :
„Dit boekje is dus niet bedoeld voor hen, die menen de kunstgeschiedenis of de kunst
als zodanig volkomen te beheersen, maar voor degenen, die nog de vreugde kennen iets
van een vak te willen vernemen, dat niet het hunne is en waarover zij nog te weinig
hebben gelezen ".
In de daaropvolgende hoofdstukken behandelt Van Reijn allerlei technieken (boetseeren,
steenbeeldhouwen, houtsnijden, bronsgieten, ciseleeren, enz., enz.) om dan telkens van de
concrete kunstwerkzaamheid te komen tot meer algemeene beschouwingen van ver
kunstwerken, in verschillende tijden ontstaan, en op de geestelijke achtergronden-schilend
daarvan.
Deze methode heeft niet alleen het voordeel, dat het zakelijke uitgangspunt steeds een
vaste lijn in de beschouwingen geeft, ook wordt daardoor in elk hoofdstuk een zekere
climax bereikt ; en door de warmte en liefde, waarmee de kunstenaar over het werk
(zijn werk) schrijft, wordt het geheel nog boeiender. Nimmer blijft hij slechts bij de
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technische details, nooit ook laat hij zich anderzijds verleiden tot vage uitspraken of het
bepleiten van een eigen aesthetica (waarin scheppende kunstenaars trouwens meestal niet
erg gelukkig zijn). Treffende opmerkingen van sculpteurs en kunstkenners weet hij zeer
te pas ter verduidelijking bij te brengen en met enthousiasme kan hij uit persoonlijke
aanschouwing over sommige kunstwerken uitweiden, zoodat b.v. een bladzijde over
Michel Angelo's Mozes in alle bescheidenheid toch frisch aandoet, niettegenstaande Thode,
Grimm, Freud en vele anderen er al over geschreven hebben.
Als men aanmerkingen zou willen maken, moet dit zijn op enkele vergissingen, b.v. wanneer
de Boroboedoer genoemd wordt een „Vulkanisch architectonisch-uitgehakte berg", en
op enkele persoonlijke meeningen die niet ieder onderschrijven zal, b.v. waar hij zegt,
dat men de metaalplastieken van Gargallo, Gabo (en, naar ik meen, ook Li pch itz en ten
onzent J. Hooft) „enkel als experimenten" moet beschouwen.
Het probleem der kunst in gekerstend-wordende landen wordt m.i. onjuist gezien, wanneer
Van Rei j n schrijft : „als men andere volkeren ons geloof wil bijbrengen, zullen zij zich
ook van onze vormen in de kunst moeten bedienen" ; want het Christendom is universeel en wordt door ieder volk op eigen wijze beleefd ; hun „Christelijke kunst" kan dus
wel degelijk een eigen uitingsvorm hebben.
En, om nog een ding te noemen, het lijkt mij, dat men met evenveel recht beweren kan,
dat een deel der middeleeuwsche houtplastiek onder invloed van de schilderijen der
„primitieven" gemaakt werden, als dat het net andersom geweest zou zijn (vergelijk b.v.
de groepeering der figuren op Rogier van der Weyden's „Kruisafname" in het Escoriaal).
Maar dit alles neemt niet weg, dat „Beeldhouwen" een uitstekend inzicht geeft in wezen
en waarden van deze kunst. Al zal de leek, die dit boekje leest, nu niet dadelijk weten wat
een punteermachine is en hoe men er mee werkt (zooiets moet men gezien hebben),
of wat de verschillen zijn tusschen allerlei soorten graniet, zijn begrip van het werk
van houwers en boetseerders zal na lezing aanmerkelijk verruimd en verdiept zijn, zoodat
hij het met een juister gerichte ontvankelijkheid zal kunnen naderen dan voordien.
Jammer is het alleen, dat de illustraties niet alle behoorlijk zijn. De meisjestors van
Rädecker en de Venus van Cirene vooral schijnen met een ziekelijke huiduitslag, een
soort zweren, bedekt, welke hun aanblik niet veraangenaamt. Had men voor dit platenmateriaal niet technisch betere reproductiemiddelen kunnen gebruiken ? Bij een boekje
als dit ware dat zeker geen luxe geweest.
G. KAMPHUIS.

Het Merkteeken door Laura Fitinghoff. Roman uit het Zweedsch door
N. Basenau-Goemans. J. Ploegsma, Zeist. 1936.
Jouke Vreugde, na zijn huwelijk Vrijman geheeten, werd geboren met een zwarte ring
in de huid van een zijner vingers. Dit „merkteeken" had, voorzoover men zich herinneren
kon, in zijn geslacht altijd bestaan, en de gemerkten waren steeds dronkaards geweest.
Maar Jouke trouwt met een vrouw die hem, zij het met veel moeite, van het kwaad
weet af te houden. En al worden eenige van hun kinderen met de zwarte ring geboren,
zij weten dat ook deze kinderen tot gelukkige menschen kunnen opgroeien, omdat ze
met Gods hulp „vrij mensch" zijn.
Men leest deze niet on- origineel opgezette roman meer om zijn edele bedoeling, dan om
de vormgeving -- die maar vrij zwak is. Want waar de schrijfster ons met een zuiver
realisme volledig had kunnen overtuigen, neemt zij tot schade van haar werk, romantische
middelen te baat : het „merkteeken" verricht name) i j k geen, of vrijwel geen, psychologische
functie, het wordt Jouke in zijn strijd tegen de „drankduivel" niet mede tot een obsessie,
neen, het is een symbool, een symbool van zijn erfelijke belastheid, die door zijn liefde
tot, en met hulp van zijn geestelijk sterke, wilskrachtige vrouw wordt overwonnen. De
strijd dus, die in Jouke's binnenste wordt gestreden, heeft de schrijfster geprojecteerd
b u i t e n de figuur van haar hoofdpersoon om. En was dit nu consequent geschied, het
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boek had wellicht een gave en overtuigende eenheid kunnen worden. Maar dit is niet
het geval : de figuren blijven psychologisch zeer vlak, terwijl hun strijd ook „symbolisch"
niet helder tot uiting komt.
Dat alles wil niet zeggen, dat ons tenslotte de sympathieke bedoeling van de schrijfster
niet duidelijk wordt en dat we deze niet volledig zouden aanvaarden. Ook bevat het boek
hier en daar, vooral waar kinderleven wordt beschreven, bladzijden waarvan een eenvoudige, zuivere bekoring uitgaat. Een groot kunstwerk is het echter niet geworden.
De vertaalster, Mevr. N. Basenau-Goemans is deze keer niet gelukkig geweest. Moest
het persé voor St. Nicolaas af ? In de eerste helft van het boek heb ik op bijna iedere
bladzijde een stilistische enormiteit aangestreept. Een enkel voorbeeld : „Rijker en meer
in aanzien ben je wel, zoowel in je kleeding en op alle manieren, dan wat je vroeger
was en wat je geweest was als je met Anna was getrouwd, die even arm was als ik"
(blz. 50) ; „Verbaasd keek Jouke op, toen onderzoekend van de een naar den ander"
(blz. 54) ; „al was het warm en de deur wijd open stond" (blz. 56) ; „Mijn vader, die nog
op het boerderijtje zit, is even goed, hij" (blz. 58) ; „tonnenrond" (voor „rond als een
ton", blz. 63) ; „in den winkel, waar zij onlangs als volontair een plaats gekregen had
in een porcelein- en galanteriewinkel" (blz. 97).
Deze willekeurige selectie zou uitgebreid kunnen worden. Ook grammaticaal strekt niet
alles een volwassene tot eer. Het is dan ook mogelijk dat het boek, en vooral de gesprekken, in het oorspronkelijk een overtuigender indruk maken, dan in deze vertaling.
Ploegsma verzorgde de uitgave, als steeds, met veel smaak. J. R.

De Bondsdag, door Mien Labberton. Assen, Van Gorcum & Comp., 1936.
Mien Labberton verstaat uitstekend de kunst voor kinderen te schrijven. Haar verhalen
hebben steeds een ethische strekking, maar deze is zoo één geworden met het verhaal,
dat dit volstrekt niet stoort. Integendeel : wij hebben reeds meermalen kunnen opmerken,
dat wat oudere kinderen (boven de acht jaar) het juist bijzonder op prijs stellen, indien
zij „ethisch" au sérieux genomen worden. En Mien Labberton kan dat zoo voortreffelijk
doen, omdat zij zelf ten volle achter haar ethische levensopvatting staat. Kinderen hebben
daarvoor altijd een heel scherp gevoel. Zij hebben het terstond in de gaten, als het ethische
tintje bij een verhaal er opgelegd is en niet met den inhoud zelf vergroeid, zoodat het
verhaal gemakkkel i j k van zijn strekking kan worden gescheiden.
Daarenboven heeft in het bijzonder dit verhaal de verdienste, dat het in zijn ethiek zoo
volkomen reëel blijft ; dat het er „geen schepje boven opdoet ". De deugd vindt hier haar
belooning in zichzelve.
Voor kinderen boven de acht jaar een verhaal, dat in elk opzicht „goed" is, en voor de
schrijvers en schrijfsters van kinderverhalen een uitnemend voorbeeld van reëele ethiek.
R. H.

Meneer Visser's Hellevaart, door S. Vestdijk. Rotterdam, N i jgh & Van
Ditmar, 1936.
Vestdijk behoort tot de z.g. „intelligente" romanschrijvers ; een betiteling overigens,
waarmee gemakkelijk te spelen valt en die licht kan worden misverstaan. Want zij duidt
geenszins op de „intelligentie" in den gebru i kel i j ken zin van het woord, doch op een
zeer bepaald soort van intelligentie, die meer een levenshouding tot uitdrukking brengt
dan dat zij een bepaalden geestesstaat beschrijft. Ter Braak heeft in zijn essayistische
werken — in het bijzonder in „Politicus zonder partij" — de geschiedenis van deze
levenshouding te boek gesteld.
Wil men deze „intelligentie" kwalificeeren, dan zal men ervoor moeten oppassen haar
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niet met het een of ander rationalisme te verwarren, want in tegenstelling met het
rationalisme, dat altijd een vorm van wereldbeschouwing is, draagt de intelligentie, gelijk
zij in het werk van schrijvers als Vestdijk, Ter Braak, Du Perron en tot op zekere hoogte
ook van Victor E. van Vriesland naar voren komt, duidelijk het karakter van een levenshouding, d.w.z. van iets existentieels.
Deze intelligentie is een soort neo- realisme, een nieuw realisme, geënt op den ouden stam
van het negentiende eeuwsche naturalisme, even fel in zijn consequenties en tegelijkertijd
even onvruchtbaar en even gevaarlijk voor een gezonde ontwikkeling der litteratuur.
Het oude naturalisme leefde van de illusie, dat de kunstenaar bij machte is de zintuigelijk
ervaarbare realiteit te copieeren en verkeerde in de valsche veronderstelling, dat dit
de taak van den kunstenaar dan ook moest zijn. Al spoedig bleek -- een boek als „Een
Liefde" van Van Deyssel is er het zonneklaar bewijs voor —, dat hier het onmogelijke
van den romanschrijver werd gevergd en dat, door hem dezen eisch te stellen, de litteratuur ernstig gevaar liep te ontaarden tot een zinnelooze beschrijvingskunst, die hoogstens
virtuoze waarde had, doch die het wezen van de kunst, dat oneindig rijker is, op onbetamelijke wijze geweld aan deed.
Mutatis mutandis moet dit ook gezegd worden van het neo- realisme der „intelligente"
romanschrijvers. Zij willen dingen, die niet bereikbaar zijn, omdat zij nu eenmaal strijdig
zijn met het eigen karakter der litteratuur. Als experiment kan men hun geen beteekenis
ontzeggen, doch indien zij tot absolute maatstaf worden verheven bij het beoordeelen
van het werk van de „niet-intelligente" romanschrijvers, dient men zich hier wel rekenschap van te geven. En dat dit inderdaad geschiedt, wijzen o.a. de kritieken van Ter
Braak en Du Perron uit, die theoretisch het scherpst zijn ingesteld op deze „intelligentie ".
Duidelijker dan uit vorige boeken blijkt dan ook uit „Meneer Visser's Hellevaart ", de
jongste roman van den zoo uiterst vruchtbaren schrijver Vestdijk, dat de weg, dien deze
„intelligente" romanschrijvers bewandelen, een doodloopende weg is. Het is niet mogelijk
zich in de huid van een ander te steken en diens leven tot in zijn intiemste verborgenheid na te denken. Wat ten aanzien van de zintuigelijke realiteit niet geschieden kon,
kan evenmin gebeuren ten opzichte van de psychische realiteit. Meneer Visser is „meneer
Visser" niet, maar blijft „ein Ausgeburt" van de fantazie van meneer Vestdijk. Ook de
aan het maniakale grenzende hartstocht, waarmee de schrijver zich geworpen heeft op
dit fantoom, opdat het leven zou en hij, Vestdijk, ontled igd zou worden van zijn verschrikking, heeft niet kunnen baten. Hij vermocht de navelstreng niet door te snijden.
Wie „meneer Visser's Hellevaart" legt naast een boek als Dostojewsky's „Herinneringen
uit het ondergrondsche" (niet te verwarren met „Memoiren aus einem Totenhaus"), zal
door deze vergelijking kunnen zien, dat Vestdijk de grenzen van het in de letterkunde
mogelijke overschreed, toen hij trachtte te doen, of hij „meneer Visser" was. Dostojewsky's „vizioen", waartegenover de infernale droom van meneer Visser zeldzaam „bloedarm" aandoet, hoe psychologisch geraffineerd hij ook door den schrijver is opgezet, trilt
van leven en maakt ons van toeschouwers tot mede - betrokkenen bij het innerlijk drama,
dat zich hier afspeelt. Bij Vestdijk komen wij niet verder dan op zijn best een koel-wetenschappelijke belangstelling en op zijn slechtst een hautain gevoel van menschenverachting
met daartusschen als „overgang" een tamelijk ongezonde nieuwsgierigheid. Dat de schrijver
het zelf niet zoo bedoelt, moge blijken uit het motto van Joyce, dat hij aan zijn boek heeft
meegegeven, hoewel aan den anderen kant het feit, dat hij juist dit motto koos („They

say a man who does it is a coward", mr. Dedalus said. It is not for us to judge",
mr. Cunningham said.), de veronderstelling wettigt, dat Vestdijk er niet heel zeker van
is, dat men zijn werk in dezen goed zou verstaan.
Vestdijk betoont zich in dit boek zoozeer geïntroverteerd, dat men tot de vraag komt,
of met een verhaal als dit de grenzen van het normale niet worden overschreden. Want
al zou men volhouden, dat Vestdijk alleen door de zucht tot experimenteeren bezeten
werd bij het schrijven van dezen vrij onsmakelijken roman, dan nog blijft de vraag open,
waarom dergelijke experimenten zich dan altijd zoo hardnekkig in één bepaalde richting
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n.l. in die van de psychische aschbelt, bewegen ? Dat kan toch niet maar alleen „liefde tot
het experiment" zijn en zelfs niet uitsluitend de zucht „pour épater les bourgeois",
die nu eenmaal aan alle „intelligente" romanciers eigen schijnt te zijn ? Dergelijke dingen
moeten een diepere oorzaak hebben en deze brengt ons aan de grensgebieden, waar het
normale en het pathologische zonder klare scheidslijnen in elkander overgaan.
Vestd i j ks psychologisch raffinement kan ons niet verblinden voor het feit, dat zijn
„intelligentie" meer gelijkt op een aangestoken vrucht dan op een gave.
ROEL HOUWINK.

Onze Stijlfouten, door A. Wildschut. Groningen, J. B. Wolters, 1936.
Misschien zou men er zich als „letterkundige" voor moeten schamen, dat een boekje als
dit, dat bestemd is voor „de lagere klassen van middelbare scholen en andere scholen
voor voortgezet onderwijs ", alleszins in de termen valt om in een litterair tijdschrift niet
alleen te worden aangekondigd, maar ook hartelijk te worden aanbevolen.
Doch, laten wij deze schaamte maar laten voor wat zij is en dit boekje niet te ver uit ons
bereik leggen. Wie veel leest van onze hedendaagsche litteratuur en vooral wie veel
v e r t a 1 i n g e n leest, weet, dat ons werk over het algemeen wemelt van stijlfouten.
Er zijn oorzaken te over voor dit euvel aan te wijzen. Maar geen enkele rechtvaardigt
de slordigheid in denken en taalgebruik, die zij tot uitdrukking brengen. Eerst indien
wij weer een e e r gaan stellen in het vakmanschap en niet verder afzakken naar de journalistiek, die (tusschen haakjes) hier haar eigen problemen heeft, kan er van een radicale
verbetering sprake zijn.
Laten wij ons echter thans niet schamen en dit boekje aanschaffen. Het kan een begin zijn
R. H.

Ga uit in de straten, door Toyohiko Kagawa. Zutphen, N.V. G. J. A. Ruys'
U. M., 1936.
Een tweede g o e d k o o p e druk (Prijs f 2.50 geb. ; f 1.90 ingen.) van Kagawa's „Ga uit
in de straten" behoeft nauwelijks meer dan een aankondiging.
De naam Kagawa spreekt voor zichzelf en is nog steeds een duidelijk voorbeeld van wat
„praktisch Christendom" vermag te zijn. In een tijdschrift als het onze mag deze naam
echter nog wel eens genoemd worden. Het kunstenaarsschap is nu eenmaal, ook in onze
kringen, erfelijk met een rijkelijke dosis „individualisme" belast. Voor een deel moet
dit geacht worden tot het elementaire van het kunstenaar-zijn te behooren, maar...... er
is ook flink wat „franje" bij, die best kan worden gemist, zonder dat ons „talent" in
gevaar komt ! Een confrontatie met Kagawa kan daarom zijn nut hebben, want tegenover
zijn leven ,wordt die „franje" een diep beschamend iets, die wij zoo gauw mogelijk willen
trachten kwijt te raken. R. H.

De kleine Mozes, De ster van den Koning, Toen Jezus een kind was, door
Mary Entwistle. Assen, Van Gorcum & Comp., 1936.
Deze drie deeltjes van de reeks „Bijbelboekjes voor 't kleine volkje ", bestemd voor
kinderen van drie tot zes jaar, voldoen geheel aan de hooge eischen, die gesteld moeten,
waar het geldt kinderen van dezen leeftijd in aanraking te brengen met den inhoud van
den Bijbel. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor allen, die zich bezig houden met dit zoo
brandend probleem der godsdienstige opvoeding. H.
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D. DE VRIES

BEDE
Als weer, bij 't vallen van den nacht, de bleeke maan
blinkend en wit boven de weêrld zal staan,
als 't weer gelukt is door de branding van de dagen
ons klein bezit in veiligheid te dragen,
geef, dat wij niet vergeten, Heer, de vele wonden,
de eenzamen, de moede stille monden
en allen die te veel en uitgeschakeld zijn
hoe w' ons domein behoedden, maar de liefde schonden -de hong'rigen, met leege handen heengezonden —
de hulpeloozen -- en de pijn.
Wij zijn een zwalpend wrak -- een schoot verwaaiend riet -Maar als wij zinken gaan, Heer, dan, onthoudt ons niet
de zeeg' n i ng van Uw toegestoken armen,
in de verlorenheid Uw mateloos erbarmen!
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D. DE VRIES

BEROOFDE VADER
Je venstertjes zijn stuk, de luiken zijn gesloten,
het licht ging uit — de draad is afgeknapt.
Je kleine wereld bleef : de velden en de slooten,
je hoepel en je bal — maar jij bent uitgestapt.
Nu ben je dood — weer in het niet verzonken.
Waarom kwam je bij ons ? 0, dit rebelsch verdriet —
Je hebt je bekertje te gulzig uitgedronken —
nu is het leeg — en tranen vullen 't niet.
je was een ster, gevallen uit den hemel —
God nam je weg — wij bukken voor Zijn werk —
Maar als ze komen met hun vroom gezemel
dan zou ik vloeken kunnen op je zerk.
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BOB STEMPELS

EEN LIED
k liep in de ochtend en zong een lied,
Langs 't water en tusschen de boomen.
De vogels kenden die wijs nog niet
En zijn naar mij toe gekomen.
Tusschen de boomen en langs het water;
De wind begeleidde me in het riet.
Wat wolken woeien voor de zon, en later
Zag ik het regenen in het verschiet.
De vogels leerden van mij het lied
En floten het luid in de morgen.
Toen zweeg ik ; mijn stem had dit jubelen niet -Maar een Stem, Die geheel deze aarde verliet,
Zong ijl en hemelsch, zonder zorgen —

En ik dacht : God !, maar wist het niet.....
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G. KAMPHUIS

POËZIE KRONIEK
-

De n u c h t e r e constateering van het feit, dat onze jong-protestantsche poëzie een
tijd van aanvankelijke bloei doormaakt, is om twee redenen niet overbodig.
Ten eerste, om een eind te maken aan het eeuwig gejeremieer : van o n z e kant komt
toch niets goeds, de christelijke poëzie is niets vergeleken bij de paganistische en de
roomsche, e.d. (alsof zoo'n vergelijking voor ons ook maar eenigen zin heeft !).
En ten tweede om een overdreven luidruchtig enthousiasme tegen te gaan, dat niet
anders dan een reactie is op dit minderwaardigheidsgevoel.
Er wordt gewerkt onder ons, er wordt proza en poëzie geschreven, die ten volle zoo
mogen heeten, er is een levendigde uitwisseling van gedachten, die zelfs tot botsingen
van meeningen leiden, er bestaan literaire tijdschriften en af en toe komen jaarboeken of
overzichtelijke verzamelwerken ons van den stand van zaken op de hoogte houden.Voor
hen, die actief deel hebben aan deze beweging, is er derhalve noch reden om te jammeren,
noch om hoera te roepen en vervolgens, op de verworven lauweren rustend, in te dutten.
Een staag en onverzettelijk doorwerken, ieder op zijn wijze en in zijn taak, is het eenige,
dat ons levend kan houden en verder kan brengen.
Dat dit gelukkig door de meeste onzer dichters ook zoo gevoeld wordt, kan blijken uit
de geleidelijke aanwas onzer poëzie. In de kroniek, die ik hierbij begin, hoop ik gelegenheid
te hebben naast een overzicht van de belangrijkste verschijnselen op het gebied der
Nederlandsche dichtkunst in het algemeen, niet in de laatste plaats ook te wijzen op d e z e
groei. Deze eerste kroniek moge derhalve gewijd zijn aan enkele der jongste bundels
van protestantsche dichters.
Blijkens zijn onlangs verschenen bundel „M a c h t e n" ') is Jan Eekhouts poëzie in aanleg
van een grootsche allure. De hoofdmotieven ervan liggen verworteld in natuur en religie,
zonder echter natuurreligie, pantheisme of iets dergelijks te worden. De eeuwige ervaringen van leven, liefde, dood en van een Godsverlangen, dat stijgt tot een mystiek
met God verbonden zich voelen, zijn de bronnen, waaruit dit werk gevoed wordt. Het
is opvallend on-modern, wat nog geaccentueerd wordt door de af en toe gebruikte zuidelijke taalelementen, die voor ons, boven-Moerdijkers, een archaïsche klank hebben. Men
denkt bij het lezen van deze verzen niet aan doordringend helder licht, witte wanden, stalen
1)

U. M. Holland, A'dam. 1936.
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meubelen en glas (zooals bij Vestdijk of den nieuwen Nijhoff), maar aan een kamer, waarin
buiten de lichtkring der lamp de schaduwen vol warme, levende geheimen zijn, of ook
aan een avond buiten, op het land, vervuld van verre geluiden, een avond, waarin huizen
en boomen donker zwijgen of zonderlinge gestalten aannemen, maar waarboven tusschen
bleekgrauwe wolken toch telkens een wijde, heldere sterrenhemel zichtbaar wordt.
Eekhouts gestalten (een onderdeel van zijn bundel heeft dit woord tot titel) zijn niet
in de eerste plaats strak gebeelde, psychologische portretten, maar vooral figuren vol
innerlijke beweging en strijd. Hun wezen is dramatisch. Steeds wordt datgene in hen
aangewezen, dat met het eeuwige verband heeft, dat worstelt om God of in Hem verzinkt. Zij zijn, om het anders te karakteriseeren, meer verwant aan de portretten van
Rembrandt dan aan die van de rennaissance in het Quattrocento. Zijn Luther weet zich
,,in God gebannen ", maar zijn denken moet aan Hem stukbreken alvorens Hij zegenend
hem gaan laat. Judas voelt zich vreezend deelgenoot aan Gods bedoelingen en komt daarbij
voor de onoplosbare problematiek van goed en kwaad te staan. De Emmausgangers ervaren in hun herinnering Jezus' verborgen nabijheid. En Simon van Cyrene voelt zijn
lot voor altijd gebonden aan Hem, Wiens kruis hij zoo onverwachts te dragen kreeg.
„Komende van den akker" staat er boven dit gedicht geciteerd. Inderdaad : akker en
kruis zijn de twee kernsymbolen, waaromheen zich Eekhouts gedachten groepeeren.
Beiden dragen de geheimen van het eeuwige in zich : het sterven om te leven, lijden en
dood tot verlossing, het natuurlijke en geestelijke in de diepere beginselen van een
wonderlijk goddelijk gebeuren gezien. Dit verbindt al Eekhouts gedichten. „De Hovenier"
is een van de prachtigste voorbeelden daarvan. Maar ook de „Stervende Boer" kan men
van dit gezichtspunt uit begrijpen.
De eigen wijze van gestalte - geven, zooals die hierboven omschreven werd, vindt wel haar
hoogste uitdrukking in de beelding van de Maria- gestalte ; aan haar is een kleine cyclus
gewijd (die de dichter eerst afzonderlijk had willen uitgeven). Met dit onderwerp is hij
het dichtst bij het verbonden-zijn van God en mensch, het verlossende wonder van den
mensch- geworden God. Eekhouts mystiek raakt hier aan het diepste, het maar nauwelijks
en aarzelend zegbare. Op de teerste en subtielste wijze worden de verborgenheden benaderd van Christus' menschwording, van de moeder-Zoon verhouding tusschen Jezus
en Maria.
Het is geen wonder, dat Eekhouts werk hier verwantschap toont met Rilke's mystiek.
Ik zou niet iemand durven tegenspreken, die beweerde, dat de laatste niet zonder invloed
op zijn poëzie geweest is. Dit is echter moeilijk te bewijzen ; even goed zou men kunnen
zeggen, dat aanleg en onderwerp hem tot deze „vormen" brachten. Want zij hebben de
accenten van het meest eigene van zijn poëzie. Eekhout is over het algemeen wel vatbaar
voor invloeden, zooals b.v. blijkt uit zijn „Twee miniaturen in proza ", in één waarvan
een regel van Gossaert en van Han Hoekstra te vinden is. Maar anderzijds maakt deze
eigenschap ook, dat hij zoo uitnemend vreemde poëzie kan vertalen, wat o.a. uit de drie
in dezen bundel voorkomende vertalingen (twee naar Verlaine en een naar Leopardi)
blijkt.
De bundel „Machten" is een goed staal van Eekhouts kunst geworden, al is het peil
van den inhoud wat ongelijk. Naast de prachtige Maria-gedichten vinden wij b.v. „De
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Koningen ", een gedicht zonder innerlijke concentratie geschreven, of het eenigszins gezwollen „Savonarola", of de al te uiterlijk-aesthetische prozagedichten. Maar deze momenten
van behaagzucht door uiterlijke middelen, van schrijven zonder gedreven zijn, zijn gelukkig
zeldzaam en vallen weg naast die gedichten, waarin hij zijn bedoelingen volkomen wist
te verwezenlijken. Zijn „Kleine Wijs" b.v. is een van de zuiverste en tegelijk eenvoudigste
gedichten, die er in den laatsten tijd onder ons geschreven zijn. En, zooals ik reeds opmerkte,
in de verbeelding van een voor het verstand onvatbaar één- en toch twee -zijn der figuren
van Christus en Maria, van God en mensch, heeft hij het diepste bereikt wat hierover door
een protestant kan gezegd worden. Want hij vergoddelijkt de moeder des Heeren niet,
zooals een roomsch dichter zou doen, maar laat steeds de God-mensch-verhouding tusschen
hen voelbaar blijven.
Eekhout heeft met dezen bundel opnieuw bewezen een der belangrijkste jong-protestantsche dichters te zijn.
Tot het kleine dozijn jong-protestanten, die langzamerhand de kern van een wordende
groep gaan uitmaken (een merkwaardig verschijnsel ! Tot voor kort waren er slechts
enkele losloopende protestantsche poëten) behoort zeker niet in de laatste plaats Muus
Jacobse. Na zijn debuut in 1932 met den bundel „Programma" hebben wij thans van hem
een tweede samenlezing „D e D o o r t o c h t" 1 ).
Deze titel moge niet erg origineel zijn, vooral niet in de vergelijking met die van zijn
eersten bundel, hij is toch gelukkig gekozen als we letten op den inhoud die er door gedekt wordt. Want het is opvallend, dat vele van deze gedichten van een verleden uit
naar een toekomst wijzen, hetzij door middel van een persoon, hetzij bij een beschreven
situatie in de „toepassing" rechtstreeks door den dichter zelf. Men zie daarvoor b.v. de
symboliek van de vergankelijke taak der dichterwoorden in het fraaie „De Gondelier"
(iets dergelijks ook reeds in „Willem de Clercq, improvisator" uit „Programma "), of in
de figuur van Methusalach, die „over zijn zinkende herinneringen" heen een teeken was
om het menschengeslacht „te leiden naar een nieuw verschiet ". Merkwaardigerwijze is
het gedicht „De Doortocht" m.i. niet zoo verklarend voor den titel van den bundel, daar
dit wegens zijn tamelijk cryptische veelduidigheid een interpretatie in genoemden zin
bezwaarlijk toelaat.
Een groote verandering geven deze gedichten niet na die van „Programma". Men zou
zelfs kunnen zeggen, dat de meeste in denzelfden tijd geschreven zijn of althans niet
lang daarna. De techniek is misschien iets beter, maar blijft dezelfde, overigens niet hinderlijke, invloeden vertoonen, met name van Nijhoff, zooals ik reeds in mijn bespreking van
„Programma" aanwees (Het Korenland, Juli 1933). Men kan zelfs opmerken, dat de dichter
er nog een leermeester bij gekozen heeft: in het eerste deel van „Avondmaal" speurt
men Adwaita en vooral in het mooie gedicht „1914", de Adwaita der „Nagelaten Verzen ".
Het is niet gemakkelijk om deze poëzie onder één gezichtshoek te zien of haar te simplif iceeren tot enkele eenvoudige grondfactoren, vooral, omdat de dichter zijn markantste
verzen niet in dezen bundel opnam (o.a. de „Kwartrijnen van twijfel ", het hoogmoedige
„Bij een nieuw Begin", de lange ballade van „De drie Kooien" en „Vrouw Jansen gaat
1)
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dood ", dat naar den geest sterk bij het werk van Van Randwijk aansluit). Deze omissies
zijn te betreuren, want de bundel wordt er veel kleurloozer door.
Als wij zoeken naar het wezenlijke van Heeroma's poëzie, dan vinden wij dat niet in de
muzikaliteit, noch in de plastiek, noch in de bizonder lyrische bewogenheid daarvan.
Het meer of minder ontbreken van deze eigenschappen maakt den indruk, dat de dichter
zich te ver achter zijn woorden terugtrekt, zich voor ons verschuilt. Wèl echter herkent men in alle verzen als een essentieel bestanddeel de g e d a c h t e, die er aan ten
grondslag ligt, meestal enkelvoudig en duidelijk blijkend, een enkele maal fijner vertakt
of meer verraadseld.
Nemen we b.v. het gedicht „Izaak ", dat een specimen is van zijn ook in dezen bundel
voortgezette reeks bijbelsche portretten. Het is niet zoo, dat we Izaak plastisch uitgebeeld zien in zijn doen en laten, of psychologisch verhelderd of in een zang verheerlijkt
of dramatisch verdiept. Maar Izaak heeft hier een zekere symboolwaarde. Niet de suggestieve realisatie van het symbool door bovengenoemde middelen achtte de dichter zijn
voornaamste taak (wat, tusschen haakjes, bewijst, dat hij — en dit geldt voor het grootste
deel van zijn werk — zijn dichterlijke vermogens nog veel meer in cultuur kan brengen),
maar hij stelt zich er mee tevreden het symbool op zichzelf zoo goed mogelijk in verzen
mee te deelen, de gedachte namelijk, dat wij (om het zoo ruim mogelijk te zeggen) uit
wat in het verleden geopenbaard werd, de levenskracht putten voor heden en toekomst :
Izaak groef de oude bronnen van vader Abraham weer open om zich met het levende
water daarvan te laven. De figuurlijke beteekenis en zijn toepasbaarheid vallen te zeer in
het oog, dan dat ik die nader zou behoeven aan te toonen.
Doordat de dichter zich meer bekommert om het symbool-zijn van zijn personen en hun
handelingen, dan om de werkelijkheidssuggestie (die overigens de symboliek nog slechts zou
kunnen verrijken), hebben sommige van zijn verzen dat te weinig praegnante, dat ietwat
bleeke, waardoor zij niet ons bewustzijn treffen als iets onverbiddel i j ks, eenmaligs en
absoluut noodzakelijks. De oorzaak moet wel zijn, dat Heeroma niet de werkelijkheid
beleeft om daarin symbolen te vinden, maar dat hij voor zijn gedachten, om zoo te
zeggen, een lichaam, een werkelijkheid zoekt, waarin zij zich kunnen incorporeeren.
Berusten deze bijbelsche gedichten veelal op meer objectieve, in de algemeene christelijke
waarheden wortelende gedachten, die wat skeletachtig bleven en daardoor niet tot de
geslaagdste behooren, daarnaast worden bij goed toezien ook enkele meer persoonlijke
trekken zichtbaar, die voor het wezen en de toekomst van zijn dichterschap van veel meer
beteekenis zijn. Ik zei : „bij goed toezien ". Want wij treffen ook in dezen bundel het streven
aan naar verberging, naar een niet-willen-uit-den-hoek-komen, waarvan de dichter in
een zelfkarakteristiek (in „Het derde Réveil") sprak. Wij dienen dan ook de niet in
„De Doortocht" opgenomen gedichten te hulp te roepen om tot een duidelijker inzicht
ter dezer zake te komen.
In Jan Eekhout's verzamelboek „Werk" staat een sonnet, dat zeer verhelderend is. Daarin
lezen we o.a. deze regels :
Maar wie zijn droom hervinden kan, herneemt
Ook het vast evenwicht van zijn gedachten.
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Heeroma heeft hiermee de beste zelfkarakteristiek geboden, die hij geven kon, en in het
denkbaar kortste bestek. Inderdaad wordt in zijn poëzie de droom tot gedachte (niet
tot beeld of tot muziek) en de gedachte kan zich omgekeerd losmaken en stijgen tot
de droom. Zij dragen en stimuleeren elkaar of zij ontberen elkander en dan mislukt zijn
gedicht. Zij zijn de twee polen van zijn poëzie.
De i n h o u d van deze twee-eenheid van gedachte en droom (om nu een oogenblik de
straks genoemde „objectieve" gedichten terzijde te laten) spreekt bovendien zeer
duidelijk uit dit sonnet en ook uit de reeds genoemde ballade, waarin de Doopersche
koning Jan van Leyden een levende personificatie er van is. Dit is echter slechts één element
van dezen inhoud. Het andere vindt men in „Vrouw Jansen gaat dood ", „De kleine Zielen ",
„De Geloovigen", e.d.
Het is deze zich nog al te weinig in de openbaarheid wagende dualiteit, deze spanning
tusschen een zuiver individualistische hoogmoed en een meevoelen met, een willen
gaan staan naast de eenvoudigste geloovigen, die de meer persoonlijke wezenstrekken
van Heeroma's poëzie uitmaken. Het verschil tusschen Gossaert, wien Heeroma indertijd
individualisme verweet, en hemzelf is, afgezien nu van elke kwalitatieve vergelijking,
niet, dat de eerste „zeer hoogmoedig" is (het gaat hier natuurlijk om een geestesgesteldheid, niet om een dagei i j ksche houd i ng!) en de tweede niet, maar dit, dat de eerste zich
in zijn hoogmoed isoleert en tot zelfinkeer en een innerlijk tragisch conflict komt, terwijl
de laatste een geheele gemeente tot klankbord voor zijn woorden, als die van een uitverkoren opper-christen, noodig heeft. Wie dit laatste te sterk gezegd acht, leze slechts
het genoemde sonnet „Bij een nieuw Begin". Vandaar, dat in Heeroma's verzen tot nog
toe een tragisch conflict haast niet tot uiting kwam. Dat het echter niet heelemaal ontbreekt,
blijkt b.v. uit „Avondmaal ", waarin de dichter gedurende twee kwatrijnen al zijn weerzin tegen het medepubliek tijdens een eeredienst moet afreageeren alvorens met hen
deel te kunnen hebben aan het sacrament van brood en wijn.
Het is te verwachten, dat dit conflict sterker naar voren zal komen, wanneer hij zich de
onjuistheid der synthese van genoemde elementen, waaraan zijn (aan Verwey ontleend)
ideaal van het christelijk dichterschap ontspruit, bewust wordt en aan den lijve hun
tweeheid te ervaren krijgt. Reeds nu begint zich op den achtergrond van zijn poëzie
een strijd af te spelen, die hij maar nauwelijks in zijn werk laat door dringen, maar die
hij toch niet lang daarbuiten zal kunnen houden. Het is te hopen, dat hij deze voor het
christelijke dichterschap zoo belangrijke dualiteit zal aandurven en zich niet langer geruststelt met een aan dat dichterschap wezensvreemd compromis, een voor hemzelf bedriegelijk „vast evenwicht" van heterogene gedachten. Tenslotte dienden vele der
bijbelsche en andere „objectieve" gedichten ten deele ook om voor de lezers en
hemzelf de aandacht af te leiden van dit persoonlijke, maar algemeen christelijke conflict.
Het is intusschen iederen lezer wel duidelijk, dat Heeroma in „De Doortocht", ook met
een aantal gedichten, die buiten een directe herleiding tot boven omschreven grondconceptie vallen, onze protestantsche poëzie wezenlijk verrijkt heeft. Zijn talent en de verschillende mogelijkheden in zijn werk (ik wijs slechts op het contrast tusschen een
hoogdravende en een alledaagsche dictie, resp. in „Bij een nieuw Begin" en „Vrouw
Jansen") kunnen ons nog veel doen verwachten. En ik geloof, dat Heeroma met den titel

van dit bundeltje zeker ook zelf heeft willen aangeven, dat de inhoud daarvan nog niet
de poëzie is, die hij eigenlijk bedoelde te geven, maar nog slechts een doorgang vormt naar
iets anders.
De bundel „T u s s c h e n t w e e V u r e n" 1 ) van Barend de Goede kunnen we gevoegelijk als een debuut beschouwen. Zijn eerste kleine plaquette, gepubliceerd onder het
pseudoniem Camp de Basschaerde, bevatte slechts luttele gedichten en was eigenlijk een
wel een beetje voorbarig prael ud i u m.
Als debuut heeft „Tusschen twee Vuren" een aantal goede kwaliteiten. Terstond valt
het op, dat deze dichter de techniek beheerscht op een voor zijn leeftijd respectabele
wijze. De waarde hiervan, hoezeer onmiskenbaar, moet men overigens niet overschatten. Want een goede techniek is makkelijker hanteerbaar tot uitdrukking van een
vage gevoelsstroom, dan tot het bereiken van een concrete uitdrukkingswijze die een
groot suggestief symboolgehalte bezit ; m.a.w. als men zich een hooge poëtische opgave
stelt, kan zelfs een dichter met de beste techniek nog wel eens een niet heelemaal bevredigend resultaat bereiken, terwijl hij, die zijn doel aanmerkelijk lager stelt, met een
behoorlijke technische vaardigheid reeds een goeden indruk maakt.
De Goede's poëzie vertoont meermalen een discrepantie tusschen vorm en inhoud, die
den lezer een onvoldaan gevoel geeft. Er is bij hem een te groote tegenstelling tusschen
de vaagheid der gevoelens (die een op beïnvloeding gelijkende verwantschap vertoonen
met de sfeer van Bloem's poëzie, echter zonder de lucide herfstelijkheid daarvan) en de
betrekkelijk zuivere en scherpe bepaaldheid der expressie (geschoold o.a. aan de techniek
van Willem de Mérode) dezer gevoelens. De aandrift van dezen dichter blijft te veel
steken in een onduidelijkheid van intentie, terwijl verstandelijke begaafdheid hem blijkt
te nopen tot scherpte en soms zelfs tot een vrij vlotte vernuftigheid van zegging (b.v. in
het puntdichtachtige „Mors"). Zijn hart droomt en mijmert vaag voort, maar dit wordt
niet als een menschelijke stem in de woorden zelf overgebracht, omdat het verstand daarboven steeds waakzaam is om elke nuance van zijn mijmering op te teekenen, zonder
daaraan poëtisch creatief deel te hebben of anderzijds : zonder zich ook maar eenigszins
daartegen te verzetten. Een vergelijking met de eerste verzen van Werumeus Bu n i ng is
hier verduidelijkend. Want ook bij dezen treft men dat vaag - droeve peinzen aan over
vergankelijkheid en dood. Bij hem echter hebben de woorden zelf daaraan deel, zijn ze
in de beweging van die bijna zinlooze mijmeringen opgenomen. -- Dit neemt intusschen
niet weg, dat er in de talrijke najaarsverzen en ook in andere gedichten van De Goede
uitstekende regels zitten.
Het is jammer, dat deze onbedoelde tweeslachtigheid de door den dichter wèl bedoelde
tweeheid niet tot haar recht laat komen. Hij noemde zijn bundel „Tusschen twee Vuren"
en ook in de titels der onderafdeel i ngen is eenzelfde gedachte uitgedrukt : „Aarde en
Hemel", „Hart en Zinnen ". Zijn gedichten komen echter vaak niet uit boven een al te
gladde techniek („Nachtwacht” b.v.), die zelfs aan Ten Kate doet denken, of boven een
eenigszins ouderwetsche en stijve dictie. Want De Goede ontwijkt in zijn poëzie de
innerlijke spanning meer dan dat hij die durft uitdrukken. De titel is dus slechts zeer
1)

J. H. Kok N. V., Kampen, 1936.

oneigenlijk te nemen, daar de twee elementen, die misschien wel in leven en poëzie 's
dichters verdeeldheid bewerkstelligen, in dezen bundel haast nergens tot „brandende
kwesties" worden. Voorloopig zijn verstand en gevoel nog niet de factoren, uit het
samenstooten waarvan deze poëzie ontspringt, maar de bedreigingen, die haar in hun
ouderlingen strijd verzwakken. Het „kindervers" b.v. zou heel goed zijn, als er niet in
de laatste strofe een overweging stond, die veel te arglistig is in de naïve sfeer van het
geheel ; dit betweterige slot bederft het gedicht.
Dat de achtergrond van De Goede's gedichten mogelijkheden biedt, die hij op uitnemende
wijze weet te realiseeren als hij alle genoemde gevaren kan omzeilen, blijkt uit „Matri",
dat voorloopig nog zijn beste gedicht is. Wanneer hij de moeilijkheden niet meer uit den
weg zal gaan, zich niet meer tevreden stelt met een kalm-correcte techniek tot het uitdrukken van wat levensweemoed, vage erotische tribulatieën of traditioneele christelijke
gedachten (ik zeg niet, dat al deze zaken niets met poëzie te maken kunnen hebben !),
maar zichzelf ten volle inzet bij het schrijven zijner poëzie, zoodat bloed en hersens, al
dan niet met elkander in conflict, daarin stem krijgen en woord worden, dan heeft De
Goede kans een dichter van beteekenis te worden.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

OUDE tv10NNIK
Het heimwee naar de wereld was al lang genezen,
de stem van het verloochend bloed gesust.
De stilte werd zijn toeverlaat en lust.
Het werd hem langzaam lief om veer aileen te wezen.
En in zijn koele cel schreef hi], zichzelf verloren,
den Bijbel af op 't zware perkament,
om, van den dienst der menschen afgewend,
in de~en arbeid God devoot'lijk te bekoren.
De teed're teekens werden tot zooveel gebeden
en tot belijdenissen van zijn schuld,
beloften van vertrouwen en geduld
en overpeinzingen van 't feed door God geleden.
Ais hij - een nieuw kapittel afgeschreven het eigen werk met deemoed stil bezag,
wist hi], dat God met vriendelijken lach
het offer aannam van zijn toegewijde leven.
En in een blij ontroeren bracht hij plots de gouden
versiering op de eerste bladzij aan,
z66 schoon, dat na vijf eeuwen nog. ontdaan,
eerbiedig zwijgend, menschen daarvoor stilstaan zouden.

JO KALMIJN-SPIERENBURG

HERKENT GIJ tvllJ?
Ik was in den olijvenhof bij de soldaten,
dien nacht, toen Judas U omhelsde en verraadde.
Wij stortten op U aan en kenden geen genade.
Wij haatten U en wisten nietwaarorn wij haatten.
Ik was aanwezig in de zaal van Kajafas
en schertste met mijn kameraden bij de vuren,
toen Gij verneed'ring op verneed'ring moest verduren
en men meesmuilend vroeg, of Gij de Koning was.
Ik was nog in de massa voor Pilatus' huis
en schreeuwde opgezweept met bloedbeloopen oogen :
"Wilt gij deskeizers vriend niet zijn ?Geen mededoogen !
Bar-Abbas los! Slaat dien Godslasteraar aan 't kruis !"
Hoe? Hebt Gij mij alfeen gezien die duist're stonde,
toen Gij aan 't kruishout Uwe pijnen klachtloos duldde
en mij die aanblik z66 van schrik en smart vervulde,
dat ik in tranen uitbrak : .Deze heeft geen zonde" ?

WAT ANDEREN VAN ONS ZEGGEN

Dr. G. Stuiveling, Wegen der poëzie.
A'dam, N.V. De Arbeiderspers, 1936.
Niemand — het zij in alle bescheidenheid gezegd — kan beter dan schrijver dezes, die
zelf zooveel jaren met groot wantrouwen tegen het orthodox Protestantisme aangekeken
heeft, de moeilijkheden beseffen, die erin gelegen zijn om zich een bij benadering juist
beeld te vormen van wat er omgaat in zijn kringen. Er is de „ergernis" van het Evangelie,
die den blik vertroebelt en er is ook de niet minder reëele ergernis om hen die woorden
des Lichts spreken en werken der duisternis doen. En niet altijd is het voor den buitenstaander even gemakkelijk (voor den „insider" is het soms heelemaal niet te doen !)
beide ergernissen op een behoorlijke wijze uit elkander te houden. Wanneer wij hier
dan ook enkele dingen zeggen gaan over de wijze, waarop Dr. Garmt Stuiveling in zijn
„Wegen der poëzie" onze Protestantsche letterkunde en in het bijzonder onze Protestantsche dichtkunst beziet, doen wij dat niet, omdat wij de meening zouden zijn toegedaan, dat het een overtuigd sociaal-democraat, gelijk de heer Stuiveling blijkt te zijn,
gelukken zou de dingen met betrekking tot onze letterkunde zóó te zien als wij dit
zelf doen. Dat is ook volstrekt niet noodig. Wij kunnen van eens anders vizie op hetgeen
onze aandacht heeft, dikwijls meer leeren dan van het inzicht uit eigen kring. Doch wèl
is het noodig, dat wij de opmerkzaamheid vestigen op aperte onjuistheden, die voorkomen in het betoog van den schrijver ten aanzien van de onderhavige materie en die
slechts voor een gering deel kunnen worden toegeschreven aan het standpunt, dat Stuiveling
als goed socialist ten opzichte van den godsdienst en de letterkunde als maatschappelijke
verschijnselen inneemt, doch voor het grootste deel op rekening moeten worden gesteld
van een gebrekkige voorlichting of een onvoldoende verwerking van het te zijner beschikking staande materiaal.
Wij kunnen dit met des te meer gerustheid doen, omdat des schrijvers zeer loyale en
kritische houding ten opzichte van de eigen litteraire groep er ons een waarborg voor
is, dat hij onze opmerkingen niet verkeerd zal verstaan.
Reeds terstond in de inleiding van zijn boekje, waar hij een verantwoording geeft van
de indeeling van zijn stof treffen ons twee eigenaardigheden in het betoog van den
schrijver. In de eerste plaats het feit, dat Stuiveling hier blijkbaar uitgaat van de voor
dat het „normaal" zou zijn, indien de groepsvorming in de litteratuur-onderstlig,
n i e t zou berusten op buiten-litteraire waarden. Het tegenovergestelde is echter waar,

zooals hij trouwens zelf later i m pl icite toegeeft, wanneer hij het karakter der socialistische poëzie beschrijft. Het is juist één van de wonderlijkste vergissingen, die door de
Tachtigers zijn gemaakt, dat zij het aesthetische, d.w.z. de kunst, anders dan „theoretisch ",
los meenden te kunnen maken uit het geheel van het menschel i j k leven. Le style eest
I'homme, d.i. er bestaat tusschen levenshouding en kunststijl een onverbrekelijke'band.
Kunstrichtingen als „rea isme , „naturalisme , „impressionisme , „expressionisme etc.
hangen steeds tezamen met geestesrichtingen, die zich uitstrekken over de volle breedte
van het cultureele en maatschappelijke leven. Het feit, dat de huidige groepsvorming
in de litteratuur, terug te brengen is tot buiten -litteraire waarden, is dan ook niet anders
dan de reëele erkenning van een bepaalde geestelijke structuur, die enkel door het
aesthetisch idealisme der Tachtigers een tijdlang aan het oog onttrokken is geweest.
In de tweede plaats doet het ons eigenaardig aan, dat Stuiveling zijn i ndeel i ng baseert op
„volksgroepen ", die door hun „politiek-economische organisatie" min of meer geschikt
zijn gemaakt tot een „uitgebreider deelname aan het cultureele leven ". Het lijkt ons,
dat hier het historisch-materialistisch dogma hem blind heeft gemaakt voor de werkelijkheid. De schrijver onderscheidt tusschen één burgerlijke en drie niet-burgerlijke richtingen, tot welke laatste dan behooren het Katholieke Brabant en Limburg ; de Calvinistische „kleine luyden" en het proletariaat, deze zijn door de politieke werkzaamheid,
resp. van Schaepman, Kuyper en Troelstra, geschikt gemaakt om het zaad der schoonheid
in hun akkers te ontvangen.
Ten eerste moet hier tegenover worden opgemerkt, dat er in het Katholieke Brabant en
Limburg, onder de Calvinistische „kleine luyden" en te midden van het proletariaat
zeker niet minder „burgers" gevonden worden, d.w.z. burgerlijk denkende en voelende
menschen, dan in de door den schrijver als burgerlijk gekarakterizeerde bevolkingsgroep.
Ten tweede dient te worden vastgesteld, dat de- z.g. Calvinistische „kleine luyden"
weliswaar een integreerend bestanddeel vormen van de orthodox-christelijke bevolkingsgroep, doch dat daarnaast tal van andere orthodox-christelijke kringen bestaan, die
niet met deze „kleine luyden" kunnen worden geïdentificeerd. De beperking van het
terrein der Protestantsche letterkunde tot „het Calvinisme" — wij laten nog daar in
hoeverre deze term in het onderhavig verband überhaupt gebruikt kan worden, herinneren slechts terloops aan het feit, dat Kuyper zelf op het gevaarlijke van een te grif
gebruik ervan nadrukkelijk gewezen heeft — is daarom onjuist en verwarringwekkend.
Slechts wie niet dan zeer oppervlakkig op de hoogte is met de geestelijke situatie in het
orthodox-protestantsche Christendom kan deze fout maken.
Het gevolg ervan is, dat wij een misteekening krijgen van het Protestantsche . litteraire
leven, die hier en daar aan het karikaturale grenst. Wij zullen daarvan enkele voorbeelden
geven. Zoo wordt op blz. 5 „een waarachtig bezield Calvinisme" tegenover „de witgekalkte kerk" gesteld, een antithese te absurd om er nog één woord aan te verspillen. Op
blz. 45 wordt gesproken over ,,de strak-gesti j lde bouw" van Gossaerts poëzie. „Doch
deze bouw is waarlijk geen Calvinistisch Godshuis" vervolgt de schrijver dan. Maar met
je verlof, Stuiveling, vragen wij ons af, moet een „Calvinistisch" gedicht dan in bouw
overeenkomen met een Calvinistisch Godshuis ? Dat is immers precies even dwaas, als
wanneer wij zouden verlangen, dat de socialistische poëzie de structuur zou hebben van
•
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een huurkazerne ! En wanneer de schrijver dan zijn beschouwing over Gossaert, nadat
hij verklaard heeft, dat diens dichterschap geen functie gevormd heeft van zijn belijdend
geloof, besluit met de volgende karakteristiek : „Maar juister is het, hem te zien als een
aparte, zeer begaafde persoonlijkheid, wiens aristocratische geest in geen enkel groepsverband een passende plaats kan vinden" (blz. 46), zijn wij eensklaps weer verzeild te
midden van de socialistische ideologie, die het „groepsverband" voor uitnemender houdt
dan het „aparte ", hoewel Stuiveling zelf te veel dichter is en te logisch denkt — beide
dingen kunnen best samengaan ! -- om deze hier overtuigend tot uitdrukking te kunnen
brengen en vooral...... er de voor de hand liggende consequenties uit te trekken.
De waarde van een groepsverband als waarvan hier sprake is, wordt echter juist n i e t
bepaald door de homogeniteit der groep, maar door de aanwezigheid b i n n e n het
groepsverband van een aantal „aparte" persoonlijkheden. Dit uit te spreken is geen
„individualisme ", doch het stellen van de juiste verhoudingen op de juiste plaats. De
homogeniteit van een litteraire groepeering is op zichzelf zonder eenige beteekenis ; zij
is pas van belang, indien zij berust op de polaire spanning tusschen eenige „leidende"
figuren en een „organisch" met hen verbonden kring van in geestelijk opzicht actieve
medewerkers. Daarzonder is zij een kudde.
Van Jacqueline van der Waals heet het : „Zij dichtte noch bewust vanuit Gods genade,
noch bewust ter ere Gods of ter stichting der gemeente" (blz. 47). Doch welke dichter
kan dit „bewust" doen ? Voor dengeen die uit het geloof leeft (Heer, kom mijn ongeloovigheid te hulp !) — en dicht, kunnen wij er aan toevoegen —, bestaat de tegen
„bewust" en „onbewust" hier niet. Zij betreft het psychologische, maar het-steling
geloof is een boven - psychologische grootheid, gelijk de Bijbel en de belijdenisgeschriften
der Kerk ons leeren. Men maakt een karikatuur van den Christelijken dichter, wanneer
men hem in het psychologisch schema bewust — onbewust te vangen tracht. Als Stuiveling
even nagedacht had, zou hij dit hebben kunnen weten door mutatis mutandis een en
ander toe te passen op de proletarische dichtkunst. Ook de proletarische dichter kan
niet „bewust" dichten vanuit de ellende van het proletariaat of te zijner verheerlijking
of om zijn „klasse" te stichten, hij brengt dan proletarische rhetoriek voort, precies
zoo als de christelijke dichter christelijke rhetoriek. Zonder „geloof ", d.w.z. zonder een
boven - bewuste drijfkracht, vermag ook hij geen letter poëzie voort te brengen. Wat
nog niet zeggen wil overigens, dat het geloof van den Christen en dat van den socialist
hetzelfde zijn. Het gaat hier slechts om het instrumentale, niet om het materieele ; dat
ligt in een geheel ander vlak.
Doch dit is nog maar kinderspel, vergeleken bij de volgende tirade, die een merkwaardig
voorbeeld ervan is, hoe men, volkomen te goeder trouw, door gebrek aan behoorlijke
voorlichting falen kan. Zij luidt aldus : „Zo ontstond, meer uit verlangen dan uit kracht,
in 1922 0 p w a a r t s c h e We g e n, dat critisch en scheppend de centrale plaats in
het protestantse literaire leven heeft ingenomen. In grote lijnen is het verloop van dèze
beweging zoals die van al dergelijke : na een periode van gezamel i j ke arbeid worden er
enige resultaten bereikt : de oudere generatie doet enkele concessies, juist genoeg om
sommige ouder -en- wijzer-wordende jongeren tot een snel proces van assimilatie te
verleiden. Ook van de overigen verdwijnen langzaamaan de scherpe kantjes, zodra de
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nieuwheid van optreden verstart tot de regelmaat van elke-maand-weer een aflevering.
Bij enkelen echter blijft iets aanwezig van het vroegere verlangen : zij trachten eerst de
leiding te nemen van het in hun oog ontaarde orgaan, en als dit mislukt is, stichten zij
een concurrerend tijdschrift. Maar meestal komen zij te laat om het compromis tussen
de generaties te verhinderen. Zo bestaat dan sinds 1936 naast 0 p w a a r t s c h e
W e g e n als tweede maandblad D e W e r k p I a a t s" (blz. 49/50).
Wanneer wij af zien van het feit, dat Stuiveling (in ironiseerenden zin overigens) hier
„het derde Réveil" ter sprake brengt, terwijl hij weten kon, dat deze benaming met
al wat aan haar vast zit door de Protestantsche jongeren nadrukkelijk en unaniem is
gedesavoueerd en dat hij van het ontstaan van Opwaartsche Wegen op een lichtelijk
denigreerende wijze melding maakt, terwijl hij eigen groep het ontbreken van een centraal, kritisch en leidinggevend orgaan verwijt (blz. 62), blijft er in het bovenstaande
een wonderlijk staaltje van „geschiedschrijving" over, waarvan wij in het minst niet
kunnen bevroeden tot welke bronnen dit teruggaat.
Wie is deze oudere generatie ? Welke concessies heeft zij gedaan ? Wanneer ? Welke
„ouder-en-wijzer-wordende jongeren" hebben zich laten verleiden tot een snel proces
van assimilatie ? En waaruit bestond deze „assimilatie ?" Van welke „overigen" ver
scherpe kantjes en wat waren het voor „scherpe kantjes" ? Bij welke „enkelen"-dwijne
blijft iets over van het vroegere verlangen en waaruit bestond dit verlangen ? En dan :
„zij trachten eerst de leiding te nemen van het in hun oog ontaarde ( ? R.H.) orgaan ".
Van zoo iets „stouts" hebben Heeroma c.s. heusch niet gedroomd ! In de notulen der
redactie-vergaderingen is althans niets van dien aard terug te vinden en verloopt „het
conflict" langs een geheel anderen weg.
Het zal Stuiveling niet mogelijk zijn op de bovengenoemde vragen een antwoord te geven,
dat in overeenstemming is met de feitelijke gebeurtenissen. Wat hem tot deze legende
geïnspireerd heeft, is mij precies even raadselachtig als welke booze geest Vestdijk onlangs
de nachtmerrie bezorgd heeft, waarin hij mij als een reclame -vlieger boven de litteraire
landouwen zag rond zweven.
Het is jammer, dat Stuiveling zich aangaande deze dingen niet beter heeft georiënteerd,
het zou aan de waarde van zijn overigens lang niet onverdienstelijk geschriftje ongetwi jfeld ten goede zijn gekomen.
ROEL HOUWINK.

RUMOER RONDOM EEN RIJMPRENT

Er is eenig rumoer ontstaan rondom de rijmprent, door de Nederlandsche regeering
ter gelegenheid van het vorstelijk huwelijk uitgereikt aan onze schooljeugd. Wat is het
geval ? Het gedicht van P. C. Boutens, daarop voorkomend, wordt geacht „onbegrijpelijk"
te zijn, waardoor het geschenk veel, zoo niet alles, van zijn waarde verliest. In ingezonden
stukken hebben leeken en deskundigen de degens over dit onderwerp gekruist. Ten
slotte verscheen in één der dagbladen van bevoegde zijde een zeer bruikbare parafraze
van het gedicht, met behulp waarvan het thans mogelijk is, tenminste aan de leerlingen
der Middelbare Scholen, een beschrijving te geven van zijn inhoud. Voor de Lagere Scholen
blijft het gedicht echter uit den aard der zaak ongeschikt.
Nu heeft men wel aangevoerd, dat deze leerlingen op later leeftijd van de schoonheid
van het gedicht zullen genieten, doch dat is dan ook het beste wat men ervan zeggen
kan. Nuchter beschouwd, is en blijft het klinkklare dwaasheid een gedicht van Boutens
begrijpelijk te achten voor schoolkinderen in het algemeen. Zeker, men mag — ideëel ! —
den eisch stellen, dat een leeraar Nederlandsch aan onze instellingen voor Middelbaar
en voorbereidend Hooger Onderwijs in staat zal zijn een dergelijk vers van Boutens te
verklaren en zoo benaderbaar te maken voor zijn leerlingen, doch in de praktijk moet
men er rekening mee houden, dat dit in de verste verte n i e t het geval is en dat er
heel wat leeraren Nederlandsch in ons land rondloopen, die aan de poëzie van Boutens,
zooals dat heet, nimmer toegekomen zijn (en er ook nimmer aan toekomen zullen !).
Doch wij mogen dit alles hier laten rusten. Het gaat ons thans niet om de verstaanbaarheid in abstracto van Boutens' poëzie noch om de bekwaamheid van hen, die krachtens
hun ambt geroepen zijn zich in de praktijk bezig te houden met dit probleem, en ook
niet om de schoonheid van het gedicht in kwestie (wij achten het op een enkele strofe
na — de vierde — te behooren tot het beste deel van Boutens' oeuvre), doch o m d e
groote taktische fout, die de adviseur der Regeering maakte,
toen hij voorstelde aan Dr. Boutens de opdracht te geven
tot het schrijven van een voor de Nederlandsche schooljeugd bestemd gedicht.
Deze adviseur had moeten weten, dat Dr. Boutens, ofschoon hij er stellig recht op heeft
„den prins onzer dichters" te worden genoemd, volstrekt niet de geschikte man was
om een, óók voor kinderen begrijpelijk, gelegenheidsgedicht te schrijven. Had hij namen
als die van Jan Prins, Nijhoff en Werumeus Bu n i ng genoemd, dan was er o. i. een zeer
redelijke kans geweest op een goed, d.w.z. litterair verantwoord, èn algemeen begrijpelijk

gedicht, indien men aan één dezer dichters tijdig de betreffende opdracht zou hebben
verstrekt. Dat Boutens zèlf niet heeft ingezien, dat hem deze opdracht, hoe vereerend
ook, niet lag, meenen wij te moeten betreuren ; te meer, omdat in dit geval de Regeering
vrij zou zijn geweest ten overstaan van de andere dichters, die, hoewel in poëtisch opzicht Boutens' minderen, voor het vervullen van deze speciale opdracht grootere geschiktheid bezaten.
Welke groote taktische fout is er nu echter gemaakt door het op zeer ruime schaal
verspreiden van een alleen door „kenners" te verstaan, d.i. in algemeenen zin „onbegrijpelijk" gedicht ? Deze : dat in plaats van een t o e n a d e r i n g (die in dit bijzonder
geval juist zeer goed mogelijk zou zijn geweest) er een v e r w i j d e r i n g ontstaan is
tusschen dichter en volk, resp. tusschen de dichtkunst en de publieke belangstelling. En
waar het contact tusschen beide toch al niet verbijsterend groot te noemen was, is thans
een situatie ontstaan, die met één slag vernietigd heeft wat van verschillende kanten in
geduldigen arbeid niet zonder moeite werd opgebouwd. Het is er mee, als met een
publiek, dat men ertoe gebracht heeft een ouverture van Beethoven te prefereeren
boven „Die Post im Walde" of „Spooks on Holyday" en dat nu plotseling een symphonie
van Bruckner te genieten krijgt. Dat „gaat" niet. Deze menschen keeren terug tot
„Robins and Roses" of tot „Was Blumen träumen"; dat beteekent in ons geval tot Clinge
Doorenbos en Manna de Wijs-Mouton.
Want wat men niet begrijpt, bespot men. Het zou u duizelen, wanneer gij „de grappen"
zoudt kunnen hooren, die er in schoollokalen en huiskamers gedebiteerd zijn over den
„nonsens" van Boutens' gedicht. En gij kunt ervan op aan, dat deze associatie poëzie =
nonsens hangen blijft ! Zij ligt typisch in het „gehoor" van onzen z.g. nuchteren vol ksaard, die echter maar al te vaak een behoorlijke dosis valsche schaamte verbergen moet.
R. H.
lntusschen : de poëzie trekt bij dit alles weer eens aan het kortste eind !
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C. THUNISSEN

LETTERKUNDIG DALTONISME

Naar aanleiding van Seerp Anema's Eerherstel voor
S c h a e p m a n s A y a S o p h i a. J. H. Kok, N.V. Kampen, 1936.
Bij de ontmoeting van Jezus met de Samaritaansche aan de fontein Jacobs, treffen ons
vooral deze twee dingen : de vraag van de vrouw, w a a r men moet aanbidden, op dezen
berg, of te Jeruzalem, en Jezus' woord : „Een ieder, die van d i t w a t e r drinkt, zal
wederom dorsten ".
Bij de verheerlijking van Jezus op den berg, zegt de echt kleinmenschel i j ke en vurige
Petrus : „Laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en
een voor Elia". En dan treft ons het ontroerende slot : Zij zagen niemand, dan J e z u s
a I I e e n. Bij beide gebeurtenissen keurt Jezus niets af, veroordeelt niet, maar laat het
ééne en éénige zien, zonder overtollige woorden.
Overtollige woorden. -- Het hekeldicht heeft onder ons afgedaan. Wij verdiepen ons
nu in critiek van in dubbelen zin ongebonden stijl
Wanneer wij Anema's Eerherstel willen beoordeelen, dan zijn wij wel verplicht, om het
al dan niet vermelde, toch wel duidelijk uitkomende verband met zijn andere geschriften,
na te slaan al wat deze oorspronkelijk letterkundig kunstenaar, nu ongelukkig polemist,
geschreven heeft. Wij vinden dan tenslotte met andere woorden bevestigd hetgeen reeds
Risseeuw vaststelde in „Onze Christelijke Schrijvers ",n.I.,datAnema
beter in de lijn ware gebleven van zijn eerste werk : ,,In 's L e v e n s O p g a n g". —
En dan danken wij h e m, desondanks, de bevestiging, dat er wel Calvinistische Kunst,
hier Calvinistische litteratuur kan bestaan, en bestaat, maar dat er geen C a i v i n i s t i s c h Aesthetische f o r m u I e ontworpen kan worden als grondslag voor een Calvinistische
Aesthetiek. Om dezelfde reden als waarom er geen Impress ion i s t i s c h- A e s t h et i s c h e formule bestaansmogelijkheid heeft, gelijk de ervaring bewijst. Want, of zij doet
de Aesthetiek geweld aan, of zij weerlegt zichzelve. Alle g e a d j e c t i v e e r d e aesthetische formu leeri ng moet derhalve valsch zijn, want valsch van oorsprong of afleiding.
Aesthetica is i n w e z e n een uniformiteit ; slechts h a a r v e r s c h ij n i n g, haar
verstoffel i j ki ng vertoont veelvormigheid. Er is dan ook geen onzer, die maar een wijle
met de gedachte aan een g e a d j e c t i v e e r d e aesthetische formule bij een of andere
schepping zal hebben stil gestaan. A I I e e n A n e m a, de immer eenzame, alleenstaande.
Moge misschien voor een oogenblik de Tachtigers, oprechter gezegd het Impressionisme,
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dien indruk van ad jectiveeri ng hebben gewekt, dan kan dat alleen zijn van een, die, door
zijn persoonsinvloed van letterkundig kunstenaar bij uitstek, e e n t ij d e I ij k m ac h t s w o o r d schiep, en daarmede de Aesthetica voor z i c h opeischte. Men behoeft al geen
zeer begaafd aestheticus te zijn, om in te zien, dat dit al berust op een ondoordacht verwarren van absoluut en relatief, van hoofdzaak en bijzaak. De e p i t h e t a o r n a n t i a:
Calvinistisch en Impressionistisch, maken ten deze en tegenover elkander geen onderscheid
uit.
Jezus demonstreerde in wezen en verschijning d e S c h o o n h e i d G o d s, en verstoffelijkte die „o m d e e e r e G o d s". Daar valt niet over en niet tegen te polemiseeren. De onuitspreekbare formule voor de Schoonheid wordt, gelijk de violette stralen
in de buis, openbaar uit het aesthetische werk in het hart, dat het omvat.
Drink uit de fontein Jacobs, en uit elke fontein, welke in het Jeruzalem der Kunst moge
opwellen — Jezus keurt het n i e t af — en gij zult wederom dorsten. Maar zoo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet
dorsten. Dit zegt de Schoonheid Gods, geopenbaard aan de menschen. Wij mogen voor
een Mozes in de Kunst, of een Elia in de Schoonheid tabernakelen bouwen, uiteindelijk
blijft: niet dan Jezus alleen.
Mozes en Elia zijn tijdelijke verschijningen.
De onuitgesproken formule is geopenbaard in de roeping onzer C h r i s t e 1 ij k e K u n s t,
welke is voor ieder, die komen wil, en nemen om niet.
Komende op het hier bovengenoemde werk zelf, — de verschijning is feitelijk j a r e n o v e r
t i j d — wij zouden het mogen loven, dat na zooveel jaren Kloos' veroordeeling van de
Aya Sophia werd herzien met een Eerherstel, zoo de rehabilitator niet van ons a f e i s c h t e
adjectieven, die Schaepmans werk n i e t verdient. — Wij vragen ons verder af, of een
aanvrage om revisie in z u I k een vorm, wel een eerherstel van en voor Schaepman
k a n bewerken. Een niet evenredig omgekeerde veroordeeling van Kloos — en uitsluitend
Kloos, alsof Kloos alleen heel '80 is, al was hij zijn voornaamste, want bekwaamste, dus
aangewezen woordvoerder — heeft slechts de waarde van een I i t t e r a i r e w r a a kn e m i n g op een, toch niet uit de letterkundige geschiedenis te schrappen figuur.
Drift en bezinning vinden elkaar aan den wegwijzer van d e n g u I d e n m i d d e n w e g naar de Kunst. En zoo iemand eigen wegen wil gaan, hij ga ! En zoo zoo iemand
ons dwingen zal één mijl te gaan, wij zijn bereid twee mijlen te gaan. Maar, hij toorne
niet t e n o n r e c h t e op zijn broeder, en spreke vooral g e e n „R a k a" uit.
Ongetwijfeld heeft de schrijver, zij het meer afgeronde dan afgewerkte, talenten. Maar
litteraire rechtspraak e i s c h t beheerschte — en meer omvattende talenten.
Wat b.v. te denken van een stelling als deze : E r zou kunst geweest zij n
o o k b u i t e n d e n v a I. De volgeling van Kuyper moge diens stellingen geheel
voor zijn rekening nemen, als hij dan maar tevens aanvaardt, dat er nu, dertig jaren na'
Kuyper, kinderen zijn opgegroeid tot menschen, die èn wetenschappelijk, èn exegetisch,
èn aesthetisch beter inzicht hebben dan de groote politicus en kerkvester Kuyper.
Bovendien, Calvinistisch -Aesthetische formuleering is een g e v a a r I ij k e tegen s p r a a k van den geest van Calvijn .
Eerherstel van derden, met een p a r a d o x a a l b e t o o g voor eigen belanghebbend
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inzicht, bereikt men misschien o p d e p o I i t i e k e m a r k t, niet in het rijk der
kunst.
De aangehaalde stelling kan dan ook alleen poneeren iemand, die geen, of geen voldoende
inzicht heeft in zuivere exegese en in zuivere psychologie, hoeveel boeken hij daarover
ook verslonden moge hebben. Een goed exegeet behoeft nog niet d e g e r a f f i n e e r dh e i d v a n e e n D o s t o w i e s k i, om bij vergelijking van b.v. R i b o t' s Psychologie
met die van A l e x a n d e r P f a n d e r (wij blijven nu maar eens in den tijd van Kuyper)
in te zien, dat Kunst n o o d z a k e I ij k g e v o I g is van den val, want in uiting en
uitbeelding het verlangen naar, dat is opklimmen tot het Eeuwig Schoon, dat God is.
Dat kunst niet altijd en overal aan haar roeping voldoet, is even waar als de duivel belijdt, dat er een God is...... En hij siddert.
Deze dingen goed te verstaan en duidelijk te onderscheiden is een genade -gave Gods.
Doch zij is weggelegd voor ieder, die in de verheerlijking niets ziet, dan J e z u s a I I e e n.
Voor ieder, die niet alleen put uit de fontein Jacobs, maar drinkt van het Water des Levens,
hetwelk niemand kan geven, dan J e z u s a l l e e n.
De rehabi l itator van Schaepman verwijlt nog bij de fontein Jacobs, weifelt nog tusschen
den berg en Jeruzalem, heeft nog het oog op Mozes en Elia. Nochtans meent hij — en
oprecht — de eerste discipel te zijn. Doch, het : „T u e s P e t r u s" is hem n i e t toegeroepen in het land der beloofde Schoonheid.
Dies ziet hij zijn verwachting onvervuld !
En nu is het wel denkbaar, dat hij zich gekrenkt gevoelt. Maar, waar hij die gekrenktheid,
die geraaktheid telkens weer oprakelt -- en hier is oprakelen een frequentatief in de
dubbele beteekenis — daar verslapt hij het gehoor voor zijn — slechts averechts — betoog.
Het wreekt zich hier incidenteel : Schaepman is nog geen streep, bij wien ook, gerezen ;
en Kloos nog veel minder gedaald. Vier bladzijden kritiek op K I o o s' „D e Z e e",
op een wijze, waarmede men ook Vondel kan neerhalen, leveren Schaepmans Aya Sophia
zeker geen eerherstel. — En waar de schrijver door de Aya Sophia heen op den achtergrond D a C o s t a ziet, doch, als zijnde oorspronkelijk, een uitzondering maakt voor
den twaalfden zang, den „Zang der Pu i nen", daar moeten wij een litterair gehoordefect
constateeren. Want de „Zang der Pu i nen" laat duidelijk het verre geluid van V a n
A I p h e n's „S t a r r e n h e i r" hooren, geaccompagneerd door een licht Bi lderd i j kged reu n.

De waardeverwisseling van subject en object stellen als eisch
voor zuivere kunst, de quintessence van het betoog, is prachtig, mits men niet d e i m p r e s s i e en het i m p r e s s i e v e aller dingen loochent. Want dan verliest ook
elke beeldspraak allen zin.
Neen, onze litteratuur-vernieuwing vraagt ander materiaal : de geest, die levend maakt.
En niet „der Geist der stets vernei nt" alles wat op heden als Christelijke
Kunst wordt aangediend. En al deelen wij dikwijls de meen i ng van Hendrika Kuyper-van
Oordt niet, haar opmerking in „ D e H e r a u t" van 20 Sept. '36 is zeer juist.
Dat o n z e C h r i s t e I ij k e K u n s t, althans naar den schijn, in een dalende lijn
gaat, is n i e t — en allerminst uitsluitend — te wijten aan het Impressionisme, maar aan
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de materialistische gedachte, welke de ondergrond daarvan is g e w o r d e n. Maar nog
meer aan de enorme vlucht, welke de techniek heeft genomen, en waarmede onze geestelijke ontwikkeling geen gelijken tred heeft k u n n e n houden.
Ook wordt het uitvloeisel: Romantiek--Neo- romantiek —Imp r e s s i o n i s m e slechts gezien door een gekleurden bril. Immers, zij dekken elkanders
tijdverlengden evenmin als k 1 a s s i c i s m e en o b j e c t i v i s m e. In dit verband is
het ontstaan of het stichten van een N e o - k I a s s i c i t e i t een ijdele verwachting.
Gelooven wij dus n i e t, dat onze Christelijke Kunst bankroet is !
En zoo haar een bankroet wachte, een Calvinistische — en elke andere g e a d j e c t i v e e ril e — aesthetische formuleering haar niet zou k u n n e n voorkomen, ja, zelfs
geen surséance zou k u n n e n bewerken.
Ook is het een gekleurde bril, die de Tachtigers-beweging van Franschen oorsprong doet
zien. Oppervlakkig lijkt — en nominaal is het zoo. Doch effectief hebben de Engelsche
dichters een grooter invloed gehad. Denk eens aan L e i g h H u n t ! Een psychologischhistorische beschouwing dier beweging zal ons dat al spoedig duidelijk maken.
De retrospectieve u i t s p r a a k aan het slot : „ik geloof veeleer aan de verjonging der oudere poëzie, dan aan de overwinning der jongere" getuigt slechts van een
litterair daltonisme.
Neen, het rijksbewind der Tachtiger-revolutie liet, zonder opvolgers, de liquidatie aan
de verstrooide en berooide jongeren over. En waar was de machtige om de nog jonge
litteraire krachten te concentreeren ? „Langzaam als de gerechtigheid ", zegt ergens
A n a t o l e F r a n c e. Zoo ook zal de concentratie onder ons zichzelve voltrekken.
Om tot de hoofdsom te komen : Men adjectiveere de l i t t e r a t u u r en de k u n s t
in het algemeen naar haar p I a a t s en naar haar w a a r d e, maar late de aesthetische
formuleering vrij van alle epitheta ornantia.
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KAREL VAN DORP

HART EN LIPPEN
Patri sacrum.
Neen, Heilge, niet als hij zal 'k voor Uw volk ooit kunnen spreken,
hun tolk niet zijn, wanneer het biddend voor U knielt ;
Ik zondigde te zwaar : mijn leven was een tartend breken
van alles wat mij eens aan U gebonden hield.
Toch ken ik hen zo goed : ik weet waarom zij 's avonds bidden,
ik ken hun angstig wank'len, 't vallen eiken dag ;
ik ken hun hulpeloos alleen staan, schreiende temidden
van hun zonden, ontrouw aan Uw bemind gezag.
Want eens, vroeger, heb Ik als zij gedaan en hete tranen
geschreid toen ik U, eens bemind, verloochend had ;
en menig bitt're nacht nadien schreide ik dezelfde tranen
om 't zelfde leed, totdat ik niet meer weende en U vergat.
Zij vielen ook, maar konden schreien nog, stonden en streden
schoon hen de pijn van veel herinneringen stak ;
pijn, waardoor ik mij wist uit hun gemeenschap weggesneden:
verrader, die Uw beker dronk, brood met hun brak.
En toch, waar ik ook zwierf, één stem hoorde ik nog zingen;
heel in de verte soms, kwijnend, moedeloos-zwak,
dan, als ik nader kwam (wat riep me toch ?) werd het een dringen,
een waarschuwen, dat duidelijke woorden sprak.
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Vader, het was uw stem — hoe luisterde ik ('k was nog een jongen)
Zondags ! dan jubelde uw klare zuivere tenor
boven het kerkgezang en 'k dacht : „toen Jezus kwam, zongen
d' engelen zo, één mooie stem klonk boven 't koor ".
Soms als ge preekte was om uw gelaat een glanzend stralen
ik dacht : „vader zag God" en ('k was toen nog een kind)
„dat glansde om Mozes ook als hij van Sinai kwam dalen,
maar 't was véél mooier nog, wie er naar keek werd blind".
Glanzen, dat me verblinden zou, stem waarnaar ik zou luisteren,
riept ge toen al ? — de zee zong altijd om ons huis
en vroeg begon (maar 'k wist het niet) een echostem te fluisteren
van binnen uit, wekkend dat wonder bloedgeruis
waarvan Ik later ziek zou zijn, welks klank zo lang blijft vragen
tot het zichzelf hoort in der woorden melodie --o wrange schuld die, wat God gaf, met stomheid had geslagen
't rhythme, dat zong om d' oude kerk en pastorie.
Gij, Die naar 't zwijgende berouw U l u ist'rend wilde neigen,
Heiland, vergeef: neem uwen Geest niet van mij weg,
zuiver mijn stem, o dan alleen hoef ik niet meer te zwijgen,
loochent mijn leven niet wat Ik in verzen zeg.
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KAREL VAN DORP

HOOGMOED
De trage golven gaan verstarren, schots
na schots komt langzaam-schurend aangeschoven.
staat, valt, en werkt zich moeizaam weer naar boven,
tot, saamgekopt, beweegloos als een rots,
staan ze, gebeeldhouwd door de handen Gods
stilte — wat schilfers ijs, ritslend verstoven ;
maanlicht glijdt stoorloos -koel door schotsen kloven
't gelaat der zee staart strak in stroeven trots.
Mijn God, Gij zondt uw Liefde, scherpe zon
die, brandend, spleet ; toen sterke stormwindvlagen
't breken verstarder zielezee begon,

hield aan — de laatste schots ligt stukgeslagen.

G i j kendet dit hoogmoedig hart : het kan
z'n zelfgeschapen trots niet langer dragen.

417

KAREL VAN DORP

HET VERBONDSVOLK

Drinkend uw licht, het dragend voor elks ogen,
begon de vuurkolom zacht weg te deinen.
tot z' op 't signaal door donkere woestijnen
achter de stambanieren verder togen ;
moeders, over hun wakker kind gebogen,
vertelden stil hoe 's nachts de wolk bleef schijnen
en, schaduwend bij dag, nooit zou verdwijnen
schoon wervelstormen langs haar flanken vlogen.
Nacht en de vijand. Christus, vuren Wolk,
verlicht de vaan van uw verkoren volk ;
't leger treedt moedig aan want zij geloven:
uw Kerk, strijdend om het beloofde land,
schaduwt uw wolk bij fellen middagbrand,
glanst t' avond uw gelaat door 's hemels hoven.
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DE POTHOOFDPLANT

1)

De dichter Jaap v. Hattum, die in protestantse kringen tot nu toe weinig bekend is,
komt zich voor het eerst in een bundel voorstellen en hiermee krijgt ook het protestantse deel der woordkunstliefhebbers gelegenheid deze merkwaardige figuur te leren
kennen.
Onder de jonge dichters die de laatste jaren bundelden zullen weinig zijn, waarvan de
veelzijdigheid zo onuitputtelijk lijkt. Tussen de uiterste h a a t (blz. 72) voor de ,, lammetjes, die van fondant en walgelijk zijn ", en het m e d e I i j d e n (gebed voor een vrek),
tussen de Calvinistische k l a c h t (in Bekentenis) en de z e l f s p o t (140 pond) geeft
hij ons nog een hele reeks tussen - geschakeerde verzen, die bijna ieder een nieuw gezicht
op de dichter geven, waardoor hij blijft boeien van begin tot eind. Boeiend is v. Hattum
vooral om de oorspronkelijkheid van zijn stijl. P e r s o o n I ij k h e i d en zielkundig
g e v o e I zijn de beide faktoren van dit produkt : Pothoofd plant.
Persoonlijkheid blijkt uit de bijzondere vermenging van schijnbaar koude, spottende
zakelijkheid en bijna kinderlijke mystiek. Vooral in het deel : „T e r r e s t r i s c h", waar
v. H. zich het duidelijkst als een enige figuur in de nieuwe dichtkunst vertoont en waar
ook zijn biezondere waarneming, zijn zielkundige verfijning en zijn visie meesterlijk is.
B.v.:Tante's laatste boek. De Aarzelende. Gelders dorpspotentaat:
De kruidenier is vet en imposant
en alle dorpers zijn zijn schuldenaren
hij tikt zijn petje ; krabbelt in zijn haren
en weet zich machtig naast den predikant.
Het is jammer dat de dichter niet altijd de juiste beelding weet te geven en dat zijn
ver-beeld i ng vaak tekort schiet. B.v. in „D e V r e e m d e" en in „V a n w a a r k o m t
p I o t s......" Ergens zegt hij, dat zijn „haat van zijn schouders is genomen ", „en 'k weet,
ik weet, dat ik veel rijker ga ". Mij dunkt, dat dit haatgevoel dieper steekt en meer
betekenis draagt dan ijdele epauletten en anders zou de dichter veel a r m e r gegaan
zijn. Onbenullige gedichten als „Het N i e u w e Golgotha" en „K i n d ren v a n
m e n s e n, m ij b e n a u w t", hadden beter weggelaten kunnen zijn en misschien zou
men voor enkele uit „T e r r e s t r i s c h" en „H u m o r" hetzelfde aanbevelen als deze
op iets anders dan „vermakelijkheid" aanspraak maken.
1)

door J. van Hattum. Uitg. Nijgh en Van Ditmar N.V.
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In zijn geheel is de bundel echter van verheugende waarde, die zijn hoogtepunten vindt
in „D e A a r z e I e n d e ", in de tere verzen over 's dichters moeder, in „S t e r v e n d e
Vlinder".
Die was te ver van bloem en plant
gefladderd over 't wijde meer,
die haalde niet het blauwend land
en dwarrelde te loevert neer.
En zo snel voer de ranke boot
dat gij vergeefs uw kleine hand
hem toegereikt hebt voor zijn dood
in 't water, ver van bloem en plant.
Hij was in 't kielzog even nog
dat purperen coleusblad......
ik was zo dankbaar, dat gij toch
uw hand hem toegestoken had.
Ook in de fijne typeringen b.v. in „D e o u d e D i e n s t b o d e"
Ze loopt, of ze twee linkerschoenen draagt
en op een draf, als werd ze opgejaagd
de laatste jaren werd dat wat komiek:
die malle schoenen, haast en rheumatiek. -jammer dat de werking verzwakt wordt door de herhalingen later.
Merkwaardig is in sommige lyrische gedichten de Leopoldse toon (o.a. in „Bloemenkeuze")
die echter aanvaardbaar is, en meer op geestesverwandschap berust dan op geestesafhankelijkheid.
Als Van Hattum deze aanwezige waarden nog sterker weet te leiden naar een fantasie
zegging zou het zuiver dichterlijke nog opmerkelijker zijn dan-rijkenzbldg
het zich nu reeds vertoont.
„De Pothoofd plant" is reeds opmerkelijk en daarom bevelen wij deze „eerste voorstelling"
ook bij protestantse lezers hartelijk aan.
HANNO V. WAGENVOORDE.

yii

AANTEEKENINGEN OVER FILMKUNST

„P a r e h" van Albert Balink en Mannus Franken.

Onder directie van den heer Brandenburg van Oltsende is onlangs het Alg. Ned. Ind.
Filmsyndicaat opgericht, dat zich ten doel stelt Indië en Nederland door middel van de
film nader tot elkaar te brengen. De film „Pareh, het Lied van de Rijst ", vervaardigd
onder leiding van Albert Balink met aan de camera Mannus Franken heeft, als eerste
vrucht van dit streven, reeds ons land bereikt. Hoewel men de film geen groot kunstwerk
kan noemen, onderscheidt zij zich toch wel zóóveel in gunstigen zin van de gangbare
Nederlandsche film, dat zij een nadere beschouwing op deze plaats waard is. Om verschillende redenen. Men heeft hier inderdaad met een N e d e r I a n d s c h werkstuk
te doen, terwijl de doelstelling reeds dadelijker veelbelovender is dan van, noem maar
iets : „De Familie van mijn vrouw ", „Tropenadel ", „Rubber". De verfilming van een
tooneel- of roman- succes geeft minder garantie voor een persoonlijke artistieke uiting,
dan de verfilming van een origineel gegeven, al dan niet met propagandistische of ideëele
strekking. In het laatste geval zal de kunstenaar minder spoedig in het maken van „confectie", naar het model van buitenlandsche voorbeelden vervallen, zal hij ook minder
kans van slagen bezitten, wanneer men daaronder verstaat : het afleveren van een product,
dat aan de gestandariseerde eischen voldoet, van een publiek dat van de film slechts zijn
weke) i j ksche ontspanning verlangt. De film, die buiten deze opzet om ontstaat, heeft echter
meer kans een zeker artistiek niveau te bereiken. Zoo ontstonden de beste Nederlandsche films dan ook vóór het ontstaan van de Nederlandsche geluidsfilm-industrie en daarna ontstonden ze van deze industrie onafhankelijk : de prachtige Nederland-film van de
Visie-groep bijvoorbeeld, een documentaire gemaakt in opdracht van de V.V.V., zoowel
als het door de officieele industrie gesaboteerde „Dood Water" van Rutten en Koster,
een hoewel niet geslaagde, toch belangrijke speelfilm, vervaardigd naar een oorspronkelijk,
sterk, specifiek -Nederlandsch gegeven.
Albert Balink, die het scenario van „Pareh" schreef, maakte indertijd de mij onbekende
film „De Merapi dreigt ", Mannus Franken is een der meest belovende Nederlandsche
avant-gardisten geweest : hij vervaardigde in samenwerking met Joris Ivens het filmgedicht
„Regen ", een der gaafste werkjes waarop de Nederlandsche filmhistorie kan bogen, hij
maakte zelfstandig het buitengewoon bekoorlijke „Jardin du Luxembourg" en in opdracht van de Hollandsche Reddingmaatschappij de kleine en sobere, maar sterke film
„Redding". Geen van de drie waren dus „speelfilms" en Teunissen's „Willem van Oranje"
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heeft indertijd wel bewezen dat een cineast, die in het kleine filmgedicht een gevoelig
talent verraadt, zijn persoonlijkheid in de speelfilm totaal kan verliezen. Bovendien is
Franken voor het draaiboek van „Pareh" niet, doch slechts voor het camera-werk verantwoordelijk, terwijl hij voor zijn vroeger werk juist zelf het draaiboek ontwierp en het
camera-werk door anderen liet verrichten.
Toch heeft de film „Pareh" een persoonlijk accent, dat in hoofdzaak in Franken's werkzaamheid tot uiting komt : het best is in dit werk de fotografie, die routine en een
origineele blik verraadt en van liefde voor het prachtige Javaansche menschentype en voor
het landschap getuigt. De montage laat echter te wenschen over, hier ontbeerde Franken
blijkbaar het heldere draaiboek dat Albert Balink niet geschreven had. Ik vermoed dan
ook, dat het beste fragment uit deze film, herinnerend aan Franken's poëtische vroegere
werk, een vondst van hem en niet van Balink is : wanneer de twee gelieven elkander
naderen, zwerft de camera weg, om neer te dalen op een watervlak, waar twee booten
naar elkaar toe drijven ; dan stijgt het beeld en toont de toppen van twee hooge palmboomen, die elkaar raken. Men behoeft dit niet origineel te vinden om er zuivere filmtaal
in te herkennen. Maar helaas, is dit een van de zeer weinige fragmenten waar de speelscenes, die over het algemeen wel sober en wat de „acteurs" betreft volledig overtuigend
zijn, in de onafgebroken rythmische stroom van een werkelijke f i I m worden opgelost.
Meestal wordt volstaan met een klakkeloos afblenden, hetgeen een vermoeiend, fragmentarisch effect oplevert. Zelfs het hoogtepunt van de film, de dijkdoorbraak, lijdt aan dit euvel :
er is geen contact tusschen de, overigens goed gemonteerde doorbraak en de radelooze
kop, die „ter afwisseling" enkele malen op het doek verschijnt. Er hebben voor deze
film twee menschen samengewerkt, die haar geen van beiden zagen als een eenheid, als
film. Dat is het, wat dit werk lang, maar niet breed, traag en toch niet rustig doet zijn.
Misschien zou het geslaagd zijn, wanneer Mannus Franken vrij spel had gehad ?
Toch blijft ons deze film, wanneer we haar vergelijken met veel wat gaver is, sympathiek.
Om haar fotografie, om een zorgvuldig uitgewerkt fragment hier en daar, om het in haar
ongerepte natuurlijkheid voortreffelijke spelersmateriaal (inlanders !) en om het eenvoudige, nauw bij het Indisch volksleven aansluitende gegeven. Onbeholpen, gebrekkig
misschien, heeft deze film toch een frischheid, die we in het meerendeel van wat we
doorgaans te aanschouwen krijgen, moeten missen. In deze richting althans, dient de
Nederlandsche film het te zoeken. Dat ze het in deze richting ook gevonden heeft, hoop
J. R.
ik een volgende maal aan te toonen.
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PUNTJES BIJ PAALTJES

ACHT RECEPTEN
voor de litteraire burgerpot van ons lieve vaderland
Uit het kookboek van Kaatje
1.

RECEPT PSYCHOLOGISCHE ROMAN
Men neme één complex, maar 't
moet verdrongen zijn.
Kook het zeer ruim in
sterke erotiek.
Neem voor het opdoen
uitheems porselein
Dan vreet de goê gemeent'
zich ziek !

2.

RECEPT „CHRISTELIJK" BOEK
Hiervoor is noodig een jong meisje
dat,
in alle eer en deugd een potje
vrijt.
Maar door die vrijerij verlaat het
smalle pad,
omdat haar vriend geen een geloof
belijdt.
Laat dit stil sudderen in tekstennat.
En stort haar dan in hete strijd
Breng, doorgebakken, haar weer op
het smalle pad.
Garneer de schotel met wat eeuwigheid!
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3.

RECEPT VOOR RADIO CRITIEK
Men neme hiervoor goed wat stroop
En kook' dit met de woorden
Sterk en Knap,
Totdat het als een brij van d' houten lepel loop'.
Men dient het op als soep of
gruttepap.

4.

RECEPT MODERN GEDICHT
Men neme grote portie jagend bloed.
Klop die met 't leven tot een brij
En voeg dan met bekwame spoed
Hier zwarte nacht en sterren bij.
Doe heel de massa in een boot.
Spuit er dan harde woorden op.
Maak van cynisme zo de korst
En dien het dan met tranen op.

5.

RECEPT MEISJES BOEK
Neem meisje circa zestien jaar,
Kook haar met liefde en verdriet
In zeer ruim nat van tranen gaar.
En leg haar dan op een vergiet.
Dien op haar met wat wereld-leed
Maar houdt haar blonde hoofd apart.
En geef dit als een extra beet'
Op jasrevers en kloppend hart.

6. RECEPT CHRISTELIJK GEDICHT (oud)
Men neme drie bazuinen en een harp.
En stoof die op een zeer heet ijvervuur.
Voeg roerend bij een dosis schel -geklank.
En laat dit sudderen circa een uur.
Neem daarna om de schotel te garneeren,
drie hallelujah's en een donderslag.
En om de smaak ten zeerste te vermenen
wordt hierbij opgediend de oordeelsdag.
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7.

RECEPT CHRISTELIJK-KORT-VERHAAL.
Men neme een jongeman en bindt
hem vlug in Satans ergste lussen.
Zodat hij zijn behagen vindt
in bioscoop en deerne- kussen.
Voeg daarbij dan zijn glovig ouderpaar
En laat (naar smaak) hier een van beide sterven.
Meng op 't beproevings -vuur dit alles door elkaar
Maak murw de jongeman, door hem het hart te kerven.
Neem zeven teksten en een psalmgezang
Om hiermee deze schotel af te maken
Kook echter d'ingredienten niet te lang
Omdat het anders aangebrand zou smaken !

8.

RECEPT PROBLEMEN ROMAN
Men neme een idee en de critiek ervan,
Meng dit met goede dosis wereldleven.
Vorm hier zorgvuldig mensenbeelden van,
Deez' schotel wordt vaak bij de thee gegeven.
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BOEKBESPREKING
In memoriam J. Slauerhoff door S. Vestdijk e.a. Amsterdam, Van Holkema
& Warendorf, 1936.
Dit werk bevat een overdruk van de artikelen aan Slauerhoff gewijd in het Novembernummer 1936 van „Groot-Nederland". Het is verlucht met een portret van Slauerhoff
en met een fascimile van een brief, gedateerd 8 Sept. 1936, van den dichter aan Jan Greshoff,
waaruit nog weer eens blijkt, welk een gevoelig mensch en goed kameraad er schuil ging
achter het gesloten, ruige masker van zijn gelaat.
Het opent met een „In memoriam" van A. Roland Holst en bevat verder een reeks artikelen, getuigenissen en persuittreksels, die een duidelijk beeld geven van de beteekenis,
die Slauerhoffs poëzie — ook zijn „proza" valt onder dit begrip — heeft voor het geestelijk
leven van dezen tijd. Vestdijk heeft in zijn artikel over „J. Slauerhoff, De dichter" deze
beteekenis het scherpst geformuleerd in de volgende zinsnede : „Hij behoorde tot degenen,
die niet alleen nieuwe uitdrukkingsmiddelen toevoegen aan de taal, maar ze tevens dienstbaar weten te maken aan het ontginnen van gebieden, die, voordien overgeleverd aan
beeldelooze willekeur, nu alle vertrouwdheid krijgen van iets dat men allang gekend
meende te hebben ". Slauerhoff, inderdaad, was de ontdekker van een stuk „wereld ",
dat in ons onderbewustzijn sluimerde, en dat wij „vergeten" waren. In de ,,symbolen"
taal zijner poëzie heeft hij het opnieuw aan den dag gebracht en aangezien dit stuk wereld
een integreerend bestanddeel uitmaakt der volle menschel i j ke levenswerkelijkheid —
want wij z ij n niet de „verlichte geesten ", waarvoor wij ons in de 19e eeuw hielden ! —,
heeft hij daarmee ons dichter bij de realiteit van het Christelijk geloof gebracht dan
honderd en één stichtelijke gedichten en verhalen, die deze levenswerkelijkheid ver
scheeftrokken om dit geloof maar „aannemelijk" te maken. Neen, het moet-minkte
in volle ernst gezegd : Slauerhoff heeft door zijn „uitzichtslooze "poëzie — zonder het
waarschijnlijk te beseffen — de macht en de heerlijkheid van Christus beter gediend dan
onze knutselende rijmelaars en vertellers. Want deze Slauerhoff — hij moge hebben
„gevloekt" en oor noch oog gehad voor Christus en de Zijnen —, één ding heeft hij niet
gedaan : hij is niet op de vlucht geslagen, voor zichzelf niet en ook niet voor de wereld
om hem heen. Hij heeft gezworven en het nergens — I e t t e r I ij k nergens ! — gevonden, waar wij het duizendmaal — en o zoo prettig en aangenaam als gezeten burgers
of belangwekkende „artiesten" ! — gevonden hebben. Zijn romantiek (als men daarvan
spreken wil) was een hopeloos, een reddeloos, een volslagen redeloos verlangen, waar
hij zelf voor de volle honderd procent achter stond, dat vleesch was van zijn vleesch en
bloed van zijn bloed. En nogmaals — daarmee heeft hij de macht en de heerlijkheid van
Christus beter gediend dan door weg te kruipen en voor het noodweer, dat over de
wereld vlaagt, weg te schuilen in het een of ander heilig of onheilig huisje.
-
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Er is geen reden om er den nadruk op te leggen, dat Slauerhoff anders „dacht" dan wij ;
er valt alleen maar te vragen om dezelfde roekelooze eerlijkheid tegenover het leven,
ook al meenen wij als geloovigen „roetenden" te zijn van een a n d e r leven dan blijkens
zijn verzen het zijne was. Doch de „wetenschap" van ons geloof laat zich licht verabsoluteeren tot een starre, muurvaste eigengerechtigheid. Daarom hebben wij telkens weer
de „o n wetenden" noodig, opdat wij van hen leeren, hoe onze „wetenschap" even kostelijk
als hachelijk is.
Zoo staan wij beter ten opzichte van Slauerhoff dan met den mond vol over zijn „onschriftuurlijkheid" en wat dies meer zij. Want zoo staan wij niet in de veste van onze
eigengerechtigde vroomheid t e g e n o v e r hem, maar, n a a s t hem. Als kameraden.
En zoo behoort het. G o d zondert uit. N i e t wij. Juist als „Christelijk" letterkundig
tijdschrift mogen wij dat nog wel eens bedenken ! R. H.

De Hedendaagsche Nederlandsche Muziek, door Henk Bad i ngs, Amsterdam,
Bigot en van Rossum.
Het boekje van den componist Henk Badings over De Hedendaagsche Nederlandsche
Muziek is het tweede deeltje in de onder redactie van L. M. G. Arntzenius en S. Bottenheim verschijnende Caeci l ia- reeks. Als No. 1 verscheen in deze serie een uitstekend
werkje van Drs. Eduard Reeser over Alphons Diepenbrock, als No. 3 een vrijwel onbruikbaar geschrift van S. Botten hei m over Franz Liszt.
Henk Badings had bij het schrijven van zijn boekje met twee factoren rekening te houden,
die het slagen van zijn arbeid niet onverdeeld ten goede zijn gekomen : de door de uitgeefster gestelde omvang van nauwelijks 100 kleine pagina's en het populaire karakter
dat de reeks draagt. Zeer zeker bestond er behoefte aan een beknopt en populair boekje
als dit. Want nog steeds staat het meerendeel der actieve muziekvrienden afwijzend tegenover de contemporaine muziek, een houding die niet anders dan deprimeerend op het
concert- en muziekleven, zoowel als op de werkmogelijkheid der jonge componisten
kan werken. En deze houding komt voor een groot deel uit onbegrip voort.
Het is de voornaamste verdienste van Badings' boekje, dat het een buitengewoon heldere,
strikt zakelijke, voor iederen leek begrijpelijke en overtuigende uiteenzetting geeft van
de evolutie die tot de hedendaagsche muziek heeft geleid. Oudere uitgaven als Sem
Dresden's nog steeds onmisbare „Het Muziekleven in Nederland sinds 1880" deel i en
Paul Sanders' „Moderne Nederlandsche Componisten" bezaten deze verdienste niet in
die mate.
Badings heeft goed gedaan met alle overwegingen van buiten - muzikale aard uit zijn betoog
te weren. Ongetwijfeld bestaat er een voortdurende wisselwerking tusschen de artistieke
productie en de geestelijke stroomingen van den tijd waarin zij ontstaat. Zelfs levert
de geestelijke achtergrond de noodzaak tot wijziging der uitdrukkingsmiddelen. Doch
er is afstand voor noodig om deze wisselwerking te kunnen overzien ; maar al te spoedig
geraakt men trouwens in het buiten-muzikale verstrikt. Bovendien is in den tijd die
achter ons ligt zoo overvloedig sprake geweest van de „achtergrond der muziek ", dat
het publiek hoe langer hoe meer van de muziek zelf verwijderd geraakt is. En tenslotte
zou het vrij voorbarig geweest zijn, om deze achtergrond reeds nu in de jonge Nederlandsche muziek aan te duiden.
Minder geslaagd dan het 15-tal bladzijden (pag. 30-46) waarin Badings de muzikale
evolutie uiteenzet, is zijn rubriceering van de niet minder dan 95 figuren die volgens hem
de Nederlandsche muziek vertegenwoordigen. Het is goed dat Badings naar volledigheid
streefde, maar de lezer vraagt toch ook, zooal niet naar een karakteristiek van ieder der
genoemde figuren, dan toch naar een verhelderende rubriceering. En deze heeft Badings
niet gegeven. Waarom worden Alex Voormolen en Henri van Goudoever bij de „revolu427

tionnairen", Jan van Gilse en Bernard van den Sigtenhorst Meyer bij de „evolutionnairen"
ingedeeld, terwijl zij naar den aard van hun werk toch zeker bij „de oudere generatie"
behooren ? Badings licht deze indeeling niet toe en het is het eenige niet waarover hij
ons in het onzekere laat. Vooral het hoofdstuk over de evolutionnairen wekt den indruk
niet behoorlijk doordacht te zijn. Trouwens : wat i s „revolutionnair" en „evolutionnair" ?
Men is geneigd onder het eerste het voor de muziek baanbrekende en onder het tweede
het richting gevende te verstaan. Maar zijn de „revolutionnairen" Dresden en Pijper dan
niet tevens de belangrijkste „evolutionnairen" ? Over Dresden's beteekenis zegt Badings
slechts enkele vaagheden, maar Pijper's derde symphonie wordt door hem toch een der
belangrijkste orkestwerken genoemd, welke sinds 1925 in Europa zijn geschreven.
Maar deze bezwaren gelden niet het uitstekende hoofdstuk over „de jongere generatie ",
waar uiteraard geen rubriceering noodig of wenschelijk was. Vier componisten, die hij
dus blijkbaar als de belangrijkste jongeren beschouwt, behandelt Badings uitvoerig. Het
zijn Guillaume Landré, Piet Ketting, Bertus van Lier en Willem van Otterloo, een vrij
u iteen loopend gezelschap, waarin helaas Badings zelf, zeker niet de minste in deze groep,
moest ontbreken.
J. R.

De dwaas zegt......, door Beverley Nichols. Amsterdam, H. J. Paris, 1936.
Wanneer een bekend modern Engelsch romanschrijver gegrepen wordt door het geloof
in Christus en daarover een boek schrijft, dan wordt zulk een boek noodzakelijkerwijs
een hybridisch ding, dat noch zijn aanvankelijke lezers, noch de theologen van professie
zal kunnen bevredigen. De eerste categorie zal er zich over ergeren, dat onze goede vriend
Beverley nu plotseling „vroom" doet en met zulke vervelende onderwerpen aankomt,
en de tweede categorie zal zich ergeren aan de goed bedoelde, maar hoogst dilettanterige
wijze, waarop de auteur omspringt met theologische begrippen en formuleeringen.
Zou Beverley Nichols er daarom beter aan hebben gedaan dit boek maar n i e t te
schrijven ? Naar ons gevoelen : geenszins. Want het is volstrekt niet „erg", dat zijn werk
zijn oude getrouwen niet meer bevredigt en het is al evenmin „erg", dat het onze theologen eens achter hun wetenschappelijke boeken vandaan roept. De mensch heeft nu
eenmaal een verderfelijke neiging tot geestelijke traagheid en het is goed, dat daartegen
nu en dan eens een krachtige oppositie wordt gevoerd. Daarenboven is er tegenwoordig
overal ter wereld een groote groep van menschen, die losgeraakt zijn uit de gemakkelijke
agnostische sfeer, waarin zij leefden — die er van buiten soms nog aardig „christelijk"
uitzag overigens ! — en die een schier onoverkomelijke schuwheid vertoonen tegenover
alles wat met „theologie" te maken heeft. Voor dezulken is het nieuwe boek van Beverley
Nichols uitnemende lectuur, omdat het zoon door en door levend en openhartig boek
is van iemand die . zich het Evangelie niet schaamt en die ernst maken wil met de boodschap, die de Bijbel heeft voor deze wereld en voor de menschen van dezen tijd.
De groote vragen van vandaag, die het sexueele, het economische en het internationale
leven betreffen, en waaraan de kerk nog maar altijd omzichtig en als liep zij op fluweelen
muilen, voorbijgaat, worden in het laatste gedeelte van dit boek duidelijk en vlak voor
ons geplaatst, zoo dat wij er niet van tusschen kunnen als Christenen althans onze ge
een antwoord op deze allerwege brandende vragen te erkennen. En dat-houdenit
is al veel, gezien het feit, dat wij nog altijd met organisaties en referaten ons a 1 s k e r k
op de vlakte trachten te houden, alsof wij daarmee het dreigend bliksemen van den
R. H.
wereldnood kunnen afleiden van haar dak !

Bruiloftsgangers door Jo Kalmijn-Spierenburg. Baarn, Bosch en Keuning 1936.
Met C. Ri j nsdorp heeft de auteur van dit boek de visie op den geloovige gemeen : zij
ziet hem als bruiloftsganger, zij het als een, wien eerst de tranen moeten worden afge428

wischt. Een vergelijking tusschen den bekenden Delfshavenschen roman en die van de
Utrechtsche schrijfster kan heel boeiend zijn. Wij laten het evenwel bij de opmerking,
dat zulk een vergelijking mogelijk is, niet alleen omdat beide auteurs de Christen op
dezelfde wijze zien in hun boeken, doch ook omdat zij hem localiseeren in het kleinburgerlijk milieu en hun beschrijvende verbeelding van zijn leven -in-de-wereld gevoelig
realistisch is. De naar lichaam en geest zwakken heeft God uitverkoren om in en door
hen Zijn kracht, zoowel Zijn liefde als Zijn wijsheid te „betoonen". Het verhaal boeit
om zijn vlotten gang, zijn eenvoudige taal en simpel, bescheiden beeldgebruik. De stijl
is onopgesmukt en expressief. Mogelijk is aan de gevoelswaarde van feiten en gebeurtenissen soms wat te veel aandacht besteed, doch in een verhaal, geschreven door een
vrouw is dit begrijpelijk. De geschiedenis verloopt in een serie korte hoofdstukken
die een goed compositie-vermogen toonen.
Het behoort tot de glorie van het Christelijk verhaal, dat daarin een beeld ontworpen
kan en mag worden van menschelijk leven in dezen tijd, zooals dat door de macht der
Persoonlijkheid van Jezus Christus is vernieuwd. De menschen, jong en oud, in dit boek
van Mevr. Kal m i j n-Spieren bu rg b l i j v e n menschen en ze blijven kleine menschen. Ze
houden hun zonden, gebreken, beperkingen. Maar er is een nieuwe dageraad voor hen
opgegaan, hun geloof projecteert niet een hemel vol zaligheid en een toekomst na den
dood, maar allereerst wordt hun moeilijk bestaan hier, in dezen tijd en in dit leven iets
van waarde omdat zij daarin de leiding en het bestuur zien of leeren zien van hun Heer.
Het leven, hoe gebrekkig, hoe bekrompen ook geleefd en opgevat, heeft door jezus Christus
een andere structuur en een andere gerichtheid voor de menschen, jong en oud, in dit
verhaal. In dit boek vinden we noch apologie noch ook evangelisatie, geen dogmatiek,
geen theologie en geen poging tot leerzuiverheid, alleen maar de in veel opzichten
aesthetisch schoone verbeelding van het leedvolle leven eeniger Christenen uit een achterafstraatje van een groote stad. Een verbeelding die slechts in schijn in mineur" staat, doch
waarvan geldt : „Bedroefd — maar altijd blijde". P. H. M.

De Oxfordgroep en wij, door Ds P. ten Have. Neerbosch' Boekhandel en
Uitgeverij, 1936.
In dit boekje geeft Ds. P. ten Have een zakelijke en waardige kritiek op de Oxfordgroep,
die de volle aandacht verdient van iederen mede- of tegenstander van deze wijd-vertakte
beweging. Op de basis van deze breede, doch principieele beschouwing is een „gesprek"
tusschen beide partijen mogelijk, dat niet anders dan vruchtbaar zijn kan zoowel voor
de kerk, die uit den aard der zaak zich binnen korter of langer tijd over de Oxfordgroep
zal hebben uit te spreken als voor degenen, die door haar gegrepen zijn.
Wanneer „theologische" of „politieke" twistpunten altijd op deze even zakelijke als
nobele wijze zouden kunnen worden uitgevochten, stonden wij er in ons geestelijk en
maatschappelijk leven op het oogenblik heel wat beter voor dan thans het geval is, nu
dagblad en tijdschrift zoo vaak ontsierd worden door minderwaardige polemieken.
H.

Caricatuurnummer, Prisma der kunsten. Zeist, De Torentrans, Oct.Nov. 1936.
Wederom een voortreffelijk nummer van dit nieuwe, goed verzorgde en met élan geredigeerde tijdschrift. Dr. J. Bierens de Haan geeft een korte, maar diepgaande stuaie over
„Karikatuurkunst". Kees van Bruggen beziet op de hem eigen aforistische wijze „De
caricatuur, haar wezen, haar middelen ". Bijzonder trof ons een opstel van W. J. Rozendaal
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over Hieronymus Bosch, dat een gezonde reactie is op de topzware „psycho-analytische"
artikelen, die den laatsten tijd over dezen schilder verschenen zijn. Voorts vermelden
wij nog: Ben Albach „Caricatuur en tooneel" en J. A. Leerink „Humor in de muziek".
H.

Het Bruidspaar in de gouden koets, D. Hans. Leiden, A. W. Si jthoff's
U. M. 1937.
Te midden van de vele gelegenheidslectuur, die naar aanleiding van het vorstelijk huwelijk
verschenen is, valt dit kleine boekje op door zijn smaakvolle uitvoering, levendige tekst
en uitstekende reproducties. Een mooi souvenir !

Paul, door Ina Boudier-Bakker. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon, z.j.
Een wrang verhaal is deze novelle van kinderleed.. Wij vragen ons af, waarom de schrijfster
het niet laten kan de bittere armoede van ons liefdelooze mensch-zijn aan de kaak te
stellen. Heeft haar klacht, die tevens een aanklacht was, niet luid en diep genoeg in onze
ooren geklonken ? Zijn wij, zelfverzekerde burgers, niet fel genoeg opgeschrikt uit onze
vadzige rust, toen deze vrouw ons te midden van onzen rijkdom onze armoede toonde?
Waarom kan zij nu, in de dagen harer grijsheid, de verstilde, klare stem der erbarmende
liefde niet vinden ? Waarom moet zij, ook thans nog, ons, maar bovenal zichzelve, martelen
met de schrijnende pijn van het gemis ? Heeft zij dan nog niet ontwaard, dat er ook
een vizie op deze donkere werkelijkheid is, waarbij wij niet den schaduw van het wantrouwen, maar het licht van het geloof in den rug hebben ?
Zoo zouden wij door kunnen blijven vragen. Want er is pijn in ons hart om de vertwijfelde wreedheid, waarmede deze schrijfster de liefde tusschen man en vrouw en
tusschen mensch en mensch op de pijnbank harer verbeelding heeft gelegd. Waartoe —
nog eenmaal — deze krampachtige, tot haat geworden, liefde ?
Als aan het einde van het boek het kind Paul de vrouw, die zijn moeder is, doch die
in hem voor het eerst de liefde tot het andere geslacht doet ontwaken, een tuiltje viooltjes
ten afscheid reikt en deze vrouw in haar jongen, terwijl de trein, waarin zij gezeten
is, wegrijdt, haar vroegeren minnaar herkent, die de vader van Paul is, dan is daarmee
een situatie geteekend, die eik contact met de open levenswerkelijkheid verloren heeft.
R. H.
Dertig Sonnetten van Michel Angelo, door Jan H. Eekhout. Baarn, Bosch en
Keu n i ng, 1936.
Wij hebben er reeds meer dan eens op gewezen, welk een voortreffelijk vertaler —
wi j mogen wel zeggen : na-dichter — Jan H. Eekhout is. Dat blijkt ook uit deze dertig
krachtige (gebeeldhouwde !) sonnetten van Michel Angelo. Als proeve van Eekhout's
vertaalkunst schrijven wij Michel Angelo's „Sonnet aan den nacht" hieronder over :
O Nacht, o Duister, maatloos groot en goed,
Weer zijt Gij over mij met Uwen vrede ;
Hoe diep doorpeilde U, wie U heeft beleden
En U 't heilig gebed sprak van zijn groet.
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In U slechts vindt het moede denken ruste.
Gij zijt het ruischen van de Eeuwigheid.
Gij zijt de Droom die mij aan Aarde en Tijd
Ontvoert en toont mij Hemels gouden kusten.
Stille geweldige Schaduw van den Dood,
Weer is dit menschel i j k hart naar U ontweken,
In U zwijgt alle pijn en alle nood.
O dat de luide Dag niet moge breken
Herinnering aan het Heil dat Gij mij boodt —,
Gij, van Gods Zijn het Goddelijkste Teeken.
Wie de stem, die uit dit gedicht spreekt, beluistert, zal haar herkennen als de stem van
„den modernen mensch", die in elke ten einde neigende cultuur-periode, op de kruising
van twee tijden, zich hooren doet. Freud peilt maar zeer vluchtig de diepten, waaruit
deze stem opstijgt, indien hij hier van een „moeder-complex" spreekt.
H.

Waar wij wonen, door Dr Jac. P. Th i jsse. Zaandam, Verkade's fabrieken, 1936.
Het nieuwe Verkade's album, dat dit maal met zeven-en-twintig groote platen naar
aquarellen van C. Rol, J. Voerman Jr. en H. Rol verlucht is in plaats van met de gebruikelijke plaatjes van kleiner formaat, kan zonder eenige overdrijving èn om zijn illustraties
èn om zijn tekst gekwalificeerd worden als het mooiste album, dat tot nog toe door
deze Zaanlandsche firma — en op reclame-gebied überhaupt — werd uitgegeven.
Vele navolgers hebben in den loop der jaren de heeren Verkade gevonden, toen zij schrede
voor schrede hun voeten zetten op het smalle pad eener reclame, die — paradoxaal
uitgedrukt — de beste reclame zou zijn, doordat zij geen enkele rechtstreeksche „reclame"
in hield, maar het is hun gelukt volkomen meester te blijven op hun terrein. Het kan
zijn nut hebben dit eens nadrukkelijk vast te stellen in een tijd, die tot zelfs op het
terrein van de uitgeverij, zooals herhaaldelijk blijkt, er niet voor terugschrikt te werken
met de meest afzichtelijke „Ameri kaansche" reclame-middelen.
Daarom alleen al is een prestatie als dit nieuwe Verkade-album de vermelding waard.
Doch daarenboven verdient het om zichzelfswil niet minder onze aandacht. Want het
bezadigd en zakelijk pleidooi, dat dr. Thysse voor het behoud van ons vaderlandsch natuurschoon voert, dient zeker ook aan ons niet als iets van secundaire beteekenis voorbij te
gaan. De schoonheid der natuur en de schoonheid der kunst zijn gebieden, die niet ver
uiteen liggen. Het volk, dat onverschillig is geworden voor het natuurschoon van zijn
land en dit prijs geeft aan het vandalisme van barbaarsche bouw-speculanten, is evenzeer
onverschillig geworden voor de levende schoonheid, die zijn kunstenaars het brengen
in woord, klank, kleur en lijn, ondanks het succes d'estime, dat deze of gene uit hun
midden voor korten tijd behalen mag. Want het gaat hier om veel diepere en veel verder
strekkende dingen. Een volk, dat onverschillig geworden is voor de schoonheid ; een
volk, dat alleen nog maar „belangstelling toont ", als de belastingen verhoogd worden,
nationale feestdagen in het zicht zijn en zesdaagsche wielerwedstrijden worden georgan iseerd, is een stervend volk. Zulk een volk heeft ondanks de stuiptrekkingen van een
krampachtig „nationalisme" zijn tijd gehad. Want men kan geen „vaderlandsliefde" aan
als daartoe de basis in het volk zelf ontbreekt en deze basis is altijd juist het-kwen,
tegenovergestelde van „eigen-belang ", „sensatie" en „sentimentaliteit ". Zij wortelt dieper ;
daar, waar ook het schoonheidsgevoel van een volk wortelt : in het geloof aan dingen,
die niet van deze aarde zijn, die niet kunnen worden uitgewogen noch neergeteld.
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En zoo is het ook met de schoonheid der natuur. Zij heeft geen „nut", zij is niets
„waard ", maar daar om juist is zij voor ons volk op het oogenblik juist a I I e s waard
en van het h o o g s t e nut. Want zij herinnert ons eraan, dat de mensch van brood
alleen niet leven kan. Wie dit inziet, zal ook begrijpen, waarom wij dit nieuwe album
van Verkade met zijn bijzonder suggestieve platen en zijn ernstige, deskundige tekst zoo
hoog aanslaan. Het kan een wekroep zijn, die nog juist op tijd komt om breede lagen
van ons volk, die op andere wijze moeilijk te bereiken zijn, wakker te roepen, eer het
te laat is en al ons kostelijk natuurschoon tot villaparkjes met modern comfort verkaveld
is.
R. H.

Het begaafde kind en Het minder begaafde kind, door Dr. J. Luning Prak.
Den Haag, Boucher. 1936.
Twee boekjes van den bekenden Haagschen psycholoog, die de algemeene aandacht verdienen. Jammer, dat de prijs in verhouding tot hun omvang betrekkelijk hoog is. jammer
ook, dat de schrijver zoo exclusief op Amerikaansch standpunt staat, zoodat de vraag
naar de verhouding tusschen de „intellectueele" begaafdheid en de andere bekwaamheden, om van de karakterkwestie maar niet te spreken, maar nauwelijks ter sprake
komt. Ook in verband met de praktische toepassing van de door den schrijver ontwikkelde
denkbeelden, die overigens stellig in den een of anderen vorm in de naaste toekomst
zullen moeten worden verwerkelijkt, lijkt ons dit een bezwaar. Het invoeren van de
intellectueele „standenschool ", naar het door Dr. Luning Prak bepleit wordt, dunkt
ons „psychologisch" b.v. niet te realizeeren. Maar, wellicht dringt binnenkort de nood
zóó, dat zij toch ontstaat zonder dat zij met zooveel woorden als zoodanig werd georganiseerd. Er zijn wel teekenen, welke in die richting wijzen !
R. H.

Verhalen uit het land van Bartje, door Anne de Vries. Foto's van Hans
Gilberg. Teeken i ragen van G. D. Hoogendoorn. N i j kerk, G. F. Callenbach, z. j.
Callenbach heeft van dezen bundel oudere verhalen van Anne de Vries een angstigroyale uitgave gemaakt. Het is een compleet salon-boek geworden. In de colophon vermelden de uitgevers, dat zij het verschijnen van dit werk belangrijk achten voor de bestudeering van het oude landschap, waarvoor Bartje belangstelling heeft gewekt, zoowel
als voor de kennis van het groeiend talent van dezen auteur.
Deze mededeel i ng lijkt ons rechtuit belachelijk en volstrekt niet ter zake dienend. De
eenige vraag, die wij ons hebben voor te leggen, is, of de hier gebundelde verhalen een
bundeling waard zijn ; dat zij van „de schrijver van Bartje" afkomstig zijn, is van secundair
belang. En het lijkt ons voor den auteur in kwestie verre van aangenaam op deze wijze
ten tooneele te worden gevoerd.
Gelukkig behoeft Anne de Vries met dit zestal verhalen de „hooggespannen verwachtingen" van hen, die zijn ouder werk niet kenden, geenszins te beschamen, want ook
dit ouder werk is goed, eenvoudig, waarachtig en oprecht, gelijk „Bartje" en er was geen
reden ze in tijdschrift of verzamelwerk te verstoppen, alleen...... wij hadden een minder
luidruchtige uitgave, die zich beter aansluit bij den geest, die uit dit proza spreekt, meer
op prijs gesteld. Wat niet wegneemt, dat de foto's van Gilberg en de teekeningen van
Hoogendoorn een uitstekende illustratie vormen bij de tekst. Maar ook hier had o.i.
beter met een opdracht aan één van beiden kunnen worden volstaan. Foto en teekening
passen nu eenmaal slecht bij elkaar. R. H.
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