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J. VAN HATTUM

HET PARADIJS
(Fragment uit : „En Ik diende......")
Dit is het Paradijs

onwetend van de tijden

één teken en de zon valt, sprankelend, uiteen
in sterren zonder tal, die zich naar wetten spreiden
en vloeien, op een wenk, tot nieuwe zon ineen.
Dit is het Paradijs

hier wordt geen tijd gemeten

en blijft jeugd onberoerd van wisselend bestand ;
twee mensen trekken uit 't Geschapene te heten,
vanaf de kleine mier tot aan de olifant.
Hier klinkt een schaterlach uit twee granaten monden
bij 't knielen voor een kruid of onbenoemde plant
en Eva heeft een naam en Adam een gevonden
en beu rt' l i ngs winnen naam én ster én zee én land
een onuitputtelijk spel : miljoenen varianten
doen in het licht zich op of trant' len door de nacht
en, onvermoeid verrast, door onbekende planten
en, onvermoeid, verrast, door onbenoemde pracht,
gaan deze beiden rond en roemen veer en pennen
en wat er zingt en vliegt en wat er zwemt en duikt
en alles komt tot hen en wil z'n namen kennen,
vandat de zon verrijst totdat de bloeme luikt.
Hier houdt de wind zich in en legt zich, aadmend, neder
en schendt de bloemen niet en maakt een zacht beweeg;
de goudfazant vliegt aan op vonkelende veder ;
1

het parelhoen telt na de parels, die het kreeg ;
de vloed spoelt aan het strand de kleine, rose schelpen,
maar roser dan de schelp van Eva's tenen niet ;
haar draagt de panter aan de zachte speelgoed-welpen
en spint en kopjes-geeft, als hij haar spelen ziet.
En Adam meet zijn kracht aan het sperren van de kaken
van krokodil en leeuw en worstelt met de beer
en poogt in snelle loop het ranke hert te naken
en legt het lachend af en poogt het aanstonds weer.
Hier rijpt 't bedauwde fruit : vroegrijpe muskadellen,
de overzoete vijg, de zuiv'rende limoen
en bloeiend aan één twijg, waaraan mee vruchten zwellen
hier slingert rond de voet de rank van de meloen.
't Is alles zoetigheid, van smaken ongeweten,
't buigt over, noodt de mond en streelt de eerste tong
en ied're nieuwe vrucht wordt met haar naam geheten
en and're vrucht bloost op uit donk're blaadrenwrong.
Ginds steekt een kopje uit met glunderende ogen
en bloemen reegnen neer op Eva's prachtig haar
of duizend vlindertjes plots op haar nedervlogen,
dit deed de mantelaap in goudsati j stalaar.
hier zien ze lamm'ren springen
't Is snakerig rondom
of drinken onder d'ooi ;
op knobbelknotjes wol
de leeuwerik stijgt op en hangt en blijft er zingen
- zij noemt hem Alouett' en Adam vindt dat mooi
en verder duikt een fuut en draagt de kleine jongen
een reiger draait de kop, eik oog een gele steen,
hij spreidt de vleugels traag en hupt drie dwaze sprongen
en vliegt dan statig op naar verste einder heen.
Zo is hun ganse dag ; zo wordt hun ganse leven
hun zingt én veld én bos én zee én meer z'n wijs;
een ongemeten schat is aan dit paar gegeven,
'd onwetenden van tijd — hier ligt het Paradijs.

2

J. VAN HATTUM

NARCISSUS
Hij was zichzelve zo genoeg
en was van zo'n vervoerend schoon,
dat hij van and're harten vroeg
noch gunst, noch loon.
Zijn blik dreef ied're blik voorbij
en wijlde in het spiegelglas,
dat altijd hem hetzelfde zei
dat hij de schoonste was.
Hij vond geen oog, als de viool,
die, in het glas, fluwelen stond
en achter lange wimpers school
en nooit zo'n mond.
En nimmer van zo'n wilde brand
te kussen werd hij aangeraakt
en van de hartstocht overmand,
als bij zijn naakt.
En ieder keek hém eender aan,
als hij z'n spiegelbeeld bekeek ;
vaak bleef een vrouw, betoverd, staan,
die nooit meer week.
En dan begon een dienstbetoon
van zuiv're Liefde, groot en warm
de spiegel sprak : „Geen is zo schoon,
doch geen zo arm ;
3

stechts armer, die de lamp van het oog
tot baken koos in d'eigen nacht ;
geen hart, dat niet te pletter vloog
op deze pracht".
Steeds was rond hem dezelfde schreeuw
van L i efd e's nameloze wee,
de kreet der licht-verblinde meeuw,
die stort in zee.
Toch droeg ook hij een witte pijn
tot voor de klare spiegel om,
want in een eeuw'ge wisseling
zijn jeugd en ouderdom.
En over hem was mee de doem
van ieder sterfelijk gewas :
het welken van de teere bloem,
het broze gras.
En toen bezette hem de waan,
dat hij, uitzinnig, zich bekeek
en voor het zuiv're glas bleef staan
en niet meer week.
Nog eenmaal zocht zijn mond het glas,
voor 't laatst te kussen d' eigen mond
men zegt, dat, wie hem dienend was,
een dichternarcis vond,
die droeg haar bladen, wit en rein,
en in het hart een vlammend rood......
Heer, laat ons begenadigd zijn
met Schoonheid, sterker dan de Dood.
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BUIGEN MAAR DE HUIZEN OVER....

Buigen maar de huizen over,
wordt de gevel tot gelaat,
ieders oor voor 't goede dover,
en verscherpt zich op de smaad
wordt de tong tot dolk geslepen,
en is alom fluistering,
en blijkt ieders hart benepen
vulgus in zijn kort geding —
sterkste onder kameraden,
die dan alles wederstaat
en zijn vriend nooit zal verraden,
maar bij hem naar binnengaat......
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TOM DE BRUIN

FRAGMENT
Na het ingenieurs -examen stond Jan Veder voor een moei l i ke keus. Hij
bleef nog enkele weken besluiteloos in de stad, waarvan het afscheid hem
zwaar viel. Ook al omdat hij voor zijn besef door te vertrekken de laatste
verbinding met Han verbrak. Overdag bleef hij op zijn kamer, lusteloos
rondcirkelend in dezelfde gedachtegangen, maar 's avonds zwierf hij, als de
eerste tijd, toen hij de stad had ontdekt, langs de grachten en door de straten,
vervuld van een weemoed (die hij zelf haatte) om het verleden, dat overal
zijn tekenen had achtergelaten, maar waartoe hij, hoe sterk ook erdoor
aangesproken, wist niet te kunnen behoren.
Op een avond vertrok hij, na lang aarzelen, naar de kleine stad, waar zijn
Moeder woonde. Zij zag er vervallen uit : het geelbleke gezicht verlepter
dan ooit, de oogleden rood, alsof ze veel huilde. Ze leefde in de herinnering
aan haar gestorven man en sprak over weinig anders. Lang hield hij het er
niet uit ; de mateloze verering voor zijn Vader, en de legendariese grootte,
waartoe deze in het oog zijner Moeder was geworden, kwam hem onwezen I i k
voor ; hij gevoelde het bijna als schennis tegenover de persoon) i kheid van
de dode zelf.
Op een dag besloot hij plotseling Coen raad van Haeringen te gaan opzoeken. Welke motieven hem ertoe dreven, had hij nauweliks kunnen
zeggen. Waarsch ij n lik was 't alleen de begeerte zich uit te spreken tegenover iemand, waarvan hij verwachtte, dat hij luisteren wilde. Wellicht ook
hoopte hij daardoor hei mel i k, een oplossing te vinden. De lusteloosheid
verdween, zoodra hij het besluit had genomen. In snel tempo trof hij de
voorbereidingen. Niet zonder moeite kreeg hij Coenraads adres ; de bankinstelling, die van Haeringen hem indertijd als correspondentie-adres
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opgaf, had blijkbaar strenge orders. Hij was verwonderd toen hij het adres
las : Rittergut Waldruhe bij Manebach, Thuringen.
Het was heet in de trein ; tot na de grens liep hij langs de coupé's door de
gang heen en weer, nu en dan voor een raam stilstaande om wat koelte op
te vangen. De cou pé's waren schaars bezet ; in de zijne zat alleen een oude
dame met een voornaam, lief gezicht. Haar koffers droegen labels van de
Londense boot.
Hij herinnerde zich zijn eerste buitenlandse reis met Bastiaan en zijn Vader ;
misschien was hij 16 jaar toen. Iets van de eerste vreugde om het avontuur
en de blijdschap over de treinreis, die hen hoe langer hoe verder wegvoerde van het dorp, kwam in hem boven. In de restauratiewagen bleef hij
ook na het diner nog zitten ; de spanning gleed uit hem weg ; hij was nog
slechts een reiziger, die zich liet wegvoeren naar een onbekende bestemming.
Schuin tegenover hem zat een vrouw ; ze was mooi en zeer jong. Vaag
herinnerde hij zich, haar daareven reeds in de gang gezien te hebben. Ze
observeerde hem tersluiks ; het vermaakte hem haar nu en dan te verrassen.
Een enkele keer ontmoetten hun ogen elkaar. De hare waren bruin en groot ;
te groot haast in het smalle gelaat. Haar handen, klein en mager, speelden
met een stukje papier. Toen ze merkte dat hij ernaar keek, vouwde zij ze
tesamen onder haar kin ; de ellebogen op de tafel gesteund, bleef ze recht
voor zich uitstaren.
Jan Veder liet zijn blik dwalen langs de ronde, bruine armen, de smalle
schouders, de kleine welving van haar borsten. Zodra ze, zonder hem aan
te zien, was vertrokken, stond hij op om haar te volgen. Ze zat op haar
plaats toen hij voorbijliep en keek slechts terloops naar hem.
Ergens aan een station in het Roergebied kwam een reiziger de coupé binnen
en zette zich tegenover hem ; een lange grijze man met een kunstbeen.
Over zijn roodgeaderde wang liep een breed, wit litteken van mondhoek
tot boven het oor. In zijn knoopsgat droeg hij een insigne van de Stah I hel m.
Wanneer hij ging verzitten, verschoof hij met beide handen het been,
waarvan het Ieder luid kraakte.
De oude vrouw in de hoek had een handwerk genomen ; haar rustige
gebaren en het hu isel i k getik van de lange pennen contrasteerden scherp
met de gespannen gezichten der beide mannen voor het raam. Hij trachtte
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een krant te lezen, die hij onderweg had gekocht maar legde hem ongel nteresseerd terzijde. Daarna viel hij langzaam i n een on rustige slaap,
waarin dromen hem kwelden. Han van Gelderen en hij zwommen in zee ;
hij liep haar achterna, maar zij was vlugger. De golven sloegen hem terug
en zijn machteloze benen vochten vergeefs tegen de sterke onderstroom.
Tot een grote golf over haar heensloeg. Ze bleef onder water, haar hand
greep in de lucht ; met inspanning van al zijn krachten vocht hij tegen het
water op ; langzaam naderde .hij haar ; maar voor hij haar grijpen kon stond
ze overeind. Ineens zag hij dat 't Han niet was, maar het meisje dat in
het restauratierijtuig tegenover hem had gezeten. Ze keek hem hooghartig
aan en verdween, snel door het water wadend, een enkele maal vluchtig
omziende. Hij was opeens wakker ; versuft en duizelig liep hij naar de
gang. In de meeste coupé's brandde de blauwe nachtlamp. De reizigers
hingen scheef op de banken. Het meisje was nog wakker. Ze staarde recht
voor zich uit en keek niet in zijn richting, hoewel hij vele malen langs haar
drentelde. Tenslotte gaf hij 't op en nam weer plaats. De nachtlamp brandde,
de oude vrouw zat rustig met gesloten ogen in haar hoek ; de Stah I hel mman tegenover hem, rechtop, zag hem nu en dan ernstig aan. Hoe het
kwam wist hij later zelf niet meer, maar na urenlang zwijgend tegenover
elkaar te hebben gezeten, waren ze eensklaps in een vertrouwel i k gesprek
gewikkeld. Ze bogen naar elkander toe over de klaptafel heen, hun gezichten vreemd verzacht door het blauwe schijnsel der lamp. De Duitser
sprak over zijn land ; van de moei l i kheden, het onrecht, de schande. Hij
wond zich niet op, maar de gedempte doodse stem gaf aan zijn verhaal
de kracht van persoon l i ke tragiek. Jan Veder luisterde slechts ; daarna
leunden ze weer ieder in hun eigen hoek. Tot de Duitser over de oorlog
begon te spreken. Eerst aarzelend en on persoon l i k ; over zijn generatie,
waarvan vele om hem heen gesneuveld waren, over zijn broers, waarvan
er nog slechts één leefde en na een lange pauze, alsof hij zich bedacht,
over hun strijd aan de IJser, tegen het water, het prikkeldraad, en de
granaatscherven. En altijd en overal doden, steeds meer doden. Ze stierven
voor het vaderland, zei hij met een lange, diepe zucht.
Zwijgend tegenover elkander wachtten ze de komende dag af.
Ze stierven voor het vaderland, dacht Jan Veder. De woorden bleven hangen
in zijn gedachten. Het is tenminste iets. Zou 't hen met de dood hebben
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verzoend ? Een ogenblik zag hij de strijd van die rnlllioenen als een grootse
poging, het sterven zin te verlenen. Misschien is 't zo, zei hij in zichzelf.
Weggevaagd in het geloof, dat de dood niet zinloos meer is. Had hij niet
ergens gelezen, dat ze in wilde vervoering op hun einde toestormden?
"De lijken vormden een brug over de prikkeldraadversperring. Daarover
heen snelden de anderen weer, altijd anderen". Hij hoorde de donkere
hese stem weer, waarmee de ander 't hem vertelde - En zij stierven voor
het Vaderland.
De Stahlhelm-man verschoof met moeite het kunstbeen. Jan Veder schrok
op uit zijn gedachten ; hij voelde eensklaps hoe benauwend warm het was,
en voorzichtig opstaande verliet hij het compartiment.
De dag begon te lichten aan de kleurloze hemel ; door de raamopening
woei een koude, vochtige wind langs zijn gloeiend gezicht, zodat hij ervan
huiverde. Een deur werd langzaam geopend en de jonge vrouw, waarvan
hij gedroomd had, stond in de opening. Ze keek zijn kant uit en stapte
met trage schreden op hem toe. Een tijd lang stonden ze zwijgend schouder
aan schouder voor het geopende raam. De dag begint, zei hij zacht. Ze
scheen hem niet gehoord te hebben. Hun lichamen raakten elkaar ; voorzichtig schoof hij zijn arm om haar heen tot zijn vingertoppen onder haar
arm door de zachte warmte van haar huid voelden. Toen ze naar hem
opkeek, kuste hij haar.
Je ogen zijn somber, zei ze.
Hij knikte sfechts. Haar vingers gleden fangs zijn gezicht, streken over
zijn ogen en omvatten zijn hoofd. Hij trok haar tegen zich aan. Opeens
glimlachten ze tegen elkander ; een wijze lach, omdat zij beiden het doelloze van hun spel inzagen.
Zo stonden ze, dicht bijeen, oog in oog, even geboeid door de illusie, dat ze
efkaar toebehoorden. Toen hij zich vooroverboog, sloot zij langzaam de ogen.
Hij kuste haar zacht en eerbiedig met een erbarmen, dat hij zelf niet begreep.
In de coupe ontweek de Stahlhelm-man schuw zijn blik ; hij schaamde zich
nu het licht van de dag hen bescheen, over de vertrouwelikheid waarin
het duister hen had samengebracht.
Toen hij de trein verliet, stond de vrouw aan het open venster ; ze lachte
hem toe en stak haar hand op ten afscheid.
Per auto zette hij de reis voort van Erfurt naar Manebach-Kammerberg.
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Rechtop in de open wagen gezeten, keek hij naar alle zijden ; de weg
werd steiler, de wouden dichter ; hier en daar lag een klein dorp
temidden van scherp getekende groene en gele vakken bouwland,
waarboven de lucht trilde in de hete zomerzon. De met grijze leisteen beklede huizen waren verveloos en vervallen, en de meeste fabrieken
waarlangs hij reed, zagen er verlaten uit. In Plaue passeerden ze met moeite
een oploop van haveloos uitziende mannen en vrouwen, zwijgend geschaard
om een man, die hen staande op een stoel, hartstochtel i k toesprak.
Met wijdgeopende ogen verkende hij het land, waardoor hij reed. Even
dook de gedachte in hem op, hoe hij door Coenraad van Haeringen zou
worden ontvangen ; maar het genot van de reis door een onbekende landstreek naar een ongewisse bestemming, was sterker dan alle bezwaren.
In Manebach liet hij stilhouden bij een klein landel i k hotel. De vrouw, die
hem de weg wees, hoorde hem voorzichtig uit ; ken nel i k verlangend iets
meer omtrent van Haeringen te weten te komen.
Veel veranderd is hij blijkbaar nog niet, bedacht hij, in de auto plaatsnemend.
Het moet een kunststuk zijn, hier zo te leven, dat je na jaren nog het
voorwerp bent van dorpsnieuwsgierigheid.
Ze sloegen links af, en reden langs een steile, slecht onderhouden grintweg
omhoog. Halverwege passeerden ze een leegstaande woning, bijna een
ruïne, die klaarbl i j kel i k bij het landgoed behoorde. Bij een scherpe kromming wees de chauffeur naar boven ; op de top van een heuvel was het
huis zichtbaar geworden : een groot grauw gebouw, met torentjes en
uitbouwen. Eensklaps ontdekte Jan Veder enige tientallen meters voor
hen uit, de lange gestalte van Coenraad van Haeringen. Hij herkende hem
on m iddel l i k aan de typiese wijze van gaan : grote, langzame en wat i n
bewegingen van armen en benen, het hoofd en bovenlichaam licht-dolent
voorovergebogen.
Hij wendde zich half om, en de auto ziende, wachtte hij aan de kant van
de weg. Vlak voor hem liet Jan Veder stilhouden en noemde zijn naam.
In Van Haeringen's verbaasde ogen lichtte eensklaps de herkenning.
Jan Veder, zei hij, wat kom jij hier doen ?
Zich snel herstellend stak hij hem glimlachend de hand toe. Ze stonden
enige ogenblikken tegenover elkander, zonder te weten, wat te zeggen.
Coenraad van Haeringen wendde zich, even naar Veder's bagage ziende,
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tot de chauffeur en beval hem vooruit te rijden naar het huis.
Ik zat in de knel en besloot je een bezoek te brengen, zei Jan Veder met
een blik op het strakke gezicht van zijn vriend.
Je bent welkom, antwoordde deze ernstig, met een overtuigende klank
in zijn stem.
De herinnering aan die avond bleef Veder zijn leven lang bij. Daar was in
de eerste plaats het huis, waarvan de benedenverdieping blijkbaar nooit
gebruikt werd. De bibliotheek, waar hij een ogenblik wachten moest, was
groot en achthoekig ; de boeken in lange rijen langs de wanden, waren
grotendeels uitgeslagen van de vocht. Er stonden een paar versleten clubfeauteuils en een kast met wat oud aardewerk. De weinige kleine ramen
lieten spaarzame) i k licht binnen en het rook er naar stof en vochtig oud
papier.
Annette zorgt voor je kamer, zei Van Haeringen, de deur van de bibliotheek
voor hem openhoudend. Kom voorlopig maar mee naar de badkamer.
Veder vroeg zich af, wie Annette zou zijn, maar volgde hem zonder vragen.
Ze aten gezamel i k in de grote benedenzaal, een langwerpig vertrek, dat
ondanks de vele, zij het ook kleine ramen, een even sombere indruk maakte
als de bibliotheek. In 't midden hing een pompeuse koperen kroon. Het
ameublement bestond uit fragiele rococo-achtige salonstoeltjes, waarvan
het verguldsel grotendeels verdwenen was, en een dito tafel, terwijl de
wanden met eikenhoutpapier beplakt waren.
Een jonge vrouw trad binnen, die Van Haeringen met verstrooid gebaar
als Annette voorstelde. Ze had enigszins geloken, donkerbruine ogen ;
zwaarmoedig en naar binnengekeerd. Het haar was gitzwart ; het gezicht
had een donkere tint en brede jukbeenderen. Ze at niet mee aan tafel, maar
zag toe op de bediening. Terwijl Coen raad van Haeringen informeerde naar
de reis, kennelik om een gesprek gaande te houden, lette Veder op haar,
zich afvragend in welke verhouding zij tot zijn vriend zou kunnen staan.
Hij werd er niet uit wijs ; haar gebaar was rustig, zelfs nobel te noemen
miste in ieder geval alle serviliteit.
Veder, bemerkend dat Van Haeringen onrustig was en verlangend met hem
alleen te zijn, beëindigde de maaltijd snel, en volgde hem naar zijn kamer
op de eerste verdieping.
Er stond een schrijftafel met wat boeken en papieren, een paar gemakkel i ke
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stoelen en een divan. Op de houten vloer lag een prachtig persies tapijt.
Het duurde geruimen tijd voor Van Haeringen wat los kwam. Hij luisterde
afwezig naar Veder's zake) i k relaas omtrent de gebeurtenissen na Coenraad's
vertrek, maar telkens ontstonden er gapingen. Ten slotte zwegen ze beiden.
Buiten ruiste de wind door de toppen der bomen ; soms klonk vanuit het
huis vaag geluid van stemmen.
Van Haeringen lag achterover in zijn stoel, de benen ver uitgestrekt. Zijn
handen, lang en wit, rustten tegen elkander. Toen hij ei ndel i k begon te
spreken kwam hij langzaam overeind ; hij streek het zwarte haar achterover
met een peinzende trek in de door het sterkgewelfde voorhoofd overschaduwde ogen.
Je bent er dus ook vandoor gegaan, zei hij. De ander knikte.
Een vrouw ?
Niet alleen ; de dood van mijn Vader en...... Hij aarzelde een ogenblik......
och eigenlik het hele leven, het werk...... en zomeer.
Van Haeringen schudde het hoofd ; er gleed een vluchtig lachen langs zijn
gelaat.
En zo zitten we hier dan met z'n tweeën, zei hij hoofdschuddend. Zoals
ik je straks al zei ; je bent hier welkom. Dat wil zeggen, wanneer je je
eigen leven leeft.
Toen ik je zag, was Ik, dat wil ik je eerlik zeggen, min of meer onthutst.
Deze kast heb ik geërfd van mijn Moeder. Sinds drie jaar woon ik hier het
grootste deel van het jaar, en jij bent mijn eerste gast. Je verschijning
bracht allerlei naar boven, dat ik bijna vergeten was.
Veder voelde zich on behagel i k ; hij bloosde.
Je hoeft het je niet aan te trekken, zei Van Haeringen haastig, z'n hand een
ogenblik op Veder's schouder leggend. Nu je er eenmaal bent is het goed ;
ik heb er wel eens naar verlangd de hele geschiedenis aan iemand te ver
tellen. Je kunt 't tenslotte niet helpen, dat je een afgezant bent uit mijn
verleden, ging hij voort. Het bracht me alleen een ogenblik uit mijn
evenwicht. Veder, die met zijn houding niet goed raad wist, aanziende,
zei hij ineens spottend :
Dat van mijn evenwicht is overigens meer als beeldspraak op te
vatten.
Ze lachten beiden.
-
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Ik kon me je al moei l i k als Rittergutbesitzer voorstellen, zei Veder. En
daarbij nog die naam.
Dat is ironie van het leven zelf, antwoordde de ander lachend. Maar ik
ben veilig hier, voegde hij er ernstig aan toe. ik heb deze beschutting
nodig, om het te kunnen uithouden.
Hij stond op, het lange lijf uitrekkend, de handen achter het hoofd gevouwen.
in de verte klonk dof gerommel ; nu en dan verlichtte de bliksem de onafzien bare toppen der bomen.
Toen Coen raad van Haeringen hem meedeelde, dat hij voor één of twee
weken op reis moest, kwam Veder tot de ontdekking, dat hij al een maand
lang op Wald ru he logeerde. Ze hadden elkaar weinig gesproken in die tijd.
Hij had met de auto van zijn gastheer de gehele omtrek afgezworven. 's Morgens vroeg reden ze meestal samen uit te paard als het weer goed was.
En op regendagen zat Veder op zijn kamer en las. Zonder merkteken gingen
de weken voorbij, zodat hij amper besef had van dag en uur.
Bij de auto staande, waarin Van Haeringen gereed zat voor het vertrek,
kreeg een gevoel van teleurstelling de overhand. Het heeft geen doel hier
te blijven, bedacht hij, maar toen hij op vertrekken zinspeelde, protesteerde
de ander onmiddellijk.
Blijf in ieder geval tot ik terugkom, drong hij aan, de hand al aan de ver
moeten nog praten voor je weggaat. Er is toch niemand-snelighad;w
die je wacht ?
De tijd zou hem, zonder Annette, zeker lang zijn gevallen, maar zij, zijn
onrust bemerkend, sloot zich meer en meer bij hem aan. Samen maakten
ze lange wandelingen door de bossen en 's avonds zaten ze meestal op het
terras achter het huis.
Het was op een van die avonden, dat ze hem vertelde van haar eerste ontmoeting met van Haeringen. Veel romantiek zat er niet in. Drie en een half
jaar geleden werd hij, laat in de avond, op haar afdeling binnengebracht,
(ze was toentertijd hoofdzuster in een inrichting voor zenuwzieken te
Brunn) in deplorabele toestand : stuporeus, angstig, nu en dan delirerend.
Na een halfjaar was ze met hem meegegaan, eerst naar Praag en daarna
naar Wald ru he.
Ik ben blij dat je n u gekomen bent, ging ze voort. Hij heeft tijden gehad,
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dat hij niemand om zich heen kon velen ; zelfs mij maar ternauwernood.
Maar op 't ogenblik is hij heel goed, beter dan ik hem ooit heb gekend feitel i k,
besloot ze, met een blijde klank in haar diepe, rustige stem.
Wat doen jullie hier zo'n hele winter lang, vroeg Veder nieuwsgierig.
We skiën dagel i ks, als er tenminste sneeuw ligt en 's avonds, of wanneer
't weer slecht is, lezen we ; hij werkt ook veel aan 't boek en leest me er
soms uit voor.
Veder zag verwonderd op.
Ik dacht dat je het wist, antwoordde ze hem op zijn verbaasde blik; hij
schrijft een boek over Hus en Zizka.
Je bent er geloof ik nogal trots op, zei Veder lachend.
Natuurlik, bovendien ben ik een Czech i ese, zei ze, met een voor hem onbegri jpel i ke felheid.
Hij zag opeens hoe jong ze eigenlik was ; misschien vijf-zes en twintig. Ze
is hier van de wereld afgestorven, dacht hij. Maar toen hij daar iets over
zei, lachtte ze hem uit.
Mensen als Coenraad en jij begrijpen daar niets van. Jullie zijn nooit ergens
thuis. (Ze gebruikte het woord Heimat, dat nog een andere inhoud heeft :
eigener en dieper ook). Coenraad leeft hier, alsof hij geen voorgeslacht
heeft gehad en geen eigen volk. En je ziet, h o e hij hier leeft ; de bossen
worden niet onderhouden ; het huis staat voor driekwart leeg en vervalt.
Als ik erover spreek, wordt hij grof en zegt, dat 't best is, zolang hij nog
wandelen kan en het huis niet indondert. Met een komies gebaar van
wanhoop haalde ze de schouders op.
Ja, je lacht erom, zei ze, half verontwaardigd. Je bent van dezelfde soort.
Ik zou 't huis zeker bewoonbaar maken, protesteerde hij.
Misschien omdat je architekt bent, zei ze, maar je zou 't hier niet lang uithouden. Och, je begrijpt het toch niet, viel ze, ineens weer lachend, maar
niet zonder enige ergernis, zichzelf in de rede.
Peinzend zag Jan Veder voor zich uit. Misschien heb je gelijk, zei hij langzaam ; in zekere zin zoek ik ook wel een „Hei mat" zoals jij 't noemt.
Hij zag aan Annette's gezicht, dat ze spijt had over haar woorden.
Kom, zei hij, opstaande en met een gebaar van zijn hand het gesprek beeindigend, laten we het bos nog wat ingaan, voor het onbegaanbaar geworden
is.
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Aan het einde van de tweede week was het, dat Coenraad van Haeringen
terugkeerde. Vanuit het raam van zijn kamer zag Jan Veder de lichtbundels
der koplampen, wanneer de auto zich op een stuk van de weg bevond, dat
hij kon overzien.
Zodra hij het bleke, verwilderde gezicht zag, vreesde hij het ergste. Hoewel
hij Van Haeringen de eerstvolgende dagen niet te zien kreeg, hoorde hij
van Annette, dat 't hem goed ging.
Hij heeft zijn zoon bezocht in Jena ; dan is hij meestal enkele dagen
onrustig.
Het werd hem in die ene week d u idel i k, wat deze vrouw voor van Haeringen
moest betekenen. Ze verstond het, geheel terug te treden achter haar
taak ; zo, dat ze haar persoon l i kheid erbij verloor. Hij miste dan ook alle
contact met haar, en dacht opeens terug aan de eerste maal, dat hij haar
ontmoette, toen ze van Haeringen en hem alleen had laten dineren, hetgeen
daarna nooit meer was voorgekomen. Als een schaaldier had ze zich teruggetrokken in haar omhulling, gereduceerd tot een ding, een voorwerp.
Met dat al dacht hij erover te vertrekken, maar de gedachte van Haeringen
in de steek te laten, weerhield hem. Na een week echter zei Annette, aan
het slot van hun zwijgende maaltijd :
Coenraad vraagt je, bij hem je koffie te komen drinken.
Toen hij binnenkwam, lag van Haeringen, u iterl i k altans geheel hersteld,
op de divan. Geremd als hij was, kon Veder moei l i k een natu u rl i ke houding
vinden.
Van Haeringen echter merkte zijn verlegenheid niet op, of hij negeerde ze.
Het was even mis, zei hij. Als 't een tijd goed gegaan is, valt dat tegen.
Jan Veder knikte ; het is weer goed, zie ik, zei hij.
Ik zou graag wat met je willen praten, maar 't is beter, dat ik 't nog wat
uitstel. Van Haeringen keek de ander even onderzoekend aan. Ik heb 't, zolang
je hier bent, van de ene dag op de andere geschoven ; intuïtief voel je soms,
wat je verdragen kunt en wat niet. Nu heb ik een voorstel. Laat mij een
paar weken hier alleen ; kom in September weer, en houd me deze winter
gezelschap. Je zou werk kunnen meebrengen als je dat wilde. Het is
's winters mooi hier ; we kunnen wat skiën, praten en werken. Tegen het
voorjaar ga je terug naar Holland ; dan ben je uitgerust en misschien ook
besloten wat verder te doen.
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Veder aarzelde te aksepteren, hoewel het hem in vele opzichten aantrok.
Ik zal er over denken, zei hij tenslotte.
Toen hij twee dagen later van Waidruhe afscheid nam, had hij nog geen
besluit genomen.
Hij bleef in 't Th u ri ngerwoud rondtrekken, tot hem, via Waldruhe, Bastiaan's
telegram met vele dagen vertraging bereikte, dat hem wegens ernstige
ziekte van zijn Moeder terugriep naar Holland.
Sinds zijn vertrek van Waldruhe was zijn stemming somber geweest. Hij
kon er niet toe komen een besluit te nemen voor de naaste toekomst:
in Holland blijven en zich ergens vestigen, of een betrekking zoeken, wilde
hij in ieder geval niet. Tegen een langduriger verblijf op Waldruhe zag hij
echter eveneens op. Een enkele maal ergerde hij zichzelf aan 't lafhartige
van zijn houding, maar meestal kwelde hem de gedachte aan de doelloosheid
van zijn bestaan. Op een nacht droomde hij, dat hij verdronk ; een andere
keer zag hij zich opgebaard liggen in de kist.
Toen hij na een lange treinreis, vermoeid en verontrust in Holland aankwam,
trof hij zijn Moeder zeer zwak maar herstellende aan. Ze huilde toen ze hem
zag, en hulpeloos zat hij met haar hand in de zijne. Hij bleef een paar weken,
begaan met haar eenzaamheid, maar tenslotte kon hij haar klachten en
verhalen over zijn Vader niet langer verdragen. Bovendien verlangde hij
Han van Gelderen te zien, en hij besloot plotseling naar haar toe te gaan,
om haar te spreken.
In een overmoedige stemming aanvaardde hij de reis. Zijn koffers liet hij
aan 't station achter.
ik wil haar alleen even spreken ; daarna vertrek ik naar van Haeringen, zei
hij bij zichzelf, gelukkig, dat hij zijn aarzelingen overwonnen had.
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W. HESSELS

AFRIKAANS LANDSCHAP

Soms schijnt het mij of dit verklaarde landschap
dat niets te raden overlaat,
zo zwart op wit, en zonder hartsverwantschap,
slechts in mijn blik bestaat :
een droom die angstig buiten mij verstarde,
waarin 'k als een kran kzi n n'ge ben verdwaald,
vrezend dat ieder ogenblik het held're harde
uitzicht als door een decor wordt opgehaald.
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W. HESSELS

Cu ITAARSPELER

Zijn vingers tasten koortsig de guitaar
als de avond alles stil maakt en verloren.
Een simpel melodietje is het maar.
Zijn klein getinkel is niet ver te hooren.
Hij heeft den langen dag vergeefs getracht
zijn zieke keel, zijn vonnis, te vergeten.
Nu stijgt zijn angst met 't naad'ren van den nacht
en tokkelt hij de snaren als bezeten.
Ik zie in 't bed zijn magere figuur,
half om het slanke donk're hout gebogen.
Zijn spel klinkt zorgeloos en licht en puur;
de angst, de eenzaamheid, zijn in zijn ogen.
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W. HESSELS

VUURWERK

De sterren schijnen en de krekels zingen
eentonig als het altijd is geweest,
onaangetast door het luidruchtig feest
gevierd door rusteloze stervelingen :

de sidderalen die de nacht inzwemmen
en de boeketten van veelkleurig vuur
die barsten in het sterrenvol azuur,
de knallen die het zingen overstemmen.
Hoe wrang is 't bij dit schouwspel te ontdekken
verwanter ben ik aan die korte pracht
dan aan de krekels en de sterrennacht,

die het oneindige verlangen wekken.
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W. HESSELS

VLIEGMACHINE

Hij vaart statig tussen doelloze vogels
en grote, verscheurd - drijvende wolken heen,
recht naar zijn doel, koninklijk en alleen.
De gladde schilden zijner ranke vleugels
kaatsen de zon als spiegels zonder breuk.
Hij heeft rondom een cirkel uitgezet

van overmoedig - gonzende muziek,
maar zelf hoog -onaanrandbaar boort hij met
vlijmscherpe zekerheid de zachte wand

der lucht en klieft haar koele stromen
o strenge heerser over onze dromen,
schitterend beeld dat aan den hemel hangt.
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HET CHRISTENDOM UIT DE WIKKELEN

N.a.v. J.W. Schotman, Naar open water.
'S

Gravenhage, Boucher, 1936.

Johan W. Schotman heeft het ondernomen ons een weg te wijzen uit den cultuurnood
onzer dagen. Als psychiater — elk meent nu eenmaal zijn uil een valk te zijn — komt
hij tot de conclusie, dat de zielkunde alleen ons redmiddel kan zijn, omdat ze ons „onze
innerlijkste en doodelijkste motieven kan ontmaskeren en ter beschikking van een rechtende
rede kan stellen" (blz. 12). Tot deze „innerlijkste en doodelijkste motieven" behoort
volgens den schrijver o.a. ook het Christendom met zijn attributen God en Bijbel en
dus wordt ons in het negende hoofdstuk van zijn boek een proeve gegeven van deze
confrontatie van het Christendom met „een rechtende rede ", in casu die van den heer
Johan W. Schotman zelf.
Aangezien een dergelijke procedure tegenwoordig weer opgeld doet — de mannen der
verlichting en van het positivisme gaven reeds het voorbeeld —, kan het zijn nut hebben
des schrijvers argumentatie wat meer van nabij te bezien en te trachten daarin waar en
onwaar te onderscheiden. Want niet alleen kan men van zijn tegenstanders veel leeren,
zij kunnen ons ook de oogen openen voor de groote fouten, die door ons, Christenen,
in ons denken en handelen ten aanzien van het Christendom worden gemaakt.
Op grond van het feit, dat wij — volgens den schrijver — in den loop van het ontwikkelingsproces der menschheid aan een zeer kritieke phase zijn gekomen, dienen we „tot
zelfs de meest gangbare en zekerst gefundeerde opvattingen" scherp op hun waarde te
toetsen. En aangezien het Christendom tot deze „meest gangbare en zekerst gefundeerde
opvattingen" behoort — wij zullen straks zien, dat Schotman dit laatste ironisch bedoelt ! —, is het niet meer dan billijk, dat het in deze kritieke situatie scherp op zijn
waarde wordt getoetst.
„Nu de onzekerheid dezer dagen ", — aldus de auteur — „de onmacht de gebeurtenissen
te overzien en vooral te dóórzien, den menschen een vreesachtige beklemming inboezemt,
gaan er, zeer begrijpelijk, allerwege stemmen op, die terugkeer naar het Christendom,
naar de religieuze levenshouding bepleiten. De mensch, die angstig is, zoekt steun. Maar
hoezeer dit psychologies verklaarbaar mag zijn, en hoezeer in deze vlucht terug bij God
een mogelijkheid mag schuilen, zich weer rustig en veilig te voelen -- de schrijver beschouwt, zooals uit het vervolg blijkt, als rechtgeaard psycho- analyticus de religie als een
soort geestelijk infantilisme, R.H. --, het zou een ontduiken van verantwoordelijkheid zijn,
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ons er verder bij neer te leggen. Wie inziet, dat de mens evolueert en dat de cultuurnood
niet anders is dan een groeiverschijnsel, moet ook tot de erkenning komen, dat het terugvluchten in de religie niets meer of minder dan struisvogelpolitiek is."
Wij kunnen den schrijver dit alles toegeven op een kleine kleinigheid na, n.l. dat het
Christendom geen „religie" is in den zin als Schotman deze term hier gebruikt en dat
wanneer een zoodanige „religie" zich Christendom heet, zij een naam draagt, die haar
niet toekomt.
„Religie" als vlucht-verschijnsel — sociaal bezien : als opium voor het volk — is ons maar
al te goed bekend, onder Christenen en niet-Christenen, maar deze „religie" dekt zich
niet met datgene wat de kern van het Christendom uitmaakt. Als Schotman den Bijbel
evengoed gelezen had als Freud, zou hij dat ook nimmer hebben durven beweren.
Wanneer de mensch, die angstig is, steun v i n d t, w e r k e I ij k steun vindt in het
geloof ; waarvan de Bijbel van de eerste tot de laatste bladzijde vol is — er zijn getu i
duizenden om dit te bevestigen —, dan hebben wij hier niet te maken met-genisva
een geestelijk infantilisme, maar — om met Carrel te spreken — met „een primair ervaringsfeit", dat men, ook zonder dat men het als positivist zal vermogen te verklaren,
heeft te aanvaarden. En afgezien daarvan : wat minderwaardigs kan erin gelegen zijn, dat
„de mensch, die angstig is, steun zoekt" ? De heer Schotman wil toch niet loochenen, dat
de angst b e s t a a t ? Als psychiater zal hij toch zeker wel weten, dat zich zonder angst
geen menschel i j k leven denken laat ? Of is misschien de heer Schotman zelf u i t a n g s t
gevlucht in de krampachtige houding van den angstlooze ? Want wie over het feit, dat
de angstige mensch steun zoekt, niet meer te zeggen weet dan dat dit „psychologisch
verklaarbaar" is, die houdt zich toch wel heel erg op de vlakte, wanneer het om dergelijke fundamenteele levensvragen gaat !
Zeker, men kan „terugvluchten in de religie ", maar men kan niet terugvluchten in het
Christendom. De voorbeelden van Adam tot Paulus zijn er i n den Bijbel — en hoevele
zijn er buiten ! — om ons te doen zien, dat „de goede boodschap" geen peluw is, waarop
men insluimeren kan. Het Evangelie heeft telkens weer de menschen, rijken en armen,
zieken en gezonden, hoeren en farizeeën uitgedreven de wereld in. Het Kruis vormt het
centrum van het Christendom en niet de stoof en het fluweelen kussen. En dit Kruis
staat midden in de wereld en niet in een heerlijk conferentie-oord, ofschoon het ook
daar kan staan.
Wij moeten (naar wij hopen : ten overvloede) hier even op wijzen, omdat Schotman,
wanneer hij over „het" Christendom spreekt, er voortdurend blijk van geeft psychologisch noch theologisch het werkelijke Christendom te kennen, doch een verburgerlijkt
naam -Christendom voor oogen heeft, dat helaas tot op onze dagen nog welig tiert en
menigmaal een „officieel" karakter draagt, maar niettemin door iemand, dien het te doen
is om een serieus wetenschappelijk onderzoek, niet mag worden verward met het waarachtige Christendom.
Het lijkt ons een bewijs èn van des schrijvers oppervlakkigheid èn van zijn onwetenschappelijke bevangenheid, dat hij hier geen kritisch onderscheid te maken weet tusschen
karikatuur en karakter. Daarenboven bewijst het feit, dat Schotman voortdurend het
Christendom met alle andere „godsdiensten" op één lijn stelt, dat hij één der kernproW

blemen in deze materie, n.l. de absoluutheid des Christendoms, eenvoudig niet kent.
Trouwens hoè oppervlakkig deze schrijver vermag te redeneeren, kan men afleiden uit
het volgende betoog : „men zegt : in onze dagen gaat de menschheid (? sic, R.H.) weer
terug naar de religie. Dat zou, zoals ik al opmerkte, niet te verwonderen zijn. Maar deze
bewering wordt door geen enkel objectief argument gestaafd. Integendeel, statisties lijdt
onze samenleving in toenemende mate aan ontkerstening."
Wie zal het ontkennen — ofschoon men ook deze dingen met een korreltje zout moet
opvatten —, dat, gelijk de schrijver opmerkt, de bioscopen vol loopen en de kerken leeg !
Maar beteekent dit soms, dat volle kerken en leege bioscopen zonder meer een toename
van „geloof" zouden beteekenen ? Wij meenden, dat Schotman er zulk een prijs op stelde
het kwalitatieve van het kwantitatieve te onderscheiden, maar waarom doet hij dat dan
hier niet ?
Af en toe neemt deze oppervlakkigheid den vorm aan van iets, dat het midden houdt
tusschen het belachelijke en schandelijke. Zoo deze bewering, te vinden op blz. 148 :
„De menigte laat het Christendom varen en zoekt oppervlakkig vermaak en den oppervlakkigen droom van de bioscoop. Maar was, wat d e men i g t e vroege r
zocht en vond in de kerken, wel zoveel beter ?" (spat. van
mij, R.H.).
Wanneer de schrijver hier de situatie uit eigen ervaring kende, dan zou hij, althans ten
aanzien van het Protestantisme, nimmer kunnen beweren, dat men a I s m e n i g t e
ter kerke is gegaan, terwijl men nooit anders dan als menigte naar de bioscoop kan gaan.
Het is den heer Schotman waarschijnlijk niet opgevallen, dat kerk en bioscoop een eigen
bedoeling hebben, die het bezwaarlijk maakt de gemeenschap der geloovigen en de massa
der bioscoopbezoekers als „menigte" onder één noemer te brengen. De massa heeft
nimmer wat in de kerk gezocht, en als ze er wat zocht, heeft ze het er „als massa" nimmer
gevonden. Er zijn wel van die tijdredenaars, die volle kerken trekken en de massa „bereiken", zooals men dat te noemen pleegt, doch het is de vraag, of zij die zoo spreken,
ook waarlijk in de k e r k spreken. De „volle" noch de „leege" kerk is een betrouwbaar kriterium voor de kracht of de zwakheid van het geloof. Dat diende iemand te weten,
die het Christendom naar zijn (werkelijke) waarde beoordeelen wil.
„Het is een oude psychologise waarheid ", zegt de schrijver even later, „dat de mens
religieus is, omdat hij bang is". En daarna geeft hij ons de bekende psycho- analytische
„verklaring" van den godsdienst. Doch hij zou dichter bij de werkelijkheid zijn, indien
hij begrepen had, dat het juist andersom is, dat n.l. niet de mensch religieus is, omdat
hij bang is, maar dat de mensch bang is, omdat hij religieus is, d.w.z. omdat hij e e n
I e v e n d e n G o d heeft. En een levende God is iets totaal anders dan een vader- of
een moeder -complex, zooals Schotman misschien nog eens zal begrijpen, wanneer hij in
Zijn handen valt.
„Tot in het Christendom dezer dagen ", zegt Schotman, „vinden we die incest-kern terug:
vrees voor korte rokken, voor blote halsjes, voor naaktheid, voor ongewijd sexueel verkeer. Maar in talloze houtsnijwerken, offervazen, en in allerhand religieus ceremonieel
komt de erotise ondergrond van de kerkelijke gebruiken met de onbeschaamdheid van
een enfant terrible om den hoek kijken."
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Naar wij meenen, komen hier veeleer de niet afgereageerde complexen van den orthodoxen Freudiaan om den hoek kijken, die in iederen telefoonpaal een phallus-symbool
ziet en bij het openen van zijn portemonnaie erotische aandoeningen krijgt. Heeft Schotman
nooit bedacht, dat geheel deze Freudiaansche „verklarings" -manie staat en valt met Freuds
interpretatie van het sexueele „apparaat" en dat deze interpretatie berust op het negentiende eeuwsche mechanisme, dat èn in de biologie èn in de physiologie reeds lang verlaten is, omdat het volstrekt inadaequaat is met de biologische en de physiologische
werkelijkheid ?
Hoezeer Schotman het Christendom in zijn verburgerlijkten vorm voor oogen staat,
blijkt uit die passages van zijn boek, waarin hij spreekt over de ethiek. Hier heeft hij het
over „het vrome bu rgerman netjesfatsoen" en noemt hij de Christelijke moraal „het
ideaal van den deftigen eunuch". Wij willen hem gaarne toegeven, dat er een soort ,,Christenen" bestaat -- wij kennen ze maar al te goed uit onze oudere z.g. Christelijke letterkunde —, op wie deze epitheta voortreffelijk passen, maar met de ethiek van het Christendom heeft deze „Christelijke moraal" niets te doen, alleen reeds hierom, omdat het
Christendom geen ethiek kent, die in het verlengde van 's menschen persoonlijkheid ligt.
Ook de ethiek van het Christendom is „geloof ". Daar zonder immers zou het : „Weest
dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is" (Matth. 5:48),
een afschuwelijke bespotting zijn.
Vervolgens geeft de heer Schotman aan de hand van Strausz, Drews en Van den Bergh
van Eysinga eenige beschouwingen over de oorsprong en de historiciteit van het Christendom (wat dit laatste betreft bedoelt de schrijver kennelijk de historiciteit van Jezus, doch
zoo nauw moeten wij het maar niet nemen). Wij krijgen dan de gebruikelijke verhalen
te hooren over de bij alle volkeren voorkomende mythe van den Chreestos, waarbij de
schrijver echter vergeet kennis te nemen van het Credo der Kerk, dat juist een „Christus"
belijdt, die tegenovergesteld is aan den inhoud van zonnemythen en menschel i j ke Messiasverwachtingen. Trouwens als de Joden „hun" Messias kruisigden, hoe zou men dan van
den heer Schotman verwachten kunnen, dat hij Jezus Christus herkende als „zijn" Heiland !
„Bij alle volken wordt dit sterven en herleven der natuur" --- aldus de schrijver — „voorgesteld als het lijden en sterven van een schonen jongen God". Misschien dat Schotman
er nog eens toekomt de lijdensgeschiedenis, zooals ons die b.v. in het Evangelie van zijn
confrater Lucas verhaald wordt, na te slaan. Hij zal dan zien, dat er hier van het lijden
en sterven van een schoonen jongen God geen sprake is. Alleen de geloovige vermag het
in dit duister menschel i j k lijden en dit van God verlaten sterven te herkennen Immanuel :
God met ons. Van buiten af ziet men geen schoonen jongen God, maar een gemarteld
mensch, van wien men niet weet, of hij als een voor de samenleving gevaarlijk oproerkraaier moet worden beschouwd of als een in den grond van de zaak volmaakt onschuldige
dwaas. De heer Schotman moet ons maar eens de mythe noemen, waarin van zulk een
mensch beweerd wordt, dat hij is de levende God Zelf.
Doch de schrijver zelf gaat verder : „Het Christendom in zijn huidigen vorm blijkt terug
te gaan op de prediking van Paulus, die Jezus niet met eigen lichamelijke ogen, maar
met de ogen van den geest, „als innerlijke openbaring" had gezien. Men heeft nu ook
de brieven van Paulus en de vier Evangeliën aan een scherp krities-histories onderzoek
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onderworpen. Er is weinig van overgebleven en niets houdt er stand, wat de historiciteit
der Christuslegende zou kunnen redden". (blz. 16011).
Men is geneigd zich af te vragen : waarom zoo'n klopjacht als er toch geen „vos" is ?
Alsof men de beteekenis van een figuur als Napoleon aflezen kan uit het feit, dat ons zijn
geboorte-akte ter beschikking staat ! En dan was Napoleon nog wel een mensch en niet
gelijk Jezus de onbevlekt ontvangen, mensch geworden Schepper van hemel en aarde.
Wil de heer Schotman het „bestaan" van Sokrates bewijzen uit iets anders dan de geschriften van Plato en Xenophon, of heeft hij misschien Sokrates' geboorte-akte bij de hand ?
Waarom gelooft hij wel, dat Sokrates den giftbeker dronk en niet, dat Jezus aan het
hout geslagen werd ? En als hij weet, dat de conceptio immaculata biologisch in principe,
naar recente onderzoekingen hebben uitgewezen, tot de mogelijkheden behoort, behoeft
het „onbevlekt ontvangen" hem niet in den weg te staan, om de concreetheid van het
Christelijk credo althans te respecteeren, want daaraan ontbreekt, gelijk wij gezien
hebben, nog wel het een en ander.
Wanneer Schotman het Avondmaal beschouwt als een uitvloeisel van het totemmaal en
Jezus' „wonderen" op één lijn stelt met de verrichtingen van den eersten den besten
goochelaar en hypnotiseur, is hij echter niet meer te helpen.
Wie zoo bevangen is in zijn psychologische vizie, dat hij hier de afgronden niet meer
ziet, die tusschen het Goddelijke en het menschelijke liggen, voor dien is geen kruid
gewassen. Hij is blinder dan de blind -geborene. God hebbe zijn ziel.
„Het Christendom is verworden, ontaard ", zegt Schotman. „Het is tot een sleur, een
gewoonte geworden, een dekmantel voor veel on behoor) i j ks, een fraaie vlag voor veel
duistere ladingen". Helaas ja, moeten wij hierop antwoorden, ook het Christendom is
verworden en ontaard, en wat in naam van Christus bedreven is en nog dagelijks bedreven wordt, schreit ten hemel. Maar niet het Christendom noch Christus kan
daarvan een verwijt worden gemaakt. Wanneer wij alles moesten verwerpen, dat door
de menschelijke slechtheid aangevreten is, zou er niets overblijven. Want ook het allerheiligste was nimmer veilig voor schennende menschenhanden. Daarom kan Schotman
aan de verwording van het Christendom geen argumenten ontleenen tegen het Christendom.
Doch hoe gering is des schrijvers kennis en begrip van het Christendom, wanneer hij
meent, dat zijn kern zich even goed, doch op een andere wijze laat verwezenlijken in
het wijsgeerig denken, in de mystiek, in de kunst (blz. 164) ! De „vaagheid" van het
Vrijzinnig Protestantisme, die de schrijver later -- hoe gemakkelijk heeft hij het hier ! —
prijst als het beste van het Protestantisme, is de schuld van deze begripsverwarring, die
zich in haar volle lengte en breedte uitstrekt over dit hoofdstuk.
In den grond van de zaak n.l. heeft Schotman geen flauw begrip van de dingen, waar hij
hier over schrijft. Hij perst ze haastig in de geijkte psycho- analytische schema's en meent
dat hij daarmee het zijne heeft gedaan. Zoo hangt hij van het „orthodoxe" Protestantisme
(het lager niveau !) het volgende fraaie tafreel op : „een zich vastklampen aan de letter,
de magie van het woord, het gebonden-zijn aan dwangneurotise denkvormen" (blz. 169).
Hij kan zich niet genoeg doen aan de beschrijving van de lafheid, de verdeeldheid, het
farizeïsme van dit christendom. Dat alle objectiviteit hier zoek is, zal men reeds lang
vermoed hebben en als wij op blz. 171 van een eigen ervaring van den schrijver lezen,
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begrijpen wij ook wel hoe dit komt. Schotman behoort tot de helaas talloozen, die blijk
baar alleen in aanraking gekomen zijn met het naam-Christendom en deze ontmoeting
heeft hun de haat tegen „alle Christelijkheid" diep in de ziel gebrand. Wij kunnen dat
begrijpen, maar wij kunnen het niet billijken, dat in een zich als wetenschappelijk aandienend werk, de schrijver niet beter afstand heeft weten te nemen van zijn ressentiment.
De karikatuur, die Schotman van het Christendom teekent, moge berusten op „ervaringen ",
die de schrijver met „christenen" opgedaan heeft ; zij is en blijft een opzettelijk verwrongen beeld van een werkelijkheid, die Schotman zelfs in de verste verte niet benaderd
heeft en waartoe hij trouwens ook geen enkele poging heeft gedaan. En wij nemen hem
dat ten zeerste kwalijk. De pretentie, die Schotman met het schrijven van dit boek heeft,
ons n.l. een uitweg te wijzen uit den huidigen cultuurnood, had hem verplicht kritischer
te denken en wat minder oppervlakkig af te rekenen met zijn „concurrenten ". Wij
kunnen den heer Schotman overigens gerust stellen : hij behoeft van de zijde van het
Christendom geenerlei concurrentie te vreezen. Het Christendom heeft altijd met zijn
beide beenen stevig op den grond gestaan. Het gelooft niet aan de zelf-verlossing der
menschheid en het gelooft ook niet aan een moderne mensch, die geen vrees kent. Het
houdt zich, positiever dan het meest positieve positivisme, aan de wereld van het menschel i j k
werkelijkheidsbewustzijn en het zegt tot deze wereld hetzelfde wat het, zoo God wil,
tot het einde der dagen zeggen zal : „Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is
nabij ".
Waarschijnlijk is dit voor den heer Schotman een „dwangneu rotisen denkvorm ". Wij
hopen, dat hem nog eenmaal een Christendom zal worden voorgeleefd, waaruit hij de
realiteit van dit geloof proeven kan. Want, laten wij dit niet vergeten, Schotman draagt
van zijn onwetenschappelijke houding slechts de halve schuld, de andere helft komt op
ons neer, die dit verburgerlijkt Christendom zonder protest in ons midden — en in ons
eigen hart ! — gedijen laten.
ROEL HOUWINK.
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JAN H. DE GROOT

SONNETTEN VAN DE DERDE KRUISELING

Ik zie de man, die vele wond'ren wrocht.
Is deze niet geboren tot bevrijden ?
Hij zegt : Mijn rijk is niet van deze tijden.
Zijn koning hebt g' in mij vergeefs gezocht.
0, ware hij 't wel. Wij zouden vóór hem strijden.
Wij riepen ballingen uit woud en krocht.
En wat geen volk op aarde eêr vermocht,
Zou hier verricht zijn door zijn toegewijden.
Verdwaasde troep, die bij dit wangedrocht
van Koning, Held, Bevrijder, uitkomst zocht.
En slechts genezing kreeg voor dichtbij lijden.
Terwijl het volk vergaat. Strijdwagens rijden
langs tempelhof en elke stratenbocht.
0 God, Uw woord, is dit mijn laatste tocht ?
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k moordde om de vrijheid van mijn land.
't Is beter zo en eindelijk te sterven,
dan met de dood in 't hart te moeten zwerven
van dichte woudzoom tot ravijnenrand.

Het raakt mij nauw, gezoute geselkerven
noch 't spijkeren door mijn wijdopen hand.
Hoe vloekt en raast, de man aan d'overkant.
Kan hij niet zwijgend deze doden sterven ?
En tussen ons staat nog een kruis in 't zand.
Is ook de wonderdoener overmand ?
Welk vrijheidsrijk zal hij ons gaan verwerven ?
Der Joden koning , prijkt in verse verven
en staat gespijkerd aan de bovenrand.
Spotroepen springen om zijn hoofd aan scherven.
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Hij zwijgt. En d' ander tiert om nieuwe wond'ren
„Gods zoon, indien gij 't zijt, almachtig wijs,
Verlos uzelf en ons van deze reis,
eer dat de dood ons stervend heeft gevonden."
„Wat raakt de dood ons ? lafaard, neem de prijs
fier in ontvangst voor onze grove zonden.
Wie heeft aan deze mens iets kwaads bevonden ?
Wie gaf voor zijn doods schuldig zijn, 't bewijs ?"
„Gij kent mij Heer en d' onontkoombre eis
tot fel verzet, het doden werd mij spijs
en drank op deze overheerste gronden."
„Redt mij uit déze nood, vergeef mijn zonden.
Heer, sta mij bij, ik sterf."
„Van deze stonde
zijt gij met mij vereend in 't paradijs.
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PEIL EN KARAKTER VAN ONS
HEDENDAAGSCH PROZA
(Een enquête)

Ten einde een overzicht te verkrijgen van de oogensch i j n l i j k chaotische ontwikkeling, die
het Nederlandsche proza in het laatste decennium heeft doorgemaakt, heeft de redactie
een aantal vooraanstaande figuren van uiteenloopende levensopvatting, die echter als
geheel deskundig ten opzichte van de betreffende materie kunnen worden beschouwd,
u itgenood igd in een kort opstel ons hun meen i ng kenbaar te maken omtrent het karakter
en het peil van het creatief proza der laatste tien jaren (1926-1936) in ons land. Een dergelijk verzoek werd door ons gericht tot de heeren Menno ter Braak, Dirk Coster,
Anton van Duinkerken, K. Heeroma, Alb. Kuyle, H. Marsman, Jan H. Eekhout, J. A. van
Nie, C. Ri j nsdorp, G. Stuiveling, S. Vestdijk, Victor E. van Vriesland, Gerard Walschap,
en de dames : A. Romijn-Verschoor en El. Zernike.
Wij publiceeren hieronder het antwoord van Mr. H. MARSMAN.

.

Geachte Redactie,

Februari 1937.

k kan Uw vraag in het korte bestek, dat U toestaat, alleen beantwoorden
als ik van de prozaproductie der jaren 1926-1936 slechts dat gedeelte beschouw, dat mij het meest vertrouwd is, het werk van mijn generatie. Maar
eenvoudig wordt de vraag die U stelt zelfs niet na deze beperking.
Het karakter van het nieuwe Nederlandsche proza is gelukkig zeer heterogeen. Het lijkt mij alleen, en dan nog slechts zeer bij benadering, aan te geven
door de schrijvers in groepen te splitsen ; deze maatregel houdt echter
ook dan nog iets vrij wi l lekeu rigs en voorloopigs, als men aansluit bij momenteel bestaande verhoudingen. Een igszi ns nauwkeurig zou ik het karakter
van het nieuwere proza (laat staan van alles wat de laatste tien jaar ve r scheen !) bovendien alleen kunnen omschrijven als ik van alle betrokken
schrijvers alles gelezen en geanalyseerd had.
Wilt U een g I o b a I e indruk, dan heb ik deze : ook het nieuwere proza
is op enkele uitzonderingen na, nog te provinciaal ; men leest, voor zoover
men de wereldliteratuur bestudeert, vrijwel steeds de verkeerde schrijvers,
en de goede leest men verkeerd. De kwaal zal wel ongeneeslijk zijn, ongeneeslijk Nederlandsch.
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Het peil is een andere zaak. ik zie onder mijn generatie vier prozaschrijvers
van Europeesch belang. Ik bedoel daarmee dit, dat zij ook quantitatief genoeg
hebben geschreven om het gecultiveerde buitenland hun producten te laten
lezen. Het zijn Slauerhoff, Walschap, Vestdijk en Du Perron. Bovendien
zijn er enkele op zichzelf staande prozastukken van hetzelfde niveau : ik
denk aan N i j hoff's „Pen op papier ", aan Debrot's „Mijn zuster de negerin ",
aan eenige verhalen van Hel man. Bordewi j k mist m. i. de menschel i j ke bezieling die zijn werk duurzaam zou kunnen maken en Maurits Dekker een
hechte cultuur. Van de vier eerstgenoemden acht ik Vestdijk technisch
het sterkst, en naar de substantie het meest gevarieerd (zuiver -aesthetisch
het zwakst), terwijl du Perron's „Land van Herkomst" voor mij de meest
volledige en de meest sympathieke uiting is van het proza, dat ik hier
vluchtig bespreek.
De rest zijn menschen die zich óf te zelden uiten (Maurice Roelants, die
zijn „Komen en Gaan" niet meer heeft geëvenaard), óf zij missen de substantie, de intelligentie, de cultuur en de ruimte die hen zou maken tot
schrijvers van rang. Iemand, die eens goed raak schoot, als Roelants, is
Raedt-de Canter in „Geboorte ", terwijl Jeanne van Schaik tot nu toe de
discipline en zelfcontrole heeft gemist om haar twee beste romans ( „Uitstel
van Executie” en „Sofie Blank") het definitieve karakter te geven, dat hen
zou kunnen onttrekken aan hun slechts fragmentarisch belang.
Theun de Vries, Coolen, Kuyle, Last en den Doolaard schreven enkele dingen,
soms zelfs boeken, die men met genoegen kan lezen.
Hoopvol lijkt mij het opkomen van Van Eerbeek (niet om „Strooschippers",
maar om „Gesloten Grenzen "), Jan de Hartog (Ave Caesar), een in Vlaanderen (dat U eigenlijk uitsluit) van Maurice Gilliams (hoewel „Elias" mij
niet overtuigt) en van René Berghen („De Overjas ").
Ik vergeet wellicht iemand, maar samenvattend lijkt mij het jongere proza
in de laatste tien jaar zooveel rijker en ruimer geworden, zoo gestegen
in niveau en verwijd van perspectief, dat het thans gelijkwaardig is aan
onze dichtkunst ; en hiervan zei mij onlangs iemand, die de jonge Europeesche literatuur volledig kent, dat zij de beste is, met de Tsjechische
en de Zweedsche.
Toch heb ik het vaste gevoel dat het hier pas begint.
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CHAMULEAU

LENTEDAG
0, Heer, gij hebt mij ééne luwe lentedag gegeven
en weer het broze glas vol zonnewijn aan mijn verstarde mond geheven.
Dit was zoo goed. Ik heb in lange, gulzig-diepe halen
gedronken. Toen om de fluisterende zondoorschonken schalen
van eeuwig- lichte ruimten mijn vale,
huiverende mond gebogen ;
mijn bloedelooze lippen tot een smalle streep gezogen
van eindeloos verlangen naar de heete zomer......
Ik weet, dit was de dwaze wensch slechts van een droomer.
Maar wil mij deze kleine dwaasheid dan vergeven .....
G i jzelf toch hebt mij dezen lauwen lentedag gegeven !
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BOB STEMPELS

AVONDMAAL

Tenslotte kunnen wij het niet vermijden, God,
U te erkennen, maar wij blijven zwijgen.
Vader staart stroef op tafel, vloekt zijn lot,
Doch komt er niet toe zich voor U te neigen.
Moeder vouwt schuw de handen, steeds bereid,
Kijkt angstig rond, maar bidt dan toch, alleen.
Hoe vredig haar gezicht, van alle zorg bevrijd
Heer, troost Gij dus toch werklijk iedereen ?
Mijn oudste zuster glimlacht koel en hoog,
Alsof 'k niet wist dat zij het liefst zou schreien.
En kleine Lot ziet arg'loos vragend rond.
Judas, die U bedroog ,
Maar ik ? Heer, ik
k buig het hoofd, maar lach dan spottend bij een
Blik van mijn zuster en vertrek mijn mond.
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W. E. DEN HERTOG

OUDE MAN
Hij heeft zijn bescheiden taak gedaan
als een log vrachtschip met plompe steven.
Wat kon hem tot snelheid bezieling geven ?
En het leven is ongemerkt verder gegaan.
Hij wandelde kalm in een dorrende laan.
Terwijl er schaduwen over hem dreven,
is hij nooit met een vraag staande gebleven.
En de dood is ongemerkt verder gegaan.
Nog rookt hij z'n pijp met kwijlende lippen

's avonds tuurt hij naar sterren en maan,
z'n tee drinkt hij met voorzichtige nippen.
Soms bidt hij, onzekere stem met een traan,
bang dat het schoon hemelrijk hem zal ontglippen
en de Heer ook ongemerkt verder zal gaan.
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W. J. STRIJT

LV A A
,V
Er was geen troost, niets dan een graf, dat pas men sloot
En waarop kransen kwijnden in den grauwen regen.
Niets vond ik er dan stilte, zwijgen, eenzaamheid en dood,
Maar in een windvlaag ging een palmtak zacht bewegen.
De natte linten heb ik moed' loos glad gestreken,
Met reeds vergane bloemen 't laatste, wat het leven bood.
Ik heb de afscheidswoorden lang en stil bekeken,
„Rust zacht, gij lieve, lieve Anje, in den dood."
Ook daar geen troost voor mij, ik had het kunnen weten,
Waar zou ik vrede vinden voor mijn radeloze ziel......
O eenmaal, eenmaal al mijn liefde te vergeten
En vredig worden als een land, waar blank de sneeuw op viel
'k Ben heengegaan langs de verlaten kerkhofpaden
En in een winkel heb ik brood en koek gekocht.
De juffrouw heeft me een bepaald soort aangeraden,
Dat was de laatste tijd zo erg gezocht.
Ze sneed een stukje af, om mij te laten keuren,
'k Zag vochtig zand, gelegd naar het model der kist.
Wat moet mijn hart 't verlies van één zozeer betreuren..
Met een waarderend knikje heb 'k mijn keus beslist.
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BOEKBESPREKING
Hendrickje Stoffels, roman uit het leven van Rembrandt, door Ro van Oven.
Uitg. : Nederlandsche Keurboekerij, Amsterdam, 1936.
De hausse in de belangstelling voor Rembrandt en wat met hem verband houdt, duurt
nog steeds voort. Tooneelstukken, films en romans over deze materie verschijnen er in
het binnen- en buitenland.
Desniettemin heeft Ro van Oven nog den moed gevonden een roman te schrijven, waarvan de hoofdpersoon Hendrickje Stoffels is, de tweede vrouw die in Rembrandts leven
van zoo groote beteekenis was. Zij heeft zich daartoe voorbereid door het bestudeeren
van verschillende kunsthistorische, cultuurhistorische en topografische werken, waarvan
een getrouwe opsomming aan het eind van het boek volgt. Zij heeft zich ingeleefd in
de sfeer van het huis aan de Jodenbreestraat te Amsterdam, waar Rembrandt in zijn
gelukkige dagen woonde. En met de portretten voor oogen, die hij van Hendrickje
schilderde, heeft de schrijfster zich een beeld van haar uiterlijk en karakter gevormd.
Het moest, vooral voor een vrouw, een aantrekkelijke taak zijn van deze toegewijde
studie en verdieping verslag uit te brengen in een verhaal.
Daarin is zij ongetwijfeld voor een deel geslaagd. De figuur van Hendrickje herleeft hier
voor ons in al haar toegenegen en offervaardige vrouwelijkheid. Er straalt meermalen
een warme levensliefde uit dit werk, die weldadig aandoet.
Een bezwaar is het echter, dat de schrijfster te weinig boven haar onderwerp en haar
studiemateriaal uitgekomen is. Hendrickje was hoogst waarschijnlijk een eenvoudig meisje,
dat ondanks haar groote liefde de hoogten en diepten van Rembrandts kunstenaarschap
slechts vaag kon vermoeden. Maar dit hoefde toch nog geen reden te zijn om van haar
geesteseenvoud uit Rembrandt en zijn omgeving te zien. De schrijfster heeft dat wèl
gedaan. Dit had tot gevolg, dat haar belangstelling meer uitgaat naar het kleine en
intieme dan naar het tragische, de scherpe conflicten, de diepte van het leed, dat er
in Rembrandts leven, en dus ook eenigszins in dat van Hendrickje geweest is. De kunstenaar rijst niet grootsch en domineerend achter haar op, hoewel het toch de bedoeling
was een „roman uit het leven van Rembrandt" te schrijven. Deze is te veel in die
eenvoudige, lieve sfeer opgenomen, waardoor wij hem als 't ware verkleind zien, of
liever : verzacht, vervaagd, huiselijker en gemoedelijker.
Typeerend voor dit ontbreken van grootschheid en diepte is het b.v., dat het conflict
tusschen de kerk en de liefde van Rembrandt en Hendrickje weinig diepgaand en scherp
geteekend is. Helaas volgt Ro van Oven hierbij het oude, goedkoope gedachtengangetje,
dat de kerk zoo vreesel i j k bekrompen zou geweest zijn om de gelieven over hun samen wonen lastig te vallen. Wat had zij juist deze kwestie scherp kunnen stellen en ons
als waarlijk tragisch kunnen doen voelen, wanneer zij beide elementen in dit conflict
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in hun waarde gelaten had ; immers de kerk was volkomen in haar recht en deed, wat
zij doen moest ! De schrijfster laat het bovendien geheel na de (financieele) redenen
van Hendrickje's niet-trouwen te vermelden, hoewel zij hiervoor historische gegevens
tot haar beschikking had en een zoo belangrijke omstandigheid in het leven van haar
hoofdpersoon toch niet in oorzaak en consequenties onaangeroerd had mogen blijven.
Ook de strijd tusschen liefde en burgerlijk eergevoel in Hendrickje wordt psychologisch
maar heel weinig uitgewerkt. Dat de psychologie niet het sterkste element in Ro van
Oven's werk is, bewijst o.a. de passage op pag. 176, waar van een plotselinge verandering
in het gedrag van Lysbeth sprake is, zonder dat deze omkeer ook maar in het minst
aannemelijk wordt gemaakt.
Wij kunnen bij boven omschreven instelling van de schrijfster geen treffende karakteristieken van Rembrandts werken verwachten, niettegenstaande aan het eind een lijst
opgenomen is van „schilderijen, waaraan in dit boek bijzondere aandacht is besteed ".
In dat opzicht is b.v. het boek van Theun de Vries beter (zijn roman muntte trouwens
over het geheel meer uit door een dichterlijk fraaie beschrijving), hoewel beiden nergens
toekomen aan het peil van het stuk proza, dat Gerard Bruning in zijn Rembrandtopstel aan de Staalmeesters wijdt.
Of het een versterking van de couleur locale moet heeten, wanneer er steeds gesproken
wordt van de „coockene", de „sydel kamer", e.d., betwijfel ik. En de folkloristische
bijzonderheden over een tamelijk gewaagde manier van vrijen in Noord-Holland, het z.g.
queesten, zijn wel aardig, maar wanneer ze niet een levend element van het verhaal
zelf worden, heeft de mededeel i ng daarvan weinig zin ; men kan dan evengoed Dr.
Schotel's bekende boeken over het leven in onze 17e eeuw erop nalezen.
De stijl is niet overal goed, getuige een zin als deze : „De giftig groene kleur der appels
veranderde in teeder rood, dat slechts wachtte op een laatste omhelzing van de Augustuszon om het karmozijn der voltooiing te verwerven ".
Samenvattend kan ik zeggen, dat de figuur van Hendrickje met eenvoud en liefde ge
nergens diep, maar wel gevoelig en met een warme belangstelling. Het is-tekndis,
een vriendelijk boek geworden, dat tevens getuigt van eenige studie. Maar met een
figuur als Rembrandt op den achtergrond mag men van een roman toch iets meer verwachten.
G. K.

In het schijnsel van de mijnlamp, door Dr. Ir. E. M. Bunge. Andries Blitz,
Amsterdam, 1936.
Een boek als dit van Ir. Bunge, dat een zeer overzichtelijk en voor den leek alleszins
begrijpelijk beeld geeft van alle werkzaamheden, welke noodig zijn om het zwarte goud
uit de aarde op te delven, is meer waard dan een dozijn middelmatige romans. De
uitgever heeft aan de uitvoering van het werk de noodige zorg besteed. Indien men
op de natuurkunde-lessen aan de middelbare scholen, in het bijzonder in de econ. litt.
afdeel i ngen, eens een aantal uren aan dit boek besteedde, zou dat waarschijnlijk meer
effect sorteeren dan de gebruikelijke leermiddelen.
H.

Prisma, December 1936. Zeist, De Torentrans.
Hein van Essen brengt in dit nummer verslag uit van de gehouden enquete inzake de
wenschelijkheid der kritiek. Het resultaat hiervan is, dat verreweg het grootste deel
der inzenders bleek te zijn vóór kritiek en vóór den vasten kritikus, terwijl unaniem
tegen ononderteekende kritiek werd stelling genomen. Een motiveering, die zich
principieel tegen kritiek richtte, was niet binnengekomen.
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Verder bevat het nummer artikelen van Th. B. van Lelyveld over „De bewegingskunst
van het javaansche Tooneel, van Paul Citroen over Pyke Koch, van Rien van Santen
over den Sigtenhorst Meyer en zijn latere werken. Reinier P. Sterkenburg schrijft over
den edelsmid Siem van den Hoonaard en M. M. van Dantzig over de ondergang der
schilderkunst. H.

De Wachter, door J. Visser - Roosendaal. Schuyt, Velsen.
Misschien is Mevr. Visser- Roosendaal nog jong en is dit boek haar debuut. Dan kunnen
we het een belofte noemen. Want er zijn verscheidene bladzijden in deze roman, die blijk.
geven van een eigen visie en een sterk schrijverstalent. Maar over het algemeen is het
boek te oppervlakkig gedacht en te roekeloos geschreven om belangrijk genoemd te
kunnen worden. De 260 kleine bladzijden zijn zóó vol gebeurtenissen, verwikkelingen,
verhoudingen en conflicten, dat men de schrijfster nog bewonderen moet dat zij „eruit"
gekomen is. Maar bijna niets is dan ook volledig doordacht en doorleefd, al te vlot bewegen de figuren zich naar de vlotte fantasie van de schrijfster, géén van alle zijn ze
meer dan schematisch en, erger, meestal zijn ze misteekend. Het ergst heeft Mevr. VisserRoosendaal het gemaakt met de mondaine, hartelooze Rita Bergman, een onvervalschte,
„vamp", zóó weggeloopen uit een ouderwetsche, Amerikaansche film. Het best geslaagd,
het best volgehouden ook, is de figuur van den molenaarsknecht Teun.
Hopen we maar dat deze schrijfster nog eens de diepere ervaringen opnoet, noodig om
een werkelijk goed boek te schrijven, een boek met minder toevalligheden en
gewrongen heden dan dit „De Wachter" bezit. J. R.

Gymnasium en Liefde, door C. C. S. Crone. Ingeleid door Van Oldenburgh
Ermke. Teeken i ngen van Mies Crone. Vox Romana, Rotterdam.
Evenals het hierboven behandelde is dit boek een debuut. Met minder pretentie en......
met meer succes geschreven. Het zijn de aanteekeningen van een gymnasiast die met een
vrij stekelige humor het leventje, waarin hij zich beweegt, beziet. Dóór deze aanteekeningen loopt de draad van een liefdeshistorie van een der leeraren, zoodat zij ondanks
de schijnbare grilligheid een zekere eenheid bezitten.
Vooral het probleem van den dood fascineert dezen schrijver. Het is ons niet steeds duidelijk,
of hij zich slechts lichtvaardig en wreed ten koste van anderen vermaakt, 'f dat zich
achter zijn humor — die dan eerst humor i s — een vage angst en een waarachtig mee
verbergt. We houden het voorloopig op het laatste, ook om de soms werkelijk-gevol
aangrijpende wijze waarop hij de tragiek in het leven van „Tamme" wist voelbaar te maken.
De inleiding van Van Oldenburgh Ermke is, op z'n zachtst uitgedrukt, een tikje overdreven. Mies Crone's teekeningen zijn nog maar zwakjes, maar dat hindert niet : ze blijven
daardoor in de gymnasiale sfeer van het boekje. Het verscheen als No. 3 in de aardige
Egelantier-serie, waarin o.m. ook Engelman's „Prinses Turandot" verscheen. j. R.

Klanten, door Wies Defresne. Uitg. : Querido N.V. Amsterdam, 1936.
Zij, die in deze bladzijden aan het woord is, deelt allerlei indrukken en anecdotes mee
uit haar jeugd, toen haar moeder en broers een kroegje in Limburg hielden, ergens in
het grensgebied. Over de klanten van dit café keuvelt de schrijfster. Een verhaal is het
niet. Waarschijnlijk zouden deze schetsjes in een plaatselijk krantje de lezers vermaken
wegens de beschrijving van locale toestanden en personen. Thans echter is de aaneenrijging dezer mededeel i ngen slechts een gestadig voortd renzend, stomvervelend buur38

vrouwen geklets, afgewisseld door enkele onsmakelijke mopjes. Geen suggestieve bes
vindt de lezer, geen psychologie, geen realisme, geen romantiek, geen-schrijvnge
hoogte, geen diepte, kortom : niets, dat het drukken van dit boekje kon rechtvaardigen.
k vrees, dat uitgever en boekhandelaar met zulke klanten hun klanten spoedig zullen
verliezen.
G. K.

Groot- Nederlands boerenboek, door Anne de Vries e.a. Foto's van Hans
Gilberg. Teeken i ngen G. D. Hoogendoorn. N i j kerk, G. F. Cal len bath. z. j.
Het is niet bedoeld als een onaangenaamheid aan het adres van hen, die De Vries hebben
geholpen aan teksten voor dit „groot-Nederlands boerenboek ", wanneer wij zeggen,
dat dit werk gedragen wordt door en zijn grootste waarde ontleend aan de prachtige
fotografische opnamen, die Gilberg ervoor maakte. De uitnemende arbeid van dezen
scherp-zienden fotograaf behoort bij een bespreking van dit boek voorop te staan en in
het centrum der aandacht te worden geplaatst. Slechts enkele verhalen (van De Vries
zelf, Van Eerbeek, Van Huizen, Coolen en Jo IJpma) bewegen zich op een gelijkwaardig
niveau, de overige dragen al te zeer de sporen van „gelegenheidswerk". Zij zouden
evengoed in het een of ander magazine op hun plaats zijn geweest. Het kan ons volstrekt
niet imponeeren, dat de uitgever in dit verband van „een prachtboek" en „een evenement" spreekt, want dit is het, zooals te verwachten was bij een Bergel i j ken opzet, juist
wat zijn letterkundig gehalte betreft, allerminst geworden. Het is litterair precies even
goed of slecht als al dergelijke verzamelwerken noodzakelijk moeten zijn, omdat zij niet
uit een spontane aandrift van alle medewerkenden geboren kunnen worden.
Een „eigen (?) officieel( ?) standaardwerk over het boerenleven" kan dit boek dan ook
met de beste wil van de wereld niet genoemd worden ; een foto-boek van Gilberg met
enkele sobere teksten van deskundigen op folkloristisch en landbouwhuishoudelijk gebied b.v. zou beter aan deze benaming beantwoord hebben. Overigens hebben wij voor
R. H.
de uitvoering van het werk niets dan lof.

De kinderen van Kees Populier, door J. M. Selleger-Elout. Den Haag, Servire.
1936.
Mevrouw Selleger-Elout schrijft een eigenaardig soort kinderboeken. Zij spelen in
milieu's, waarin de meeste kinderboeken niet spelen, ten minste niet, indien er, gelijk
bij mevrouw Selleger-Elout het geval is, gestreefd wordt, naar een realistische uitbeelding
van het betreffende milieu.
De vraag, die zich naar aanleiding hiervan voordoet, is deze : Zullen kinderen uit een ander
milieu geboeid worden door de schildering van toestanden en gebeurtenissen in een
arbeidersgezin, of zullen zij zich in een dergelijk gezin niet kunnen verplaatsen, omdat
zij er niet mede in aanraking zijn geweest ? Voor het meerendeel der jeugdige lezers
zal, als wij ons niet vergissen, gelden, dat zij geen innerlijk contact met dit hun vreemde
milieu kunnen krijgen, omdat het hen door hun eigen ervaringen niet aanspreekt.
Zoo moet als conclusie worden vastgelegd, dat de beteekenis van een boek als het
onderhavige niet gezocht moet worden in zijn populariteit. Er is een bepaalde groep van
kinderen, voor wie een verhaal als „De kinderen van Kees Populier ", groote bekoring
zal hebben, doch deze groep is niet omvangrijk. Zij bestaat slechts uit die jeugdige lezers,
die de gave hebben ontvangen om zich snel in een hun vreemde situatie te kunnen verplaatsen. Bij kinderen is uiteraard deze gave nog zeldzamer dan bij volwassenen. Doch
niettemin : zij bestaat. En het is goed, dat er boeken geschreven worden, die de ontplooiing van een dergelijke kostbare gave stimuleeren.
R. H.
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Korte schets van de ontwikkellng der Nederlandse letterkunde, door
w. L. M. E. van Leeuwen, derde bijgewerkte druk. Uitg. : J. B. Wolters.
Uitg. Mij., Groningen, 1936.
Wie zich in korten tijd orienteeren wit omtrent de ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde heeft aan dit boek een voortreffeI ij ken gids. Het geeft een objectieve opsommi ng
van de voornaamste stroomingen en figuren. Slechts waar het in bijzonderheden afdaalt,
dient het met groote voorzichtigheid te worden gebruikt. De schrijver blijkt dan.
nogal eens of uit verkeerde of uit ontoereikende bronnen te hebben geput.
Een frappant staaltje hiervan treffen wij op biz. 146 aan, waar de voornaamste tijdschriften de revue passeeren. Van "Opwaartsche Wegen" heet het daar : "Hierin zoeken
de jonge Protestanten naar een nieuwe christelijke litteratuur, die de Reveilrichting
(I R.H.) zal voortzetten". Dat Van Leeuwen zoo onbevangen dit zinnetje neerschrijven
kant doet vermoeden, dat hij al een bijzonder slechten kij k heeft op datgene wat tegenwoordig in onze kringen aan de orde is. Trouwens zijn behandeling van de Protestantsche
Letterkunde in "Drift en Bezinning" deed wei iets dergelijks vermoeden. "De Werkplaats"
wordt daarna gekarakteriseerd als een tijdschrift, dat "zeer nadrukkelijk de eisch stelt
der christelijke strekking". Met aile respect voor de wijze, waarop ons zustertijdschrift
de redactie voert, dient echter te worden vastgesteld, dat een dergelijke opmerking
geheel bezijden de waarheid is, gelijk ieder, die onbevooroordeeld tegenover deze
dingen staat, zal hebben kunnen constateeren.

Enkele Garven, door

J.

A. H. Verkuyl. Uitg. : W.

J.

Thieme & Cie, Zutphen,

1936.
De titel is eigenlijk al voldoende als karakteriseering van deze rijmen. Ten overvloede
nog dit specimen (pag. 41) :
Afscheid
Treinen rijden door de
van ons af en naar one;
Ook mijn meisjes lieve
wuifde mij een afscheid

landen
toe.
handje
toe.

'k Rijd aileen langs de fabrieken,
waar 't nu zonnig, eenzaam is.
'k Hoor er je stem neg, hartediefje,
dat mij mijn troost en leven is.
enz.
Hoe diep is het meisje te beklagen, dat aldus lastig gevallen wordt I Er is maar een
geneeswijze voor Verkuyl: opzending naar het Vreemdelingenlegioen (hoewel, er is
misschien nog rauwer werkelijkheid te beleven) met de bepaling, dat hij nooit meer
den schijn zal aannemen poezie te schrijven. Maar misschien zou hij ook zonder dat
kunnen nalaten ons zijn papieren bloempjes aan te bieden, in garven, in tuilen dan wei
in bloempotten.
Per slot. dit boekje is ontzaglijk gevaarlijk voor jonge menschen. Want na het vaorlezen
van deze slappe kost zullen zij zeker naar iets sterk gepeperds grijpen.
o uitgever, is het U dan te veel moeite een goed adviseur er op na te houden, die U
er voor waarschuwt zoo'n royale uitgave op te vullen met zulk slijmig rijmsel?
G.K.

G. KAMPHUIS

CICERO'S DOOD
Aan P. Tollenaar
„Zet hier mijn draagstoel nu maar neer ", zei hij
en wenkte naar zijn laatste trouwe slaven.
achter 't park glansde zon op zee ; doodsraven
omkringden hem krijschend, steeds dichterbij.

„o eens nog u, senaat en volk van Rome,
te bannen in den hartstocht van mijn stem !"
hoe eenzaam is het hier
zal Caesar hem
(ach, vriendschap !) eindlijk niet nog helpen komen ?
de wind beweegt zachtjes zijn dunne haar.
daar kraakt een struik -- vaart stremt tot vragend kijken
is dit de man, wiens woord eens 't volk deed wijken?
een grijsaard, die met doelloos vaag gebaar
aa rz' l e n d het zwaard afweert onder 't bezwijken
zijn toga brengt een bloem bed in gevaar.
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JAN H. DE GROOT

FEBRUARI
Des morgens slaat een vink het eerste zanggeluid
Klinkklaar door 't wild gebrei der afgejaagde bomen.
Twee crocusknoppen zijn tussen het grasvuil uit
paars van de kou en maagd' l i j k preuts omhoog gekomen.
Er is iets onvertelbaar heerlijks in de lucht
Een mild moment van zon tussen de regenstromen
en vlagen storm, die met een nieuwe vlucht
van potloodblauwe wolken zijn omlaag gekomen.
Een m itrai l leervu u r hagel op de vensterruit
breekt toch niet meer 't verbond van luisteren en dromen.
Eén crocus ligt kapot,...... maar in een pauze tuit
hardnekkig 't hoog geti n k van vinken in de bomen.
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ARTHJO MARJA

SOLDATENGRAFSCHRIFT

Uit blanke sneeuw bloeien de anemonen,
een kind heeft spelend zijn hart stukgeweend,
voor ons, die aan de koele bronnen wonen
zijn dageraad en schemering vereend.
Dit blijft: Waat'ren die aan de rots ontspringen,
maanlicht, dat naar vrouwen en liefde dingt,
herfstwinden die langs gouden vruchten zingen,
het graf waarop een krekel sjirpt en zingt.
Velen voerden met vaste hand hun teugel,
de roem van duizend slagen is verwaaid,
— van heldendom rest een verweerde heuvel
waarop rood als een vlam het onkruid laait.
Kong-fu-tse.
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M. TER WALLE

AVONDMAAL
De witte baan van 't ster-bezaaid damast
Bedekt in strakke lijn de ruwe schragen,
Waardoor het zware zilver wordt gedragen
En houdt de schaarsche zonneglimpen vast.
Boven de schaal breken de handen fijn
Het brood, dat Gij ons geeft, de dagel i j ksche disch
Maar nu gewijd door de gedachtenis
En de genade, die ons aanneemt zoo wij zijn.
Wie zijn het, die mij brood en wijn straks geven?
O Heer, Gij, Die nooit maakt' een onderscheid,
Geef, dat mijn hart ook na Uw disch bereid
Zal zijn met hen als broeders saam te leven
Met gindschen mensch, die m' onverschillig laat
En ook met dien, dien 'k in mijn binnenst haat.
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JOH. VAN HULZEN

BEGI N
Ze gingen op een winterdag. Het was bitter koud. Toen de besneeuwde duinen in de
nevel van het vaderland geweken waren, gingen Herman en Jeannette zeeziek de hut
in, lieten de uitkijken naar mijnen en duikboten speuren en gaven- zich over aan den
schipper naast God.
De schroeven stampten in kalme draf. Herman luisterde er naar in zijn couchette en verzuchtte : „Coen, Coen, Coen — wat ga je met me doen." —
,,Met de salonboot naar Mannheim," lachte Jeannette door haar narigheid heen en mikte
een schil van een sinaasappel naar de andere couchette — raak.
„Dank je lieveling," sprak de getroffene, „maar werp me ook een schijfje toe."
Het bleef niet bij schijfjes, ze bekogelden elkaar met zwemvesten, argloos. Tegen de
gesloten patrijspoorten plensde het opstuivende Noordzeewater.
„Klets ! wat gaat dat lekker," zei Jeannette.
Zalig de onwetenden. Twee grote kinderen op hun wereld - huwelijksreis voeren rakelings
langs een verdwaalde mijn. Die lag even onder de waterspiegel als een vuist van de dood.
Ogen van loerende periskopen zagen het deinende, nachtverlichte hotel na. Op de brug
van de C o e n stond een zeeman twee etmalen zonder slaap, met de zorg van drie
honderd zes en dertig mensen, waaronder veel kinderen. Boven hem waren 's nachts
de sterren, Gods eigen gidsen. Beneden in de hut speelden en sliepen Herman en Jeannette, zorg- en schuldloos.
Een reis van vijf en vijftig dagen, langs Spanje, de Canarische eilanden, om Afrika naar
de Oost -- wat was dit begin glorieus. Bij de evenaar werden ze gedoopt — wat was
deze ganse reis anders dan een onderdompeling in levensvreugd en weelde, waarvan men
zelfs in droom het bestaan niet wist ? Dit werd hun in de schoot geworpen, plotseling ;
het schoolmeestertje van twee en veertig gulden, het stro-soldaatje reisde eerste klas
en werkte menu's af van veertien gangen. Alsof het zo hoorde !
Durban zagen ze — en hadden er voor het eerst heimwee. Want daar draaide in de cinema
een film van Marken met vissers en hooi en weilanden. „Ach" — zei Jeannette, -- „Marken
heb ik nog nooit gezien."
Verder voeren ze over de Indische Oceaan, veertiendaags traject van hemel -en-zee. Die
lag spiegelglad en gespannen te blikkeren onder zonnebrand.
Toen Sabang, Singapore, Baravia. Daar moesten ze het trouwe schip, laatste plek van
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Hollands grond, verlaten en werden 's nachts opgenomen in een hotelkamer en kropen
vermoeid achter de klamboe, waaromheen de muskieten gonsden. Even luisterde Herman
naar het getjitjak van de muurhagedissen, — een kop vol zorg voor de morgen.
• Welterusten, jongen. We zijn er." En Jeanette kuste hem teder.
Toen sliep hij in, als een gekoesterd kind.
's Morgens ging hij, naar de costumen ende gebruicken dier tijden, in het zwart naar
het Departement. Dat lag van verre kolossaal en wit, van nabij had het moede muren.
Herman Volkerts zat op een bankje te wachten. Duidelijk zag hij een grote draak liggen
over de trappen, gangen en kantoorvertrekken : de draak der bureaucratie.
Klerken, papier, kasten archieven — en rust, almachtige rust. Dit was de poort van inen uitgang van alle Besluiten. Hier was de machtige, onzichtbaar, want onpersoonlijk,
die de ganse scholenkaart van Nederlands Oost-Indië tussen Sabang en Fak-Fak overzag
en mensen plaatste en overplaatste, om narekenbare of onnaspeurlijke redenen.
„Dit is het oude paleis van Daendels," fluisterde iemand naast hem. Dat kon wel — de
trappen waren diep uitgesleten.
Volkerts was niet meer dan een figuurtje, dat gereed zat om zich uit te leveren op genade
en ongenade. Waar was zijn moed gebleven ? Die Inlandse oppas met het leitje was een
machtig man. Gaf hij een wenk, eerbiedig, dan kon je binnen. Volkerts wachtte, klein
en doornat. De deur was breed. Daendels-paleisachtig breed. S e c r e t a r i s stond er.
D i r e c t e u r was een andere deur. Daar kwam niemand in. Volkerts zag eerbiedig
naar de vorstelijke letters : Onderwijs en Eredienst. Dat was één. Onderwijs was eredienst.
Als er herendienst gestaan had, was het Volkerts ook duidelijk geweest. Duidelijker dan
het geloof in zijn koffers en kisten, die ergens in de buurt van Priok moesten zijn.
„Toewan Pol kers......"
Nog nooit had hij zijn eigen naam zo goed verstaan.
Een vorstelijk vertrek — of was het eenvoudig ? Volkerts onderscheidde niet meer. Een
vriendelijk man achter de schrijftafel stond op, noemde zijn naam.
„Gaat u zitten, mijnheer Volkerts, goeie reis gehad ?"
„Een prachtige reis, mijnheer. En zo lang."
„Ja, u heeft al meer van de wereld gezien dan ik -- Kaapstad, Durban. En is uw vrouw
de reis goed bekomen ?"
„Dank u, uitstekend, mijnheer."
„Mooi. Ja, uw standplaats weten we nog niet. Heeft u bijzondere wensen ?"
„Neen mijnheer, alleen — als het mogelijk is, niet onder een ambulant hoofd."
Een lach vol begrijpen. „Zó rijk zijn we hier niet. We zijn hier wat achterlijk, mijnheer
Volkerts."
Dat was een pak van zijn hart. Het onderhoud was geëindigd. Hij zou het besluit van zijn
plaatsing wel thuis krijgen. Nu wist hij nog niets. Zijn boord was een nat vel toen hij
in het hotel kwam. Hij baadde zich en trok een wit pak aan. Jeannette hing zijn jacket
te drogen aan een lijn. Toen ging ze op een lange rottanstoel liggen, achter een zonzeil.
Daar buiten trilde de hitte van de tropendag. Stil zaten ze nu. Een blinde bedelaar met
een kind schoof tastend door het tuinstof.
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„Je bent toch wel goed, Jeannette ?”
Ze glimlachte geruststellend, maar mat. Ze had pijn in de oksels, buitjes — een begin
van een abces zag Herman er. Ze had verhoging en dorst. Vrees was er nu in Herman.
Ook verwijt. Hij overdacht de mogelijkheid met de C o e n kalm terug te gaan. Voor
derde-klas-passage had hij zeker geld genoeg. Jeannette zag hem zitten, kijkend als een
verloren man, en nam zijn hand. „jongen, het is niets bijzonders. Dat komt in orde.
Overhoor mijn woordjes maar."
Jeannette was aan boord al met Maleis begonnen en kende er al veel meer van dan Herman,
die er geen taal in ontdekken kon. Hij nam het woordenboekje.Toen hij aan het woord
p a k e a n was, schrok hij : hij had maar drie pakken ! Hij moest er tien bij hebben.
Minstens. „Ik moet direct naar de passer, Jeannette."
„Dan ga ik mee." En of Herman zei, dat hij het alleen wel kon opknappen en dat ze
thuis moest blijven -- Jeannette ging mee, om stof uit te zoeken, te dienen met raad en
advies, --- het woordenboekje als haar schild en wapen. Ze slaagden voor zeven gulden
vijftig per pak. Ze kochten er koffers bij, want al het winter- en Hollands ondergoed
was niet meer te bergen, en gingen in een karretje naar huis. Toen Jeannette met Hermans
hulp de koffers had gepakt, ging ze naar bed met hoge koorts.
De Indische hotel-dame, door Herman in wanhoop geroepen, kwam hen opbeuren. Ze
had kassian met mevrouw. Altijd in begin veel soesah met klimaat, ja ? Later gaat wet
beter. Ze zou terong blanda klaar maken voor mevrouw, erg fris en lekker, ja ? Troostrijk
was haar bemoedigend woord en groot van goedheid. Maar ze liet intussen niet na een
dokter op te bellen. Die kwam en vond de okselabcessen rijp genoeg, om er in te snijden.
Jeannette had veel pijn en dikke tranen gleden uit de ooghoeken op het kussen. Met een
bloederig verband, een recept en een contant-betaalde rekening van tien gulden bleven
Jeannette en Herman in de hotelkamer achter.
De dag kroop naar de avond. Een plasregen hield het erf blank. Hij druiste dof-dreunend
op het zinken dak. Een kei-harde gramofoon van een gast, enkele kamers verder, krijste
er doorheen als een schaterende duivel. Jeannette lag in het grote, holle bed te transpireren
van een koortstemperend middel. Als Herman bezorgd bij haar kwam en door de klamboe
keek, glimlachte ze.
Na twee dagen kwam er een oppas met het besluit : benoemd tot onderwijzer derde
klas (dat was zijn rang) aan de Hollands-Chinese school te Bandjermasin. Jeannette lag
in de lange stoel, nog in verband. „Bandjermasin ? -- Bandjermasin ? Weet jij dat.
Jeannette ?"
Ze wist het niet. Herman zei : „Verdorie — ik weet het !"
„Zeg het dan ?"
Hij ging er bij zitten, onder de indruk en zei : „Het is niet op Java. Ik weet het niet."
Hij was verlegen. Hij was geslaagd voor zijn hoofdacte......
Een gast wist het. „Op Borneo. Flinke plaats." Een kaart werd er bij gehaald. Rivieren,
delta's, een naam, die op het besluit stond. Dat klopte dus. Of het warm was. ,,Warm,
mijnheer ? In de Oost is het overal warm. Daar -- daar is geen waterleiding — wat malaria.
En geen last van wintertenen en een kruik in bed is niet nodig."
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„Geen water ? Er zijn toch putten ?”
„Neen mijnheer. Regenwater. Dat geeft de hemel."
„En als het niet regent ?"
„Het regenwater bewaren ze in martavanen."
„In wat ?".
• ln grote vaten. Och mijnheer," zei de gast, die de verontrusting bij zijn mensen zag.
„het beste is, dat u zelf gaat zien. Dan valt het mee -- of tegen."
„Maar ik laat het er niet bij zitten. Ik ga naar het departement om een andere plaats te
vragen. Dat is geen werk, jonge mensen, kersvers uit Holland, met een zieke vrouw, naar
zoon wateroord zonder waterleiding te sturen. Daar is geen land achter. Dat is -- dat
is een wildernis, mijnheer ! En dat noemen ze Europees onderwijs !"
Jeannette raakte er van onder de indruk. De genezende okselwonden prikten nog onder
het verband.
„Nu — een wildernis is het niet. Het is een residentiehoofdplaats."
„Woont dáár een resident ?" riep Volkerts met het diepste ongeloof.
„ja zeker. Er is ook een garnizoen. Veel Chinezen — veel handel. 0 mijnheer, u boft nog."
Volkerts vond dat boffen weinig minder dan hoon. Een Chinese school bovendien. Het
was fraai ! Hij voelde veel voor desertie. Met de C o e n terug. Hij weer als gemobiliseerd
soldaat naar de grens. Jeannette weer naar het Breukelse schooltje.
„Wat moet je dan met je dozijn witte pakken doen jongen" ?
„Maar ik ga niet, Jeannette, ik vertik het. Trouwens, we kunnen niet. Je bent ziek. Ik
zeg gewoon, dat je ziek bent en vraag — Bandoeng of zo. Afgelopen."
Jeannette sloeg een muskiet, die zich bedwelmd had aan het Neerlands bloed van haar
blote arm, te pletter en veegde het bloedvlekje weg. Wat een geluk, dacht Herman, dat
die beesten niet vijfmaal zo groot zijn ! Er bleef niets van je over. Hij keek er nochtans
met argwaan en ergernis naar. Eén zo'n beet kon potdorie al malaria worden. Hij zat zelf
vol jeukbulten. Wat een wereld ! Zijn hele Indische avontuur was een zeldzame stommiteit,
meer — het was catastrophaal. Hij zag jean nette's graf gedolven. Het zijne kwam er niet
op aan. Hij had het verdiend. Dat een stomme Hogevener- koloniaal er om het handgeld~
invloog, dat nog daaraan toe — maar hij had moeten begrijpen, dat ze niemand de dienst
uit lieten gaan, of er was iets aan los. De personeelsnood hier was hem de klaarste zaak
ter wereld. Alleen ezels als hij vlogen er in. Nu begreep hij ook die vriendelijke ontvangst
op het departement. En dat informeert naar de toestand van zijn vrouw ! Het is bij het
geraffineerde af. Heeft u nog bijzondere wensen ? Geen ambulant hoofd, had hij gezegd.
En dan lachen. Bandjermasin ! Daar was een ambulant hoofd ongevaarlijk bij. Dat was,
nog erger dan — de Graaf! 1
„Herman, informeer eens, hoe we er moeten komen ?"
„lk denk er niet aan. Ik ga niet. Ik ga morgen naar den directeur. En als dat niet helpt.....''
„Naar den Gouverneur-generaal."
„Desnoods. Maar dit is geen werk. Ik vind dat niets om te spotten. Jij schijnt er nog schik
van te hebben. Wat ga je doen ?"
Jeannette stond op, hield de hand onder de oksels. ,,Ik? Ik ga naar Bandjermasin. Hek)

1)
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Zijn laatste ambulante patroon.

wielers, salonboten, Venetië -- zei die mijnheer. Aber -- ik ga eerst naar het departement
naar de mogelijkheid van een anderen reisgenoot informeren."
Herman ging zijn zaken afwikkelen, alsof hij zijn eigen verbanning voorbereidde. Reisopdracht, plaatsbespreking bij de K.P.M. voor de bootreis Soerabaia—Bandjermasin. Voorshot. Geld genoeg. Hoeveel, mijnheer ? Drie maanden. Alstublieft --- zes honderd gulden.
Je wist niet, waar je het bergen moest.
„Bagage van de C o e n ? Die sturen we door. Erg eenvoudig. Komt terecht." Alles kwam
hier terecht. Net als in dienst. Dat was eenvoudig ! Ze beduvelden je, waar je bij stond.
Volkerts was overtuigd, dat er geen spat van terecht zou komen. Er was n.b. geen ander
adres op dan zijn naam en — Batavia. Hoe kon dat ooit in dat krokodillen — en apenoord terecht komen ? Alleen Jeannette geloofde het. Die geloofde alles. Die ging naar
Venetië ; de uitgeholde boomstammen met Dajakse wilden — hij herinnerde zich heel
goed de illustraties uit zijn aardrijkskundeboeken voor de hoofdacte — waren voor
Jeannette gondels. Die delta- modderkreken werden voor haar de maanovergoten grachten.
De drab-scheppende hekwielers van Baritoe waren de salon boten van Lek en Rijn. Ze was
onnozeler dan een kind. Die Chinese school was bevolkt met kinderen van de koopmannen
van Venetië. De paleizen langs de grachten, de wijnheuvels ontbraken er nog maar aan.
Hij kwam thuis met een aangegroeid archief in zijn actetas. In zijn hoofd tolden veel vergeten dingen, die hij toch afgehandeld had. Zijn helmhoed stond scheef, te groot. Het
was het enige uitrustingstuk, dat hij zonder Jeannette had gekocht. In de kamer lag
Jeannette geknield voor de koffers, opbergend naar behoren de twaalf pakken en het
wasgoed, met oordeel sorterend wat nodig was voor de reis van een kleine week en
wat gemist kon worden. Ze was koortsvrij, maar de abceswonden waren nog lang niet
genezen ; ze zei echter, dat ze niets meer voelde.
Des avonds gingen de koffers naar het station. 's Morgens vroeg — het was nog duister —
vertrokken ze en zagen die dag de Preanger vanuit de trein. Ze zaten als twee verwon
kinderen, telkens opnieuw verrast door de schoonheid van het gebergte, het plotse- -der
linge uitzicht op hoogvlakten vol sawahs, die lagen te spiegelen in zondoortrilde nevels.
De dessa's lagen verdoken tussen de wilde en onvervalste pracht van verwaaide bamboebossen en zwaar-gekroonde palmen. Het landvolk, mannen, vrouwen en kinderen, wadend
in modder van rijstvelden, stonden naar het voortdenderende treinmonster te kijken,
lachend of ernstig. Karbouwenkudden lagen met naakte jongens te baden in de kali. Dessaschooltjes zagen ze, houten gebouwtjes van drie lokaaltjes met half-open wanden, vol
Inlandse jeugd. En Volkerts zag ze met bijna weemoed na : waarom bergen ze mij hier
niet ergens op. Dit is schoon en goed --- en dit werk heeft zin.
„Dit is toch heerlijk, Jeannette. Zouden we hier ooit kunnen komen ?"
„We beginnen pas. En de Oost is groot."
Die dag reden ze verder door berg- en laagland, waren zwart van stof en roet en overnachtten in Djokja. Hotel. De dag daarop naar Soerabaia. Het was heet en lang. Hotel.
De volgende middag zochten ze een uur en langer naar de kleine K.P.M.-boot voor Borneo.
Die lag op de rede. Een laadprauw, opgeperst met volk en Inlandse lading hobbelde hen
naar de schommelde valreep. Er was deining. Als de valreep in zijn laagste stand was,
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moest je hem grijpen er er op springen. Een dlkke Indische dame tuimelde bespottelijk
in Hermans armen, maar ze lachte nlet, Ze werden afgezet door weigerachtige, brutaalovervragende koelles, rauw Inlands havenvolk. Oit was de grootste havenstad van
N.O.lndie.
Pas het stukje eerste-klasdek van de boot gaf wat rust en reinheid .
..Is dit een haven 1" vroeg Yolkerts aan een medepassagler, die met een glas vatbier
bij de reling zat.
"Oit moet er een worden - de haven komt daar.' Hij wees naar een moeras van horizon
tot horizon, met stippen van baggermolens en mensenmieren. En de voile middaghitte
stond er op te trillen.
"Wordt dat - een haven 1" fluisterde Volkerts met ongeloof en bijna angst.
"Over drie jaar is hij klaar. Met kaden, gebouwen, loodsen, toegangswegen, trams, treln,
de hele bliksemse boel, Het werd tijd...
Toen haalde Volkerts de kam door zijn natte haar, riep voor het eerst hard en gebiedend
als nimmer tegen een dekbediende : .Djongos, bawa satoe glas bier!" "Saja, toewan I"
En de bediende V'OOg. Volkerts' borst zwol, Potverdorie ! tot het volk, dat z6 iets kon uit een moeras een wereldhaven halen, behoor i k ! Siet en considereert
wat schreef
Coen ook weer? Wat deed het er toe! Maar het zal waarachtig wei gaan ! Hij stak een
sigaar op en zeit toen Jeannette bij hem kwam staan : "Zie je dat daar 1" Breed was zijn
gebaar.
.,Wat 1"
.Dat moeras, die zee ?" Jeannette knikte vragend.
.. Daar komt een haven. In drie jaar. Het werd tijd." Hij wou zijn duimen in de armsgaten
van zijn vest planten, maar rnerkte, dat hij een toetoepje aan had. Hij trok zijn jas recht,
drank zijn glas bier feeg, achter elkaar, zodat Jeannette's mond er verbaasd van openging.
Toen ging hij zich aan den kapitein voorstellen.
Twee dagen zee, waarvan een dag zeeziek. Toen werd de blauwe zee grijs. geel, bruin,
drabbig en vol drijvende plantenvlotten. De kust van Borneo. Riviermonden, overal.
Waar, hoe kon een zeeschip hier weg vinden 1 Was daar nog wat achter ? Het moest wei.
Je leerde hier gelovig zl]n,
Ze vaeren de Martapoera op, een kali, dwars door vloedbossen, rnoeraskreken, aerwoud
vol krijsend apenvolk, slorne krokodillen, loerend, roerloos op de oevers, prauwtjes met
bijna bloot, zwart volk, paaldorpen, sliertende takken Jangs dek en rellng
Een zeeschip
voer rakelings tangs oevers met apenkolonies. De schroef sloeg at baggermolend door
het Martapoeradrab en nochtans bleef je vlot varen, wenden, draaien en manoeuvreren
met de zekerheid van een kinderspelletje naar - het moest wei - Bandjermasin.
Jeannette proestte het ineens uit vanwege Hermans gezicht, spiegel van weergekeerde
verbann ingsvrees.
..Wat valt er te lachen 1" vroeg hij met begrafenisklank.
"Venetie..... .' Verder kwam ze nlet, hield zich gierend aan hem vast en gaf hem een klap
op zijn wang. Maar hij lachte niet.
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Havenherrie. Hoe was het bestaanbaar, dat er nog iets achter lag 1 Een rivier, krioelvol
tambangans, boten aan de kade, ook zeeschepen. Geen karretjes, geen paarden. Toen
Volkerts naar een taxi vroeg, keek men hem eerst stom aan -- daarna lachte men hem
met wijde bruimond uit.
Ze leverden zich over aan een tambangan, rank en wie belend. Een Hollandse roeiboot
was er een slagschip van watervastheid bij. De koffers gingen er warempel nog bij in. Zij
maakte zwaar slagzij, als je ging verzitten. Ze zonk niet. Dit was voor Volkerts een zaak
van Hogere bescherming.
Het hotel was van hout. De hele wereld was hier van water en hout. Over planken met
water er onder ging je naar je kamer. Die had een vloer met beweging en kieren. Daardoor
zag je iets glimmen --- water. Er stak groen door --- plantengroei. De wandhagedissen hier
waren groter, donkerder en vetter dan de beschaafde muurgasten in Batavia. Er stond
een bed, ver en oud. De klamboe kon nimmer wit geweest zijn. In de aangrenzende kamer
zat een Hollands meisje van twintig of zo. Ze zat te schommelstoelen en te waaieren in
het voorgalerijtje en knikte, met een lach zoekende naar Jeannette, die vriendelijk goedenavond zei.
Het was laat. Ze aten en sloten de kamer, maakten de gaten in de klamboe met spelden
dicht en begonnen daarna met de zuivering van de klamboe van binnen, want er zaten
veel muskieten in. Herman was er als de dood voor en vond er vlooien fatsoenlijk volk
bij. Ze kropen op hun knieën door het bed, speurend naar geniepig-verstopte muskieten
in duistere klamboeplooien. „Ha loeder —" siste Herman wraakgierig, als hij er één ontdekte, „licht bij, Jeannette." Hij probeerde ze eerst te vangen als vliegen, tot hij merkte,
dat hij niet opschoot en kreeg toen pas routine in het doodslaan tussen twee langzaam
naderende handen. Hij sloeg zijn handen rood. Ze telden eik verplet ondier. Tot veertien
telden ze en kregen woorden over elks aandeel. Herman had er negen, Jeannette vijf.
Maar zij had ook bijgelicht.
's Nachts werden ze wakker. In de aangrenzende kamer snikte iemand luid. Jeannette
fluisterde : „Hoor je dat ?"
„Het is een vrouw."
„Dat meisje."
Ze luisterden er naar met machteloos mededogen. Tot het schreien verstilde en er niets
was dan het gedreun der vorsen in de regen-tropennacht.
Toen Herman Jeannette weder welterusten kuste, sprak hij : „Wat moet het hier alleen
zijn. -- Wij zijn tenminste samen, lieveling."
Zij fluisterde met bonzend hart : „Sinds een week niet meer, mijn jongen. We zijn -met ons drietjes."
,

Het leven versmalde. Een Indische kotta is klein, al zijn er grote huizen tussen, -- er zijn
veel eenzamen en nog meer te gemeenzamen. leder heeft „kennissen ", die noemen elkaar
zeer spoedig bij de voornaam. Dat is dik-aan, ook dik-af en dan groeten ze niet en dat
duurt soms heel lang. Zonder kennissen te zijn, is iets als een vonnis. Men heeft ze nodig
om te bridgen. Zonder hen kun je niet in de soos komen of een avondje uitgaan -- meent
men. Kennissen horen bij je toilet, ze moeten dus ook bij je passen. „Je kunt niet met
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iedereen omgaan." Neen, dat kan niet. Er zijn milieus, nietwaar. —
Volkerts en zijn vrouw brachten, eenmaal geïnstalleerd en ingelicht door zijn ervaren
collega Meerburg, hun verplichte bezoeken. Er waren zeer taaie bij en je mocht het ook
dan niet te kort maken. Er werd vrij veel kwaad gesproken, hoe gaat dat -- en Herman
en Jeannette leerden spoedig zwijgen. Volkerts maakte een geweldige fout ; in die tijd
tenminste was het ernstig. Hij verbrak n.l. éénmaal de usantiële volgorde der bezoeken,
door éérst bij een onderwijzer van de Europese school een visite te brengen, daarná vroeg
hij bezoek aan bij het hoofd dier school. Deze gaf belet, om een gezochte reden. Meerburg
lichtte Volkerts in en ried hem, om nogmaals een bezoek aan te vragen. Dan zou het in
orde zijn. — Volkerts vroeg Meerburg den beledigde mee te delen in rein Hollands, dat
hij op het dak kon gaan zitten. Dit werd door het gepikeerde schoolhoofd beantwoord
met niet groeten. En zo bleef het. Volkerts' patroon, Zuurbier, had er plezier van, want_
hij had zelf hevige kwestie met de „Europese school." Zo lagen de dingen hier. En het
leven versmalde.
Bij het ontvangen der contra- bezoeken deed zich een onaangenaam incident voor, dat
Jeannette zich nog al aantrok. Ze kregen een onderwijzeres met haar verloofde, een
ouden kapitein van het Indische leger, op bezoek. Dat was een vrij ruwe klant, die beter
met de klewang dan de degen kon omgaan en meer in de rimboe dan in een geordend
garnizoen thuis was. Zijn eerste vrouw had hij door de dood, zijn tweede vrouw door
een echtscheiding verloren. Zijn kinderen waren in Holland. Zijn gouden kraag was foetsie :
hij had een kettingganger in een woede-aanval mishandeld en kakkerlakken noch witte
mieren eten een „conduite" op. Nu probeerde hij zich te troosten met een onderwijzeres
van vijf en twintig, die vreesde onopgemerkt te zullen blijven. Haar aanstaande was hardhorend. Er werd aldus luid gesproken, om niet te zeggen geschreeuwd. Jeannette was
dit niet gewoon, Herman wel, want die had met een dove kostjuffrouw omgegaan. Als
Jeannette iets opmerkte, kreeg ze van den kapitein antwoorden, die kant noch wal raakten.
„Een zeereis van vijf en vijftig dagen met zooveel mensen is op de duur vervelend," zei
Jeannette, om iets te zeggen.
„O hou op, mevrouwtje," trompette de kapitein, „vervelend zegt u ! al die visites gaan
je de keel uithangen ! Meters, mevrouwtje !" En de kapitein gebaarde hoe ver.
Het was ieder der vier aanwezigen naar het hart gesproken, maar als gastvrouw zo iets
te horen, is toch lichtelijk gênant. Ook de onderwijzeres werkte veel met haar waaier.
Na de lange dronk werd een korte aangeboden.
„Een portje, Samos — of een likeurtje......" Jeannette telde op haar vingers het buffet af.
•,Graag een paitje, mevrouw."
Het was niet aangeboden. Jeannette had het niet in huis. De begroting......
„Een portje, zegt u ?"
„Ja, mevrouw, een paitje."
„Het spijt me, ik heb het niet," — zei Jeannette timide.
„Wat zegt mevrouw Volkerts ?" informeerde de krijgsman bij zijn aanstaande.
„Mevrouw vraagt, of je port wil !" altte ze zwaar.
„Neen, dat weet je toch, -- port ! die zoete rommel. Pait zeg ik," Hij bleef zijn bittertje trouw.
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„Die is net op !” schreeuwde ze te hoog Lachend.
:,Op ?" Hij overzag de situatie eindelijk. „O geef u me dan maar een biertje."
Het was er niet. Van honderd veertig gulden kun je toch geen gesorteerd drankbuffet
arrangeren ! Bier was één gulden de fles ! Volkerts kreeg een hoofd als vuur. Jeannette
werd nerveus.
„Geeft u me dan nog maar een splitje," zei hij ontfermend en mikte zijn sigaret de tuin
in. En Jeannette bestelde den d jongos : drie port en één whisky-soda. De laatste was zeer
slap en de kapitein dronk ze met tegenzin. Om kwart over acht waren ze weg — dat was
zeer vroeg. Toen vielen de eerste woorden tussen Herman en Jeannette en ze waren voor
het eerst eenzaam.
Traag gingen de dagen langs het nieuwe huisje aan de Achterweg. De avonden lagen er
omheen, drukkend, als een oude wal om een stad. Om zes uur 's morgens werden ze geklopt door den huisjongen, stuursen Bandjerees, immer op tijd. Hij klopte hardvochtig
en hardnekkig, luisterend tot hij j a hoorde. Immer moe begon Jeannette de dag, sloeg
een kimono om, waggelde slaapdronken naar de achterdeur en opende die. Dan deed de
jongen de rest. Ramen en deuren werden open geworpen, de zon vulde het huis. Herman
liet zich altijd nog eens door Jeannette roepen. Dan stond hij pas op, schoof met tegenzin
naar de badkamer, huiverig voor koud water, want hij was Hollander.
Om half zeven, aan het ontbijt, stond de zon reeds te spijten en te branden tegen de
wand, die gloeide. Als om zeven uur Herman naar school was, was het zeer stil in huis.
Na het uitgeven van de ingrediënten voor de keuken, liep het werk vanzelf. Toezicht
bleef nodig, echter niet te veel, want dan kon de Bandjerees niet voort. Waar was Jeannette's dagvulling nu ? De morgen was zeer lang — om half twee kwam Herman pas thuis.
Ochtendvisites brachten de dames elkander hier. Jeannette kwam er zelden toe, — tijd
doden was een opgave, die haar niet lag. Het kind — het kind was haar enige verwachting
en mogelijkheid. — Onbestemd verlangen naar het innig-eigene en diep-vertrouwde hield
haar soms uren aaneen bevangen.
Het kwam over haar op één der eerste morgens in haar huisje. Ze streed er tegen, telkens
bezigheid en afleiding zoekend — het keerde meedogenloos weer. Ze zag naar buiten.
De hitte bewoog op het wegje en het klapperland voor het huis. Het was het land der
vreemdelingschap. Hier was nog niets vertrouwds. De baboe en de huisjongen praatten,
lachten soms met elkander, maar met haar niet. Zij trachtte de muur te doorbreken en
deed, wat een kind doet, als het voor het eerst tussen enkel vreemde kinderen staat, onopgemerkt. Het zegt iets — het wordt voorbijgelopen. Waarom zeggen jullie niets ? — Tussen
hen en haar was de heimweeloze wijdte, waarover geen voet kan gaan.
Na de middagrust, als de zon laag stond en iets barmhartiger was, wandelden ze langs de
rivier, waar de geweldige boomvlotten stroomafwaarts dreven naar de aanlegplaatsen
der zeeschepen. Op de vlotten stonden huisjes, niet meer dan afdakjes en leefde het
Bandjerese riviervolk. Matjes lagen er op gespreid, waarop mannen geknield te bidden
lagen. Ze bogen hun ruggen diep en lang, het gelaat bedekkend met de handen, hieven
het hoofd weer op en bogen opnieuw.
Te vesperen — ook hier. „Van de opgang der zon tot haar ondergang zij de naam des
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Heeren geloofd." Niets kon hen storen in hun aanbidding. Langs hen gingen de bevolkte
oevers, krioelden de prauwen en sloegen de hekwielers, -- op het vlot was niets dan
aanbidding.
Aan de overkant lagen de enorme huizen der Chinese handelaren, rijk en verrijkt. Op
de huisaltaren, groen en goud, weifelde kaarslicht en walmde wierook. Achter tralies
drukten meisjesgezichten, handen hielden de stangen omkneld.
Sinds Volkerts zijn vrouw had verteld, dat die kinderen gevangen zaten tot haar huwelijk,
en nog lang daarna, was Jeannette vriendelijk voor hen, als ze er langs wandelden en werd
er soms luid teruggegroet in het Nederlands : „Dag mevrouw ! Dag mijnheer !" Ze kenden
Volkerts al van zijn dagelijkse gang hierlangs naar de Chinese school. Jongere zusjes, die
bij hem in de klas zaten, doken verlegen achter de grotere weg. Kort was haar vrijheid —
soms werden ze reeds uit de vijfde klas van school genomen. Hier, in deze wijk, bood
het taaie conservatisme nog weerstand tegen het modernisme, dat uit het nieuwe China
opmarcheerde. Hoe lang zou het bolwerk het nog houden ? De kentering was er reeds.
Kort was de tropenschemer en het was duister, als Volkerts en zijn vrouw naar huis liepen
door de zwak-verlichte lanen. Dan lagen de avonduren voor hen, bij trommellectuur,
muskieten en verzwegen heimwee naar het land van wei en wilgen. Maar soms, bij het
zien van een besneeuwd of bebloesemd Hollands landschap in hun tijdschriften, gaven ze
het zwijgen op. Dan rekenden ze samen uit, dat ze al drie maanden in de Oost waren,
dat ze dus „al" over vijf jaar en negen maanden met verlof konden en ernstig overwogen
ze, waar ze het eerst zouden heengaan.
„Natuurlijk naar mijn huis," zei Herman, „dat is het dichtst bij het station."
„Maar naar de Bourbonstraat loopt een tram, daar ben je nog gauwer dan bij jullie."
Ze lieten het lot beslissen en Jeannette juichte als een kind, toen het lot haar gunstig was.
Voor Herman gingen de weken veel sneller dan voor Jeannette, want hij was opgenomen
in de arbeid van zes volle werkdagen. Hij kwam om half twee met een correctie- en administratietaak naar huis en had zich voor te bereiden op Indische geschiedenis, aardrijkskunde
en spreeklessen. Zuurbier was komen luisteren bij een aardrijkskundeles in vier. Volkerts
had de stof van de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo onvoldoende beheerst. Hij had
staan stuntelen bij onverwacht-goede antwoorden van kinderen, die kleine, hem onbekende, inplaats van grote kusteilanden hadden opgenoemd. Zuurbuur had kalm gezegd :
„U hebt het zelf wel gemerkt, mijnheer Volkerts, zonder voorbereiding kan een beginneling
als u dit werk niet." Het zou Volkerts niet meer overkomen.
Hij had veel administratiewerk voor het hoofd te doen. Hij was de jongste, had helaas een
goede hand en moest ingewijd worden in de heiligheid der voorschriften. De dames onder
bleven er vrij van. „Die hebben er geen hersens voor," zei Zuurbier, „boven--wijzersn
dien hanepoten en katteklauwen, je wordt hels van die stomme fouten, die ze maken.
U maakt er geen misbruik van -- ik zeg u dit in vertrouwen."
Maar intussen zat Volkerts uren op de tractementsstaten in vijfvoud, aanvragen van leermiddelen in viervoud etc., te pennen. Hij leerde de stroeve gang der gouvernementele
papierbeweging, der gedateerde en genummerde besluiten en circulaires kennen.
's Avonds, als de tafel in de achtergalerij met de papierlakens der administratieve modellen
was bedekt, — aan zijn blote voeten in sandalen kloven de muskieten -- dan werd hij
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soms wrevelig van dit urenvretend klerkenwerk. Het invullen der bezoldigingsbedragen
maakte hem ontevreden met zijn lot : de baas bovenaan met zes honderd vijf en twintig
gulden + tachtig, (tien procent der schoolgelden was een ook niet te versmaden emolument
der oud-gedienden) ; hij, als alles er af was, honderd veertig ; onderaan de schoolbediende
voor twaalf gulden vijftig.
„Wat een geld, Jeannette — die lui op hun maximum. Moet je Zuurbier zien."
„Is hij er gelukkiger om ? Zie er niet op," antwoordde zij.
De rustdag brak de lome gang der dagen. Op één der eerste Zondagochtenden lag Volkerts
in zijn lange stoel met zijn trommel tijdschriften en plaatjes. Jeannette zat naast hem te
genieten van zijn Zondagse aanwezigheid. Onder het huis op korte palen stond het vloedwater. Visjes en verdwaalde eenden hoorde je beneden je spartelen en snavelen. Buiten
heerste het licht, gloeiend en almachtig. De krekels deunden schril.
Toen begon een klokje te kleppen. Het kwam uit een andere wereld, vreemd kwamen
de klanken over het klapperveld. Zo had Volkerts het klokgelui gehoord op die morgen
na de oorlogsnachtwacht aan de Kempense grens. Was dit hier ook ? Op de grenzen van
oerwoud en wereld ? -„Waar komt dat vandaan, Jeannette ?"
„Van dáár — van het Duitse Zendingskerkje."
„Van de Christen-Dajaks ?"
„Daar gaan ze......
Ze zagen hen kerkwaarts gaan, de mannen in het zwart, de vrouwen in sarong en kabaja,
de kinderen 's Zondags aangedaan, de ouderen met kerkboeken onder de arm. En het
klokje klepte, luid en lokkend noodde het ten Zondag. Toen viel het stil. Er kwam muziek
door, orgel, violen en daarna gemeentezang — de oude melodie van de Russische kerkhymne van Bortniansky. Beschroomd zong Jeannette zacht mee : „Ich bete an die Macht
der Liebe......"
De huisjongen, achter, hield even op met koperpoetsen, de baboe in de slaapkamer luisterde.
Herman was in een bedehuis, naamloos en wijd als Gods hemel zelf. —
Ich bete an die Macht der Liebe — mijn God, dit was er ook hier in dit versmalde leven.
En als dit er niet was — ik ware niets. Een woord kwam tot Herman : de heidenen zullen
u voorgaan in het koninkrijk Gods. Waar kwam het vandaan ? Hoe kunnen woorden,
lang geleden eens gehoord, gaan en keren ! Daar zongen mensen, Dajaks, in eigen taal
bij eigen vioolspel, roemden in de liefde Gods in Christus, schiepen een dorre tropenzondag tot een sabbath en brachten een goede tijding uit een ver land, als koel water
voor een vermoeide ziel.
Die avond gingen Herman en Jeannette naar de Hollandse dienst in de Indisch-Protestantse
kerk. Er was een predikant, ambtenaar, ressorterend onder hetzelfde departement als
Volkerts, — Onderwijs en Eredienst. Hij had een ressort als een Europees land, maakte
dienstreizen van weken, om overal, waar een aantal Europeanen geconcentreerd woonden,
het Woord te bedienen en toezicht op de Maleise gemeenten uit te oefenen. Als hij niet
op dienstreis was, was er kerk in Bandjermasin. Zoals deze avond.
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Toen ze het verlichte kerkgebouwtje naderden, zagen zij in de voorgalerij vijf mannen
staan, vier Indo- Europeanen — dat was de kerkeraad — en één blanke, dat was de predikant.
Met wien kennis werd gemaakt.
„Dàn houden we dienst !" zei de predikant verrast en de kerkeraad knikte. „We wilden
net naar huis gaan, ziet u maar."
De predikant wees het gebouwtje in. Daar zaten twee Indische meisjes en een vrouw.
„Het heeft geregend en dan komen er geen mensen."
Het was een verontschuldiging, die door Jeannette sneller werd begrepen, dan door haar
man, want die zei : „En het is al een half uur droog !"
„Ja --- ja," de predikant zat er mee, — „maar ze lopen hier niet zo hard naar de kerk."
De raad knikte en lachte.
Of Volkerts het orgel bespelen kon. Helaas niet. Jeannette kon het wel. „Och, wilt u dan
zo vriendelijk zijn, dan hoef ik niet van de preekstoel af !" Zo werd Jeannette organiste.
Het was stellig overbodig. Als je normaal zong, schrok je van je eigen stem. Zongen de
anderen wel ? Het was onwaarschijnlijk.
Na de dienst liep de predikant met de familie Volkerts mee. Hij woonde in het hotel,
zijn vrouw was meest in Holland wegens tropenzwakte. Hij bleef op uitnodiging van
Jeannette de avondboterham gebruiken en klaagde zijn nood. Wat hem goed deed. „Voelt
u, hoe afmattend deze taak is — te wachten op mensen, die niet komen ? Als ik vijftien
zielen — kinderen er bij –i- in de dienst heb, is het veel."
Het was zo. Volkerts kreeg gelegenheid genoeg het te merken, want hij kerkte na dit
gesprek met den predikant geregeld. Als hij en Jeannette er waren, zaten er soms vier
Hollanders en enige Indo-Europeanen, of Hollands-sprekende Ambonnezen. De andere
Europeanen gingen niet ter kerk. Toch werden zij bezocht door den predikant, want
ieder, die niet te kennen had gegeven tot een ander kerkgenootschap te behoren, werd
als lid der Indisch -Protestantse kerk aangemerkt. Maar men ging niet ter kerk — of een
enkele maal, als contra- beleefdheid tegenover den predikant, die je bezocht had.
Slechts éénmaal zag Volkerts het kerkgebouw gevuld. Maar dat was op één en dertig
Augustus — en dat was Dienst, met een hoofdletter. Dat ging heel plechtig in het zwart
en in groot tenue en ambtskleding. Er was een commissie van ontvangst en de burgerlijke
en militaire autoriteiten met hun dames werden eerbiedig naar hun plaatsen geleid. En
waar de resident en de overste waren, moest al wat ondergeschikt was, al wat tot de
society wenste te behoren, acte de présence geven. Eredienst en herendienst lagen hier
vlak bij elkaar.
Zo'n corveetje van een uur was niet eenvoudig, je kwam soms voor rare verrassingen.
Zo gingen enkele dames staan bij het bidden, wijl haar gemalen opstonden. Nu moet je
dat zien...... De vrouw van den eersten luitenant was er niet ingelopen : die had wel eens
in Holland gekerkt. Ze keek, zooals men zonder oneerbiedig te zijn onder het bidden
kijken mag, naar de prachtige flater van de kapiteinse, -- en die was het niet alleen -- er
stonden er drie op een rijtje. Hoe gaat dat, de één steekt de ander aan. Luitenants éga
kon het controleursvrouwtje nog net aan haar ceintuur trekken, want die was ook bijna
geslachtofferd. De opgerezen dames, eerst zich voélend in haar toilet, statig, — zagen
tersluiks naar de zittende Lies en Suus --- twijfelden eerst nog. Toen schrokken ze erger
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dan bij een ontzaglijke aardschok ! Wat moesten ze doen ? Staan blijven, volharden in haar
verschrikkelijk figuur ?......
Tot de één vóór, de ander na, het opgaf en zich, diep gegeneerd, liet zakken. Maar de
kapiteinse maakte het nu pas heel erg. Haar man had zijn bevederpluimde kepi op de zetel
van zijn vrouw gelegd, toen ze gingen staan. — Wat een zegen was het nu, dat ze làngzaam ging zitten. Ze tastte naar de kriebeling door haar dunne japon en greep...... het was
net te laat. De pluim was geknakt en er zat een geniepig deukje in de harde bovenrand
van het militaire deksel. Nu zat er wat voor haar op. Ze werkte nog met haar waaie r
ook en zat met de onteerde pet op haar schoot. En haar man stond nog wel zo hoog op
de ranglijst voor de gouden kraag !
Een gecostumeerd bal lag den meesten beter dan zo'n kerkcorvee. Het kerkboek was
ingewikkelder dan het nieuwste contract-bridge. Ze zongen heel wat anders dan er stond.
Geen wonder, enkelen hadden gezang honderd vijftig, inplaats van de zoveelste Psalm
voor zich en bewogen hun mond dus maar zonder geluidspogingen, dat was meer dan
voldoende. Jeannette had alle registers van het harmonium los. Het was overbodig : het
was het refrein van Desie-Desie niet.
Mevrouw Meerburg zei bij de uitgang tegen Volkerts : „Toch wel aardig en plechtig, zo'n
dienst — en wat speelt uw vrouw lief !"
„Ja, zeer plechtig," antwoordde hij, maar toen de predikant een paar uur later zijn wandeling
maakte en bij Volkerts aanliep, vroeg deze ironisch : „Moet u nu vanavond ook een contrabezoek brengen bij het Oranjebal in de soos ?"
„Waarom zo bitter vandaag ?"
,,Omdat ik de kerk altijd nog te goed acht, om van een dienst Dienst te maken," antwoordde Volkerts.
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LOET ROMBOUTS

STERVENDE MOEDER

Zij was zeer moede, maar die laatste dagen
scheen zij te groeien in een stralend licht;
het was alsof in een schoon vergezicht
haar oogen, langs ons heen, den einder zagen.
Dit was haar waarlijk sterven Heer : een vragen,
dat naar Uw goedheid was gericht ;
niet deze pijn, waarvoor zij later is gezwicht —
toen hadt Gij haar reeds van ons weggedragen.

58

LOET ROMBOUTS

STADSKIND

Ze kwam door de avond, van de late zon
lag nog een rosse weerschijn op haar wangen
haar oogen zochten in een vaag verlangen
een einder, die geen blik bereiken kon.
Zoo droeg ze, als een beker van kristal

haar zuiverheid door stof en dompe straten,
en boven haar, ontelbare gelaten,
vonkten de sterren in het wijd heelal.
Ze kwam door de avond, en ging dralend tot
een huis vol zorgen en benauwdheid —
Toen, in een simpele vertrouwdheid,
hief zij haar hoofd en zeide : „God".
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LOET ROM BOUTS

HET NIEUWE HUIS

De straat was recht, het huis nog leeg en kaal,
maar boven sloeg zij aile vensters open.
Toen hoorde zij het juichen van een nachtegaal ;
over de tuinen kwam de avond aangekropen.
Zij leunde moe, hier leken aile dingen
veraf, en tach zoo wonderlijk nabij
Roepende kinderstemmen gingen
haar aandacht ongemerkt voorbij.
Tot zij zich zuchtend keerde naar de stilte
van 't vreemde, uitgewoonde huis en reeds verzoende zij zich met die kilte
en vond daar aarzelend haar nieuw tehuis.
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ROEL HOUWINK

BIJ HET OVERLIJDEN VAN ALBERT VERWEY

Wie Verwey's poëzie der laatste jaren in haar ontwikkelingsgang gevolgd heeft, wist dat
dit leven zijn einde tegemoet rijpte. En zoo was, al kwam dit heengaan onverwacht, zijn
dood niet meer een feit, dat gelijk bij Slauerhoff het geval was, ontsteltenis verwekken kon.
Van Verwey kan men zeggen, dat hij zijn levenswerk heeft mogen voleindigen. Dit wordt
nog in het bijzonder geaccentueerd door de omstandigheid, dat de door hem met zooveel
toewijding verzorgde volksuitgave van Vondels oeuvre nog juist bij zijn leven het licht
heeft gezien. Ook van dezen omvangrijken en tijdroovenden arbeid heeft hij de voltooiing
mogen beleven.
Het is niet doenlijk reeds thans de beteekenis te bepalen, die Verwey's figuur voor onze
letterkunde heeft. Zijn essayistisch zoowel als zijn poëtisch oeuvre dient daartoe nog
nader onderzocht. In het bijzonder Verwey's poëzie is terra incognita gebleven, hopgelijk
gewaardeerd in kleinen kring, doch door velen daarbuiten nauwelijks opgemerkt, naar
het schijnt.
Feitelijk kent men enkel den Tachtiger Verwey en dat is zeker niet den geheelen Verwey
of daarmee gelijk te stellen. Na het uitwoeden van den storm heeft Verwey's dichterschap zich zelfstandig ontwikkeld en dat wel in een richting, die n i e t parallel liep met
die, waarin de algemeene ontwikkeling van onze poëzie zich bewoog. Hierdoor is Verwey
als dichter vrijwel alleen komen te staan.
Hoelang zal dit isolement in stand blijven ? Het antwoord hierop zal de ontwikkelingsgang der dichtkunst in de naaste toekomst dienen te geven. Van de verbreeding van haar
basis zal het afhangen, of zij Verwey's poëzie als adaequaat met anders gerichte schoon
aanvaarden kan. Komt zij tot een dergelijke verbreeding niet, maar blijft-heidsaln
zij bevangen in haar huidige romantisch-elegische toespitsing, die slechts enkele ,,uitzonde
duidt, dan zal de ontdekking van Verwey's werk aan latere geslachten voor--ringe"
behouden blijven.
Hoe dit ook zij : Verwey's beteekenis zal niet gemakkelijk te bepalen zijn, dat brengt
zijn eigenaardige plaats in onze letterkunde mee. In de breuk van Tachtig met het ver
heeft hij nimmer berust. Doch één ding kan reeds nu hieromtrent worden vast--ledn
gesteld : Verwey heeft tegenover alle dilettantisme en epigonisme vastgehouden aan de
geestelijke waardigheid van het dichterschap. Elke subjectivistische vervalsching van het
dichterlijke scheppen heeft hij afgewezen. Voor hem waren „kunst" en „leven" één.
En door het met woord en daad zich bepalen tot deze levenshouding heeft hij misschien
méér voor het behoud der artistieke verantwoordelijkheid gedaan dan de felste kritiek
ooit zou hebben kunnen bereiken.
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WIE \NE ET ?
Wie zal den man of het kind herkennen.
waarmee God gesproken heeft ?
ALBERT KUYLE.
Een ruwe stem :
Een moordenaar, een drinker of een hoer
Verbeteren soms zoogenaamd hun leven !
Kan men voor zulker lieden woord iets geven ?
Hun oude kwaad ligt altijd op den loer.
Een zachte stem :
Maar 't kan toch zijn, dat, hollend langs de wegen,
Zoodat zijn borst van 't zware hijgen beeft,
Hij plotseling een wonder heeft beleefd
En dat een woord hem is in 't hart gezegen.
Wie sprak ? Hij ziet in 't rond en staat dan stil
En luistert, en een lach dwaalt langs zijn oogen,
Dan blikt hij zéér verwonderd naar den hoogen,
Gaat zinnend verder, weet niet wat hij wil,
Vergeet het doel, waarachter hij wou jagen......
De wereld wisselt hem opeens van kleur.....
Hij keert — en wonderstil door dat gebeur
Talmt hij naar huis en peinst, zijn hart vol vragen.
Een moordenaar, een drinker of een hoer
Hebben zéér stil den weg tot God gevonden ......
En voelen zich voor eeuwig Hem verbonden —
Maar weten 't woord niet voor wat hen ervoer.

F. POLEY-SCHEELE.
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CO SPRINGER

GLAS
Omdat mijn vader is van staal
en mijn moeder als was,
ben ik van een materiaal
dat veel lijkt op glas :
zacht en week in zijn wordingsstaat
met een taaiheid waar men versteld van staat,
maar als het proces ten einde is,
wordt een grote helderheid in mij.
Dan zal ik zijn:
hard, broos en fijn,
scherp als een mes,
en wie mij breekt, zal zich wonden.
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ANNIE J. M. DE VRIES

PARAPH RASE
......La souris quiert, pour son cors garantir
Contre I'yver, la noix et Ie froment.
Et nous, chaitif, nous n'alons rien querant
Quant nous morrons, ou nous puissons garir......

Thibaut de Champagne.
Wij zijn de dwaze kindren van den zomer,
Geloovende aan een eeuw'ge middagzon,
Een onvergankelijk - azuren hemel,
Een nimmer uitgedroogde vreugdebron.
Wij sluiten de oogen voor de kleine scheuren,
't Gering verdorren, 't heimelijk verval;
Wij zien voorbij aan allen, die reeds treuren

En leven in de schaduw van het dal.
Wees ons genadig, want uw kleine dieren
Zijn wijzer, en verzaamlen, vóór den herfst,

lnstêe van zorgloos 't zonnefeest te vieren,
Met vlijt hun spijze, korrels tarwe of gerst.
Wees ons genadig, Heer, wanneer Doods winter
Ons naakt vindt, hongerig en ver van huis;
Vergeef, verlicht ons, breng uw arme kindren
Dwars door den nacht en door het sneeuwen thuis.
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PEIL EN KARAKTER VAN ONS
H E DEN DAAC;S C H PROZA
ANTON VAN DUINKERKEN
Mij wordt gevraagd naar het „peil" van het proza, dat tegenwoordig in
Nederland verschijnt, en al moet Ik toegeven, dat de toon van dit proza
soms hoog is, dit peil is zelden diep. Het ligt wel hoofdzakelijk aan de
onbeperktheid van de variaties in het verhalende genre. lederen dag
komen in ons land gemiddeld drie of vier romans van de pers, waaronder
allerhande vertaalwerk, allerhande sensatie -lectuur, en allerhande „letterkundig" werk. Wie het koopt, weet ik niet, maar een wandeling langs
de verschillende boekwinkels en kiosken bewijst, dat er overvloed, en in
dien overvloed, afwisseling is. Tot het vervaardigen van al dat werk zijn
zekere eigenschappen noodig, die met stijl weinig te maken hebben. l nventievermogen is eigen aan menschen als wijlen Ivans, voor wie geen plaats
wordt geruimd in het handboek der letterkundige geschiedenis. Gevoel
voor situatie moet wet een vermogen zijn van mevrouw van Ammers- Kuiler,
die overigens niet schrijven kan en veel gelezen wordt. Zielkundig vernuft
vindt men overvloedig in de boeken van S. Vestdijk, waarin echter, naar
den smaak van het groote publiek weer te weinig gebeurt. De prettige
schranderheid van Dr. Menno ter Braak maakt zijn twee verhalende boeken
nog niet tot bloeiende vertelsels, en om ze met plezier te lezen, moet
men er de weerspiegeling in kunnen zien van een geest, die in andere
geschriften boeide. Het populaire sentiment van A. M. de Jong, de warme
hartelijkheid van Antoon Coolen, de scherpe waarneming van F. Bordewi j k,
de rancuneuse ironie van E. du Perron, de spitse humor van Henriëtte
van Eyk, de voorname belangeloosheid van Arthur van Schendel zijn kwaliteiten, welke voor waardeering vatbaar zijn, maar al deze eigenschappen
dwingen blijkbaar tot eenzijdigheid, en zoo wordt iedere verteller zijn
eigen „type", zoo wordt ieder I
boek bemind of veracht wegens
den schrijver. Goede boeken bemint men om den held, of Alexandre Dumas
persoonlijke hoedanigheden bezat, kan den lezer van De Drie Musketiers
totaal niet schelen. Het bestaan van Homerus kan men ontkennen en de
werken van Shakespeare kan men toeschrijven aan een ander. De zwerver
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Odysseus blijft ongeschonden en Hamlet blijft Hamlet. Maar wat zou
Dumay zi j n zonder Ter Braak, Visser zonder Vestdijk, Bint zonder Bordew i j k,
Merijntje zonder De Jong, Coornveldt zonder mevrouw van AmmersKuller, Angèle Degroux zonder Marsman ? Zijn ze, als figuur, niet allereerst
.,karakteristiek voor den schrijver" ? Ze moesten i e t s a n d e r s karakteriseeren : het menschel i j ke lot, tout court. Het publiek, dat de schrijvers
niet kent, en om een goeden stijl niet veel geeft, dat het land heeft aan
mooipraterij, en dat verveeld wordt door het vernuftige, koopt liever den
anoniemen rommel uit Engeland en Amerika, waarin gewoonweg gevrijd
en gevochten wordt, dan de litteratuur, waarin ontleed en begrepen wordt.
Het wenscht niets te begrijpen. Het wenscht te hooren : „En toen kwam..."
omdat dit verrassend is, zooals het leven zelf verrassend is, en stom en
dwaas en onverklaarbaar, als het leven. Krijgt het zijn zin niet bij de l itteratoren, dan zoekt het zijn bevrediging bij de broodschrijvers. Het wenscht
te worden beziggehouden met het raadselachtige leven en niet met den
knappen en gevoeligen meneer, die denkt, dat hij de raadseltjes kan oplossen, en dat Onze Lieve Heer van bordpapier is.
Het feit, dat de Hollandsche roman niet in deze behoefte voldoet, is een
bewijs van de zwakte der Hollandsche romankunst. Deze kunst is verfijnd
door een subjectivisme, dat haar tenslotte a I s r o m a n k u n s t onmogelijk zal maken. Dat er heel knappe schrijvers zijn, ontken ik niet,
maar schrijvers, die een verhaal zóó vertellen kunnen, dat men den schrijver
vergeet en alleen op het verhaal _ let, zijn er weinig, te weinig. De anderen
hebben natuurlijk het volste recht van bestaan, maar de doodgewone ver
zijn onmisbaar. Deze vertellers zijn niet sentimenteel en niet intellec--telrs
tueel en niet ironisch en niet leuk, maar ze zijn smakeloos als het leven.
.Al onze schrijvers hebben smaak, Cervantes en Lesage en Stendhal, Dickens
en Tolstoi en de schrijver van „Notre Dame de Paris" en die van „De
Drie Musketiers" en die van „De gebroeders Karamazov" hadden scheppingskracht. Ze bemoeiden zich meer met het „peil" van het leven dan met
het peil van het proza. Ze verhaalden het menschenlot. Ze interesseerden
zich voor een ander. Dit is, geloof ik, -de grootste kunst van den verteller,
deze zelfverloochening. Hij moet niet aan zichzelf denken. Hij moet aan
zijn helden denken, en aan hun leven. Hij moet „erin opgaan ". Slechts
wie zijn leven verliest, zal het verwerven.
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D. A. DE GRAAF
CHESTERTONS AUTOBIOGRAPHIE

Chesterton is altijd aan het woord geweest ; misschien heeft hij zijn leven als een weddingschap opgevat om op alle problemen die het leven aan hem stelde te reageeren met
redeneeringen. Totdat er voor hem een oogenblik gekomen is waarin hemzelf het beeld
van dien eeuwig spekenden man is opgevallen. Hij heeft zich afgevraagd hoe en wanneer
dit phenomeen is ontstaan en heeft daartoe in gedachten heel zijn leven laten voorbijtrekken. En nu blijkt de oplossing gelegen te zijn in het feit, dat hij nimmer de geringste verandering ondergaan heeft : Chesterton is altijd het kleine kind gebleven dat in
permanente verbazing over al wat het ondervindt, behoefte heeft aan dit gevoelen zonder
ophouden uiting te geven. Toch is deze oplossing niet geheel bevredigend ; er ligt soms
wat kunstmatigs in deze immer durende kinderlijkheid, het is dan als ging hij er mee om
zooals een zanger met zijn stem : hij is zich bewust dat hij staat en valt met die kinderlijkheid en op zulke oogenblikken spreekt tot ons een oud man. Dit bezwaar zou men
aldus kunnen formuleeren : het kind constateert dat het een kind is en dringt nu aan
den lezer het jong zijn op.
Over het geheel genomen heeft Chesterton trouwens iets tyran n ieks ; hij laat twee
levenshoudingen toe : men mag zijn gelijke zijn of zijn tegenpool, men mag niet „anders"
zijn. Hij heeft niet alleen een lijfwacht van aanhangers maar ook van tegenstanders ; deze
laatste categorie noemt hij met innig welbehagen „ketters ". Zoo vormen de ideeën van
Shaw, Kipling en Wells b.v. voor hem een bron van inspiratie ; Shaw als puritein en socialist,
Kipling als militarist en imperialist, Wells als utopist ; zij vormen Chestertons „most
loyal opposition". Daarentegen worden figuren als George Moore, Wistler en Wilde die
in hun kunst niet andere ideeën voorstaan, maar alle idee bannen, niet bestreden doch
kortweg afgemaakt.
Chesterton houdt van scherpe lijnen, van een brug die den afgrond, van een horizont
die den hemel markeert ; dit geldt bij hem ook voor de wereld der geestelijke dingen.
Steeds uit hij de klacht dat men geen grenzen meer ziet, geen tegenstellingen, dat men
slechts spreekt van nuances, facetten, mogelijkheden, kortom Chesterton betreurt het
dat men de geestelijke wereld ziet met het oog van een impressionist en niet met dat
van de primitieven. Doordat de woorden hun oorspronkelijke kracht verloren hebben,
heeft men, aldus Chesterton, er andere uitgedacht om nieuwe tegenstellingen te scheppen ;
naast het woord mensch verschijnt de term ,,übermensch", naast patriotisme ,,imperia
naast dapperheid „militairisme". (De practische zijde van zijn opvatting kwam-isme",

,
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tot uiting in den Boerenoorlog toen hij het patriotisme der Boeren boven het imperialisme zijner landgenooten stelde). En nu is het zijn bedoeling alles tot een kleiner plan
terug- te brengen, van het „Hoogere Leven" tot het leven van alledag, van de wereldreis tot het bezoek aan den buurman, van de Weltschmerz tot de huiselijkheid ; hij wit
het leven niet zien als een afgerond philosophisch systeem, maar als een novelle die zich
op verschillende wijze kan afwikkelen. Men zou het gedramatiseerde alledaagsheid kunnen
noemen. Het gevolg dezer levenshouding is dat men alles ziet niet met de gedachte hoe
het had kunnen of moeten zijn, maar met het gevoel van verrassing dat het er is.
Deze theorien worden ontwikkeld in het boek „Heretics", waarin met bovengenoemde
„ketters" Shaw, Kipling en Wells de -strijd wordt aangebonden. Iemand die zoo juist de
lectuur van „Heretics" beeindigd had, stelde aan Chesterton eens persoonlijk de vraag.
wat eigenlijk zijn levensbeschouwing was; immers had hij in „Heretics" herhaaldelijk de
opmerking aangetroffen, dat men tegenwoordig iemands speciale voorkeur belangrijker
vindt dan zijn levensbeschouwing. En bij wijze van antwoord schreef Chesterton
„orthodoxy". Hierin neemt hij de boven beschreven houding aan tegenover het Christendom ; hij gaat het zien als een totaal nieuw en onbekend verschijnsel, waarover door
de tegenstanders de meest tegenstrijdige dingen worden gezegd. Al deze tegenstrijdige
meeningen worden door Chesterton aanvaard, waardoor het Christendom voor herre
een zeer gecompliceerd wonder wordt.
Wie Chesterton wil leeren kennen moet beginnen met deze twee boeken „Heretics"
en „Orthodoxy" ; hierin heeft hij zich het meest direct uitgesproken en wel op zeer
pakkende wijze.
Het zijn heel wat jaren die deze twee boeken scheiden van „The Everlasting Man", dat
verscheen na zijn overgang tot het catholicisme. Het is in dit boek de kerk die tot gedramatiseerde alledaagsheid wordt. Door de gansche wereld rond te reizen en alle godsdiensten te bestudeeren weet hij zich op het standpunt te plaatsen van iemand die het
welbekende en vertrouwde als iets totaal nieuws ziet.
Er zijn oogen bl i kken dat men Chesterton zou willen toevoegen het schrijven maar eens
achterwege te laten. Zijn persoonlijkheid voldoet ons dan genoeg. Het zijn de oogenblikken dat alles te helder, te duidelijk, te klaar, te wolkeloos wordt. En men voelt achter
het geschrevene de persoon van Chesterton, die niet zoo ongecompliceerd is, voor wien
het uitzicht niet altijd onbelemmerd is, die naar het uiterlijk de hulpeloosheid van een
reus vertoont -- zooals Beverley Nichols hem in een geestige schets geteekend heeft.
Maar temeer geldt dit ten aanzien van een autobiographie : het is jammer dat dit curieuse
menschentype zich zijn eigenaardigheden bewust wordt en nu een zelfportret gaat maken ;
Zoo dreigt alle contact met Chesterton zelf verloren te gaan. Er is iets melancholieks
in dit boek wat toch anders Chesterton vreemd is en dat zijn oorzaak vindt in dat opzettelijk vastleggen van het eigen leven. Hij is te levendig, te spontaan om aan zelfregistratie te doen ; dit doet aan als iets overbodigs. Zijn anecdotisch en geestig wezen
kan niet in dit raam van zelfbetrachting geperst worden zonder gevaar dat die geestigheid
gedood wordt. Men zou dit boek in een groot aantal kleine verhaaltjes, detective ver
hij het zelf noemt moeten verdeelen. En bij dit woord detective denkt men-halen,zos
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onwillekeurig aan Chestertons geniaalste schepping : Father Brown ; tenslotte is dit
„bijwerk" zijn beste werk waarin hij alles zijn ernst, zijn geestigheid, zijn genialiteit, ja
zijn heele levensbeschouwing gecomprimeerd heeft in den argloozen vorm van het detective verhaal, waarin hij zich ook veel meer dichter toonde dan in zijn gedichten. Maar
andere onverwachte rijkdommen van gegevens schenkt ons dit boek ; het geeft ons b.v.
een nieuwe blik op het Victoriaansche tijdperk, op het karakter van den Engelschen
schooljongen, die met zijn valsche schaamte veel weg heeft van een Hollandschen jongen.
Aan dit Victoriaansche tijdperk heeft Chesterton zooveel mogelijk het Biedermeyer
karakter ontnomen en het in verband gebracht met de Middeleeuwen. In beide tijdperken
nemen de levensverschijnselen royaler vormen aan dan in de twintigste eeuw het geval
is. Zoo heeft hij Charles Dickens tot een Middeleeuwer gemaakt en hem zijn plaats in
het Engelsche volksleven weer teruggegeven. Tot deze visie zal het feit wel bijgedragen
hebben dat hij zijn prilste jeugd ziet als een tijd van enkel licht, van scherpe omtrekken,
kortom als een schilderij der Primitieven ; zoo is dit verband leggen tusschen ver verwijderde periodes voor een deel een questie van associatie.
Wanneer het mij thans vergund is eenige feiten uit de autobiographie te belichten, zij
allereerst vermeld dat Gilbert Keith Chesterton geboren werd 29 Mei 1874 op Campden
Hill, Kensington.
Zijn vader was evenals vele generaties voor hem verhuurder van huizen. Deze kwam
evenals diens vader voort uit de liberale school en het zijn deze twee mannen van den
ouden stempel, die Chesterton zijn heele leven voor den geest blijven staan, als de vertegenwoordigers van een mentaliteit waarna hij altijd blijft terug verlangen. Begon hij
zijn loopbaan als teekenaar, weldra bleek hem dat hij liever kunstcritieken schreef dan
zelf scheppend werkzaam te zijn en begaf hij zich in de journalistiek. Maar zijn geest was
te levendig om aan schrijven zich alleen te binden, zijn lust tot debatteeren bracht hem
in de politiek ; een groot gedeelte van zijn leven bracht hij in het spreekgestoelte door
en tenslotte deed hij zich kennen als globetrotter. Maar ondanks al deze veranderingen
bleef hij steeds de schooljongen die met zijn vrienden aan den wandel is gegaan, zijn heele
leven op weg is gebleven en met dezelfde vrienden is teruggekeerd.
Chesterton is een voorstander van huiselijkheid, vroomheid en nederigheid en heeft
zijn leven besteed aan de oplossing van de vraag wat deze woorden eigenlijk inhouden ;
alle sleur heeft hij er aan ontnomen. Hij heeft ook het gezond verstand een nieuwe taak
toegedacht, zoodat dit tenslotte alles omvat wat gewoonlijk daarmee in flagranten strijd
geacht wordt ; mysticisme en romantiek laat hij daar b.v. onder vallen ; ze worden in
laatste instantie dienaressen van het gezond verstand. Men vraagt zich af of geestelijke
dingen nog wel geestelijk blijven wanneer zij zoo pasklaar worden voor het dagelijks
gebruik. Hij is hierin reactie op de sfeer der Fin de Siècle, waarmee hij in zijn rijpere
jeugd kennis maakte ; hij heeft het gevaar dat afwezigheid van ideeën met zich mee brengt
sterk gevoeld en heeft daardoor teveel het begrip idee als iets veiligs beschouwd. Dit
sluit echter niet in dat hij geen moedig man was ; in de politiek heeft hij zich tusschen
imperialisten en pacifisten geplaatst en die standplaats was in het Engeland dier dagen
lang niet zonder gevaren. In vroeger eeuwen zou hij meer tot zijn recht gekomen zijn.
Chesterton vertelt van George Meredith dat hij leefde in de boeken die hij niet schreef ;
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van hemzelf zou men kunnen zeggen dat hij leefde in de geweldige daden die hij niet ten
uitvoer kon brengen doordat hij schreef.
Dit verlieze men niet uit het oog bij de lectuur zijner autobiographie. Zijn eigen ver
ligt besloten in een opmerking betreffende zijn studie over den dichter Robert-deign
Browning : „Ik wil niet zeggen dat ik een boek over Browning schreef ; ik schreef een
boek over liefde, vrijheid, dichtkunst, mijn eigen opvatting van God en godsdienst en
verschillende theoriën van mijzelf, over optimisme, pessimisme en de hoop der wereld......"
Welnu dit alles is van toepassing op deze autobiographie ; het is de titel die eenigszins
misleidend klinkt. Hij ziet zichzelf als toeschouwer in een kijkspel, als schooljongen, als
liberaal, als anti-practisch, anti-phantastisch, anti- realistisch, als orthodox, als vriend en
dwaas, als zonderling, en men denkt onwillekeurig aan een serie zelfportretten van
Rembrandt. Als politicus verbindt Chesterton traditie en democratie ; als wetenschappelijk
man combineert hij observatie met sprookje en wonder ; als philosoof vereenigt hij
optimisme en pessimisme tot iets wat men geestelijk patriotisme zou kunnen noemen.
Steeds bewandelt hij een tusschenweg die natuurlijker gevormd is dan andere wegen ;
maar men zou hem toch wel eens een oogenbl i k willen zien twijfelen, het maken van de
keuze ontbreekt.
En daarom is zijn eigenlijke plaats in het debat ; zijn meen i ng moet het antwoord zijn en
nooit de uitspraak. Hij staat altijd in het midden ; men zou hem wel eens in een vergeten
hoek willen zien staan. Dit zijn de eigenlijke bezwaren van een Engelschman in het alge
Wellicht is hij zich dit bewust en streeft hij naar het onopvallend karakter van-men.
den held zijner detective verhalen Father Brown. In deze detective verhalen uiten zich
zijn huiselijkheid en vroomheid in dramatischen vorm, hij voegt hier aan toe een bijzonder soort nederigheid die geen passief maar actief karakter draagt.
Chesterton is de apologeet van het Victoriaansche tijdperk, maar slechts in zooverre dit
een afschaduwing van de Middeleeuwen is. Hij verschijnt als de uitbundige Sancho Panza
figuur naast de sombere eenzame Don Quichotte gestalte van den Russischen balling
Berdjajew, de verkondiger der nieuwe Middeleeuwen, wiens stijl echter machtiger is.
Ondanks al zijn bezwaren blijkt Chesterton een bijzonder kenmerk te bezitten : onmisbaarheid. De meeste waarde zal hij blijven behouden, wanneer hij geen aanhang vormt.
Wanneer men leest dat de bekende Fransche publicist Frederic Lefèvre in een intervieuw
met Chesterton verklaart dat deze in Frankrijk vele aanhangers telt, vraagt men zich
met schrik af wat dit voor schare zijn zal, want zij zal alleen de vervelende eigenschappen
overnemen. Temidden van vijanden is hij een groot man, temidden van vrienden is hij
de populaire man, meer niet. Neen, hij behoort in het midden van den strijd.
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ROEL HOUWINK

TWEEERLEI WIJSHEID
n.a.v. J. M. ACKET, De verborgen schat van 't wijze
hart. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1936. Tweede druk.
S. AUGUSTINUS, Over het gelukkige leven erg
A II e e n s p r a k e n. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1936.
De wijsheid dezer wereld en de wijsheid Gods staan van Adamswege op gespannen voet
met elkaar. In het oog der wereld is de wijsheid Gods dwaasheid, maar bij het licht, dat
wij ontvangen in het geloof, wordt de wijsheid der wereld uiteindelijk tot dwaasheid.
Voorzoover wij menschen zijn, hebben wij allen deel aan de wijsheid der wereld ; ook
voorzoover wij „geloovige menschen" zijn. Wij kunnen niet buiten de wijsheid. Maar het.
maakt in principe een groot verschil, of wij alleen beteekenis hechten aan de wijsheicl
der wereld of dat wij de wijsheid Gods ook een plaats — welke ? is een vraag, die later
aan de orde komt — toekennen bij ons nadenken over deze dingen.
Het instrument, waarvan de wijsheid der wereld zich bedient, is de rede ; het instrument
der wijsheid Gods is het geloof. En zoo is in de van Adamswege gegeven gespannen verhouding tusschen de wijsheid der wereld, die als „eigen" wijsheid een kennen gelijk
God wil zijn, en de wijsheid Gods, die aan de kinderkens is geopenbaard, een conflict
mede gegeven tusschen de rede en het geloof. Want de rede vreest in het geloof een
concurrent en het geloof kan zich niet de wet laten stellen door de rede.
In de realiteit van dit conflict werkt zich de realiteit der zonde uit op wijsgeerig gebied.
Zoolang wij filosofeeren, bevinden wij ons, of wij er ons van bewust zijn of niet, te
midden van dit conflict. Wij kunnen er ons niet „uit" denken, omdat wij ons niet „in"
denken kunnen in het geloof, dat van een andere orde is en andere normen heeft.
Maar wij kunnen kritisch tegenover de rede staan en haar een beperkte functie toekennen. Dit kan echter alleen geschieden, wanneer wij de kennis, die de rede ons verschaft, doordenken tot haar grenzen ; zoodat de beperktheid der rede niet wordt bepaald door ons individueel „gevoel ", maar door het objectieve wezen van de rede zelf,
die „als rede" noodzakelijkerwijs een beperkte rede moet zijn, omdat zij een menschelijke
rede is, welke ons onder alle omstandigheden (dus ook als een denkenover
het geloof) slechts een kennen ten deele veroorlooft.
Het is noodig dit nadrukkelijk vast te stellen om een misverstand te voorkomen, n.l. dat
het denken op zou houden een kritisch denken te zijn, wanneer het een denken wordt
over het geloof. Het denken over het geloof is en blijft „denken" en behoort te voidoeri
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aan alle eischen, welke aan het denken-in-het-algemeen moeten worden gesteld. Als
Augustinus dus zegt: „Hetgeen de menschelijke rede niet vindt, vat het geloof en wanneer
de menschelijke rede tekort schiet, helpt het geloof", gaat het hier niet respectievelijk
over wijsbegeerte en theologie als elkaar aanvullende en helpende machten, doch om
twee zi j nswi jzen, die niet liggen in hetzelfde vlak.
Trouwens alleen het geloof kan zich zien als een de rede aanvullende en helpende werkelijkheid. De rede meent, dat zij de werkelijkheid zelve is en voorzoover zij kritische rede
is, kan zij alleen heenwijzen naar het vacuum, waar haar kennis een einde neemt.

In „De verborgen schat van 't wijze hart" heeft j. Mathijs Acket ons een levensfilosofie
geschonken, die door haar groote menschelijkheid en haar diep inzicht in het existentieele
der menschelijke natuur zich zeer gunstig onderscheidt van de vele pogingen in deze
richting, welke den laatsten tijd zijn gedaan, en waarbij in den regel niet veel anders te
zien kwam dan een op enkele ondergeschikte punten van het idealisme afwijkende wereldbeschouwing.
Wat Mathijs Acket ons echter in zijn boek biedt, mag er aanspraak op maken te behooren
tot de „origineele" filosofie. Hier is geen wijsheid aan het woord, die gewonnen werd
uit de bestudeering van filosofische gedachtenstelsels, maar hier spreekt — inderdaad ! --het wijze, d.w.z. het door leed en ervaring gerijpte, hart zijn verborgen wijsheid uit. In
deze wijsgeerige overdenkingen is de mensch ten volle aanwezig en daarom geeft deze
mensch ons in dit boek ook zijn „laatste" wijsheid.
Wanneer wij deze laatste wijsheid een naam willen geven, zullen wij haar stoïci j nsch
moeten heeten. Want zoo is de naam van alle laatste menschelijke levenswijsheid, die een
cultuur zich verwerft, welker toppen beschenen worden door de avondzon. In deze wijsheid is met alle „illusies" afgerekend, die het leven een (bedriegelijke) kleur en gloed
hebben gegeven. De levensstrijd is er geworden tot een houding van koele en klare
askese, die zich niet meer in verwarring brengen laat. En de stoïcijn bemerkt het niet
meer, dat hij daarmee toch één „illusie" voor zichzelf behouden heeft, n.l. deze, dat de
eigen wijsheid ons van de pijn des levens redden kan. Onder omstandigheden zal hij voor
zijn wijsheid den zin der wereld prijs geven, doch den zin zijner eigen wijsheid kan hij
niet ten offer brengen. Het geloof echter leert, dat ook dit een illusie is, want dat a 1 I e
menschelijke wijsheid dwaasheid is in Gods oog.
Mathijs Acket begint zijn overdenkingen bij den dood. Daarmee toont hij zijn oog voor
de realiteit van het leven. Want wat voor nut kan een metaphysica van het leven hebben,
als de dood blijft wat hij is: de radicale verdelger van al wat adem heeft ? De troostende
stem van den wijsgeer zegt: „Leef gij maar hier in deze stoffelijke wereld zóó, dat het,
volgens uw diepste stille weten, goed is. Bij uw dood hebt gij uw belooning reeds ontvangen
voor hetgeen er goed was in uw aardsche leven en ook uw straf voor hetgeen er verkeerd
was".
Deze simpele wijsheid mag ons wel eens gezegd worden, al is zij het einde van alle
wijsheid niet, want voor menschenoogen is de verdeeling van „straf" en „belooning"
in het aardsche leven een verborgen zaak. Doch het is in elk geval goed, dat zij ons niet.
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gelijk zoovele door menschelijke hersenen uitgedachte wijsheid, dit leven en deze wereld
in schoone en verheven droomen doet ontvluchten. En het is zeker een existentieele
levenswaarheid, dat dood en leven met elkander in polaire spanning staan, zoodat de
wijsgeer mijmeren kan : „Wie het Leven wil voelen in zich, moet ook den Dood in
zich voelen ".
En als het even verder heet : „De menschen zijn over niets verbaasd, en zien nergens
een wonder. Ze hebben voor alles een naam, en met een woord zijn ze tevreden. Het
eene ding heet Maan, en het andere Zon, of Boom of Zaad of Vogel. Het eene verschijnsel
heet Geboren -worden, het andere Sterven. Ze verlangen niet meer. De dingen zijn
geclassificeerd ; een etiquet erop, en dan is het uit", moet ook daarin een beginsel gezien
worden, dat elk streven naar waarheid voorafgaat.
Zoo is er veel in de verborgen schat van dit wijze hart te vinden, dat ons helpt bij het
nadenken over het eigen leven en dat onze gedachten bevruchten kan. Want — wij
zeiden het reeds — de schrijver van dit boek schenkt ons van zijn levenswijsheid en ook
al mondt deze in een metapnysica, die wij niet aanvaarden kunnen, omdat zij strijdig is
met de grondwaarheden van ons geloof, dat ontneemt volstrekt de waarde niet aan hetgeen de eene mensch den ander over het leven te zeggen heeft. Immers omdat het geloof
niet „onze" wijsheid is, kunnen wij rustig en getroost luisteren naar de wijsheid van
anderen en haar grenzen zien, zonder ons te laten verleiden tot een naargeestig twistgesprek.
Waar liggen de grenzen van deze stoïsche wijsheid, tot waar wij haar, al naar eigen
ervaringen en temperament willig of minder willig, volgen kunnen ? Zij liggen daar,
waar de wijsheid meent, dat haar de Waarheid van het Geheel is toevertrouwd en zij
dus spreken gaat, alsof niet in den beginne was het Goddelijk Woord, dat gansch deze
wereld in het aanschijn riep, maar de menschelijke wijsheid. Dan wordt over Jezus als
over een „Dichter" gesproken (blz. 40) en over de godsdiensten als „Poëzie" (idem) en
dan wordt de „geloofsdichter" gesteld tegenover den „redelijken mensch".
En waar de redelijke mensch ten troon verheven wordt, is Satan niet ver en klinkt den
mensch het „Gij zult wezen als God" als een hemelsche triumfzang in de ooren : de
mensch als maat van alle dingen of krasser nog : „De mensch is 't heelal" (blz. 41).
Het is dan ook geen wonder, dat deze wijsheid met „God" geen raad weet. „Zoek in
uzelf. Gij zult Hem vinden. Verhelder, verzuiver, verscherp, verdiep, verruim, maar
vooral : bevrijd uw verstand. Met elk groeisel daarvan, groeit God in u". Het is een nieuw
lied naar ouden trant. Het is de groote vergissing van het „verlichte" rationalisme, dat
„God" noemt wat buiten de grenzen van de rede valt. Zoo ook hier: „God" is een
grensbegrip, waar ons weten en begrijpen ophoudt, daar begint „God". (Blz. 56).
Maar „God" tusschen aanhalingsteekens is geen God, maar een doode abstractie, een
waarschuwingsbord hoogstens voor het denken : Weest op uw hoede! Gevaarlijke
afgrond !
De stoïsche wijsheid, die in wezen altijd rationalistische wijsheid is, meent daarmee het
hoofdstuk „God" te hebben afgedaan. Doch het zou voorbarig zijn dit ook van Mathijs
Acket te willen zeggen. Want wat „God" voor zijn denken is, is hij nog niet voor zijn
leven. Voor zijn leven is „God", ondanks zijn denken, dat niet verder komt dan den
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dooden „God" der formeele logika, een levende God ; een God weliswaar gewikkeld
in een wonderlijk bonte kleedij van gevoel en verbeelding, doch in eik geval een God,
die meer is dan een grensbegrip.
Wie de bladzijden leest aan dezen god gewijd, wordt stil. Want veel van wat hier gezegd
wordt, is eerlijker en reëeler dan de tallooze stichtel i j kheden, waarmede wij, die ons
Christenen noemen, dagelijks onzen mond voorbij praten. En veel van wat hier ons treft
als wanbegrip, treft ons tevens, doordat het kennelijk in de pen gegeven werd door een
innerlijke afkeer van en wrevel tegenover een Christendom, dat zijn kracht verloren
heeft en tot een burgerlijke conventie zonder meer verworden is. Want het is niet zonder
onze schuld, dat voor zulk een scherp denker en wijs mensch het Evangelie een gesloten boek moest blijven.

De weg, dien de wijsgeer gaat, is een andere dan die welke de geloovige gaat, voor
niet de wijsgeer tevens een geloovige is en „zijn" filosofie dus de pretentie wereld--zover
beschouwing te zijn, heeft afgelegd. Want de wijsgeer zoekt de totaliteit van het zijnde
en zal niet eerder rusten, eer hij „zijn" standpunt te dezen opzichte gevonden heeft ;
en de geloovige zoekt God, omdat hij alreeds door Hem gevonden is, en hij worstelt met
de wijsheid der wereld en van zijn eigen hart, opdat hij er toe komen zal de dwaasheid
van het „God met ons" als de hoogste wijsheid te verstaan. En zoo is voor den een
vaak winst wat voor den ander verlies beteekent en omgekeerd.
Augustinus heeft zich door de klassieke wijsheid heengedacht en daarom kon hij een
vader der Kerk worden ; hij die toch niet anders deed dan de roepstem volgen van zijn
onrustig hart. Maar God doet Zijn Rijk, óók in het persoonlijk leven, van een mosterdzaadje uitgroeien tot een boom, waarin de vogelen des hemels hun nesten bouwen.
Voor wie oppervlakkig leest, zal er misschien aanvankelijk niet veel verschil liggen
tusschen het zoeken naar wijsheid van den filosoof en hetgeen Augustinus in deze dialogen
doet, waarin hij de Sokratische methode feitelijk ad absu rdu m voert. Maar wie dieper
doordringt in deze dialogen, zal al spoedig tot de ontdekking komen, dat achter dezen
woordenstrijd zich een strijd verbergt, die een geheel ander karakter draagt dan die der
wijsgeerige dialectiek. Want waar het gaat over een toornig en een genadig God, zijn
andere dingen aan de orde dan menschel i j ke wijsheid, die de wereld pretendeert te
kunnen verklaren. En waar een dialoog begint met een gebed tot God, „Dien bemint al
wat kan beminnen, hetzij wetend, hetzij onwetend" (Alleenspraken, Eerste Boek,
blz. 82 e.v.), daar is aan het waarheidszoeken een richting gegeven, die nimmermeer bij
de eigen wijsheid van menschen uitmonden kan. Daar klinken geheel andere tonen : daar
wordt de verstandelijke kennis van God niet langer gezien als de top van de pyramide
van kennis, die de mensch zich heeft opgebouwd, maar daar wordt ook niet hetgeen
buiten de rede valt, „God" genoemd. Volgens de toen geldende denk-methode, die in
het voetspoor van Socrates en Plato in den dialoog-vorm geschiedt, wordt hier deze verstandelijke Godskennis binnen haar grenzen verwezen. Men moet niet vragen, welk een
geweldige denkarbeid hier is verricht om het Christendom te bevrijden uit de vangarmen van het Neo-Platonisme ! Maar men moet er ook niet aan denken, hoe het zich
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later (op een zeker niet minder gevaarlijke wijze !) heeft laten omarmen door het
Rationalisme en vooral door het Idealisme, dat opnieuw een hei l looze verwarring heeft
gesticht tusschen geloof en wereldbeschouwing.
Wanneer wij ons hier rekenschap van geven, komt Augustinus' geestelijke strijd ons zeer
nabij en beseffen wij, waarom het zin heeft de episode uit dien strijd, welke in „Over
het gelukkige leven" en „Alleenspraken" besloten ligt, door een Nederlandsche vertaling
toegankelijk te maken voor een algemeen publiek. Men verzu i me bij de lectuur ervan
niet de „Nalezingen" te raadplegen, die Augustinus aan deze geschriften heeft toegevoegd.
Want deze doen ons „den afstand" zien, dien de wijsgeer heeft afgelegd, eer hij het
punt bereikte, waarop het geloof en niet de liefde tot de eigen wijsheid de richting gevende
kracht in zijn leven werd.
Er is ook in onzen tijd zulk een weg van eigen wijsheid naar geloof bij de gratie Gods;
het is het smalle pad, dat God in het doorngewas van dezen tijd open houdt voor Zijn
beminden. Wie dit pad gaat, gaat niet langer zijn eigen weg en wie het gegeven werd
dit pad te zoeken, heeft het reeds betreden. Want : „niemand kan geraken tot God,
indien hij niet God gezocht heeft" en niemand kan God zoeken, die niet alreeds door
Hem gevonden is,
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BOEKBESPREKING
De Groote Verwildering, door A. den Doolaard. Em. Querido N.V.
Amsterdam, 1936.
Jacques Balmat, kristalzoeker, gids en boer uit de vallei van Chamonix, slaagt er in het
jaar 1786 in, na vele mislukte pogingen de top van de Mont-Blanc te bereiken en ontvangt
daarmee de beloning in goudgeld, uitgeloofd door een natuurkundige uit die tijd, Professor
de Saussure. Hij onderneemt deze tocht samen met de dorpsarts Paccard, die vergiftigd
door het verlangen naar roem en onsterfel i kheid, Balmat's kind dat zwaar ziek ligt, aan
haar lot overlaat. Als ze terugkomen — de dokter is sneeuwblind en voor het verdere
van zijn leven een gebroken man — is het kind reeds gestorven.
De Mont-Blanc met zijn rotsen, sneeuw en ijs, het gehele dal beheersend, lokt de dalbewoners weg uit hun huizen en gezinnen. De zucht tot avontuur, het verlangen de natuur
te veroveren, de bekoring die uitgaat van de berg, winnen het ook in Balmat telkens
opnieuw van zijn voornemens Jeanne-Marie en zijn kinderen niet meer te verlaten en
in geregelde arbeid in het dal zijn leven te slijten.
De berg brengt hem geen geluk ; tussen hem en zijn vrouw komt een onherstelbare ver
goud raakt hij kwijt aan een oplichter, en op 72-jarige leeftijd valt hij in-wijderng,ht
een kloof bij een van zijn vele pogingen in het gesteente goud te v-inden, om zijn verloren kapitaal terwille van zijn vrouw en kinderen te herwinnen.
Het gegeven van dit boek is bij uitstek dramaties, en na de avonturen- en sportromans
van den Doolaard is dit opzichzelf al een belangrijke winst. De sportheld van vroeger is
mens geworden ; de minnaar : „echtgenoot en vader" ; het landschap is niet meer toevallig als achtergrond aanwezig om de romanfiguur in de gelegenheid te stellen zijn kracht
en behendigheid aan de vrouw die hij begeert en aan de lezer te demonstreren. De
vallei van Chamonix, het sneeuw- en ijsgebied van de Mont-Blanc maken deel uit van de
handeling. De berg is een macht, een „iemand" zelfs, waartegen Balmat ten strijde trekt,
die hij liefheeft en haat, die hij overwint en waardoor hij gebroken wordt.
Aan deze naar zijn onderwerp en opzet dramatiese roman, ontbreekt echter i n nerl i ke
dramatiek ; zowel tussen de mensen onderling als in hun verhouding tot de natuur. Daarom
is de natuurbeschrijving niet sober, niet strak binnen de grenzen gehouden van de lineatuur
van het gehele verhaal. Den Doolaard laat zich te vaak gaan op zijn gevoel. Opzichzelf
zijn zulke lyriese uitwassen meestal wel interessant en boeiend, maar evengoed zijn ze
misplaatst. Ook in zijn typeringen van de mensen en hun handelingen is de schrijver van
de „dichterlike lyriek" niet losgekomen.
Van dramatiese spanning is tussen de hoofdfiguren, Jacques Balmat en Jeanne-Marie geen
sprake. Zij wist toen ze met deze kristalzoeker en gids trouwde dat hij een „avonturier"
was ; ze hoopt hem aan zich te binden en de bekoring van de berg, van de Mont-Blanc
te breken. Als hij dan toch wegtrekt, brengt ze slapeloze nachten door, lijdt in een76

zaamheid, maar tot een conflikt komt het niet. Nergens botsen die twee werelden van
gezin, liefde, huiselikheid, harmonie en die van de zucht tot verovering en avontuur, tegen
elkander op.
Wanneer Balmat van zijn eerste geslaagde bestijging met Paccard terugkeert is zijn kind
gestorven. Waarom laat Den Doolaard dit kind sterven precies op het ogenblik dat Balmat
het doel heeft bereikt ? Wanneer hij dit niet had laten gebeuren zou er in wezen niets
aan de situatie zijn veranderd. Want het eigen l i ke conflikt tussen de man die de berg
op wil, en de vrouw die hem in haar eigen wereld in het dal wil houden, wordt er niet
door verduidelikt of beslecht, hoogstens geaksentueerd. Als Den Doolaard erin geslaagd
zou zijn tussen die twee mensen zelf, met hun uiteenlopende kijk op het leven, hun
tegengestelde idealen en verlangens, een waarlike botsing tot stand te brengen, had hij
dit verhaaltje van het stervende kind (hoe aangrijpend opzichzelf misschien) kunnen missen.
We kunnen onze kritiek ook anders formuleren. Er bestaat tussen de figuren in dit boek
nergens g e m e e n s c h a p. Het huwel i k van Balmat en Jeanne-Marie is voorzover 't het
erotiese betreft scherp getekend. Buiten hun geslachtsgemeenschap evenwel, (die volmaakt
heet te zijn) staan ze in volstrekte zin naast elkander, zonder punten van aanraking.
Daarom kan een groot, mensel i k conflikt niet ontstaan ; de man trekt er telkens toch
weer op uit, de vrouw lijdt eronder, mokt en schikt zich tenslotte. Terwille van de
kinderen vinden ze 't samenleven „wel goed ". Zo gaat het met iedere figuur in dit boek
ze leven in hun eigen wereld, voor elkander onbereikbaar.
Achter deze roman ligt geen bepaalde kijk op de werkel i kheid, geen I e v e n s o v e rt u i g i n g, die de grondslag vormt voor ieder diep -mensel i k conflikt, voor iedere
dramatiek.
Tenslotte nog een woord over het ambachtelike : Den Doolaard verstaat het vak en
schrijft vlot. Hij moest echter kritieser en nauwkeuriger bewerken. Vooral zijn lyriek
slaat herhaal del i k over in rhetoriek.
TOM DE BRUIN.
Stien door Annie Slot. Amsterdam, Bigot en van Rossum, z.j.

De goegemeente zal zich weinig behagel i j k gevoelen bij dit debuut. Er zullen groote en
grove woorden in het geweer komen. Het „geval ", dat mej. Slot tot onderwerp van haar —
als wij ons niet vergissen — eersten roman gemaakt heeft, is een schandaal waard. Maar
dat laten wij liever over aan hen, die van dergelijke dingen houden. Het eenige wat wij
ons af te vragen hebben, is : heeft Annie Slot een boek geschreven, dat in litterair en
in sociaal-ethisch opzicht verantwoord is ?
Litterair is haar boek zeker niet „uit de verf" gekomen. Er staan hier en daar drukfouten
in, die ons een beden kel i j ken indruk geven van Mej. Slots behoefte aan een behoorlijke
orthographie. Dat is „maar" een kleinigheid, doch symptomatisch is het toch wel van
eenig belang, indien een auteur „nog" en „noch" ook bij de correctie blijft verwisselen
en „bloezemen" voor „bloesemen" schrijft. Want wie slordig is op deze dingen is ook
slordig in geestelijk opzicht. En geestelijke slordigheid is voor den kunstenaar in dezen
door en door slordigen tijd al een bijzonder gevaarlijke ondeugd. Trouwens, over het
algemeen is deze roman slordig van taal. Het is of de schrijfster hem haast zonder eenig
bedenken neergeschreven en aan den uitgever doorgegeven heeft. En dat is jammer, wan
dit eerstel i ngswerk van mej. Slot heeft ontegenzeggelijk bijzondere kwaliteiten. De directheid en openheid, waarmee zij op het menschelijk leven, dat zich aan haar opgedrongen
heeft, reageert, doet bijzonder sympathiek aan. Haar verhaal vibreert op elke bladzijde
van intens leven ; er komen geen „doode plekken" in voor. Doch het zal er nu voor deze
schrijfster opaankomen haar taal krachtig en voortdurend te gaan beheerschen, opdat
de spanning, die in haar werk te onderkennen valt, niet 'Omslaat en in het chaotische
verzinkt.
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Zij vergete niet, dat het open en direete noteeren der dingen een bezigheid is, die een
groote innerlijke concentratie vergt, een aanhoudende waakzaamheid, opdat de aandacht
zich niet in het toevallige en bijkomstige verliest.
Dit verhaal zou nog heel wat strakker geschreven kunnen worden.

•••

Een enkele opmerking nog over het "geval". Wij denken er niet over dit boek afte wijzen,
al kunnen wij ons zeer goed begrijpen, dat er lezers zullen zijn, die het na de eerste
dertig bladzijden met een gevoel van afschuw uit handen zullen leggen, hetzij omdat zij
het voor louter "pornografie" houden, hetzij omdat zij meenen, dat men over deze dingen
te zwijgen heeft.
.Pornografle" is dit verhaal echter allerminst en wie die term in verband met dezen
roman gebruikt, weet eenvoudig niet wat hij zegt. Achter dit verhaal staat niet een bedorven fantasie, maar de rauwe werkelijkheid.
Moet een schrijver over deze "rauwe werkelijkheid" zwijgen, omdat zij te "rauw" voor
onze gewatteerde zielen is 1 Neen, duizendmaal neen ! Een schrijver, die met zijn pen
in den modder woelt, omdat hij dan zoo .Jekker" schrijft, verdient dat zijn "geestesproducten" worden verbrand : maar een auteur, die gemarteld wordt door hetgeen hij
zag, zwijge niet. Want "onze" gerustheid is een valsche gerustheid tegenover zijn onrust.
Wij mogen ons niet onttrekken. am Christus' wil.
R.H.

Anton Bruckner. Zijn land, zijn leven en zijn kunst, door Wouter Paape

De Gemeenschap, Zeist. 1936.
Op 11 October j.1. was het 40 jaar geleden dat Anton Bruckner overleed. Aan dit feit
is te Weenen een groots opgezette herdenking gewijd, waarbij vrijwel het vo!ledige
oeuvre van den grooten Oostenrijkschen componist uitgevoerd werd. Dit oeuvre, waaraan
omstreeks Bruckner's dood nauwelijks aandacht werd geschonken en dat wellicht te absoluut, te weinig programmatisch was voor den tijd waarin het ontstond, heeft langzamerhand, vooral in de Duitsch sprekende landen, een kring van warme bewonderaars gevonden.
Ook in ons land. De meeste Nederlandsche orkest-dirigenten zijn, met meer of met
minder succes, ijverige Bruckner-propagandisten.
Maar de Nederlandsche litteratuur over Bruckner bestond tot op heden slechts uit een
beknopt, doch zeer bruikbaar boekje van "Martin Spanjaard over "Bruckner's Symphonieen". In de behoefte aan een omvangrijker studie voorziet echter thans het bovengenoemde boek van Wouter Paap, een werk dat van innige liefde voor, en van een groote
kennis van Bruckner's kunst en zijn persoonlijkheid blijk geeft. Het draagt van een intense
studie de sporen. Toch, en dat is voor een werk dat in de eerste plaats voor den
muzikalen leek geschreven is, een groote verdienste, waardoor het zich bovendien van
een groot deel der bestaande Bruckner-litteratuur in gunstigen zin onderscheidt: de
schrijver beeft in de bewerking 'Ian zijn omvangrijke stof de beperking betracht die het
boek een geserreerde, uiterst levendige en boeiende eenheid deed worden. Men leest
dit boek.
Wouter Paap heeft geen uitvoerige analyse van Bruckner's werk willen geven. Daarvoor
is z.l, de tijd eerst gekomen, wanneer de "Originalfassung" van Bruckner's partituren
volledig zal zijn. Deze verkeeren thans namelijk nog voor een deel in de verminkte toestand waarin zij indertijd, ten gunste van een publiek dat voor Bruckner's muziek niet het
juiste begrip bezat, zijn gebracht, en worden door de Internationale Bruckner Gesellschaft op het oogenbllk in hun oorspronkelijke staat uitgegeven. Het was vooral Paap's
bedoeling, als een algemeene inleiding op Bruckner's werk, verband te leggen tusschen
de persoonlijkheid van den kunstenaar en zijn muzikale productie. Het kwam hem voor,
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dat „den muziekvriend, die nog vreemd staat tegenover Bruckner's kunst, de weg aanaan
trekkelijker en gemakkelijker gemaakt kan worden, wanneer hij zich van diens leven
en van de omgeving, waarin dit zich heeft afgespeeld, een omlijnde voorstelling vormen
kan ". En de schrijver richt zich hiermee tegen hen, die Bruckner als een „psychologisch
raadsel" beschouwen en de samenhang tusschen zijn kunst en zijn leven miskennen. Ook
bestrijdt hij diegenen, die zich al te zeer bekommeren om wat in Bruckner's muziek
„achter de noten" zou staan en die Bruckner's kunst langs buiten -muzikale wegen trachten
te benaderen. „Het daadwerkelijke uitgangspunt van Bruckner's muziek, aldus Paap, is
de muziek in haar meest elementaire verschijningsvorm : de melodie, het thema". Wie
dit leest en Bruckner niet kent, krijgt allicht een aantrekkelijker indruk van zijn muziek,
dan vele Duitsche biografen hem zullen geven. Paap ontzenuwt ook, met een uitspraak
als deze, wat Pijper indertijd over de „Bruckner-renaissance" opmerkte, die volgens hem,
daar ze op buiten-muzikale gronden berustte, tot mislukking zou gedoemd zijn.
Na een hoofdstuk over verschillende vormen van Bruckner-waardeering, beschrijft Paap
het geboorteland van den componist, waarin hij uitnemend blijkt thuis te zijn, en dat
volgens hem grooten invloed op Bruckner's werk heeft gehad. „De rustige, weidsche
en patriarchale sfeer van het Opperoostenrijksche landschap leeft in i e d e r e symfonische conceptie van Anton Bruckner". En vervolgens wordt Bruckner's persoonlijkheid
beschouwd in verband met de Barok, tot welks schoonste voortbrengselen klooster en
kerk van St. Florian behooren, te Linz, langen tijd Bruckner's woonplaats. „De kunstenaar
van de Barok" noemt Paap Bruckner. Hij had m.i. beter gedaan slechts van ,,Barokelementen in Bruckner's kunst" te spreken. Want het begrip Barok verandert en krijgt
een specialer beteekenis, wanneer men het isoleert van den tijd waarin de Barok zich
ook in de andere kunsten deed gelden. Ook over het feit of Bruckner wel een typische
Barok-figuur genoemd worden mag op grond van de wezenskenmerken die Bruckner
volgens Paap eigen waren, kan men met hem van meening verschillen. Bruckner's
geheele persoonlijkheid was „van den geest van de Barok doortrokken ", aldus Paap.
„Ongetwijfeld hebben visueele indrukken, vooral in zijn kinderjaren, hierin een belangrijk aandeel gehad, doch zijn assimilatie met de Barok zetelt veel dieper : zij komt
tot uiting in zijn geheelen l e v e n s s t ij l". En dan wordt ons de Barok-mensch Bruckner
beschreven, „die zich het eene oogenblik laat meesleepen door ongekende geestdrift, en
het andere oogenblik terugvalt in een stem ming van uitzichtlooze melancholie ". Nu,
d i t psychologisch type is voor de Barok zeker niet typeerend. Den Barok-mensch in zijn
„idealen vorm" denken we ons integendeel ongecompliceerd, voortdurend strijdbaar,
zich steeds bewegend op hetzelfde niveau.
Overigens is deze „Barok-mensch" slechts hypothetisch. Want kan men den mensch,
die zich uitte in een stijl, welke historisch gegroeid, door wie weet hoeveel en welke
geestelijke krachten gevormd werd, binnen een bepaald type dringen ? In ieder geval
niet binnen het „romantische" type dat Paap ons in Bruckner beschrijft. Een en ander
wekt sterk den indruk alsof de schrijver het zooveel omvattende en ingewikkelde begrip
dat we Barok plegen te noemen, te simplistisch opgevat, en aan Bruckner dienstbaar
gemaakt heeft.
Voorts beschouwt Paap de Barok als een specifiek Roomsch- Katholiek verschijnsel, wat
historisch gezien, ongetwijfeld Juist is. Maar ik betwijfel of hij, ten bate van Bruckner,
„den kunstenaar van de Barok ", het Barok- karakter van ten minste het werk van een
specifiek Protestantsch kunstenaar als J. S. Bach niet onderschat. Trouwens, wijst de
litteratuur van dien tijd (soms zelfs de kerkenbouw) niet uit, dat de Barok ook den Protestant voortreffelijk „lag"
Aan de waarde van wat Paap zegt over Bruckner zelf doet dit alles echter weinig af. Ook
de volgende hoofdstukken, o.m. over Bruckner's kerkmuziek, over de reactie van het
publiek op zijn werk en de kritiek waarvoor hij zoo gevoelig was, over zijn verhouding
tot Wagner, die zonder dat hij het zich bewust was, zulk een grooten invloed op
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Bruckner heeft uitgeoefend, men kan er slechts van zeggen dat ze ons tot Bruckner inderdaad nader brengen. Paap bestrijdt voortdurend de veel verbreide meening als zou
Bruckner een onbeholpen en schuw, soms kruiperig en eerzuchtig mannetje en bovendien een dor docent geweest zijn. Wanneer hij dat nu en dan léék, dan was het doordat
hij vóór alles musicus was en daaraan alles ten offer bracht. Zoo mag men „zijn eerzucht
nimmer los zien van zijn werk ", als pleitbezorger waarvan hij meestal gruwelijk alleen
stond. Een uitnemend hoofdstuk over Bruckner's religieuse persoonlijkheid besluit dit
boeiende boek ; Bruckner wordt er weer volop een mensch van de Barok in genoemd,
„wiens geheele zijn in spanning wordt gehouden tusschen pool en tegenpool : eenerzijds
een sterke drang naar verinnerlijking (een mystieke inslag), anderzijds een vreugdevolle
aanvaarding van de aardsche genietingen, welke den kunstenaar een sterke bezieling
schenkt en hem de kracht verleent om de materie, welke hij gebruikt, tot de hoogste
potentie op te voeren ".
Een door Jules Terlingen geteekend portret, notenvoorbeelden en karikaturen verluchten
het boek.
J.
R

Regen en Zon in Kleuterland door Amy van Weeren. Schuyt Velsen.
Dit boek is door de schrijfster opgedragen aan „ieder, die van kinderen houdt ".
Wij zouden het evenwel aan „ieder, die van kinderen houdt ", niet durven aanbevelen
als boeiende, ontroerende lectuur over het kind en zijn psyche, daarvoor is de tendenz
er van te onbelangrijk en treedt deze veel te sterk op de voorgrond.
Het werkje is verdeeld in twee delen ; het eerste deel bestaat uit zeer korte, simpele
schetsjes uit het leven van kinderen van omstreeks vier jaar, die zo ongelukkig zijn niet
op een kleuterschool te gaan, het tweede deel behandelt de volmaaktheid van die kleuterschool en de schitterende resultaten van het verblijf aldaar voor alle kinderkarakters.
De schrijfster schijnt het onmogelijk te achten, dat ooit een in een ander liefdevol en
begrijpend milieu levend kind, gelukkig en tevreden zou kunnen zijn. Wij zijn zo vrij dit
te betwijfelen, al geloven ook wij, dat voor vele, min of meer verwaarloosde kinderen
die kleuterschool een waardevol iets is.
Dit boek is uitstekend propagandamateriaal, meer echter niet en slechts als men het als
zodanig beschouwt, is de wens, die Theo Thijssen het boek meegeeft in de wereld, te
aanvaarden, n.l. : „Mogen het er duizendtallen zijn (n.l. die naar de schrijfster luisteren),
want vooral in deze tijd van bezu i n igi ngs-beschaving is het eerst nodige wat ons kleuteronderwijs behoeft: dat de vaders en moeders het leren kennen ".
W. S.

Stemvorming en vloeiend spreken, door Aafke Kuijpers, 4de druk, bewerkt
door J. V. Bender. J. H. Kok, Kampen, 1936.
Een herdruk van een overoud boekje van de intertijd beroemde paedagoge Aafke Kuijpers.
Het boek wemelt van onjuistheden in phoneties, medies en physies opzicht. De methode
is bovendien totaal verouderd. De bewerkster maakt daarbij nog open l i k reklame voor
zichzelf !
Het is onbegrijpelik dat dit boek — z.g. dan opnieuw „bewerkt" — aan de markt wordt
gebracht. Het schijnt wat op te brengen, want Kok heeft dit jaar nog een werk over
stemvorming de wereld ingezonden, waarvan overigens evenmin een goed woord te
zeggen valt. Uitgever en bewerkster hebben zich met deze uitgave kortweg geblameerd.
A. C. DE BRUIN.
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KAREL J. VAN DORP

TWEE GEBEDEN VOOR DICHTERS

Lu kas 23 : 27-32
Gij, die de tranensluier hebt verscheurd
der vrouwen van Jeruzalem, 't geschrei
verstommen deed van mens) i j k medelij
dat over U, niet om zijn zonden treurt;
Gij, die de Waarheid zijt, den hartklank keurt
van 't roepend rhythme naar welks heerschappij
strofen zich ordenen, tot het getij
keert en de dichters naar de diepte sleurt
Gij, leer naar U hen l u istren voor zij spreken
en, woorden wevende, omsluieren gaan
't kruis, van toorn en gericht 't versch ri kl i j k teken
Gij, was hun ogen rein en spreek hen aan,
opdat z' als hun genezen ogen breken
achter hun angst Uw lichtend kruis zien staan.
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II.
Lukas 8 : 6 en 13
Genees hen van dien angst voor kerstmis, pasen,
hemelvaartsfeest en pinkster, dagen van roof
als hun verraderlijk gevoelsgeloof
't heiIig gezang van Uw oprechte dwazen
vleuglen ontsteelt en stijgt, roekloze extase,
terwij I beneden 't net der zonden schoof
over hun zielevogel, blind en doof
piepende fladderend tussen de mazen.
Heer, hoor die Gij tot zingen hebt verkoren :
hun laatste hulpgeroep tot U schreeuwt schel ;
gaat het in stomme duisternis verloren 1
als, wanklende tussen hemel en hel,
zij U nergens meer zien, nergens meer horen,
G ij hoort, om [ezus' wil, hun kreet tach wei 1
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KAREL J. VAN DORP

SLEUTELEN DES HEMELRIJKS

Hij wankelde en wierp zichzelf ten buit
aan zonden, niet ten bloede toe bestreden,
en alles wat w' uit liefde voor hem deden
kon hem niet keren. Hartstocht ongestuit,
roept ge hem nag ? werd weer uw lachen luid ?
koortst nog uw zengend vuur door al zijn leden ?
God, hoort Gij dan in al onze gebeden
eenzelfde stem, die, snikkend, bidt en muit ?
Vergeef ; bid Zelf in hem : hij hoorde U niet
omdat hij sprak toen hij had moeten zwijgen,

en nu hij zwijgt hoort hij Uw toornend dreigen

omdat hij schaamteloos meezong het lied
van trouw, toen hij Uw kind'ren durfde dopen.
God des Verbonds, o, doe Uw armen open.
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E. LEGRAND

EVERT DOORENBOS N EEMT VACANTI E
Voor Jan J. P.
Evert Doorenbos' zin voor orde verliet hem ook nu niet. Hij begoot de kamerlinde voor
het raam,. legde op de schoorsteenmantel een dichtbundel recht, en nam het bosje half
verlepte herfstasters uit het antieke, diep-blauw glazen vaasje. Hij goot het leeg op de
linde en droogde de rand met zijn zakdoek. Even hinderde het hem, dat het vaasje nu
leeg was, maar ook zóó stond het mooi op het blanke hout van de boekenkast.
Op de schrijftafel lag een chaos van beschreven papieren, brieven en boeken. De boeken
legde hij op een stapeltje, en de papieren en brieven liet hij met twee, drie vegen in
de prullenmand verdwijnen. Deze schoof hij dan zoover als maar kon onder de tafel.
Hij keek rond. Alleen het openstaande jalouziekastje, dat propvol met paperassen lag,
verstoorde de orde. Hij trok het dicht. Ieder die hier nu binnentrad, zou zich in de werkkamer van een evenwichtig, werkzaam man hebben gewaand, een man met veel goede
smaak ook, die in vacantie gegaan was. Slechts de brief met het versche adres, die op
het zwarte blad van het lage tafeltje lag, sprak het laatste nog tegen.
Evert liet de brief liggen en ging naar boven. Toen hij terugkwam had hij zich geschoren
en verkleed, en droeg hij een met etiketten beplakte koffer. Hij nam zijn regenjas,
vouwde hem op met de glanzende voering naar buiten, liet zijn handen langs al zijn zakken
glijden en trok zijn handschoenen aan. Toen nam hij de brief op, keek een laatste maal
rond en verliet het huis.
Het was een zachte, zonnige herfstdag en twee uur in den middag. Evert liep vlug de straat
uit en keek eenigszins schichtig of geen van de buren hem zag. Op de hoek van de straat
deed hij de *) brief op de bus.
's Avonds om zeven uur maakte zijn meisje deze brief, die zij met eenige verwondering
ontvangen had, open. Ze las :
Lieve Annie,
Wanneer je dit leest, heb ik het begin gemaakt met wat voor ons allebei, maar voor
jou in ieder geval, het beste is. ik geloof, dat ik hiermee tegenover jou iets goedmaak.
Want-nee, ik zeg het heelemaal niet te pathetisch, ik heb over alles heel goed nagedacht —
ik ben jou niet waard, ik zou je nooit gelukkig kunnen maken, ik ben te slap, te passief,
te lui. Ik......
Voordat Annie de brief had uitgelezen viel ze, voor de eerste maal van haar leven, in
zwijm.
Op datzelfde oogenblik stond Evert in de wandelgang van de internationale trein een
cigaret te rooken. De trein was juist Brussel voorbij en het landschap was in het licht van
*) Buigings -n wordt door mij doorgaans weggelaten, evenals de komma voor bijv. bep.
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de zon, die rood en goud onderging, nog te zien. Zwarte schaduwen gleden over het land.
Toen Evert zich omkeerde, zag hij de intiem verlichte coupé met acht lezende of slapende
menschen. Hij keek met voldoening naar zijn nieuwe, goed zittende pak, maatwerk van
glanzende, bruin-wollen stof. De mouwen van zijn overhemd, witte zijde met een bruin
streepje, kwamen juist onder die van zijn colbertjasje uit. De das die hij, nonchalant gestrikt, droeg, was de mooiste die hij ooit had gehad. Zijn schoenen waren juist oud genoeg
om prettig te zitten. Evert keek er even naar : ze glommen nog. Maar de veters hingen
eruit. Hij dacht even na. Toen, glimlachend, I i e t hij ze hangen.
Op het linkerhoekplaatsje bij de wandelgang zat een jongedame te lezen. In Brussel was
zij de trein ingekomen, alleen. Ze had geen plaats kunnen vinden en Evert had haar
de zijne afgestaan. Hij had resoluut haar koffer genomen en in het net gelegd. De koffer
was zwaar, maar Evert vond het heerlijk zijn kracht en zijn lengte te voelen.
Nu nam hij de jonge vrouw op. Ze was elegant, knap, en ze las een goede Fransche
roman. Evert gooide zijn sigaret weg, drukte hem uit met de punt van zijn schoen en
rekte zich onzichtbaar uit. Wanneer ik w i I, dacht hij.
Hij wandelde naar de restauratiewagen, at, dronk koffie en rookte, vond ergens een
onbezet plaatsje, sliep rustig in en werd na middernacht wakker. Stil, om niemand te
storen, schoof hij de deur open. Hij liep terug naar de coupé waar zijn koffer nog stond.
Maar hij vond de deur van de coupé gesloten. De zij -gordijntjes waren neer en ze bleven
het, tot reeds velen met hun koffers in de gang waren gekomen. Zonder veel spijt zag
Evert van de kennismaking af en zijn voldoening had niet grooter kunnen zijn dan toen
hij, na haar met de koffer geholpen te hebben, beleefd, maar een igszi ns afwezig groette.

Evert werd vrij vroeg in den morgen wakker. Hij had zich dien nacht met een hevig
rammelende taxi naar een klein, rustig hotel in een stille straat bij de Madeleine laten
rijden, had een kwartier lang in een heet bad gelegen en was daarna dadelijk ingeslapen.
In het hotel was alles blijkbaar nog in rust. Van buiten drong vaag het moeizaam trekkend
geluid van omnibussen tot hem door, en af en toe, maar heel helder, klikkende voetstappen op de straat beneden. Evert zag in gedachten de plompe bussen de Place de Ia
Madeleine overkruipen, hij zag de enkele voorbijgangers de heele straat uit en de hoek
omgaan, en geleidelijk breidde zijn gezichtsveld zich uit. Hij zag, groen met zilveren
glinsteringen, koel en ongenaakbaar tusschen zijn hooge boorden : de Seine, hij zag de
pompeuze Louvre-complexen, de wijde Place de Ia Concorde met de vele, voorbij
schietende auto'tjes. Hij zag kinderen de immense witte trappen voor de Sacré Coeur
op- en afd ri bbelen, of zag hen in de tuinen hun witte scheepjes laten varen. Hij voelde
zich opgenomen in de kleine lichtplek, waar in de donkere Notre Dame de mis werd opgedragen, hij zat met drie anderen, onbekenden, in een schemerige loge, daalde de
pompeuze trappen van de opera af, of zwierf door de stille, statige tuinen van St. Cloud.
In een nauw, donker straatje bevond hij zich alleen, oog in oog met een vrouw. Vluchtige
intimiteit temidden van het grootsche, onaantastbare stadsbeeld.
ik ben nog nooit zoo gelukkig geweest, dacht Evert. En : ik d e n k niet, alles komt op
me af, ik heb het maar op te nemen. Hij lag heel stil, op zijn rug en met zijn oogen dicht.
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Even schurkte hij zich, om zijn lichaam te voelen, tusschen bed en deken heen en weer.
Zoo lag hij tot het stadsrumoer aanwies en in het hotel met deuren werd geslagen. Toen
sloeg hij het dek weg, nam een lauw bad en kleedde en schoor zich zorgvuldig. Hij
ontbeet daarna lang, nam alle aanwezigen in het zaaltje nauwkeurig, met een kinderlijke
belangstelling voor de geringste details in zich op, en genoot van alles. Van de rond
gedraaide boterklontjes en van de weemoedige ernst eener hoog bejaarde, in zwarte
zij gekleede dame met door haar ouderdom neerhangende gezichtslijnen. Van het discrete
gerinkel van messen en vorken en van de wit- en gouden kapiteeltjes bovenaan de gietijzeren zuiltjes.
Evert groette vriendelijk en opgewekt de dienster, een jong meisje dat haar oogen neersloeg, en verliet het hotel. In de hall keek de ontvangdame hem met ingenomenheid na.
Hij nam de metro, omdat hij van de geur van metaal en olie hield en van de plotselinge,
als automatische bedrijvigheid wanneer er een trein arriveerde. Ook lokte de herinnering aan het ongeluk jaren geleden, waarbij driehonderd menschen het leven lieten,
hem aan. Hij liet zich in drie etappes naar zijn plaats van bestemming voeren, alleen maar
om drie maal deze ondergrondsche sensatie, en het besef iets te hebben overleefd, te
beleven.
Drie dagen lang zwierf Evert zoo in Parijs. 's Morgens bezocht hij musea, waar hij het
liefst bij de Egyptische kunst en bij Angelico's engelen-droomen vertoefde, 's middags
zat hij in een der parken of in een bioscoop en 's avonds in de opera of in een klein
theater. Het weer bleef zonnig en zacht en hij verveelde zich niet.
Op de vierde dag, 's middags, was Evert de trappen naar de Seine afgedaald. Zoo dichtbij
was het water minder ontoegankelijk, de zon blonk erop en het stroomde rustig voort.
Een duif vloog naar de overkant.
Evert's oogen volgden de duif tot hij naar boven zwenkte en plotseling uit het gezicht
was verdwenen. Dan keerde zijn blik naar het water terug en was hij ineens Parijs vergeten. Wanneer hij zichzelf had willen d w i n g e n zich bij zijn toestand te bepalen, zou
het hem niet zijn gelukt. Vier dagen lang waren zijn gedachten zonder een enkel spoor
achter te laten, verdwenen geweest, en nu namen zij van hem bezit zonder dat hij zich
verweren wilde of kon. Het was...... als een wonder, heeft hij later wel eens aan zijn vrouw
verteld. Maar dat is gekheid natuurlijk, voegde hij er dan aan toe.

Evert's gedachten sloegen héél veel over. Wanneer hij vroeger aan God had gedacht, was
het nooit zonder voorbehoud geweest. God was een probleem, dat van alle kanten bekeken
moest worden. Maar nu was God een factor, een feit.
De vier dagen vielen weg. En ook de vierhonderd gulden die hij in zijn binnenzak droeg.
Hij keek naar het water, maar hij zag het niet zooals het was : een eindelooze, voorbij vlietende stroom van golfjes die steeds, maar vergeefs trachtten am te krullen. Hij zag
een diep donker gat. Hij sloot zijn oogen en zag niets meer. Maar hij voelde een
machtige greep die zijn heele wezen omvatte. En hij rukte zijn schouders naar achteren
en gooide zijn hoofd in de nek, en hij sperde wijd zijn oogen open naar de blauwe hemel.
Zoo ademde hij. Diep, stootend, maar geleidelijk rustiger.
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Nu eerst hoorde hij dat het getjoek van een motor was opgehouden en dat de boot bijna
geru isch loos naar de wal koerste. Hij keerde zich langzaam om en voelde zich doodel i j k
vermoeid. Maar toen hij de steenen trap weer opging, wist hij waar hij aan toe was.
Een paar uur later zat hij in de trein. Zijn schoenen waren stoffig en na den morgen
had hij er niet meer aan gedacht zijn haren te kammen. Maar het hinderde hem niet.
Hij dacht er niet aan. De menschen in de coupé merkte hij niet op en toen de dame
die in het hoekje schuin tegenover hem zat had gevraagd, of hij het raampje dicht wilde
doen, begreep hij niets van de hilariteit toen, met een grap over hèm, de heer die naast
hem zat het deed.
Zijn gedachten gingen moeilijk. Vergeefs wachtte hij op een oogenblik, een gréép, als
dien middag bij het water. Hoe moet dat nou, hoe moet dat nou, steunde hij half dreigend
en half smeekend. Maar hij ontving geen antwoord. Hij kromp ineen, deemoedig, en wrong
de handen tusschen zijn knieën. Hij richtte zich op en met een gegrom diep uit zijn keel
schold hij : ellendeling, beest. Toen merkte hij dat de menschen naar hem keken. Hij
gromde nog eens, kuchte en hoestte. En schold nu zichzelf : idioot, alsof je 't niet w i s t.
Evert sliep dien nacht niet. Hij dacht aan de ellende die hij gesticht had, thuis en bij
Annie. Zijn voornemen, het ergste, had hij hun niet laten weten, maar licht hadden zij
het vermoed. De schaamte brandde reeds in hem, die hij als verloren zoon zou gevoelen.
Hij onderging de stugheid, die hij bij Annie zou moeten overwinnen. En hij dacht aan
zijn taak, die hem een heel leven lang reeds te zwaar was geweest en die hij gelaten had,
wachtend op de „zegen van boven ", voor wat hij was.
Hij vocht met demonen dien nacht. Je kunt het niet, nu en nooit niet, fluisterden ze hem
in. God ? Het was je luiheid en je lafheid die Hem schiepen. Het water hielp je niet, want
je kunt zwemmen. Jezelf te pletter gooien durf je niet. Een revolver zien te krijgen,
daar ben je te lui voor. Sterven kun je niet en leven kun je niet. I s het zoo niet ?
Evert stond op. Met een ruk. De heer naast hem schrok wakker. Evert ging in de gang.
Hij stootte de handen in zijn zakken en hief zijn gezicht naar de luchtstroom die door
het half-open raam kwam. Ik weet het wel, ik weet het wel, fluisterde hij naar het zwarte
gat dat voor het open raampje stond. Maar het is zoo moeilijk. En ik heb het nooit gekund.
Evert had gevochten. Hij was weggegaan en hij had, staande voor het raampje, geknield.
Hij voelde zich sterk, sterker dan hij ooit was geweest. Alles leek nu eenvoudig en
hij had een sterk verlangen naar huis. Naar moeder, naar Annie, naar werk. Hij besefte
wel de hachelijkheid van zijn kracht, maar de demonen hadden geen vat meer op hem.
Met é é n had hij maar te maken. Was dit besef het doel van zijn reis geweest?
De demonen : wéér besprongen ze hem. J ij bent op reis gegaan, gierden ze, j ij durfde
niet en j ij keerde terug. J ij bent wezenlijk...... èn wij. Evert had gevochten. En
hij vocht. De weinige menschen, die hem dien morgen i n de vroegte op het Stationsplein zagen loopen, keken hem na en noemden hem gek. Een jongeman met verwarde
haren, een das als een touw en een koffer die zwaar moest zijn. Een jongeman die
liep alsof hij door iemand werd achtervolgd en alsof hij iets zocht in de regen die hij
opving met zijn heele gezicht.
Evert Doorenbos, die snelde naar zijn moeder, zijn meisje en zijn werk.
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AB VISSER

DE DICHTER
God heeft hem in zijn achtertuin gelaten,
Daar jaagt hij speels de vlugge vlinders na,
Hij puurt er honing uit de rode klaver,
En slaat verbaasd het werk der mieren ga.
Soms klimt hij in een boom en denkt : De wolken
Die pak ik bij hun zachte flanken vast,
En rijd de luchten door

maar eenmaal boven,

Voelt hij zich door een wrange angst verrast.
Hij weet zich plots van God en mens verlaten,
En roept ontsteld naar alle einders heen.
Maar spottender geeft telkenmaal de echo
Met eigen stem terug : alleen

alleen !

God heeft hem in zijn achtertuin gelaten
Daar leeft hij ver van alle liefd' en lust.
Maar dikwijls schrikt een stem hem uit zijn spelen,
Dan staat hij op, en zoekt, en vindt geen rust.
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AB VISSER

REGENBU

Ik heb geluisterd naar de duizend talen,
Waarin de regen met de aardedingen spreekt.
Ik weet hoe elke regendrop veelmalen
Zijn zelfde en enigst woord in and're stem versteekt.
Wat bracht mij tot dit simpelste genieten
Het futs'len op een blad, het tokken in een ton,
Een laatste drop in ri m p' l i ng zien vervlieten,
Nadat ze daalde
een vuurvlieg
in de zon.
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AB VISSER

AAN DE SCHOONHEID

Aan Martin Leopold.

Als lokkende meermin kwaamt gij u openbaren
Schoonheid, die wist dat ik u niet kon wederstaan.
Dat ik als brandende ballon u snel zou tegenvaren,

In laaiend-schoon maar dadenloos bestaan.
Gij wenktet mij steeds dringender — een weerloos kind -Volgde ik u langs fonkelende waterbaan.

Los van compas en anker, door uw zang verblind
Verviel ik uw betovering : gij liet mij niet weer gaan.
k heb u toch gevonden

schijnwezen : klank en gloed.

Uit smeltend licht en kleur heb ik u opgeheven,
Maar grauw en vorm loos zeegt gij aan mijn voet ......

En onbereikbaar is de kust van het verlaten leven.

.0

ROEL HOUWINK

VONDEL EN ONS VOLK
V o n d e I, volledige dichtwerken en oorspronkelijk
proza, verzorgd en ingeleid door A I b e r t V e r w e y.
Amsterdam, H. J. W. Becht, 1937.
Het verschijnen van den completen Vondel in een uitgave, die onder het bereik valt van
vrijwel een ieder, die zich hiertoe eenige opoffering getroosten wil, is een gebeurtenis,
welke een mijlpaal beteekenen kan in de cu ltu reele ontwikkeling van ons volk. De vraag
is slechts, of men zonder valsche leuzen en zonder schismatieke aanmatiging den weg
tot Vondels machtig oeuvre vindt. En of men dezen weg vinden zal, hangt weder voor
een groot gedeelte af van de wijze, waarop onze letterkundige kritici deze Vondel-uitgave
bij het publiek zullen introduceeren. Op hen — en straks eveneens op de Nederlandsche
paedagogen -- rust in dezen een zware verantwoordelijkheid.
Want het is uiterst gemakkelijk Vondel met wat fraaie, hooggestemde „woorden" af
te doen, doch daardoor kan tusschen Vondel en ons volk nimmer een contact van beteekenis worden gelegd ; een contact, dat wij daarenboven dringend noodig hebben,
omdat wij hard bezig zijn ons in cultureel opzicht te verliezen in een merglooze internationale oppervlakkigheid.
Wat Vondel „groot" maakt is niet in de eerste plaats zijn scheppend genie ; dat heeft
nog nimmer één kunstenaar waarachtig groot gemaakt. Wij moeten nu eindelijk eens
genezen van ons aesthetisch en romantisch individualisme, dat ons de buitenzijde der
persoonlijkheid vereeren doet, doch ons telkens weer blind doet zijn voor het objectieve
element, dat in alle, waarlijk groote kunstscheppingen op den voorgrond treedt en dat
ten slotte de „tijdelooze" waarde van het kunstwerk bepaalt.
Vondel is niet de grootste onzer dichters, omdat hij een „titanisch oeuvre" aan ons heeft
nagelaten, maar omdat zijn werk een zoo diepe, zuivere en volledige weerspiegeling van
ons mensch-zijn in zich draagt. Wat het beteekent als Nederlander geboren te zijn, dat
kan niemand als Vondel ons beter doen beseffen. En eerst als Nederlander kunnen wij
volkomen mensch -zijn ; dat is de paradoxale waarheid, die in alle nationaal bewustzijn
verborgen ligt, en dat is de reden, waarom een volk niet buiten een eigen, nationale
cultuur kan.
Wij zijn geen „vrije menschen, die „overal" wonen en gedijen kunnen ; wij zijn gebondenen
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aan den grond, waarop wij geboren werden. Wie zich van deze gebondenheid straffeloos
meent te kunnen emancipeeren, zal vroeg of laat ervaren, dat hij „een ontwortelde" is ;
iemand, die „in de lucht hangt ", zonder „wetten ", een speelbal der demonen. Want eerst
uit deze gebondenheid ontvangt ons mensch-zijn vorm en gestalte, en kan het anderer
menschel i j kheid verstaan. Het behoeft waarschijnlijk geen nader betoog, dat dit ,, nationalisme" niets te maken heeft met de v e r a b s o I u t e e r i n g van het nationaal besef,
die wij op het oogen bl i k overal om ons heen waarnemen. Zij is in diepsten zin een
massa-psychologisch ziekteverschijnsel, dat de realiteit der nationale gebondenheid evenzoo
overschaduwt als destijds door het humanitair kosmopolitisme is geschied.
Waar het hier om gaat, is, dat wij onze nationale gebondenheid erkennen tegenover de
cultuur, waaraan wij deelhebben en dat wij niet voortgaan op den weg der vervlakking
en vervluchtiging, doch tot bezinning en concentratie van onze geestelijke krachten komen.
Het negentiende-eeuwsche rationalisme, dat de geheele Westersche beschavingswereld
op losse schroeven heeft gezet door den mensch te „bevrijden" (!) van de bestaansordeningen, waarin zijn leven verankerd lag en deze te vervangen door leuzen en schema's,
die niet passen bij de werkelijke natuur van den mensch, dient nu eindelijk te worden
doorzien en overwonnen.
Dit geldt voor ons volksleven in zijn geheele breedte, maar in het bijzonder met betrekking
tot onze cultuur, die in menig opzicht — het ergste wat een cultuur overkomen kan ! —
z o n d e r t r a d i t i e is geworden. En daarom is de „terugkeer" tot Vondels oeuvre
juist t h a n s een vraag van zulk een eminente beteekenis. Want in Vondels werk is
het beste en het diepste van den Nederlandschen geest „woord" geworden. En wij hebben
het broodnoodig ons opnieuw grondig te oriënteeren op dit punt.
Alle theoretische beschouwingen over den Nederlandschen volksaard baten niet, indien
zij zich niet concretizeeren laten aan vóór- beelden. Dat kunnen echter maar zeer ten
deele „historische figuren" zijn, omdat deze al te licht kneedbaar zijn door onze fantasie ;
doch de kunst, die zelve een schepping der verbeelding is en juist daardoor — eigenaardige paradoxie ! — een merkwaardig objectief en „tijdeloos" karakter draagt, is hiertoe
veel beter geschikt. Zij bewaart het leven in een tot heldere doorzichtigheid gekristalliseerden vorm — zooals men in den vóór vele eeuwen gestolden harsdruppel het insect
ongeschonden terugvindt, dat er eenmaal in gevangen is geraakt.
Maar laat ons daarbij niet vergeten, dat wij dit leven opnieuw ontdekken moeten. Voor
de meesten onzer is Vondel nimmer meer dan een naam geweest, weliswaar een beroemde naam, dien men met gepasten eerbied uitgesproken heeft, doch iets van ons
e i g e n leven hebben wij slechts zelden in zijn werk vermogen te ontwaren. Het meest
misschien nog in zijn lyrische poëzie, hoezeer deze ook het — ons zoo vreemde — gelegen heidskarakter draagt. Tot de diepten van zijn dramatische poëzie zijn wij maar zelden
doorgedrongen en zijn religieuze poëzie — de Harpzangen — zijn nog vrijwel geheel
onbekend terrein, om van een leerdicht als de „Altaargeheimenissen" maar niet te spreken.
En toch ligt in al deze werken het hart van ons volksleven verborgen, zooals het siddert
in Rembrandts raadselachtig clair-obscuur. Maar wij zijn zoozeer bevangen in den roes
van het voortjagende, in het Niets zich verliezende moderne leven, dat wij dit niet bemerken. Wij voelen vaag, dat wij geen grond meer onder onze voeten hebben, doch
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wij meenen nog steeds, dat wij ons door een opvoering van ons levenstempo redden
kunnen. Doch waar de wortels verdord zijn, is er geen redding meer. En hoe lang voeren
wij als volk in cultureel opzicht niet reeds zulk een „zwevend" bestaan ! Het is de ramp
van Tachtig geweest, dat bij al het goede, verjongende, dat deze beweging bracht, zij geen
aansluiting met het eigenlijke volksleven heeft weten te vinden. Zij is geweest als de
weerkaatsing aan den horizont van een licht, maar het licht zelf hebben wij niet gezien.
In de ivoren torens der eenzame dichters is het gedoofd, eer het tot meer dan een flauwe
glans aan het uitspansel kon worden.
Wij moeten dat aanvaarden zonder het om te praten tot een exempel van hooge voortreffelijkheid. Het bevestigde slechts de breuk, die er ook in de negentiende eeuw reeds
sedert lang was, tusschen een verburgerlijkt volk en een verintellectualiseerde cultuur.
Doch thans staan de zaken anders ; thans gaat deze verburgerlijking, die van alle gebieden
des levens bezit genomen heeft ,haar laatste fase in. Overal stoot zij op het zinledige. De
nood, die — innerlijk en uiterlijk ! -- over ons allen gekomen is, rukt haar de maskers
af en onthult tegelijkertijd haar misère en haar daemonie.
En ook het intellect heeft den top bereikt, waarboven niets meer is dan de ademlooze
i j lte. Zoodra de denker zijn „ideal isme" prijsgeeft -- en daartoe wordt hij met den dag
dringender door de werkelijkheid om zich heen genoopt ! —, vervalt hij in een volkomen
uitzichtloos solipsisme, tenzij hij den weg tot het „credo quia absurdum" vindt. De volstrekte eenzaamheid en in zichzelf beslotenheid van den modernen denker staat glashelder
afgespiegeld in het werk van een figuur als Menno ter Braak, die er tevens het sprekendste
voorbeeld van is, hoe het kunstenaarschap verintellectualiseeren kan.
Nergens is hier een „verder" mogelijk. En daar ook niemand den weg t e r u g kan gaan,
is het eenige wat ons rest : bezinning op een tocht in a n d e r e richting. Géén romantiek,
geen maskeradespel met het verleden als hoofdpersoon, maar herziening, t o t o p d e
fundamenten van ons volksbestaan, van de normen volgens welke wi j
leven.
Een belangrijk onderdeel van deze taak is de her-oriënteering van ons volk aan zijn klassieke
schrijvers en uit den aard der zaak staat daarbij de grootste onzer dichters, Vondel,
voorop. Daarom, wij herhalen het, is de verschijning van Verwey's voortreffelijk verzorgde,
complete Vondel -uitgave tegen een prijs, die dit boek van ruim 1400 bladzijden praktisch
binnen het bereik van iedere waarlijk belangstellende brengt, een gebeurtenis van verstrekkende beteekenis voor de ontwikkeling van ons cultureele leven en tevens een
onderneming, die ons met groote erkentelijkheid jegens den uitgever en zijn medewerkers
vervult, die er klaarblijkelijk alles op hebben gezet, om dit schoone werk te doen slagen.
Zij verdienen daarvoor nadrukkelijk onzen dank.
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LOET ROMBOUTS

DE VRIEND

Wij gingen tot hem zonder aarzeling
met al ons leed, zooals zoovelen vóór ons deden.
Hij heeft niet voor ons heil gebeden,
hij zei ons maar een simpel ding ;
hij zei : God's Zoon heeft ook geleden
Dat klonk als een herinnering.
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THEO TEN HOOVEN

D
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Wijding hing tussen de pilaren
in 't hoge koor der Kathedraal,
die nag getuigt, hoe 700 jaar
geleden, in mystieke taal,
een volk, dat religie aan daad kon paren,
centraal God eerde in 't oksaal :
en in de bouw, in kruis gebaren
de Zoon herdacht aan schandepaal.
In dit Godshuis werd uw kind gedragen
naar het hoge en stille feest
toen Hij in Zijn liefde 't durfde wagen
ik ben er zelf getuige van geweest haar Zijn beeltenis te laten dragen.
Glorie zij den Vader, Zoon en Geest.
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THEO TEN HOOVEN

BEKENTENIS
Ik wil het je bekennen
er huivert diepe angst
in mij voor pijn :
pijn voor injectiepennen,
de rode pijn van het lancet
en ook de weeë angst
voor de narcose
waaruit men
-- zonder weten
zonder boodschap
overglijdt in
eeuw'ge slaap.
Niet voor de dood
ben ik bang ;
de dood kan mij
zoal de dood
ons eenzaam maakt
eenzamer dan ik ben
niet maken.
Integendeel
zijn zachte hand
zal uit dit hunk'rend lijf
mijn ziel stil beuren
en brengen bij den Heer,
Die m'in Zijn armen neemt
en zegt : „Nu ben je thuis ".
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G. KAMPHUIS

P OËZIE - KRON lEK
Het vrouwelijk element was tot nu toe in onze jong-protestantsche poëzie nog niet sterk
vertegenwoordigd. Eigenlijk komen, wanneer we daarnaar zoeken, alleen de namen van
Elly van Buren en Jo Kalmijn-Spierenburg naar voren. De eerste heeft een tijd geleden
slechts enkele gedichten gepubliceerd. Van de laatste hebben wij reeds eenige bundels,
waarvan de inhoud aanvankelijk niet uit scheen te komen boven een eenigszins gekunsteld
poëtisch idioom, waartusschen echter hier en daar verzen van een eenvoudige zuiverheid
opvielen. De lezers van dit blad hebben uit haar laatste publicaties kunnen zien, hoe deze
dichteres plotseling het roer omgegooid heeft, gekunsteldheid en aesthetiseerende
schoonheid achter zich liet (het verschil tusschen de titels : „De schoonheid zaaide" en
„Langs de weg" is hiervoor van beteekenis) en een waarachtigheid en eenvoud te bereiken
wist, die haar voortaan een aparte en eervolle plaats geven in onze te eenzijdig mannelijke
literaire beweging.
De verzen uit deze laatste periode heeft zij thans verzameld in haar bundel : ,,Langs
den weg "*).
Reeds het eerste gedicht daaruit, en tevens een der beste, geeft den lezer iets essentieels
van haar kunst. Deze is kenmerkend vrouwelijk van aard. Geen groote denkproblemen
verontrusten haar, niet in stoute beelden of nauwelijks vatbare gedachten uit zij zich,
geen in haar wezen met elkaar strijdende elementen zoeken in haar verzen een tijdelijk,
doch gespannen vergelijk -- maar het verlangen naar een klein en beschut geluk, een
zachte warmte, een opofferingsgezindheid, die afstand weet te doen, en een vrouwelijk
mededoogen stralen ons uit haar gedichten tegen. Dit wezenlijke van haar poëzie kan op
zijn slechtst sentimenteel of al te gedetailleerd in het onbelangrijke worden (en hiervan
zijn nog sporadisch voorkomende rudimenten aan te wijzen), maar komt op zijn best
ver daarboven uit om te reiken tot de kernen van het menschel i j k leven, wat dan
vooral blijkt uit een aantal uitstekende moeder- en kinderverzen.
Om eerst enkele minder geslaagde dingen af te doen, wijs ik op het gedicht „Geschonden
schoonheid ", dat niet alleen zijn naam maar al te terecht draagt (vooral wegens het
moraliseerende slot), maar ook om zijn gemis aan historischen zin (immers waarom zouden
wij ons moeten schamen over het feit, dat tot afgoderij voerende schoonheid vernietigd
werd ? Want zonder de beeldenstorm goed te keuren kan men daarin toch een hoogere
gerechtigheid zien) beter achterwege had kunnen blijven. Een ontsierend sentimenteele
regel in het overigens niet slechte gedicht „Een Kerkhof" is de kwalificatie daarvan als
„een liefelijke plaats voor wie wil weenen", alsof dat „ten dage der sentimentaliteit"
*) U.M. Holland, Amsterdam. z. j.
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(om met Wapenaar te spreken) al niet meer dan genoeg gedaan was. Hier en daar komen
nog woorden of woordverbindingen uit het gangbare poëtische jargon voor („het koele.,
hooge gras", waar kennelijk de op de duinen groeiende helm bedoeld is) en stijve
archaïsmen (zooals „een iegelijk" voor „een ieder” of „kri bbeken" voor „kribje "), maar
daarmee is het minder geslaagde dan ook in hoofdzaak aangewezen.
Want prachtige gedichten als „Vrouwenvredesgang", „Moeder", „Het kind", „Moederschap" e.d. maken dit bundeltje tot een belangrijke uiting van een specifiek vrouwelijke
dichtkunst. Het moederschap heeft in onze literatuur nog maar zelden zulke eenvoudige,
waarachtige, van leven trillende accenten gevonden als hier. Er is een opvallend verschil
met de tot nu toe meestal alleen door mannen geschreven poëzie over dit onderwerp.
Men verge) i j ke b.v. eens deze gedichten met Houwi n k's „Moederschap ", dat ondanks
zijn groote teederheid en fijnheid toch „objectiever" geschreven schijnt. Hier is echter
een vrouw aan het woord, die niet alleen leeft in de warmte en diepte dezer gevoelens,
maar ze ook in haar poëzie tot een eigen, zeer vrouwelijke expressie weet te brengen.
Geen man is in staat deze belevingen zoozeer van binnen uit neer te schrijven.
Ook op andere manieren komt het vrouwelijk-eigene tot uiting : het is opvallend, dat
vele gedichten handelen over een aanbrekende morgen, over regen en de helderheid
daarna (deze regengedichten zijn niet de minst geslaagde) e.d., waarin de feminiene regeneratieve krachten verbeeld worden, niet om hunszelfs wil, maar in afhankelijkheid van
God door het geloovig bewustzijn, dat hierin ligt
„een nieuwe kans Hem toegewijd te zijn
een nieuwe mogelijkheid Hem te beminnen ".
Haar christelijk geloof is niet ascetisch, de „Novice" wordt niet in het klooster door
Christus verwacht, maar daarbuiten „bij bloesems en bij sterren ". De in dezen bundel
voorkomende natuurlyriek heeft dan ook, ondanks iets miniatuurachtigs, een sfeer van
een stille en rijke groeikracht. Het „Gehavend tuintje" waarin een groote storm slechts
lieve kleinigheden te teisteren vindt, maar de wijde rust van het vrouwelijk hart onaangeroerd laat en evengoed het besloten geheim van het bloeien van bloem en kind binnen
zijn beperkt domein beleeft, moge bij uitstek karakteristiek zijn voor deze poëzie, haar
grootste kracht heeft zij toch in de uitdrukking der moederlijke liefde, die dood en oorlog
niet zal kunnen tegenhouden :
„wij kunnen enkel bevend protesteeren
en heel dicht naast elkaar gaan staan".
Maar dit moedergevoel is een onverwoestbaar levenwekkend beginsel, omdat er
„ .... eens een jong geslacht zal komen
dat daden smeedt uit onze zwakke droomen
en nieuwe wegen in zal slaan."
Na Jacqueline van der Waals is er geen dichteres in onze rijen geweest. Die open plaats
zal Jo Kalmijn-Spierenburg kunnen gaan innemen. De vergelijking van deze twee is daarbij
instructief. De eerste is in haar beste gedichten herfstel i j k, resigneerend, bijna niet meer
van deze aarde, vervuld soms van een zachte humor als van iemand, die de diepste dingen
gezien heeft en nu weemoedig. glimlachen kan om alles wat haar hier toch nog boeit en
bekoort. Jo Kalmijn's verzen (ik laat nu het leeftijdsverschil en dus ook een verschil in rijpheid
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een oogen bl i k buiten beschouwing) zijn meer aardsch, meer doordrenkt van leven en groeikracht, al weet ook zij, dat in het laatste uur alles klein wordt en uitgewischt. Beiden
dichten van een groot en omvattend vrouwelijk gevoel uit, dat niet of weinig zich verbreedt
tot een sociaal meevoelen zooals bij Henriëtte Roland- Holst, maar toch bij ieder van beiden
binnen de eigen, omgrensde kring getuigt van groote zuiverheid, diep levensbesef en
een persoonlijk poëtisch vermogen.
Als mij gevraagd werd na lezing van zijn laatsten bundel „D e I a n d s c h a p p e n d e r
z i e I" *) Van Geuns in drie woorden te karakteriseeren, zou ik hem een kalme, beschaafde
dichter moeten noemen. Maar terecht zou iemand dan kunnen opmerken, dat dit toch wel
een contradictio in terminis is. Want kunnen dichters, hoe verschillend zij ook geaard
mogen wezen, ooit onbewogen blijven door wat zich in en om hen afspeelt : liefde, godsverlangen, onrecht en al die andere zaken, die sinds eeuwen aansprakelijk gesteld worden
voor het ontstaan van waarachtige poëzie? Toch kan Van Geuns bij het schrijven van zijn
veelal te bloedeloos-romantische strofen volkomen kalm en koud blijven.
Dit is des te merkwaardiger, omdat zijn onderwerpen grootendeels een historisch- romantische inslag hebben. Soms waant men zich dan ook teruggeplaatst in de Duitsche romantiek ; een enkel lied („Koning Etzel”) doet zelfs even aan Heine denken. Maar het is alles
bleeker, onpersoonlijker van uitdrukking, zoodat men af en toe het gevoel heeft in een
soort panopticum te zijn verzeild geraakt, waar „De ruiters van Bramonte" in dappere
houding op hun paradepaarden zitten en mooie uniformen dragen zonder echter een
sprankje leven of menschelijkheid te vertoonen. Beethoven wordt onder de handen van
Van Geuns een soort Wanderbursche, die gewapend met een viool als muzikant de wereld
doorzwerft en een slagveld biedt dezen dichter niet de minste verschrikking, ondanks
alles wat de laatste oorlog te zien heeft gegeven, maar het doet zich aan hem voor als een
romantisch tafereel, waarin men de schoone houding der lijken,
„Zooals zij lagen, één met opgetrokken
Knieën, een ander met de armen wijd,
Een ander weer, wien overvloed van lokken
Werd uit de omknelling van den helm bevrijd"
(nauw)keurig omschrijven kan. Zijn „Tooverslot" mist eenerzijds de kinderlijke droom
aanvaardbaar had kunnen maken, anderzijds het obsedeerende-lichted, zó
waardoor dat een dergelijk object b.v. bij Hendrik de Vries tot een sterke evocatie wordt.
Zelfs wanneer deze dichter eens wat meer in beweging komt, zooals in „Flitsen ", weet
hij tegen het eind toch nog bijtijds alles met een bleek sausje maanlicht te overgieten bij
wijze van sterilisatie. Zijn vrijwel volmaakte techniek vindt slechts een geringe aandrift
tot bezieling. Men moet denken aan zekere historische schilderijen uit de vorige eeuw
(Pieneman) : de beweging is daar alleen maar uiterlijk en laat ons koud (als ijs).
Daardoor zijn sommige gedichten niet veel meer dan een geschiedverhaaltje op rijm (maar
Van Lennep deed dat indertijd toch aardiger, schoon met een veel minder ernstig gezicht),
waarbij geen historische en geografische bijzonderheden vergeten zijn, maar wel elk
plastisch en eigengereid detail zorgvuldig geweerd schijnt, hoewel dit toch aan het alge*) N.V. U.M. C. A. J. van Dishoeck, Bussum. 1936.
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meene een in een enkel woord veelzeggende of onthullende karakteristiek zou kunnen
geven.
Het zal duidelijk zijn, dat uit een poëzie, welke in zoo onwaarschijnlijk hooge graad neutraal
is, weinig of niets blijkt omtrent des dichters levenshouding als mensch. Daarvoor had
het zich terugdroomen in het verleden, het dwalen door maanlichte boschdécors en gestyleerde arcadische landschappen op zichzelf geen bezwaar hoeven te zijn, getuige b.v.
een deel van Ni j hoff's poëzie. Wat bij dezen echter één element van zijn levende kunst
is : zijn plastiek, vindt men bij Van Geuns geïsoleerd, ontzenuwd en verbleekt in Parnassiaansche verzen, die hier en daar in hun soort voortreffelijk zijn, zooals „Sterlichte
nachten boven Oostenrijk", „Al luisterend naar het tweegesprek der bronnen" en vooral
„In latebris silvae", het beste gedicht uit den bundel. Deze verzen ontkomen min of meer
aan bovengenoemde kwalificeering en toonen waartoe de dichter in staat is, wanneer
zijn fantasie en innerlijke beweging niet heelemaal tijdens de vormgeving bevriest tot
een zielloos marmeren sculptuur.
Het landschap *), waarover Jan Campert ons een uitzicht biedt, is veel minder verwilderd
dan de titel ons zou doen vermoeden. Als wij het betreden, ontwaren wij een kweekerij,
waarin bloemen te vinden zijn uit het tuintje van Werumeus Buning (maar lang voor den
tijd, dat hij zulke spotgoedkoope anjelieren verkocht), uit de weidsche parken van J. H.
Leopold en de verre en eenzame gebieden, waar A Roland Holst pleegt te verwijlen.
Misschien zouden er nog meer namen te noemen zijn (ik denk b.v. aan Anthonie Donker),
maar dit zijn toch wel de voornaamste.
lntusschen loop ik groot gevaar den dichter met deze door hemzelf aan de hand gedane
vergelijking schromelijk onrecht te doen. Immers is zijn werk meerendeels zoo weinig
concreet plastisch, dat men met dergelijke beelden, hoe juist ze dan ook mogen zijn, het
niet naar zijn wezen benadert. Bovendien is er eenige verandering, vergeleken bij zijn
eerste drie bundels, een kleine tien jaar geleden verschenen, merkbaar, een verandering,
die het misschien mogelijk maakt, dat mettertijd de bovenstaande vergelijking veel van
haar juistheid zal verliezen.
Van het begin af was het wezen van Campert's poëzie gelegen in een vaag-emotioneele
gevoelstoon, die zijn oorsprong vond in enkele der elementairste dingen van het individueele leven : liefde, dood en hunkering naar geluk. De grondtoon zijner verzen was dan
ook individualistisch-romantisch ; „grondtoon" is hier bijna letterlijk te nemen ; want
aan de elegische toon zijner poëzie is alles ondergeschikt. Deze verdoezelt en verwaast de
beelden tot onzichtbaar wordens toe, bedient zich gemakkelijk van in het hedendaagsch
poëtisch idioom bestaande uitdrukkingen, klankverbindingen, zinswendingen en rythm ische figuren, sleept, draagt of stuwt het vers in zijn min of meer trieste mijmeringen,
met daartusschen plotselinge oplevingen van verrukkingen, of wordt een enkele maal
gestremd tot een strakker rythme, een belijnder beeld.
De verdiensten en gebreken dezer poëzie zijn hiermee tevens duidelijk. Vooral zeer
jeugdige poëzie-gevoeligen zullen zich gaarne laten meevoeren en soms bedwelmen door
deze gemakkelijk aansprekende, vage stroom van in elkaar overvloeiende versregels.
0) Jan Campert, V e r w i i d er d La n d schap. H. P. Leopold's U.M. N.V. 's -Gravenhage. 1936.
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Hun zal het ietwat nonchalante in den vorm, de metrische slordigheden en de weinig
gevarieerde inhoud, wat betreft de verscheidenheid van beelden en gedachten, weinig deren.
Deze bundel bevat echter verzen uit een betrekkelijk groot tijdsbestek en het zou wel
wonder wezen, wanneer er niet een zekere ontwikkeling in op te merken was. In een
aantal geslaagde gedichten, die waarschijnlijk later ontstaan zijn : „Portret ", „Liaison",
„Geef haar een ster ", e.a. speurt men eenerzijds een vaster worden van het rythme, anderzijds een streven naar een eenvoudiger taal, een gewoner manier van spreken (in het begin
van „De tweede droom" b.v.).
De achtergrond van deze stemmingspoëzie is, zooals ik reeds opmerkte, individualistisch romantisch. De dichter lijkt soms te spoedig ontroerd, laat zich te veel op zijn gevoelens
wegdrijven (moet men niet nuchter en helder zijn om de meest ontroerende poëzie te
kunnen schrijven ?), wat afbreuk doet aan de kracht en duidelijkheid zijner bedoelingen.
Het is die soort inspiratie, waarvoor een dichter als Baudelaire weinig waardeering had,
toen hij schreef, dat het zijn doel was „de transformer sa (ma) vol u pté e n c o n n a i ss a n c e". Inderdaad worstelt Campert niet om het zich bewust worden der gebeurtenissen
tot problemen, noch weet hij zijn werkelijkheidservaringen in harde of scherpe beelden tot
uitdrukking te brengen. Want in zijn werk is een haast moedelooze lijdzaamheid, een toon
van ontgoocheling om door het leven niet vervulde beloften en van herinnering aan en
verlangen naar een geluk, dat hem uit de kwellende werkelijkheid weg zal voeren. Wanneer
echter de voorteekens in dezen bundel niet bedriegen, mag men verwachten, dat in zijn
volgende poëzie meer positieve krachten zich zullen openbaren en die eigenschappen
gevonden worden, die tot nu al te zeer gemist werden.
S

De nieuwe bundel van Hélène Swarth, „W ij d i n g"*), brengt den tot een zooveel jongere
generatie hoorenden criticus eenigszins in verlegenheid. Objectief kan hij zeer wel hierin
onderscheidingen en waardeeringen plaatsen, maar het eigenlijke orgaan om deze poëzie
en haar ontstaanssfeer ten volle te begrijpen, ontbreekt hem. De moeilijkheid wordt ook
niet overbrugd, doordat de dichteres in haar laatste bundels blijk gegeven heeft, dat
Christus voor haar meer is gaan beteekenen dan vroeger ; want deze innerlijke verandering is in het minst niet een verandering van het wezen van haar dichterschap geworden.
Met de eiken criticus gegeven mogelijkheden ook geheel van buiten af tot hem wezensvreemde poëzie door te dringen wil ik trachten in het kort hier enkele characteristica
aan te wijzen.
De poëzie van Hélène Swarth moet eens zoo verrassend nieuw en frisch geklonken hebben,
dat een brave mevrouw over haar eerste in het Nederlandsch verschenen bundeltje, „Eenzame Bloemen ", met een voor ons nogal komische schrik uitriep : „Ik bid u, weer allereerst
zulke bundeltjes van uw boekenrekje" (Mevrouw Van Wermeskerken in „De Hollandsche
Lelie ").
Wel opmerkelijk is het, dat de dichteres door den loop van zoovele jaren die frischheid
behouden heeft. Zij schijnt wonder) i j kerwi jze een uitzondering te maken op hetgeen men
bij alle andere dichters waarneemt : dat zij bij het ouder worden hun spontane zinnelijkheid, musisch -rhetorisch dan wel plastisch uitgedrukt in hun poëzie, gaandeweg zien ver*) La Rivière en Voorhoeve, Zwolle. z. j.
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minderen, maar daartegenover geestelijk zich schoksgewijs of geleidelijk verdiepen. Bij
Hélène Swarth treft een groote gelijkmatigheid door haar gansche werk (Het feit, dat
zij „in een stormnacht geboren" is — medegedeeld in de autobiografische aanteekeningen
achter in dezen bundel —, blijkt dan ook in dit opzicht zonder consequenties geweest te
zijn). Hoogstens kan men van een steeds grootere technische perfectie spreken, hoewel
deze reeds vrij vroeg op een hoog peil stond, wat niet te verwonderen is voor iemand,
die al op achtjarigen leeftijd met haar eerste rijmoefeningen begon. Een bezwaar van deze
onveranderde gelijkmatigheid is het echter, dat haar dictie thans, hoewel bijna altijd zeer
zuiver, nog sterk aan de tachtigers doet denken. En het is juist dit, wat haar levensveranderi ng ons i n h a a r p o ë z i e zoo moeilijk aanvaardbaar doet zijn, n.l. dat deze
in wezen toch poëzie-van-het- mooie-woord gebleven is. Haar taal is verfijnd en een beetje
week. Het zwaartepunt ligt voor ons gevoel te veel in het mooi -zeggen, dat niet zonder
opzettelijkheid geschiedt. Dit doet aan de eenvoud en waarachtigheid afbreuk. Zoo klinkt
b.v. het meeleven met de „arme zieken" (pag. 37) in het minst niet overtuigend ; daarvoor is het gedicht te weinig ontstaan uit een ontmoeting, een botsing met de realiteit.
Een uitdrukking als „de kostbare koralen van zijn bloed" karakteriseert oogen bl i kkel i j k
de afstand, die er ligt tusschen de directe wijze van expressie der hedendaagsche poëzie
en het streven naar een eenigszins omslachtig fraaie zegging, dat kenmerkend voor een deel
der tachtigerd icht ku nst was. Ook blijkt dit verschil uit een teveel gebogen zijn over eigen
smart, uit teveel „schoone weemoed" en het behagen daarin
„U looft er mijn liefde met liederen zoet
En wierook met smart- aromen."
(pag. 31. Spat. van mij, G. K.)
Uit eenzelfde grondoorzaak zijn ook de veelvuldige, ietwat gewilde omzettingen te verklaren, zooals in het gedicht „Adoratie"
,,....

eer weer wij zwerven moeten"

waar zonder bezwaar had kunnen staan : „eer wij weer zwerven moeten ".
De „Gestalten", die het tweede deel van dezen bundel uitmaken, doen denken aan zacht
en fraai gekleurde illustraties, zooals men die wel in Engelsche platenbijbels vindt. Zij
missen het vermogen om in een enkel plastisch détail (hoewel ze toch voor het grootste
deel op visueele waarneming berusten) het wezen van een persoon of handeling te suggereeren. In schoone, gelijkmatige evenredigheid geven ze een beschrijving, of beter nog :
een omschrijving daarvan. Inderdaad denkt men aan lijnomtrekken, waarbinnen de vlakken
en vlakjes met heldere, doch zachte kleuren gevuld zijn ; het geheel herinnert daardoor
aan het werk der prae-rafaëlieten.
Kenschetsend is een vergelijking van het sonnet „Martha en Maria" met „Lazarus" van
Muus Jacobse, dat hetzelfde onderwerp behandelt. Hoeveel menschelijker, gewoner,
maar daardoor juist ontroerender en ook meer het essentieele rakend is in dit laatste
gedicht de opwekking van Lazarus verbeeld. In Hélène Swarth's sonnet vindt men slechts
in de laatste regel een overigens vrij conventioneele poging om iets van Lazarus' wonderlijke beleving zijner herleving uit te drukken.
Sommige gedichten in „Wijding" herinneren aan de middeleeuwsche vrouwelijke mystici
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door de eigenaardige mengeling van zinnelijke en hemelsche liefde, b.v. in „Berusting ".
Ik zou dit werk, dat van een groot talent getuigt, maar niet van een met de jaren grooter
of intensiever geworden werkelijkheidsbeleven en menschelijk ervaren, dan ook niet
graag buiten de christelijke kunst willen sluiten, gesteld dat ik mij een oogenblik zulk een
recht zou mogen aanmatigen. Maar het hoort toch niet tot die poëzie, die voor ons, staande
in de realiteit en ons niet meer bedwelmend met zoetelijk woordenschoon, vooral van
beteekenis kan zijn. Het dynamische element, de gebrokenheid en innerlijke spanning
en ook het besef van de waarde van het teel i j ke zijn er te zeer vreemd aan.
Als men, Ruurd Elzer's bundeltje „V e r z e n"*) opslaand, in de tweede regel van het
eerste gedicht de erotische exclamatie leest :
„Gij zijt een streelsel voor mijn hand"
dan krijgt men den indruk met een zeer jong debutant (in de poëzie, wel te verstaan !)
te doen te hebben, die de eerste beginselen van een zuivere dictie nog leeren moet. De
woorden der taal zijn nu eenmaal dingen, voorwerpen, als 't ware, met een geheel eigen
vorm, gevoelssfeer, geur en smaak, die het mogelijk maken hen een onverwisselbare
plaats in het verband van een zin te geven. De dichter heeft juist tot taak dat wezenlijke
der woorden te ontdekken en naar voren te brengen ; en door een fijn innerlijk gehoor
heeft hij de macht subtielere nuancen of nieuwe schakeeringen te vinden. Het gebruik
van het woord „streelsel" in dit verband (men verge) i j ke : strooisel, vulsel, e.d.) wijst
op een pijnlijk gemis aan bovengenoemde, voor een dichter zoo belangrijke eigenschap.
Ik zou hierover natuurlijk niet uitgeweid hebben, als dit verschijnsel zich niet telkens
in dezen bundel voordeed. Herhaaldelijk stuit de lezer op net -niet juist geplaatste woorden.
Men kan deze verzen van Ruurd Elzer beschouwen als étuden. Zij bevatten de gewone
themas, die in dergelijke gevallen dienst moeten doen, maar worden met al te veel fouten
gespeeld. Zelfs Czerny kan men toch met eenige virtuositeit spelen, om dan nog maar
te zwijgen van Chopin en „Das wohltemperierte Klavier ".
Liever dan nog vele, gemakkelijk aan te wijzen fouten van dezen onhandigen debutant
op te sommen, zou ik hem willen raden eerst eens wat meer de groote meesters te gaan

bestudeeren.
De kwatrijnen zijn betrekkelijk nog het zuiverst, maar zelfs in zulk een klein en tot concentratie dwingend bestek ziet deze leerling nog kans onzuiverheden te plegen, welke
allerminst goedgemaakt worden door een misschien wel origineele, maar toch al te geforceerde en daardoor niet alleen onsmakelijke, maar ook profaneerende beeldspraak als
die van
„De sterren die God achteloos naar boven spoog ".
Het bundeltje is klein ; elf gedichten en twintig kwatrijnen, ieder op een afzonderlijke
pagina afgedrukt, zouden geen reden tot aanmerking geven, indien hier sprake was van
het kaneel, dat men bij het lood weegt in plaats van de eikenschors, welke per pond verhandeld wordt. Maar Ruurd Elzer is Rilke niet en derhalve had hij zonder eenig bezwaar
nog een poosje kunnen wachten met het bundelen zijner stijloefeningen.
0)

N.V. U.M. C. A. J. van Dishoeck, Bussum. 1936.
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KARAKTER EN PEIL VAN ONS
HEDENDAAGSCH PROZA
Verondersteld, dat in 1926 een caesie valt zo diep dat een nieuw inzicht
geboden werd in de kern van het probleem van het mens-zijn, dan zou
het onderstaande nog niet anders willen zijn dan een relaas van indrukken
door de ontmoeting met boeken gewekt en dus niet pretenderen te zijn

een „balans" van het Nederlandse proza van 1926 tot 1936. Te minder
behoeft deze pretentie tot gelding te worden gebracht nu alleen daarom
de laatste tien jaar in geding schijnen gebracht te worden, omdat zij een
classieke regressie van twee lustra omvangen. Naar mijn mening wordt
het proza, zoals dit het laatste decennium voortgebracht wordt, gedragen
door het, in de schrijvers zich onweerstaanbaar opdringende, besef : niet
het laatste woord te k u n n e n hebben. Dit besef zou als tien jaar verlate oorlogswinst, ook als crisis- verschijnsel zeker zeer bevruchtend kunnen
werken, maar zal als uiting van een malaise-stemming alle driftig-nobele
opzwaai verengen tot het i n -com ische gebaar van den verkeersagent. In
het eerste geval bestaat de mogelijkheid dat de dingen hun numineuze
bestaan en de omineuze bindingen, waardoor en waaronder zij bestaan,
verhevigd in het kunstwerk voortzetten. Niet het droomopjagende woord

maar de tot springens-toe gespannen zin, de als een stalen veer doorbuigende en terugspringende pericoop zijn dan de karakteruitingen van
het proza. Wij menen dat de aanzetten tot soortgelijke scheppingen niet
hebben ontbroken in de laatste tien jaar. De nieuwe zakelijkheid, het
si mu ltaneïsme en andere technieken waren de werktuigen die zich gewillig
zetten naar de hand van dien schrijver, die zijn ambacht beheerste. Wordt
de „nieuwe zakelijkheid" niet gedragen door de overtuiging dat, wanneer
de dingen met naakte raak- vlakken tegenover elkander staan, zij juist dan
í^

de spanning hunner ladingen zullen wisselen, zoals de schoongeschuurde
koperdraden de stroom doorgeven ? En worden in het simultaneïsme de
dingen niet in den tijd als in een vierde dimensie, die zich als een omen
geldig maakt, tezamen gebracht ? Toch zijn naar onze mening deze stromen
voorlopig althans verzand. Een altijd weer woekerende intelligentie, een
altijd weer doorvretend humanisme hebben menig schrijver, behorend tot
de generatie van 1920, of tot de epigonen van haar, weer gebracht tot een
proza, dat in diepere lagen wel zeker nog enige geladenheid verraadt, maar
dat aan de oppervlakte is gladgeschuurd tot een bijna volmaakte, maar niet
meer ontroerende schoonheid. Wij zwijgen nu maar van de gevallen, waarin
de techniek tot een truc werd, waardoor het proza soms een filmisch aspect
krijgt, dat o.i. wezens - vreemd is aan de literaire kunst.
Onmiskenbaar doet zich echter ook het tweede geval vrij veelvuldig voor.
Het geval dan dat het besef van n iet-het- laatste-woord te kunnen hebben
neertrekt in malaise vaalheid. Anders gezegd : dat het stamelen, dat van
ónzen tijd is, verward wordt met het stotteren, dat van alle tijden is. Dat
gebrek aan ambachtelijk kunnen worden aangezien voor een poging het
numineuze tot hevig, flakkerend leven te brengen. Inzonderheid in het
„christelijke" kamp, is deze duivelse verzoeking, mede onder de invloed
van in gang zijnde theologische discussies zeer groot. En velen zijn in deze
kring de gevallen Eva's en de Adams, die mede van de verboden vrucht
gegeten hebben. Natuurlijk stelde de duivelse verzoeking de dingen als
brood -nodig voor. Maar teveel werd hier vergeten — daarom struikelde
men — dat nodig zijn, heel wat anders is dan : uit nood geboren worden.
Paralef hiermee voorzoover er dan in de dingen des geestes van
paralel l ie sprake kan zijn — paralel hiermee loopt het van alle kanten
weer binnensmokkelen van allerlei ethische waarden in het literaire
kunstwerk. Wij krijgen weer boeken met ,.zulk een goede strekking"
en met het „aanwijzen van de richting waarin de problemen moeten
worden opgelost". In de gegeven omstandigheden zien wij hierin een
zich buigend handhaven tegenover het numineuze. De crisis is hierbij
omgeslagen in malaise. Ook de weer in de mode komende „ki nd-romans"
liggen o.i. op dit vlak.
Met het bespreken van het karakter moest gepaard gaan het pei 1 -trekken
op het peil. Onze slotopmerking wil alleen een peilschaal aflezen zijn.
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En dan nog in negatieve zin. Wij vrezen namelijk meer dan eens dat wij onze
tijd overschatten. Zèker ook in literair opzicht. Zonder mede te gaan met
het schema van Chamberlain denken wij wel eens terug aan de jaren
1830-1840. Het moeten voor de mensen van die tijd bewogen dagen
geweest zijn. Hoewel het landschap van die tijd, zich voor ons, die op onze
vermeende bergen staan, eerder als een vredig heuvelland voor doet. Wie
weet hoe men over honderd jaar onze dagen ziet. Misschien zijn zij dan
alleen maar goed om er een dissertatie over te schrijven. Gesteld dat men
dan nog dissertaties schrijft. Maar wat zou de wereld zijn zonder dissertaties.
En zonder enquêtes?
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IS HET MIJN SCHULD?

Een nieuw boek van Risseeuw ! Ik zou ook kunnen schrijven : een boek van een nieuwe
Risseeuw. Dit zegt op zichzelf nog niets in een tijd, waarin de gekste geestelijke buitelingen aan de orde van de dag zijn, maar ieder die den schrijver ook maar eenigszins
van nabij kent weet dat een nieuwe Risseeuw geen grillige creatie is voor de tooneel plan ken,
maar het resultaat van een jarenlang bewust beleefd proces, waarin de pijn, het gebed
en de verantwoordelijkheid niet ontbroken heeft.
Risseeuw is altijd temidden van de heterogene bent der jonge Protestantsche schrijvers
een man geweest, die, waar anderen sprongen, zijn beenen op de grond hield, die bij
alle „avances" naar de achterhoede wees, en waarschuwde de verbindingslijn intact te
laten. Een noodzakelijk, maar ondankbaar werk ! Sterker dan wie ook van de jongeren
heeft hij steeds getracht het besef van de verbondenheid met volk en kerk te versterken
en te verdiepen, waarschuwend voor elk onverantwoord modernisme en voor iedere
ijle artistieke frase, die al te zeer spotte met wat, onder invloed van de opwekkingsbewegingen der vorige eeuw, in het geweten van het Nederlandsche volk voor waar
gehouden werd.
Daarbij heeft hij de taak van den kunstenaar ten opzichte van het volk altijd gezien als
die van den tolk.
in het Zondagsblad van „De Rotterdammer" schreef Risseeuw enkele jaren geleden
„Zal de Christelijke kunst van deze tijd beantwoorden aan haar doel, dan zal zij bij voortduur een spiegel zijn waarin wij „ons aangeboren aangezicht" zullen zien.
Zijt vurig van geest ! Dit apostolische woord geldt in het bijzonder voor hen, die begiftigd worden met talenten. Onze dichters en schrijvers zijn de mond van ons volk. Met
minder kunnen zij niet toe. Met minder kan ook ons volk niet toe. En alleen hij, die vlak
naast dat volk gaat staan, door wie de moeite en vreugde van dit volk zijn doorgegaan,
heeft als kunstenaar het recht tolk te zijn'.
Het zal een ieder duidelijk zijn, dat een man die zoo spreekt weet dat de verhouding
kunstenaar—volk op zijn minst als een wezenlijke verbondenheid beleefd en erkend moet
worden.
Dat deze gesteldheid van Risseeuw zoo bij voorbaat geaccentueerd wordt heeft zijn bedoeling. Is het mijn schuld" is een boek, waartegen heel gemakkelijk die heele dosis
„ach en wee" argumenten gehanteerd kan worden, die bij een zekere groep van de
vaderlandsche dom i nee's en kerkevolk altijd voor het grijpen ligt. Er zijn er reeds geweest,
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die hun muf tentzeiltje tegen de stroom van deze frissche bries gehangen hebben. Tevergeefs natuurlijk, al zijn er nog altijd menschen, die zich hierachter in de luwte wanen.
Laten ze gewaarschuwd zijn ! Juist omdat dit boek een boek van Risseeuw is !
Een nieuw boek van zoo'n man immers beteekent geen autonome individualistische
wijziging in de meubileering van 's schrijvers persoonlijk binnenkamertje, maar het intens
en daarom gepijnigd deel hebben aan het wisselend lot van den naaste en het gehoorzamen aan een opdracht.
Wanneer Risseeuw niet het besef gehad had de mond, de tolk te zijn van een „volk" dan
was dit boek zeker ongeschreven gebleven.
Daarom, laat niemand denken dat dit een „zaakje op eigen risico" is van een afgedwaald,
door zijn artisticiteit misleid individu, maar dat dit boek, voor zoover het een requisitoir
is, de stem wordt van een om gerechtigheid en liefde schreiende schare ; voor zoover het
een aansporing tot bezinning en inkeer is, de schuldbelijdenis wordt van een uit de schuilhoeken der zelfgenoegzaamheid tredende gemeente, en dat de actie waarvan dit boek
spreekt de drang is van allen, die zich „geroepen weten tot een nieuwe gehoorzaamheid ".
Dit maakt de verschijning van dit boek (overigens één van de meest alledaagsche gebeurtenissen in ons land) tot een feit met symbolische beteekenis. De vernieuwing, die bij
Risseeuw plaats vond is het nieuwe besef dat zich in het kerkelijk georganiseerde deel
van ons volk baanbreekt. De hoofdpersoon Egbert Lemke spreekt daarvan zelf op een
house-party, die hij bijwoont. Daarom is het tekort, zijn de fouten van deze vernieuwing
tevens die van dit boek.
Ik doel hier voornamelijk op de nog steeds burgerlijke visie op het probleem het gebrek
aan profetische drift, en de blijkbare angst om (vooral maatschappelijk) ten einde toe
te denken.
Zeker, dit boek kegelt heel verdienstelijk de positie van een stel langzamerhand onmogelijk geworden dom i nee's omver, het wekt op tot een versterkt beleven van de
saamhorigheid der gemeenteleden, maar het getuigt niet van een nieuw besef van het
wezen der kerk als kerk en van de verkondiging. Dit boek spreekt meer van de sociale
nood van bepaalde gezinnen en personen binnen de georganiseerde gemeente, dan van
de geestelijk, maatschappelijke en economische ontreddering in haar wezenlijkheid, haar
dreiging, in haar, voor den geloovige diepste dat is eschatologische zin.
Het heeft te weinig achtergrond en het opent te weinig perspectief!
Eigenlijk is het geen zoogenaamd crisisboek, maar veelmeer een poging tot activeering,
hoogstens vernieuwing van de diaconale- en armenzorg.
Men zou kunnen zeggen, dat de schrijver juist op tijd zijn boek beeindigd heeft, want
twee hoofdstukken verder en de heele opzet had of zijn ontoereikendheid duidelijk gedemonstreerd, of het was tot een meer radicale vernieuwing gekomen, waarin de schrijver
zijn aandacht zeker intenser Ook op de gemeente buiten de kerkmuren, op de hei lsboodschap en op de maatschappij had moeten richten.
Maar nergens toont Risseeuw zich zoo onzeker dan juist daar, waar kerk (ik bedoel in haar
geinstutieerde vorm) en wereld (ik bedoel de buiten dit verband levende menschen) in
elkaars krachtveld worden geplaatst.
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Er is een aarzelend tasten, er is een schuwe nieuwe gedachte, maar nimmer komt het tot
de spontane vol-ingezette daad.
Zij weten zich tegenover elkaar geen houding te geven. En dit is juist een typisch kenmerk van het Nederlandsche kerkelijk publiek, waarmee Risseeuw ook hierin zijn verbondenheid bewijst.
Egbert Lemke, die binnen de gemeente snel en dapper te handelen weet is op dit andere
terrein onzeker, en vaak erger : onbenullig.
Hieruit verklaar ik het voor vele lezers onbegrijpelijke feit, dat Egbert en Lien de Regt,
de dokteres, elkaar na zooveel gezeur en extra warme handdrukken nog niet krijgen.
Ook de verhouding tot den sympathieken socialist De Bock loopt tenslotte op niets uit,
terwijl toch de lezer sterk voelt dat het tusschen deze twee niet bij enkele korte confrontaties en vriendelijke woorden blijven kan, niet blijven mag.
Ik voor mij had graag gehad dat dit boek ons in de problemen muurvast had laten loopen,
erin gesmoord was voor mijn part, liever dan binnen een zoo afgeschut gebied een sjouwploegactie op touw te zetten, die tenslotte een ongevaarlijke binnenhuisarchitectuur
blijft, te schriel van formaat voor deze geweldige „Is het mijn schuld" titel.
De rijkdom en de witte straling van het evangelie over onze tijd, over ons menschen van
deze tijd blijft binnen deze wanden te intiem en getemperd; het is te weinig voelbaar als de
overweldigende gratie van God, die al onze boosheid, ons tekort en onze burgerlijkheid
overspanten doorbreekt, dietegelijkvan heel deze actie de zin en de dwaasheid openbaart.
Ondertusschen, ik erken dat ik bezig ben meer een verschijnsel te beoordeelen dan het
boek qua boek. In zekeren zin doe ik hiermee het boek meer onrecht dan den schrijver,
want ik ben er van overtuigd dat literair gezien dit boek wel zijn eigen opgave volbrengt,
maar dat dit boek als daad, laat ik zeggen als sociale daad, als antwoord op de nood van
vandaag te kort schiet.
Risseeuw heeft in zijn boek zelf de nadruk gelegd op de activiteit, meer op de daad van
den mensch als antwoord op het Evangelie, dan op het antwoord van het Evangelie op
de radeloosheid van den mensch.
(In welke mate speelt hier Oxford mee ?) Daarom mag ik ook zeggen, waar Risseeuw zelf
dit accent zoo legde, dat het goed was den socialist De Bock te wijzen op de noodzakelijke
individueele innerlijke omzetting van den mensch maar omgekeerd had ik graag gehad,
dat Egbert Lemke en zijn helpers iets meer van het socialisme hadden geweten en begrepen. Hun actie zou zeker een ander aanzien gekregen hebben.
Mijn „onrechtvaardigheid" tegenover dit boek als boek echter, demonstreert anderzijds
duidelijk een groote verdienste, die gelukkig, ook in de Protestantsche literatuur niet
meer tot de uitzonderingen behoort.
Het feit dat men zoo gemakkelijk in een literaire critiek tot een beschouwing komt als
ik hierboven, bewijst, dat de opvattingen omtrent de taak van den schrijver, de gesteldheid van den schrijver zelf, zich vergeleken met enkele tientallen jaren terug grondig ge wi jzigd heeft.
Wie dit werk uitsluitend literaircritisch zou willen zien, ziet het in het geheel niet, begrijpt
niets van het ontstaan en het wezen van dit werk en van de bedoeling van den schrijver.
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Het spreekt vanzelf dat deze verandering, dezebezinning van den auteur op zijn schrijverschap, kortom deze gewijzigde constellatie van kunst en leven en van kunstenaar en leven
ook van invloed is op de vormgeving.
In dat opzicht kunnen we zeggen dat ook hierin Risseeuw zichzelf grondig vernieuwd
heeft.
De tijd van „Martha's bruidsdagen" is voorgoed (en gelukkig !) achter de rug.
Het „Verklaarde Uitzicht" was toch nog niet zoo helder als de titel deed vermoeden,
en „Kort Oponthoud" moge dan kort geweest zijn, niettemin was het buitengewoon
zegenrijk.
Ik heb Risseeuw eens hooren zeggen dat we desnoods terwille van de waarheid en de
zuiverheid ons literair werk dan maar tot een derde van de omvang terug moeten brengen,
alle franje moeten verliezen om aan directheid en openheid te winnen. Dat Risseeuw
op dat oogen bl i k geen fraseur was bewijst hij met dit boek. Deze sobere stijl, schijnbaar
armoedig, getuigt van een eerbied voor het taalapparaat en van een „literaire gehoorzaamheid", waarvoor ik den schrijver bewonder.
Geen twee beelden als één voldoende is, geen naturalistische milleuschildering als één
scherp gezienen aanduiding meer openbaart, geen overdadige sfeerschepping, waarin de
schrijver tenslotte meer zichzelf dan zijn personen beleeft. Let eens op hoe Risseeuw in
het begin van zijn boek ons in een paar korte zinnen de drie predikanten voorstelt.
Goedhart : Er staan niet veel boeken hier ; nieuwe uitgaven ziet hij in 't geheel niet.
Hij weet, deze man heeft geen tijd en geen geld gehad om te blijven studeeren. Hij heeft
zijn lichaam versleten in de groei van deze gemeente. Hij heeft het bed gespreid voor de
tegenwoordige collega's.
Hier hoeft geen woord ter verduidelijking bij. Hier kan ook geen woord gemist worden.
Hier staat ook geen woord Fransch in voor de collega's van Ds. Goedhart.
Ds. Alberts, die woont in de buitenwijken, zegt Risseeuw zoo langs zijn neus weg.
En dan : De Jan Alberts, die hij vroeger als een eenvoudige jongen heeft gekend is een
andere dan deze Ds. Albers, in een welvarende gemeente, een straat lengte van zijn goed
gesitueerde schoonvader.
Van Ds. Priem, de schrijvende en immer publiceerende dominee, zegt hij : Ds. Priem
voelt zich onwennig tegenover ieder, die peilt naar de mensch in hem......
Het heele boek staat vol met die schijnbaar onooglijke, maar voor den goeden lezer
werkelijk openbarende zinnetjes. Lees daar b.v. Egberts bezoeken bij de oude Aukje eens
op na.
Nergens heeft Risseeuw zijn woorden verspild (veel lezers zullen daaraan moeten wennen),
positief gezegd : Hij heeft gegeven wat hij bezat. Misschien is er niemand van zijn collega's,
die zoo juist weet wat hij waard is en die zoo zeer eigen grenzen erkent.
Kan men meer verlangen van een kunstenaar?
Wij mogen blij zijn met dit boek. ik zeg „wij" want het is namens velen geschreven en
tot velen gericht.
Met „Kort Oponthoud" en deze roman heeft Risseeuw de plaats die hij als mensch en
schrijver onder ons innam volledig betaald en verstevigd.
VAN RANDWIJK.
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BIJ HET TWEEDE LUSTRUM VAN HET
PROTESTANTSCH JEUGDTOONEEL

John Drinkwater : de Schaduw van het Kruis,

Op Donderdag 11 Maart heeft het Protestantsch Jeugdtooneel in de Utrechtsche Schouwburg
zijn tweede lustrum gevierd met een opvoering van John Drinkwater's Paaschspel „De
Schaduw van het Kruis" („A Man's House"). Stuk en vertooning, alsmede de belangstelling
die deze opvoering van vele zijden genoot, bewezen wel dat het Protestantsch Jeugd
zijn tienjarig bestaan een eigen plaats heeft verworven. Men onderschatte-toneli
daarvan de beteekenis niet : het gold tien jaar geleden nog als een vrij revolutionnaire
daad het terrein der dramatische kunst voor de Christelijke levenswerkelijkheid te willen
veroveren. Revol ution nai r niet zoozeer ten opzichte van de dramatische kunst dan wel
van het publiek, dat toen nog meer dan heden, in vooroordeelen tegen het tooneel gevangen was. „Eerst als men in kerkelijke kringen weer iets van het geweldig dramatische
van het Christendom voelt, zal men de hooge waarde van de dramatiek weer eeren",
schreef Ds. J. Petri indertijd naar aanleiding van de „Opgang "-enquête over „Onze verhouding tot het Tooneel". Voelt men er thans iets van ? Het zou al te lichtvaardig zijn,
om de in kerkelijke kringen inderdaad gegroeide belangstelling voor het tooneel ermee
te verklaren. Maar het Prot. Jeugdtooneel moet er gedurende zijn moeilijke en moedige
arbeid deze tien jaren, iets van hebben gevoeld. En „het geweldig dramatische van het
Christendom", het weerspiegelde zich in het prachtige stuk van John Drinkwater helderder
dan in eenige andere tooneeldaad van de laatste jaren.
„De Schaduw van het Kruis" is een van de laatste dramatische werken van dezen vruchtbaren, onlangs overleden Engelschen schrijver. Onder leiding van den auteur vond in Juli
1934 op een tooneelfeest te Malvern de eerste opvoering plaats. Het stuk speelt in Jeruzalem, ten tijde van Christus' intocht, dood en opstanding. Deze gebeurtenissen vormen de
achtergrond, waartegen de eigenlijke handeling zich afspeelt ; ook grijpen zij, in een
dramatisch hoogtepunt in het tweede bedrijf, rechtstreeks in de handeling in : wanneer
de oudste dochter des huizes door Christus van haar blindheid genezen wordt.
Het is eigenlijk zoo in dit stuk, dat een willekeurig gezin, waarvan de leden en de dienst111

baren in weerwil van hun individueele en maatschappelijke verschillen aanvankelijk een
in traditie gefundeerde eenheid vormen, in Christus' nabijheid gebracht wordt. „A Man's
House", dat aan den kruisweg gezet wordt. En het gezin valt, door de macht van den
Nazarener, uiteen ; de een hoort en verstaat zijn roep, in de ooren van anderen is zijn
roep dwaasheid. In wezen zijn de conflicten, die zich afspelen in het huis van den koopman
Salathiel algemeen- menschel i j k en van alle tijden. Had John Drinkwater hen echter niet
in Christus' historische nabijheid gebracht, de vorm van zijn stuk zou niet, zooals thans,
zoo sterk afwijken van het „te kleine" realisme dat de schouwburgbezoekers doorgaans
wordt voorgespeeld. Het realisme is in dit stuk geconcentreerd en toegespitst en het
staat tegelijkertijd tegen een wijder achtergrond. En in een waarlijk geniale greep heeft
Drinkwater dit alles op de juiste wijze gedoseerd : géén der figuren, ze mogen vlot gekarakteriseerd of ten voeten uit geteekend zijn, heeft hij tekort gedaan, terwijl het drama
zich logisch en evenwichtig ontwikkelt en vrijwel geen enkele inzinking kent.
Het kan niet worden gezegd, dat het Protestantsch Jeugdtooneel uit dit stuk gehaald
heeft, wat eruit te halen was : de rolvastheid liet nog te wenschen over, terwijl de scene
tijdens de intocht, die dan ook een zoo vlot en sluitend samenspel eischte, als zelfs door
een beroepsgezelschap niet zonder moeite zou gegeven worden, vrijwel mislukte. Voorts
maakte men zich in verschillende typeeringen nogal eens aan een te sterke charge schuldig
en liep het spel tijdens het laatste bedrijf, buiten de schuld van den auteur, een enkele
maal dood. Maar dat de geest van het stuk zuiver was aangevoeld, heeft het geheel toch
wel bewezen. Men slaagde dan ook beter in, om het simplistisch uit te drukken, de ,,innerlijke dramatiek" van het derde, dan in de „uiterlijke dramatiek" van het tweede bedrijf.
Gedragen werd deze opvoering tenslotte door Aja Schilp Jansen en den regisseur Cor
Schilp die de rollen van Esther en van Salathiel vertolkten, de twee figuren die in den
loop van het stuk een geestelijke groei ondergaan : Esther als de tegen God die haar blind
maakte revolteerende, tot de geroepene en volgelinge ; Salathiel als de zelfverzekerde
pater familias, tot de ontwrichte, de eenzame, de achtergeblevene, de meest tragische,
eigenlijk de eenige tragische figuur in het stuk. Vooral Aja Schilp wist van haar rol iets
heel fijns en zuivers te maken.
De jonge kunstenaar P. A. van Gastel, die het verdient in de tooneelwereld naam te
maken, ontwierp een prachtig sfeer- en ruimte-scheppend decor, dat voortreffelijk
„meespeelde ".
Het zou jammer zijn, wanneer het Protestantsch Jeugdtooneel niet in de gelegenheid
werd gesteld aan de vertooning van dit zeer belangrijke stuk — belangrijker m.i. dan
Ghéon's „Génésius" en Werfel's „Paulus unter den Juden", waaraan het eenigszins herinnert — de laatste hand te leggen en haar ook elders te geven. Maar misschien is dit bij
het verschijnen van dit nummer reeds geschied.
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AANTEEKENINGEN OVER FILMKUNST

Willy Forst: Burgtheater.
Willy Forst, als flirn-acteur indertijd een wat gladden charmeur die echter eens, in Geza
von Bolvary's "Raub der Mona Lisa", op gevoelige wijze een "karakter" wist uit te beelden,
heeft als regisseur van een vijftal films tot op heden, getoond een per s 00 n I ij k h e i d
te zijn. Dat wil in het huidig stadium van de flimproductie, waarin de eene film een copie
van de andere lijkt te zijn, nogal wat zeggen. Forst's film "Mazurka" onderscheidde zich
minder door zijn gegeven, dan weI door de gave, evenwichtige wijze waarop het verfilmd
was. Zelfs een "moeilijke" actrice als Pola Negri, wist Forst hier binnen de enge perken
van een strikt filmische actie te dwingen. De komische film .Allotria", als geheel minder
persoonlij k, bevatte enkele fragmenten die een der figuren plotseling en op verrassend
filmische wijze psychologisch verdiepten : op zeker oogenblik traden de gedachten van den
weifelmoedigen komischen held uit hemzelf om de daad te volvoeren, welke hi], wanneer
hij "een vent" was, zou hebben gedaan. Dit fragment en nog enkele andere zouden slechts
de beteekenis van toevallige "vondsten" hebben gehad, wanneer we uit Forst's overig
oeuvre, maar vooral uit zijn nieuwste en belangrijkste werk "Hoftheater", niet wisten,
dat een artistiek verantwoordelijkheidsbesef hem ertoe dwingt de gegeven handeling
tot een hooger plan op te voeren, dan waarmee de meeste van zijn populaire collega's
zich doorgaans tevreden stelfen. Vergeten we daarbij niet, dat het in de filmwereld minder
dan elders noodig, en daarom des te moeilijker is, om kunstenaar te blijven, ten einde
"succes" te berei ken.
Het gegeven van "Hoftheater", door Forst zelf bewerkt, komt op het volgende neer:
een beroemd acteur, die zich zijn geheere leven slechts op zijn kunst heeft geconcentreerd,
wordt verliefd op een jong meisje. Hij ontdekt als het ware het leven dat hij totnutoe
slechts heeft gespeeld. Het jonge meisje bemint op haar beurt een aankomend acteur,
die in zijn grenzelooze eerzucht haar liefde echter voorbijziet. De beroemde Mitterer
bJijft door allerlei verwikkelingen een tijdlang in haar gevoelens voor hem gelooven.
Tenslotte bemerkt hij echter dat zijn liefde slechts op een begoocheling heeft berust.
Het 'even noch zijn kunst hebben meer waarde voor hem. Tegelijkertijd vindt de eerste
groote teleurstelling plaats in de loopbaan van den jongen acteur : ze beneemt hem de
moed om verder te leven en hij tracht zelfmoord te plegen. Een toevallige confrontatie
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tusschen de beide ontgoochelde mannen bewerkt het nu eens niet banale „happy end" :
Mitterer wijst zijn jongen rivaal op hartstochtelijke wijze op de heiligheid van zijn kunst,
wier dienst hij zoo juist op zulk een roekelooze wijze wilde verzaken. Hij geeft hem het
geloof in het leven terug en zijn ph i l i ppica maakt ook in hemzelf iets vrij : zij verheft
hem — in deze korte scene, waarin tevens het hoogtepunt van de film is gelegen, heeft
Forst op waarlijk sublieme wijze een innerlijke strijd in film- symbolen weten om te
zetten -- boven persoonlijke sympathieën en belangen en zij wordt tot een machtig,
aangrijpend pleidooi voor het „eeuwig jeugdig tooneel" waaraan de film ook is opgedragen,
Dat zijn kunst voortaan de adem van het-leven-zelf zal bezitten, we weten het, al laat
de film in het midden of Mitterer op zijn aanvankelijk voornemen, van het tooneel afscheid
te nemen, terugkomen zal. Het slot van de film voert de twee jonge gelieven in elkaars
armen, hetgeen men conventioneel vinden kan, maar wat volkomen aanvaardbaar is als
symbool voor de nieuwe levenshouding van den jongen acteur.
Voor „het groote publiek" is dit alles misschien een vaak aanschouwd, vlot verteld liefdesverhaaltje (ook het gebruikelijke „Iiedje" ontbreekt niet), maar inderdaad is Forst's
„Burgtheater" een der weinige films met een „achtergrond ", die er tegenwoordig zooal
ontstaan. En het werk is tevens zoo verzorgd in zijn details, zoo beheerscht en rustig in
zijn geheel, zoo goed gemaakt, dat men hier met volkomen gemoedsrust van een kunstwerk kan spreken. Het merkwaardige van de s t ij I dezer film is wel het gebruik der
„theater-effecten ". Er is de heele film door een verspringen van „theater" naar film en
waar anders alle tooneel noodlottig is voor de film, is het hier als een wezenlijk, onmisbaar
element erin opgenomen. Scenes uit Faust, Romeo en Julia, en Don Carlos, het theatrale
in de figuren van Werber Krauss als Friedrich Mitterer en Willy Eichberger, een totnutoe
vrij onbeduidend acteur die hier door Forst echter op voortreffelijke wijze is „gebruikt",
als de jonge tooneelspeler, het heeft alles meegewerkt om deze film tot een vloeiende
eenheid, een boeiend spel tusschen levens-fictie en levens-werkelijkheid te doen worden.
Men zou nog op de te nadrukkelijk komische rol van Hans Moser als de souffleur van
Mitterer kunnen wijzen (evenals het liedje een tegemoetkoming aan het „publiek" ?),
over het algemeen is de sfeer van het voor-oorlogsche, Weensche theaterleven met zijn
kleurige en dikwijls intrigante omgeving echter te suggestief verbeeld, dan dat deze rol
aan het geheel al te groote afbreuk zou doen.
Anatole Litvak : Mayerling.
De film „Mayerling" van den Russisch-Franschen regisseur Anatole Litvak, naar den gelijk
als onderwerp het tragisch lot van den kroon -namigerovCludAnetm
ns Rudolf van Habsburg, die in Januari 1889 te Mayerling bij Weenen tesamen met zijn-pri
geliefde waarschijnlijk zelfmoord gepleegd heeft, deze film is nog eenige graden brillanter
en men kan wel zeggen g e n i a I e r gemaakt dan het hierboven besproken werk van
Willy Forst. Er is reeds teveel over dit meesterwerk geschreven, dan dat ik hier nog eens
uitvoerig erop zou willen ingaan. Maar het lijkt me belangrijk, op één ding de aandacht
te vestigen. Niet belangrijk is, dat Litvak het historisch waarschijnlijk niet bij het rechte
eind heeft, wanneer hij de liefde van Aartshertog Rudolf tot Maria Uetsera sterk idealiseert,
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maar wei, dat hij veel en veel sterker de nadruk legt op de, den kroonprins in den dood
drijvende omstandigheden, dan op zijn manisch depressieve aanleg. Zeker, Litvak heeft
niet verzuimd Rudolf's karaktertrekken te doen uitkomen . Men herinnere zich bijvoorbeeld de gedragingen van den kroonprins , nadat zijn vader hem de aud ientie geweigerd
heeft, en die zeker niet de reacties zijn van een normaal mensch in dergelijke omstandigheden : een moment van doffe neerslachtigheid wordt plotseling gevolgd door een geweldige razernij, waarvan Litvak ons met zijn feillooze intuTtie voor het eenig juiste beeld
het hoogtepunt niet in de figuur van Rudolf toont, maar in het beeld van de kapot gesmeten lamp.
Maar de uiteindel ijke suggestie is toch deze, dat Rudolf sterft als de tragische held , terwille
van een .Jioogere idee", ten einde " hun liefde te redden". En zeker niet als een krankzinnige. Men kan met beelden en zinsneden uit de film misschien het tegendeel " bew ijzen" ,
het sentimenteele, onaanvaardbare slotbeeld : de hand van den stervende die de pols van
de doode zoekt en omklemt - bevestigt den indruk die niet beeld voor beeld, maar het
geheel ons had opgedrongen. Litvak, dat is wei duidelijk, heeft de uiterste consequentie
van zijn artistieke verantwoordelijkheid niet aangedurfd. Dat is voor een zeldzaam talent
als het zijne buitengewoon jammer.
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PUNTJES BIJ PAALTJES
ERGERNIS.
Een naar woord, ergernis ! Maar soms zo juist zeggend de mentaliteit waarin men zich
bevindt. Zo is „ergernis" 't alleen goede woord bij 't lezen van de recencie over de verzenbundel „De Doortocht" van Muus Jacobse in 't Christel. Sociaal Dagblad van 6 Maart '37.
De volkomen onbevoegde recensent geeft een korte bespreking, waarin niets gezegd
wordt. De sonnetten zijn n.b. „vrucht van veel arbeid ". Hoe weet de alwetende beoordelaar dat ? Maar z'n onbevoegdheid komt wel heel sterk in 't spreken over „de dichter
„z ij heeft een eigen geluid ". Is 't niet droevig dat aan een Christelijk dagblad-res"n
meegewerkt werd voor literaire recensies door iemand die zelfs Muus Jacobse bij naam
niet kent. Leest die beoordelaar(ster ?) wel eens een literair tijdschrift ? We laten nu
maar rusten de meer dan „onbenullige" bespreking van de bundel „Tusschen ploeg en
sikkel" van de Mérode.
Ter kenschetsing nemen we hier over de g e h e I e recensie van Dirk Verèl's spel „Vikings".
„Dit spel is reeds in 1933 te Groningen opgevoerd. Het heeft goede kwaliteiten, waarom
we er hier de aandacht op vestigen, vooral van Vereenigingen die iets goeds ter opvoering
zoeken ". Nu weet je het ! Kan 't armer ? Gelukkig zijn de recensie's anoniem.
KEERPUNT
De Standaard van 17 Maart j.l. bevatte een uitvoerig interview met Martien Beversluis,
die tot inkeer gekomen is, op het keerpunt staat en 't communisme verliet, zichzelf nu
noemend „Christelijk dichter ". Over de zaak zelf zwijgen we hier, een tot inkeer-komen
is allereerst een kwestie van de binnenkamer, de veel gesmade binnen kamer. Waarom haalt
de Standaard dit alles zo uitbundig naar voren ? Dit reclame-achtig interview doet zeer
onsympathiek aan, het verkleint de hoge ernst van dit tere geval. Het heeft de schijn dat
hier gejuicht wordt over één zieltje meer bij ó n z e groep, en dat zou een fataal juichen zijn.
IS HET MIJN SCHULD?
Natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar de pers over het nieuwe boek van Risseeuw. Of —
aan de andere kant niet. Het zal wel loslopen, dat heeft de ervaring bij „Burgers in Nood"
van Van Randwijk ons wel geleerd. Wat is er kostelijk om die burgers in nood heen gelopen, of hoe veelzeggend zweeg men er over. Er zijn van die lastige boeken, ziet U. Het
zal Risseeuw wel net zo vergaan. Men zal de kern heerlijk overslaan. Er komen prachtige
recensie's, met prijzende woorden en goedgekozen citaten — en de Schr. zal zich over dit
alles ergeren, omdat ze hem niet begrepen, neen, omdat ze hem niet wilden (of mochten)
begri j pen.
B. VAN NOORT.
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BOEKBESPREKING
Vondel's Lyriek. Een bloemlezing bijeengebracht en toegelicht door Anton
van Duinkerken. Bigot en Van Rossum N.V. Amsterdam, z. j . (Uilenreeks
No. 24).
De „Prins onzer dichters" heeft met een gewone prins dit gemeen, dat de meeste menschen
wel van zijn bestaan afweten, maar haast nooit tot een persoonlijke en diepergaande
kennismaking met hem komen. Bijna ieder heeft van Vondel gehoord. Maar wie van die
allen hebben na hun schooljaren (toen ze er nog niet heelemaal rijp voor waren) een
drama of een aantal gedichten van hem werkelijk goed gelezen ? Hoe velen weten iets
af van zijn gedachtenwereld, van zijn tijd en omgeving ? Wacht men misschien na de
film over Rembrandt's leven op een Vondel -film om op de gemakkelijkste wijze een min
of meer valsche voorstelling van dien grooten Nederlander te krijgen ?
Voor hetzelfde, of (als u onverhoopt dure bioscoopplaatsen gewoon bent) voor veel
minder geld kunt u echter werkelijk uzelf geestelijk verrijken, door Van Du i n kerken's
bloemlezing te koopen. Hij koestert een groote vereering voor Vondel en heeft een goede
smaak. Laat u door hem een eerste proeve van Vondel's lyriek voorzetten. Om den
dichter te leeren kennen is dat natuurlijk niet voldoende.
Zelfs dit boekje zal u hier en daar moeilijkheden bereiden, ondanks de (al te beknopte)
aanteeken i ngen en ondanks het feit, dat de verzen in de tegenwoordige spelling overgebracht zijn. Bij een gedicht als „De Kruisberg" b.v. ware eenige woord- en zinsver
klaring niet overbodig. Welke oningewijde zal de regels :
-

„De zonne, die, met bevende assen,
Terugge rijdt, bezwijmt, en sterft......"
begrijpen, indien hem er niet bij verteld wordt, dat en hoe bij de Ouden de voorstelling
van een zonnewagen bestond ? Zoo zijn er voor den leek, die niet over de dingen heen
wil lezen (óók een manier van poëzie lezen, waartoe vooral klankrijke verzen spoedig
aanleiding geven), meer duistere plaatsen, welke door een simpele aanteekening te verhelderen zouden zijn.
Maar wie dan ook de moeite neemt, zich in deze poëzie te verdiepen, zal van deze eerste
kennismaking met Vondel's vers door dit boekje, ook wanneer hij later naar grootex
werken heeft gegrepen en tot ernstiger bestudeering is gekomen, geen berouw hebben.
G. K.

Land van Belofte, door Leo Lania. Vertaling uit het Duitsch van Nico Rost.
Ned. Keurboekerij, Amsterdam 1936.
Het klinkt vreemd, dat in een getourmenteerde tijd als de onze, waarin de gebeurtenissen
elkaar met een adembenemende snelheid opvolgen, desondanks veel schrijvers blijkbaar
geen onderwerp kunnen vinden. Dit is vooral zoo geworden sinds de achtenswaardige
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auteur naast de modepop, de sportgiri en de politicus meeloopt in de run om „bij" te
blijven, of althans te schijnen. Dank zij de politiek, die het één en ander enkele jaren traineeren kan, vindt er nu en dan iets plaats, dat een korte pauze toelaat, zonder direct
de idee te wekken van „achter" te blijven.
Dat wordt dan voor veel schrijvers wat het aas is voor de gieren. Gevolg is niet het ontstaan van één of twee boeken, maar van een heele „literatuur".
Zoo zal ongetwijfeld in de komende jaren een Spaansche-Opstand-Literatuur ontstaan,
die op den duur nog vervelender blijkt te zijn dan de dagelijksche radioberichten van
generaal de Llano.
Op dezelfde wijze is er in korte tijd een onafzienbare rij boeken in de wereld getooverd,
die het allemaal met het lot der Duitsche uitgewekenen te kwaad hebben. Met recht
natuurlijk, want ze hebben het kwaad, maar niettemin zijn ook deze boeken voor het
overgroote deel vervelend geworden, sentimenteel, zonder drift, met een flinke dosis
hinderlijk (zij het begrijpelijk) ressentiment en een serie diverse soorten ondergangen,
die, omdat de auteur de tragiek niet vermocht te beelden, in het melodramatische bleven
steken. Ook een Nederlandsch schrijver van naam als Albert Hel man deed er aan mee en
vergreep zich, omdat ook zijn werk de noodwendigheid van zijn bestaan niet bewijzen
kon, en niet boven het geval uitkwam.
Natuurlijk zijn er wel enkelen onder, die boven de middelmaat uitsteken, die iets van
het wezenlijke van tijd en lot hebben vastgelegd, en die het daarom mogelijk langer zullen
uithouden dan het Derde Rijk, waaruit ze verdreven zijn. Maar het gros zal dat zeker niet.
Het boek van Leo Lania is niet meer en niet minder dan zijn soortgenooten. Inhoud :
wat menschen, o.a. de gewezen luitenant Rosenberg, het Poolsch jodenmeisje Esther met
haar vader, prof. Graber, wat erotiek en wat politiek, een beetje oorlog nog in het begin,
de noodrijpe vrucht van de sociaaldemocratie, de langzame opkomst van de vijand enz. enz.
Dit alles is niet onverdienstelijk en zeker overzichtelijk afgedraaid, een beetje vlak, ook
vaak boeiend weliswaar, maar toch altijd te zwak om dwingend ons hart aan het lot van
de beschreven personen te binden.
Het best weergegeven is de groei van het Nationaal Socialisme, een schroef, die zich
ongemerkt om het leven van zijn slachtoffers draait, en die ze eerst voelen als het te laat
is en ontsnappen onmogelijk.
Zoo er iets is dat dit boek boven de middelmaat zou kunnen doen uitsteken, dan is het
de weergave van deze langzame worging, en zeker ook nog de onder alle omstandigheden
onaantastbare naiviteit van Mendel, vader van Esther, een jodenfiguur die ons doet denken
aan de boeken van Roth en Gold. H. M. v. RANDWIJK.

Gestroomlijnde Zotheid, door W. van Veenendaal. Uitg. Andries Blitz,
Amsterdam.
Hoogconjunctuur in de vliegerij lectuur. Literatuur hebben we nog niet, zegt Viruly.
Kunnen we ook niet hebben, zegt van Veenendaal, zolang we verbonden zijn aan een
particuliere maatschappij, moeten we oppassen en mogen we niet alles schrijven.
Een boek, als dat van de franse vlieger St. Exupéry, Vol de Nuit, (in het hollands vertaald
en onder titel Nachtvlucht ook bij Andries Blitz verschenen), dat ons de grote spanningen
brengt van het vlieger-pioniersleven, als de nachtdienstvluchten op de trans- amerikaanse
lijnen geopend worden, spanningen, die niet alleen de vlieger zelf raken, maar zijn vrouw,
zijn gezin, zijn vrienden, collega's chefs, hebben we in onze hollandse literatuur niet.
En mocht het eens komen, dan vraag ik me af of het een vlieger zal zijn, die er de
auteur van is.
Vliegerij lectuur aldus. De prettige, onderhoudende, romantische vertelling, het verslag,
als u wilt. Journalistiek in de uitnemendste zin, maar journalistiek.
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Na Vi ru ly zijn meer vliegers tot schrijven gekomen. Zij hebben om begrijpelijke redenen
succes gehad.
Schrijven dus ! vliegers, als de weerga. Smeden als het ijzer heet is. Uw naam heeft niet
alleen als vlieger een magische klank.
Schrijven dus. Het doet er niet toe wat. Er zijn uitgevers genoeg, die uw kopy in boekvorm en als „best-seller" op de markt brengen. Als u het maar over vliegen wilt hebben.
Ik weet niet wie de meeste schuld heeft aan de verschijning van Gestroomlijnde Zotheid,
de onverzadigbare uitgever of de vlieger-schrijver.
Uit alles blijkt dat Van Veenendaal schrijven kan. Maar hij had zijn naam niet op het
spel mogen zetten met de uitgave van deze verhaaltjes, ervarinkjes en herinneringen uit
zijn vlieger-bestaan, die niet uitkomen boven de soort, welke een eerste-klas handelsreiziger uit zijn brein weet op te diepen, of een stuurman van de grote vaart, of een
gewoon mens desnoods, die zijn neus buiten de grenzen stak. Verhalen, die je onder
vrienden, bij een borrel vertelt, maar niet in een boek uitgeeft.
De grootste, eerste helft van Gestroomlijnde Zotheid, bevat te veel onbelangri j ks om
de enkele rake levens-filosofische opmerkingen goed te maken.
Eerst in de laatste verhalen : Een Kerstnacht, Weet je nog Oehoe, en De laatste dag
van mijn leven, breekt een gevoeligheid door, die deze schetsjes boven het goedkope
grollen -plan verheffen, die de charge, de would-be leutigheid der voorafgaande verhalen
wat doen vergeten ; verhalen, die je niet met vrienden bij een borrel voordraagt, maar
d ie je opschrijft.
De charge tenslotte vinden we weer terug in de stompzinnige titel, die mogelijk als trekpaard moet fungeren, alsook in de ijzerdraadtekeningen van Gé Hahn, terwijl Jo Spier
met de opdracht voor een omslagtekening geen raad wist en er maar wat opdraaide.
JAN H. DE GROOT.

Hummeltjes wereld wordt wijder, door Jo Kalmijn-Spierenburg. Baarn,
Bosch & Keu n i ng. 1936.
Een tweede Hummeltje ! De kritikus spitst zijn ooren. Want een vervolg op een succesboek is een hachelijke onderneming, die in den regel tot een mislukking wordt. De Muze
wil nu eenmaal niet gedwongen zijn tot stukwerk. Zij gaat andere wegen dan die in het
zakenleven gebruikelijk zijn. Hoevelen kwamen niet bedrogen uit, toen zij hun talent
verkrachtten voor een gemakkelijk en voordeelig succes !
Maar gelukkig is Hummeltje „Hummeltje" gebleven en niet geworden tot een slap
conterfeitsel van het origineel. Hij is zelfs gegroeid en treedt aan het einde van het boek,
dat door Piet Marée weer uitstekend werd geïllustreerd, met een van verlangen popelend
hart de nieuwe wereld binnen van de groote school.
Mevrouw Kalmijn-Spierenburg is dezelfde bewogen en scherpzinnige opmerkster gebleven
van opgroeiend kinderleven, gelijk wij haar leerden kennen uit „Hummeltje voor de
lens". Dit verleent aan haar overigens volkomen onpretentieus werk een waarde, die
nog wat verder reikt dan „het aardige" alleen. Ouders kunnen hun voordeel doen met
deze observaties. Hummeltjes rustige moeder kan haar vele nerveuze en heet -gebakerde
zusters ten voorbeeld zijn. R. H.

Hoera voor Tincky, door Mien Labberton. Arnhem, Stenfert Kroeze & Van
der Zande. 1936.
Het is een euvel, dat aan het kinderboek bijna nimmer aandacht geschonken wordt in
een letterkundig tijdschrift. Men beschouwt het klaarblijkelijk als niet ter zake doende,
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doch vergeet daarbij, dat er voor het schrijven van goede kinderboeken niet minder
talent noodig is dan voor het schrijven van goede romans.
Hieruit volgt zoowel dat goede kinderboeken even schaarsch zijn als goede romans, maar
ook dat het noodig is kinderboeken serieus en deskundig te beoordeelen, wil het
dilettantisme, het epigonisme en het mercantilisme — deze drie ismen, die een voortdurende bedreiging vormen voor de litteratuur ! — het waarlijk goede niet overwoekeren.
„Hoera voor Tincky !" van Mien Labberton, verlucht met zestien meerendeels uitstekend
geslaagde fotografische opnamen van Alex Roosdorp en in oblong-formaat door de
Arnhemsche uitgevers op de hun eigen voorname wijze in het licht gegeven, moet beschouwd worden als een moderne verzie van de oude „Rondom de Boerderij "- boeken
(feitelijk had het dien titel best kunnen dragen !). De „fotoplaten" vervangen de romantische gekleurde prenten, de tekst van Mien Labberton — zij is in haar genre een onzer
beste kinderschrijfsters — heeft ze omlijst door een boeiend verhaal, dat zonder eenige
opzettelijkheid zijn onontbeerlijk didactisch werk doet.
Dit fraaie kinderboek is — alle wanwennigheid van ouderen ten spijt — in werkelijkheid
een waardige plaatsvervanger van het vroegere „Rondom de boerderij". Dat blijkt onmiddellijk, wanneer men het aan de praktijk toetst. En welke maatstaf is beter dan deze ?
R. H.

Het werk van Hendrika Kuyper-Van Oordt, door H. A. Mulder. Uitg.
Uitg. Mij. Holland, Amsterdam, z. j.
Als Willem Hessels behoort Mulder tot onze belangrijkste jonge dichters.Maar ook
heeft hij door verschillende publicaties zich doen kennen als een bekwaam essayist.
Thans is van zijn hand een uitvoerig opstel over het werk van Hendrika Kuyper-Van Oordt
als een afzonderlijke, goed verzorgde uitgave verschenen. Mulder geeft in een vijftal
hoofdstukken (I. Inleiding. Mens en werk ; 11. Werkbeschrijving ; III. Personen- en
motievenbeschrijving ; IV. Techniekbeschrijving ; V. Plaatsbepaling in de literatuur) een
grondige analyse van dit werk.
Het laatste hoofdstuk had m. i. iets uitvoeriger kunnen zijn. De auteur noemt het oeuvre
van deze schrijfster klassiek, al is z.i. een romantisch element niet geheel afwezig. Maar
een zekere beperktheid in dit proza (in het begin van zijn essay ook aangewezen) verhindert toch tot nu toe het als waarlijk klassieke epiek te karakteriseeren. Want de
sterke gebondenheid aan het eigen milieu maakte blijkbaar een epische breedheid en
objectiviteit van schildering niet mogel i j k. Daardoor nemen we b.v. een zekere verteeken i ng
waar, als zij menschen uit den eenvoudigen stand beschrijft, terwijl zij bovendien haar
„burgerlijke" personages nooit zonder satyrieke bijgedachten kan zien. Men kan dit
tekort voor een groot deel gecompenseerd achten door de intensiteit van den droom,
waaruit al wat zij schrijft zijn ontstaan heeft. Maar voor mijn gevoel ligt het hoofdaccent
dan ook op het subjectieve, het lyrische en het romantische. Het werkelijkheids heldere
droomkarakter hiervan mag zoo sterk zijn, dat zelfs n ieuwe-zakel i j kheids-enthousiasten
daarmee soms accoord gaan, het blijft er in wezen niet minder romantisch om. 't Zou
nog meer verduidelijkend geweest zijn, wanneer de schrijver dit verband en dit verschil
met het proza der nieuwe zakelijkheid uitvoeriger behandeld had.
Op pag. 69 spreekt Mulder abusievelijk van „de schrijfsters L. E." ; waarschijnlijk bedoelt
hij L. E. en haar zuster Ignatia Lubeley.
Overigens kan men voor dit boekje niets dan lof hebben. Het werk van Mevr. KuyperVan Oordt wordt daarin ten voeten uit geteekend en op dikwijls scherpzinnige wijze tot
in details ontleed. Aan het eind volgt nog een korte bibliografie van haar voornaamste
werken.
G.
K.
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G. ACHTERBERG

DE STAD
De stad staart in de stad.
Huizen, beursch en bodemloos,
sneeuwen zorgzaam dicht.
Wat hier nog aan gelegen ligt?
Mijn lot heeft vlam gevat.
Uit een bedwelming voor altoos
veeg ik de sneeuw uit mijn gezicht,
hef ik mijn oogen naar de troost
van 't onvergeetbaar vergezicht,
dat mij tot straalpunt koos en wachter;
laat ik versteend en ongericht,
mijn spiegelbeeld in 't asphalt achter.
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G. ACHTERBERG

DE GEK EN DE SPIEGEL

k heb mijzelve met mijzelve waargenomen
en beiden lachten achter elkanders rug,
om het gezicht, gezet, het quasi-vrome,
want voor de ernst van 't andere beducht.
Maar nu is dan de derde aangekomen.
Hij kwam van eeuwen ver bij dezen terug.
Dit ben ik niet, maar ik begin te droomen

van een verhaal, dat altijd verder vlucht.
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G. ACHTERBERG

GRAFSCHRIFT

Laat mij dit ove rste rve n
met dood -gekoelde woorden
Zij dachten, als wij hem vermoorden,
zal hij het zingen moeten derven.
Eens zult gij op de bodem van
mijn graf letters van stof zien staan
het lied waartoe mijn lichaam is vergaan.
Maar dat gaat u dan niet meer aan.
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JAN H. DE GROOT

EZONSTAD
INLEIDING.
De gegevens tot dit drama zijn ontleend aan twee legendes welke verbonden zijn aan
de oudste geschiedenis van land en volk van Nederland.

Volgens Ocko van Schart, een der oudste maar tevens onbetrouwbaarste Friese kroniekschrijvers, werd in 339 aan de Lauwertzee een stad gesticht door een kloosterbroeder,
Odilbaldus genaamd. Deze stad lag tegenover Oege en heette Ezon, of Ezonstad. In 357
vernielde een brand de jonge nederzetting maar reeds in 377 bouwde Udolph Haron de
huizen wederom op. In de loop der volgende eeuwen werd Ezon mede als gevolg van
haar gunstige ligging een bloeiende haven en koopstad. Eén nadeel echter was aan haar
ligging verbonden. De bodem bestond hoofdzakelijk uit een diepe laag veen, zodat reeds
vroeg de bevolking door zwaar heiwerk en het aanleggen van dijken en het graven van
kanalen, hun stad tegen verzakking in het veenmoeras en tegen stormend zeewater
moesten beschermen. De voornaamste handelsproducten waren hout, gedroogde vis, en
bont. Maar ook granen uit de oostzeeprovincies. Voorts barnsteen, amber en bergkristal.
Een gouden tijd brak aan. Zelfs tijdens de invallen der Noormannen bleek Ezon sterk
genoeg te zijn om deze roofridders te weerstaan. Helaas, in 808 kwamen de Vikingers
zo snel de Lauwerts in dat de stad bij verrassing genomen werd.
Sy plonderden en hebben het geheel in brand gestoken en sijn daerna mit goeden
buyt vertrocken ; de omliggende lande kwamen terstont omme ontset te doen en
de .brant te lessen, dogh alles was vergeefs, wijl het vier so hevigh ontsteken was,
dat men 't geensins weer lessen konde, sodat de geheele stadt verbrande, uytgesondert 24 huysen, die van hart dack waeren, ende sij begonnen in t selfde jaer weer
te bouwen, want haer veel hulpe gesonden wierd van de omliggende landen in t bysonder van die van Stavoren.
Nog geen 2 jaar voor deze datum deed de St. Thomasvloed
groote schaede aan Ezon, want een groote stuck van de walle mit huysen dreef wegh
insee.....
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Nog vele malen schijnt de stad door watersnood geteisterd te zijn, maar telkens richtte
men Ezon weer op.
Machtiger dan ooit versloeg de stad de woeste Viking Rollo, die in 874 half Friesland in
slavernij wegvoerde.
In 1164 kwam het zeewater bij de Juliana storm tot voor de stadspoorten, terwijl de
Allerheiligenvloed vlak daarop de slappe veenbodem ernstig verzwakte.
In 1219 teisterden de eerste Marcellusvloed en de St. Lambertusvloed de stad.
Zo naderde 1230. Het jaar van de ondergang van Ezon. De veenbodem was losgewoeld
en ondermijnd, de stad lag op een grote turfplaat, die slechts met een smalle vaste verbindingsstrook aan de wal verbonden was. De najaarsstormen met geweldige waterdruk
zetten de veengrond in beweging. Eerst nauw merkbaar, later en onverwacht met zulk
een kracht dat de stad met paalwerk, dammen, schoeing en dijken wegdreef en ten
onderging.
So is Ezonstad weggespoelt, sodat nauwelijks 10 huyskens overigh bleven. De schoone
Poorten werden uytgeroeid, de graften mit slyck bedekt, dervoege dat men niet
mercken konde, datte ooyt een Stadt geweest waere.
Echter nog altijd liggen ten Noorden van de Lauwerzee de fundamenten der eens zo
machtige koopstad.
(Naar een feuilleton van Dr. M. Wagenaar in het
Algem. Handelsblad).

De Hollandse kroniekschrijver van Goor verhaalt in een werk uit 1774, hoe in WestBrabant, in de buurt van Breda zich een groot aantal Noormannen in de 9e eeuw blijvend
gevestigd hebben. Hij neemt dit altans als vaststaand aan, al doet het verhaal ons, zoveel
later, meer aan een sage, dan aan historie denken. Van Goor vertelt gelezen te hebben
in een zeer oud boek, dat in de, uit de 13e eeuw daterende Onze Lieve Vrouwe Kerk
bewaard werd, dat een groot aantal Noormannen zich in de onmiddellijke omgeving van
Breda vestigden, na de Maas en de Mark zover mogelijk opgevaren te zijn. Zij vormden
een belangrijke scheepsmacht der Vi ki ngers en waren door hun koning uitgezonden om
een dochter van hem te begeleiden op haar tocht naar haar bruidegom, de koning van
Engeland. Het schip echter waarop de koningsdochter zich bevond, verging. Haar begeleiders durfden nu de jobstijding noch aan de vader, noch aan de bruidegom over te
brengen, daar hun leven daarbij in gevaar zou komen. Zij besloten ten slotte zich in
deze gewesten blijvend te vestigen.
In hoeverre dit verhaal op waarheid berust is moeilijk na te gaan. De genoemde geschiedschrijver gelooft er stellig aan.
In een plattegrond van de stad Breda, tekent hij op bepaalde gedeelte aan
Hier hebben de Deenen gewoont.
In ieder geval hebben deze Denen in de omgeving van Breda niets blijvend achtergelaten.
Wel elders.
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West-Kapelle op Walcheren blijkt van oorsprong een nederzetting van de eens gevreesde
Noormannen te zijn.
(Naar een artikel van B. C. Mante in „Het Korenland". Jan. 1935).
DE VERWERKING DER COMBINATIE.
Ezonstad, rijk geworden door haar bloeiende handel, verdraagt de weelde niet. De stad
verwordt. De stadsraad verwaarloost de dijken ondanks de waarschuwingen van de
stads bouwmeester.
Op een stormochtend inspecteert des bouwmeesters zoon in gezelschap van een rijk
koopmanszoon de schade aan de wallen toegebracht. Zij ontdekken twee schipbreukelingen.
Vi ki ngers, de Noorse koningsbruid en haar dienaar.
Om de jonge vrouw ontstaat een twist. De rechtschapen bouwmeesterszoon verjaagt
tenslotte de verdorven belager en de vondelingen komen (zij geven zich uit als broer
en zuster) als dienaars in het huis van de bouwmeester.
Vanaf dit moment is de koopmanszoon de grote stoker en verrader tegen het huis van
de stadsbouwmeester. Aan dit verraad en de voortwoekerende gevolgen gaat tenslotte
de stad ten onder. Op een stormnacht voltrekt zich het Godsoordeel. Een engel verschijnt aan de beide monniken, dijkwachters en kondigt de ondergang aan. Zij die geloven zullen de wijk nemen via de Zuiderweg naar het Klooster. De monniken bidden
om behoud der veste als er eindelijk tien gelovigen mochten gevonden worden. De engel
zegt toe om hun levens de stad te sparen. Maar zij verspoelt in het schuim der Lauertzee,
daar slechts zeven zielen de wijk namen en gered werden. Onder hen bevinden zich de
Noorse en des bouwmeesterszoon. Het geheim van haar kon i ngsbru idschap is hem bekend geworden toen hij haar eens zijn liefde verklaarde. Zijn liefde wordt ook beantwoord, maar zij nemen afscheid, ieder de plicht jegens volk en land boven de persoonlijke liefde stellend. De Noorse vertrekt naar Albion. De jonge architect blijft om een
nieuwe Ezonstad te bouwen.
De hier volgende delen, bevatten de Proloog, het eerste en het vierde bedrijf.
EZONSTAD.
PROLOOG.
Od i l baldus, als verschijning, staat op een zandheuvel buiten de stad en spreekt de
volgende proloog.
Od i l bald us : 0 Ezonstad, gij trotse, gij schone en rijke veste.
Eens hieuw ik d'eerste stam voor d'eerste schaam' le hut.
En wierp een dam tegen 't oproerig Westen
zodat, spijts storm en golfweld gij welbeschut
uitgroeien kondt. En gij verrees zeer welgelegen.
Een haven aan de zee. 0 Ezonstad gij trotse
gij jonge koningin, bloeiend onder de zegen
van de gebenedijde, de grote zone Gods.
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Zie, om de donk're Noord voeren de schepen binnen.
Zij brachten kostbaar bont en 't zware eikenhout.
En uit het Westen losten zij fluweel en kant en linnen.
Het Oosten bracht u graan, het vloeiend korengoud.
Uw zonen gaarden schatten, geen koning kon zich meten
met al hun pracht, hun statie en hun zwier.
Uw docht'ren, lijk vorstinnen aan hun zij gezeten,
pronkten met deed' le tooi van paart, robijn, safier.
O Ezonstad, gij trotse, gij schone en rijke veste.
Hoe hebt gij God verzocht, hoe uwe ziel besmet.
De weelde van het goud, verdierf het allerbeste.
Uw ootmoed, uw geloof, uw kinderlijk gebed.
Waak op, reeds balt God's vuist de heem'len saam tot wolken.
Lichtschichten splijten wit, dreigende duisternis.
En stormen geselen de grauwe waterkolken.
En brijzelen tot stof wat nog uw luister is.
Dood schatert op uw kreet en zwaait zijn zwarte wade
over uw kind'ren uit en smoort uw laatste klacht.
Vergeefs, vergeefs. De hei kent geen genade.
Uw laatste nacht rukt aan, 0 Ezonstad, de nacht.
EERSTE BEDRIJF.
Helgo, de zoon van Ezonstad's bouwmeester wandelt met zijn stadgenoot Ander, de
zoon van een schatrijk koopman, langs het smalle strand, op de morgen na een hevige
stormnacht. Helgo is door zijn vader uitgezonden om de schade aan wal en dijk op te
nemen. Aan het einde der wandeling ontdekken zij twee schipbreukelingen, Noormannen.
Deze blijken een man en een jonge vrouw te zijn.
Helgo: De storm heeft heel de kust rond Ezonstad geschonden.
Zie golven overvloeien de ingedijkte gronden.
Het water jaagt tot aan de voet der Noorderpoort.
Ach, had de Raad der stad naar Vader's woord gehoord.
Ander: Hoe zo, mijn vriend wat vreesde uw vader's harte ?
Helgo: Niets dan het laf verraad der slappe zwarte
boom, het veen, waarop de stede staat.
Ander : Ach, zoveel jaren, eeuwen, kennen wij dit kwaad.
Nog staat de veste sterk op 't zelfde fundament.
Waarom zou deze nacht...... reeds in de vroege lent'
hebben drie zware stormen de stad en kust belopen.
Helgo: Mijn vader weet hoe duur de Raad dat moet bekopen.
De dijken konden nauw de felle druk weerstaan.
Zie toe. 't Water is grauw van leem en schoeing spoelde aan.
Ginds ligt de zwaar geschonden ring der Noorder waterwering.
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Ander : Wij bouwen wel ter tijd een nieuwe en sterk're kering.
Helgo : Nog vloeit de vloed wild uit de breuk terug.
Ander : Laat stromen vriend, mij dunkt, dat kan het niet te vlug.
Helgo (de kust verder langs speurend) :
Ziedaar, de zee heeft deze nacht een andre prooi gevangen.
Buigt daar een wrak omhoog ? Het lijkt een Noormanssch i p.
Ander : Der volkren rovertroep, der landen en zeeën schrik.
Dan heeft de beul voorwaar gerechte straf ontvangen.
Helgo : Zou er nog leven zijn ? Daar schijnt iets te bewegen ?
Ander : Het zal een visser zijn uit Oege, die zijn zegen
in zee uit legt en op het vloedtij wacht.
Helgo : Een man staat wan k' lend op en tilt een zware vracht.
Het is een krijger, ik zie zijn helm opblinken
en 't staat van borstkuras. En aan de linker
arm draagt hij een schild. Zie, vonkend licht
kaatst in de schuwe zon. Het is een vreemd gezicht.
Sta op mijn vriend, kom mee, wij zullen hen begroeten.
Ander: Pas op verraad, Helgo, een Noorman te ontmoeten
Gold tot vandaag een vijand en nimmer nog een gast.
Helgo: Hij struikelt, valt bijna onder zijn zware last.
't Is vreemd, mij zegt een stem : Hij is in nood.
Ander: Een Noorman ? Kom Helgo, wij slaan de kerel dood.
(Ander trekt zijn zwaard).
Heigo: Neen Ander wacht, hij legt zijn last in 't zand.
Hij draagt een vrouw, zij leeft, ik zag haar hand
vastgrijpen aan zijn hals.
Voorwaar een goede vangst
Ander:
Wij slaan de Noorman dood.
Deez' lieden doodsbeangst ?
Helgo:
Neen.
Wat al bezwaar ? Is zij geen schone buit ?
Ander:
Ik voer de veste in een nieuwe en vreemde bruid.
Helgo: Zwijg Ander, steek je zwaard terug, wij leven tans in vrede.
Je zucht tot doden vriend, kent slechts een and're reden
dan eed'le toorn om wat zijn volk misdeed
toen Ezonstad door Noormansvolk bij overval zo wreed
gebrandschat werd, de manschap in het veld
aan 't oogsten was, te laat kwam toegesneld
en vrouwen stervend vond op 't brandend puin der huizen.
ik ken 't verhaal als gij, ook mij vervult afgrijzen.
Maar wat gij wilt is laffe moord uit vuige zinnelust.
De zoete pest doorwoekert heel de stad en kust.
Ander : Schijnheilige laat los, ge wilt haarzelf tot buit.
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Helgo : Gewis. Maar niet als gij. Terug schavuit.
Hier, neer dat zwaard......
laat los, alvoor ik steek.
Ander :
Helgo : Geen kans mijn vriend, zie hier je zwaard, ik breek
het op mijn knie en werp het weg in zee.
de vluchtende Ander nastarend)
zichzelf,
(in
Hij vlucht, de lafaard, hij vlucht alree.
Helgo (tot de inmiddels nabij gekomen Noorman) :
Wie zijt gij en hoe komt ge hier ?
Larson : ik ben een Vikings zoon. Wij voeren uit het Noorden
ter handelsvaart naar Albion, maar 't fel getier
van wind en golven sloeg de vloot verloren.
Wij leden schipbreuk, heer, de stormwind brak
ons schip op deze kust, zie 't gindse wrak
is al wat overbleef van onze trotse vloot.
Helgo: Waar zijn uw makkers vriend ?
Larson :
Verstrooid, God weet, zij vonden al de dood.
Wij worstelden getwee door brandings witte golven.
En bijna had het schuim ons ook voorgoed bedolven.
Toen kreeg ik vaste voet en droeg haar aan het strand.
Helgo : Wie is zij ?
Larson :
Mijn zuster heer, bescherm haar in dit land.
Helgo : Volg mij naar Ezonstad, gerust. Mijn vader's huis
zal open staan. En zo ge wilt, het is uw thuis.
De wet geeft mij de macht, die u tot dienaars maakt.
k zal uw heer zijn, maar zo een vaartuig naakt
dat naar het Noorden koerst...... dan zijt ge vrij
te gaan.
Larson :
Ik dank u heer, ik zal het mij
ter goeder uur herinneren. Geen dienaars zult gij vinden
trouwer dan wij.
Helgo:
Hoe is uw naam ?
Larson :
Men heet mij Larson Heer, mijn zuster
Alwinde.
Helgo: Alwinde ...... zij is ten dode toe vermoeid.
Steun op mijn schouder.
(tot Alwinde)
En sla mijn mantel om, de wind wordt sterk en kouder.
Uw haar is zwaar van wier, uw kleed is vuil en nat.
Voorwaarts, ginds wacht u rust, ginds wacht u Ezonstad.
EZONSTAD.
VIERDE BEDRIJF.
in de nacht van Ezonstad's ondergang, waken twee monniken op de door een opkomende
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storm bedreigde en nauwelijks herstelde Oosterwering. Als een windvlaag de lantaarn
uitwaait en zij in het donker om zich heen tasten, verschijnt hen een engel, die hen
aanzegt naar het feestvierende Ezon terug te keren, daar God het oordeel aan de ver
veste gaat voltrekken. Een der monniken bidt om genade als er vijftig zielen in-dorven
de stad mochten gevonden worden die in God geloofden. De engel belooft de stad te
zullen sparen. Maar de monnik aarzelt en vraagt genade, indien twintig zielen zouden
gevonden worden, die trouw zijn gebleven. Ook dan zal de hemel zich over de stad blijven
ontfermen. En dan waagt de monnik het, om tien levens van gelovigen, het behoud der
veste af te bidden en ook nu weer zegt Gods afgezant, dat de stad behouden zal blijven.
Als de lichtende gestalte verdwenen is, en de wachters zo snel mogelijk zullen terug
keren om de stedelingen het woord van den engel aan te zeggen, komt hen Adel bertus tegemoet, de boeteprediker en vriend van Wolluf, de bouwmeester. De monniken doen
hun verhaal en Adelbertus is de eerste die hun woord gelooft. Hij spoort hen echter
aan naar het paleis van de Baljuw te gaan en de feestvierenden te waarschuwen op een
overstroming voorbereid te zijn. Hijzelf zal de bouwmeester berichten, die in zijn huis
ziek ligt om hem bij gevaar te kunnen redden.
Ambrosius : De wind steekt feller op en schiet uit om de Noord.
Zie, 't wolkenpak jaagt sneller langs 't smalle maanlicht voort.
Fidelius :
Het wordt een barre wacht op deze slappe dijk.
Mijn voet vindt nauw'lijks grond in dit versopte slijk.
Ambrosius : Het vloedtij naakt, ik vrees als straks de wind
op volle kracht het water opwaarts dringt,
dat 't moeilijk vechten wordt voor d'oude Oosterwal.
Hij is maar nauw versterkt en danig in verval.
Fidelius :
Ambrosius : En als hij breekt houdt deze dijk geen stand.
Dan stort het water neer door heel het polderland.
En stroomt rondom de vest, tot aan de Zuiderpoort
en stuit tegen de weg over de smalle boord
van vaste grond, die naar het klooster gaat.
Fidelius:
Hoe onverantwoord' l i j k dwaas was het van Ezon's Raad
Heer Wolluf's wijze woord niet trouw'lijk op te volgen.
Straks wordt de ganse vest door 't golfgeweld verzwolgen.
Ambrosius : Kom, kom mijn vriend, wat angst, zo snel zal dat niet gaan.
De stad heeft eeuwen lang der stormen kracht weerstaan.
Fidelius:
Hoor, hoe de wind aanzwelt bij 't bruisend golfgewoel.
Ik schaam mij niet, mij drukt een angstig voorgevoel.
Ambrosius : Komaan, wij zullen ginds de wal eens gadeslaan.
Reik mij de lamp mijn vriend, omwolkt is 't licht der maan.
Fidelius:
De storm neemt hevig toe, zie hoe het water wast.
Ga langzaam voor mij uit, ik houd uw mantel vast.
slaat
een
hevige windstoot de lamp uit de hand der monnik. Het licht dooft. Terzelfder
Plots
tijd ontwaren zij voor zich een sterker wordend licht, waarin een engel nader komt.
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Ambrosius : Mijn God, zie daar, boven de dijk zweeft een gestalt.
Een geest, een duivelsspook, die ons hier overvalt.
Fidelius :
Vreest
niet. Nog niet. Geen leed zal u geschien.
De Engel :
Keert aanstonds weer ter stad en kondigt alle lien
het oordeel aan, dat God aan Ezon gaat voltrekken.
Gaat heen en tracht de slapenden te wekken
en roept hen toe te vluchten in God's naam.
Want eer de morgen gloort is Ezonstad vergaan.
De stad heeft met al volk God's toorn op zich geladen,
door lust en leugenspel, bedrog en laf verraden.
Al wie uw woord gelooft, die wi j ke Zuidwaarts uit
en neme snel de weg, die naar het klooster leidt.
Maar wie uw woord versmaadt, over zijn hoofd zij wee.
Hij vindt tot straf de dood, in 't schuim der Lauertzee.
Ambrosius : Heer, hoor mijn bee, gij kunt de stad behoeden.
Verdelg niet in uw toorn, de bozen met de goeden.
Indien er vijftig zijn, Heer, die Uw woord vertrouwden
Engel :
Indien er vijftig zijn, zo blijft de stad behouden.
Ambrosius: En zijn er twintig Heer ?
De Engel :
Dan zal de storm bedaren.
En God's gena zal Ezonstad voor d'ondergang bewaren.
Ambrosius: Mochten er tien zijn, Heer......
De Engel :
Om hunner levens wille
zal God de winden slaan en 't stormgeweld verstillen.
Maar gaat en keert nu snel terug naar Ezonstad.
Nog houdt God's vaste hand de wateren omvat.
Maar haast u, roept en telt de trouwen in God's naam.
Aleer zijn hand zich heft en Ezon zal vergaan.
Het licht verdwijnt. De monniken staan op.
Ambrosius : Zie, 't licht neemt af, sta op, God's heil'ge afgezant
stijgt ijlings naar omhoog en keert naar 't hemelland.
Fidelius:
Was het een droom ?..... .
Ambrosius :
Neen, waarlijk niet, gij hoorde
toch duidelijk zijn stem, verstond de donkre woorden
van oordeel over Ezonstad.
Fidelius :
Daar schijnt een mens te komen.
Ambrosius : 't Is broeder Adelbert.
Fidelius :
Godlof.
Ambrosius tot Adelbertus :
Broeder, hebt gij vernomen
de luide stem eens Engels van de hemeltrans ?
die 't oordeel over Ezon riep ? En zaagt gij niet de glans
de felle, witte, die ons het oog verblindde ?
Adelbertus : Ik kom door 't duister heengespoed, om beide u te vinden.
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Maar zag of hoorde niets. Wat is aan u geschied ?
Ambrosius : Een engel, Adelbert, verscheen en sprak : Vreest niet,
keert ijlings weer naar Ezonstad en zegt de lieden aan
het oordeel God's. In schuim zal Ezon ondergaan.
Nog houdt God's vaste hand de wateren omvat.
Maar gaat en keert nu snel terug naar Ezonstad.
Al wie uw woord gelooft, hij wijke Zuidwaarts uit.
En neme snel de weg, die naar het klooster leidt.
Maar wie .dit woord versmaadt, over zijn hoofd zij wee.
Hem treft tot straf de dood in 't schuim der Lauertzee.
Ik bad hem : Heer, gij kunt de vest behoeden.
Verdelg niet in uw toorn de bozen met de goeden.
Indien er vijftig zijn, Heer, die uw woord vertrouwden,
Laat dan om hunne levens wille, Ezonstad behouden.
Maar 'k vreesde, Adelbert, geen vijftig zielen leven
binnen de vestingmuur, die God zijn trouw gebleven.
ik bad om zijn gena, indien er twintig waren.
Hij sprak : Om twintig man, zal ik de stad bewaren.
En eindlijk, Adelbert, ik vreesde,...... ik bad, indien
het moog' i i j k ware, 't behoud der stad . ...... om tien.
Godlof, de Engel sprak : Om hunner levens wille
zal God de winden slaan en 't golfgeweld verstillen.
Toen stierf het licht, wij dorsten opzien, voor ons oog
steeg snel en wonderbaar, God's afgezant omhoog.
Fidelius :
Gelooft gij Adelbert ?
Voorwaar, broeder, uw woord
Adel bertus :
vindt zekerheid in mij, als had 'k God zelf gehoord.
Luister, boven 't geloei van storm en golf tot hier
klinkt op uit Ezonstad het giftig feestgetier.
De Baljuw houdt zijn jaarlijks oogstfeest, drinkgelag.
God weet, de dood vindt allen daar voor 't opgaan van de dag.
Gaat heen, waarschuwt de Raad in Rochus feestpaleis.
Ik ga en snel naar Wolluf's huis, dit is de laatste reis.
Zie, ginds het vlokkig schuim stuift om der wallen rand.
Voorwaarts, het water komt, het water over 't land.
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THEO VAN BAAREN

VERLATEN STAD

De uitgestorven stad, door mens en hond verlaten,
de grachten vu i l ig groen en stinkende naar kroos,
de straten grasbegroeid, de ruiten troosteloos
gebarsten en gebroken, daken vol met gaten,
de bruggen ingezakt, de deuren rot en voos,
een wrakke toren staat, belachelijk verwaten,
nog tamelijk rechtop in een der oude straten
met zijn ontpande spits, maar bramen, wilde roos
en netels vullen reeds de parken en de pleinen,
een kleurig uithangbord, hotel „De Gouden Os",
begint onder een korst van schimmel te verdwijnen,
en aan de muren hangt het langgebaarde mos,
de tuinen wild en woest, wat populieren kwijnen
en laten langzaam aan hun zilvren blaren los.
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THEO VAN BARREN

WERELDEN ZIJN VERGAAN

Werelden zijn vergaan,
neergestort zon en maan,
enkel God gaat zijn baan,
rechttoe, rechtaan.
Mens strijdt met mensenkind,
man verraadt vrouw en vrind,
ras teistert ras ontzind,
maar God bemint.
Dew. -aarde zal blijven rood,
mens, dienaar van den dood,
karig het daag) i j ks brood,
maar God is groot.
Ramp volgt op rampen weer,
ernstiger elke keer,
angst drukt de wereld neer,
maar God is meer.
Meer dan de zon of maan,
meer dan een vrouw of vrind,
meer dan de harde dood,
Hij is s DE HEER !
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THEO VAN BAAREN

LAUWERECI IT

Hier is de avond niet verguld en groot,
maar zeer onsch i j n baar en onzegbaar pover,
grauw stof bedekt het schriel en karig lover
van een paar bomen, wachtend op den dood.
De huizen hier zijn grauw en verveloos
en onder 't juk der wrakke bruggen gaat er
een traag en troebel, langzaam rottend water,
de kinderen zijn gelig bleek en voos.
De luchten zijn er altijd smal en klein,
er hangt een reuk van vocht en duffe dingen,
hier zou geen stem zijn vreugde durven zingen,
waar alle dagen laag en donker zijn.

135

DE VERBURGERLIJKING VAN HET
CHRISTENDOM EN HAAR INVLOED OP
DE PROTESTANTSCHE LETTERKUNDE

n.a.v. H. C. Touw, De burgerlijkheid der
K e r k. Amsterdam, Uitgeversmij Holland, 1936.
Henri Bruning, Subjectieve normen.
Bergen, H. j. Bruning, 1936.

Wat beteekent „verburgerlijking van het Christendom" ? Het beduidt, dat de burger
heer en meester geworden is in de kerk en op alle levensterreinen, die zich ertoe leenen
van een „christelijk" stempel te worden voorzien. Overal heeft hij zijn eigen rijkjes
gesticht, waar het toegaat „op de gebruikelijke wijze".
Wie is deze burger ? Touw karakterizeert hem als de zelfgenoegzame, de zelfverzekerde ;
een conservatief beschermer van het bestaande ; iemand, die een zeer opmerkelijk gemis
aan onderscheidingsvermogen bezit. Bruning noemt hem : „de vale slaaf van zijn hachie
en zijn baantje ".
Er kan aan dit beeld de noodige détail-teekening worden toegevoegd ; voor ons doel
hebben wij genoeg aan de hoofdlijnen. Wie dezen burger confronteert met hetgeen de
Bijbel ons te verstaan geeft omtrent de levenshouding van den Christen, bemerkt al
spoedig, dat hij op zijn best te maken heeft met een makabere karikatuur van „christelijk
leven" en op zijn slechtst met een bestaan, dat regelrecht indruischt tegen de eischen,
die Christus aan hen, die Hem willen volgen, heeft gesteld. Want tegenover de zelfgenoegzaamheid staan woorden als : „Geen mensch is er die niet zondigt" en tegenover de zelfverzekerdheid : „Waar is de mensch die leeft zonder den dood te zien ?" En hoe zwiepen
den conservatieven beschermer van het bestaande de woorden om de ooren : „Vleesch
en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven ". En ten slotte wat moet hij, die gelu kkig is in zijn zeer opmerkelijk gemis aan onderscheidingsvermogen, beginnen met een
wekroep als : „Zijt nuchteren en waakt I"
Fascisme, communisme en wat dies meer zij mogen „onvereenigbaar" zijn met het Evangelie,
er is geen grooter vijand van Gods Waarheid dan de burger. En deze burger nu heeft het
zich behagelijk gemaakt met stoven en fluweelen kussens op de harde kerkbanken, en hij
heeft een „christelijke" dit en een „christelijke" dat georganiseerd, waar „arbeid in
Gods Koninkrijk" wordt verricht, alsof Joh. 18 : 36 niet geschreven ware.
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Welke invloed heeft deze verburgerlijking op de Protestantsche letterkunde gehad ?
In de eerste plaats heeft zij den kunstenaar de kerk uitgejaagd en in de tweede plaats
heeft zij de letterkunde geïnfecteerd met den burgerlijken geest. Het een is niet minder
erg dan het ander. Want door den kunstenaar uit de kerk te jagen, dreef zij hem in de
armen van het Nieuwe Heidendom en tegenover deze „vreemde vrouw" had zij zelve
hem van te voren weerloos gemaakt door in haar theologie, haar verkondiging en haar
levenspraktijk te heulen met den vijand. Nietzsche kan als een sprekend voorbeeld gelden
van deze tragedie. Tot op den h u id igen dag fungeert hij als het kwade geweten van een
verburgerlijkt Christendom.
En door de letterkunde, voorzoover deze gedragen werd door het Protestantsch levensbesef, te infecteeren met den burgerlijken geest, verminkte zij haar tot een stichtelijk
onder-onsje van dominé's- poëzie en sentimenteele schetsjes, dat in de tachtiger jaren
der vorige eeuw zonder weerstand van beteekenis onder een snauw en een grauw van
Kloos en de zijnen bezweek.
Daarna kwam — de gevaarlijkste verleiding misschien ! — een „christelijk" Tachtig, door
het vuur van Kuyper gewekt, doch het vond slechts Anema als eenzame „Kloos-in-duodecimo" en zijn stem is die als van een roepende in de woestijn gebleven. Langzamerhand
begon men te beseffen, dat men, thetisch noch antithetisch, zich op de beweging van
Tachtig oriënteeren kon. Hiermee vangt dan de geschiedenis van het z.g. manco-vraagstuk
aan, temidden waarvan wij ons nog steeds bevinden.
Intusschen is er op de andere fronten van het christelijk-cultureele leven een strijd ontbrand, die aan het manco-vraagstuk zijn „litteraire" beteekenis ontnomen heeft. Ook
daar zijn in het politieke, het sociale en het kerkelijke leven de verwoestingen zichtbaar
geworden, die de burgerlijke geest in het christendom heeft teweeg gebracht. En niet
alleen in de kringen van het Protestantisme werd de alarm -klok geluid ; al spoedig bleek,
dat onder de Katholieke Jongeren verwante gedachten leefden. Zoo schrijft Henri Bruning
(Subjectieve Normen, blz. 95) : „Het voortschrijden der Europeesche beschaving en de
uitbreiding van het christendom gaan slechts hand in hand zoolang deze beschaving een
waarachtig christelijke is". En : „Overal in West-Europa is de psyche van de groote
hoop eender geworden, n.l. de psyche van den klein-burgerlijken liberaal voor wien het
„qu ieto vivere" opperste levensmaxime werd. Zijn „deugden" en „ondeugden" zijn van
dien wil (van dien ónwil tot leven !) de uitdrukking, de bevestiging, — gelijk ze ook alleen
dien laten, dien vermoeiden of laffen (on)wil tot oorsprong hebben" (idem, blz. 41).
Door de gebeurtenissen in Rusland, Du itsch land en Spanje wordt het bovendien hoe langer
hoe duidelijker, dat de bijl aan de wortels van het christendom is gelegd. Slechts de
burger bemerkt van deze dingen, naar het schijnt, niets. Hij wordt er niet door verontrust, want zij zeggen hem alleen, hoe veilig en vredig zijn leven is. Bij hem is het
„in orde ". En de gedachte komt niet bij hem op, dat hij zich hiermee in de strikken
van den Satan heeft laten vangen. Alle „vreezen en beven" is hem vreemd geworden.
Hij i s er. De zegen werd tastbaar ; in wat niet al ? Job en Prediker zijn hoogst aan stootel i j ke gestalten voor hem geworden. Als hij deze Bijbelboeken leest, leest hij ze,
zooals een Amerikaansche krantenkoning het eerste hoofdstuk van zijn levensbeschrijving
savoureert.
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Waar de burger het laatste woord heeft, verliest de dichter zijn crediet. Dit geldt
overal, dus ook binnen het gebied der Protestantsch-christelijke geloofsgemeenschap.
Zoo bleef den dichter slechts tweeërlei mogelijkheid : te verburgerlijken met „de groote
hoop" (zie boven !) of te vluchten, hetzij in de eenzaamheid der mystiek, hetzij in één
der vele kampen aan de overzijde, waar de schoonheid of een onbekenden god Goddelijke
eer wordt toegebracht.
Tusschen deze Scylla en Chari bd is moet de Protestantsche dichter door, wil hij èn Protestant èn dichter blijven heeten. Hij heeft geen keuze. En ook de scherpzinnigste „theorie"
kan hem geen minder riskante situatie verzekeren. Want — laat ons er geen doekjes
om winden — de situatie is riskant. Wij vluchten nu eenmaal liever (desnoods in de
een of andere heroïsche romantiek) dan dat wij het wagen dwars tusschen de gevaren
door te gaan. In eiken dichter leeft nu eenmaal altijd iets van den „burger", gelijk iedere
burger in zijn hart een klein schuilhoekje heeft, waarin hij „dichter" is.
En hoe verleidelijk is het niet voor den Protestantschen dichter te vluchten. Immers
wat biedt de verburgerlijking ? geld, macht en eer. Dat is veel voor den bezitlooze, den
weerlooze, den bespotte, die in eik dichterhart woont. Wie sta, zie toe, dat hij niet valle !
Hoe schoon is de vlucht in de eenzaamheid der mystiek, waar de ergernissen der menschen
en de ergernissen van het Evangelie gelijkelijk verdwenen zijn en waar alleen is de intieme omgang met God.
Welke verzoekingen zijn er niet te vinden in de menigvuldige kampen aan de overzijde!
Allereerst de verzoeking der „vrijheid" : geen Woord, dat bindt ; geen gebod, dat weerhoudt ; louter een god, met wien men spelen kan in verheven en glanzende gedachten
en die zich vangen laat keer op keer in ons lied. En dan de verzoeking van het profeetzijn, alsof het dichterschap tot een Goddelijke openbaring bij machte is ; de droom van
den demiurg, die werelden schept en vernietigt naar zijn welbehagen : „lk ben een
God in 't diepst van mijn gedachten ".
De verzoeking — bijzonder zwaar en moeilijk te onderkennen in dezen tijd ! — van
den heroïschen mensch, die, walgend van den chaos om zich, meent God het oordeel
uit handen te kunnen nemen en zelf het zwaard opheft...... om door het zwaard te
vergaan. De „Subjectieve Normen" van Henri Bruning laten ons de dreiging zien van
dit gevaar (het is door den naam van Mussolini in dit verband te noemen voldoende
gekarakterizeerd).
En onderwijl blijft de verburgerlijking van het christendom haar druk uitoefenen op de
Protestantsche letterkunde. Zij belet een stevig groepsverband en belet evenzeer een
radicale bezinning. Overal is verraad. Telkens weer wint de „veiligheid" het van het
principieele. Waar gij hem niet verwacht, duikt de burger op en herneemt zijn rechten.
De vurigste profeet ontpopt zich als een heer, die op de teenen is getrapt en...... de
humor ontbreekt, waardoor een dergelijke situatie tot ontspanning wordt gebracht.
Hoeveel moeite kost het den dichter zichzelf te zijn onder dezen druk. Overal ziet hij
spoken, die zijn dichterschap belagen. Hij heeft een doodel i j ke angst voor „theologie ",
maar hij vergeet, dat er een theologie des duivels is en een theologie des Woords. In
zijn agitatie vermag hij het niet tusschen beide een onderscheid te maken en hierin —
wij hebben het gezien — is hij den burger bedenkelijk nabij gekomen. Hij wil ,,vrij"
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zijn ; natuurlijk ! Maar waarvan ? Toch niet van de Waarheid ? En zoo neen, hoe kan hij
dan buiten „theologie" ! Wat moet hij met zijn krom en duister „persoonlijk geloof"
alleen in de kou ? Verhongeren immers en verdwalen ! De Waarheid laat zich niet als
een ster van den hemel plukken. Bruning merkt hieromtrent op (blz. 139) : „Het bezit
der waarheid resulteert niet in rust, maar in waken, onaf laatbaar op zijn hoede zijn,
bidden, strijden, werken. Ook de waarheid is een brood, dat in het zweet des aanschijns
verdiend en bezeten wordt. Elk waarheidsbezit wordt van aanvang tot einde bedreigd,
ondermijnd. Elke waarheid loopt kans, zoodra zij den mensch wordt toevertrouwd,
onwaar begrepen, onwaar geleefd, onzuiver bezeten (of misbruikt) te worden, èn, zoo
niet kettersch geleerd, toch kettersch geleefd te worden. De waarheid eischt rustelooze
afweer, rustelooze aanval, rustelooze controle, rustelooze zuivering. Zonder dit is de
waarheid (ook het Evangelie) even gevaarlijk als de leugen : zij ontaardt er onmiddellijk
in .
Indien men er zich voor hoedt het bovenstaande zóó te verstaan, alsof God ons noodig
zou hebben om Zijn Waarheid te verdedigen, enz. — gelijk het ook door den schrijver,
naar uit het verband blijkt, niet wordt bedoeld, doch het veeleer beschouwt als een
beschrijving van de houding, waarin het ons gegeven is de waarheid te ontvangen, zal
het duidelijk zijn, dat een dergelijke houding zonder „theologie" niet mogelijk is. En
aangezien de dichter als P r o t e s t a n t s c h dichter niet buiten de Waarheid kan,
kan hij ook niet buiten de theologie. Ja, wij kunnen nog verder gaan en zeggen, dat
hij in de riskante situatie, waarin hij verkeert de theologie broodnoodig heeft ; doch dan
niet „een" theologie, b.v. die van Kuyper, Barth of Chantepie de Ia Saussaye om „bij te
zweren ", maar d e theologie van het vleesch geworden Woord om van te leven, zooals
deze — thetisch of antithetisch — overal te vinden is, waar menschen zich in oprechtheid bezonnen hebben op de Waarheid van het Evangelie en op haar alleen.
Wij kunnen nu eenmaal in den tegenwoordigen tijd niet meer volstaan met „aan te
nemen" wat wij „geleerd" hebben. De Waarheid moet opnieuw levend worden in ons.
Zij moet ons aansteken met haar vuur. Wij moeten „branden ", anders kunnen wij als
geloovigen niet leven.
De burger laat zich niet aansteken. Hij is als de dood voor vuur en vooral voor het
h e i I i g vuur der Waarheid, dat ook het eerbiedwaardigst hout niet spaart, als het
dor geworden is. Maar de dichter kan zonder vuur niet leven. Als het heilig vuur hem
niet aangrijpt en verteert, doet een onheilig vuur het. Dan brandt hij op in zelfverheerlijking
of in den vlammenden roes zijner zinnen.
Maar hoe kan hij weten of een heilig of onheilig vuur zijn hart in lichter laaie zet zonder
„theologie" ; want de Satan is listig en kan met vele vrome praatjes zijn fakkel in ons
leven werpen ? Het antwoord moet luiden : zonder „theologie" kan dit niet. Zonder
een voortdurend getrouw en gehoorzaam zoeken naar de Waarheid in de actueele situatie
van ons leven en van ons werk ; zonder een waakzaam en nuchter contróleeren en
confronteeren van ons denken, handelen en dichten ten overstaan van Gods Woord,
naar het ons vlekkeloos en volkomen in de Schrift gegeven is ; zonder een hooren naar
dit Woord, zonder een bidden om dit Woord, is het onmogelijk hier en nu een Protestantsch dichter te zijn.
,,
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Wij moeten het wagen naar deze Waarheid te grijpen te midden van de verburgerlijking
van het christendom. al worden wij gehoond en uitgelachen, belasterd en belaagd, al is
deze Waarheid misschien op het eerste gezicht ook ..onvindbaar" geworden, ten gevolge
van de voortdurende verrninkingen, waaraan zij heeft bloot gestaan.
De Protestantsche dichter, die staan blijft bij zijn werk en niet verder ziet ; wiens
handen te broos geworden zijn om ze uit te strekken naar de Waarheid, en die daarom
bang is voor ..theologie", heeft zijn roeping verspeeld. Als burger kan hij terugkeeren
in den kring zijner bewonderende familie-Ieden, als bohernien kan hij een onderkomen
zoeken bij zijn zwetsende kornuiten, maar als dichter en als geloovige is hij verloren.
Want ..theologie" beteekent hier: niet willen rusten, eer men weet welke naam men
draagt en daarmee is een menschenleven, en ook een dichterleven, gemoeid ! De poezie
is nu eenmaal vleesch en bloed van ons leven en geen "aanhangsel", dat het hart van
ons bestaan niet raakt. Daarom is ook aan den dichter de Waarheidsvraag gesteld, precies
als aan iedere andere geloovige. En hij kan haar niet beantwoorden door te verwijzen
naar de schoonheid en naar het werk, dat hij ten haren behoeve verricht. Want de
Waarheid is de Weg en het Leven; doch de schoonheid is een "omweg" (Heinrich Vogel)
en wie zonder den weg te weten een omweg rnaakt, verdwaalt onherroepelijk. Aileen
wie het vergund werd den weg te weten, kan veilig langs een omweg gaan. Derhalve
is ook voor den dichter "kennis van den weg" (= theologie) noodzakelijk. Zij maakt
het onbevangen gaan misschien niet lichter, doch zij is de eenige waarborg, dat wij niet
als bedriegers beelndigen wat wij als bedrogenen begonnen. De burger bemerkt dat
zoo niet en de bohernlen kan het niet schelen, maar degenen voor wie wij schrijven
leiden wij met onze schoone woorden om den tuin, indien wij het als dichters buiten
ROEL HOUWINK.
de kennis der Waarheid meenen te kunnen stellen.
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THEO VAN DER LEEK

WAARNEMING

Tusschen twee wolken hangt een roode maan.
Een natte wind strijkt traag langs de gebouwen.
Twee kleine menschen praten over trouwen.
Dicht, arm in arm, tegen de muren aan.
Hun sterk vertrouwen lacht om alle zorgen.
Wat is de nacht, wat is een grauwe morgen
Voor deze twee, die immers trouwen gaan !
De wolken schuiven voor de roode maan.
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THEO VAN DER LEEK

VERDWENEN LAND

Makarion, in uw verrukte dagen
Droomden wij allen van een eeuwig rijk
Waarin wij vrij en onderling gelijk
Elkander dienden naar ons welbehagen.
Uw rozen geurden in ommuurde tuinen
Waarin de glorie van den dag verglee.
Daarbuiten dreunde tegen zware duinen
Het wit rumoer der stormbewogen zee.
Makarion, uw tuinen zijn vervallen,
De golven hebben alles overspoeld.
Uw diepste fundamenten losgewoeld.
Waar eens de levensvriendschap is gegroeid
Zoo vast en sterk geworteld heeft gebloeid
Korrelt het zand zijn dorre duizendtallen.
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THEO VAN DER LEEK

KINDERWENSCHEN
„Daar schiet een hemelsteen brandend de diepte in
Zie je die sproeiende, wol kende werveling
Alsof een vuur door een stormwind weer vonken ging ?
Suizende schittering....., weg is hij weer !
Flitste een oogen bl i k door onze sfeer......
„Een ster verschiet. Dan mag je alles vragen.
Ik vraag een appel ...... I k een gouden kruis..... .
Ik een paar schoenen, die
medragen......
al
tijd
Maar wat vraagt vader ?...... „Vader vraagt een huis ".
„Een huis, waarin we allen kunnen wonen,
Dat nooit verzakt en niet te huur komt staan,
Dat niet verkocht wordt en niet afgebroken,
Waar iedereen vrij in en uit kan gaan.
Een huis, waarin des nachts geen zorgen spoken,
De muur niet schimmelt en het dak niet lekt.
Waar elk voor zich z'n eigen pijp mag rooken,
Waar niets beduimeld is en niets gevlekt.
En oud en jong kan daar z'n potje koken
Er is voor allen en altijd genoeg.
Daar worden niemand's oogen uitgestoken
En geen, die tevergeefs om ruimte vroeg......
Helaas, dat huis is hier niet te bevragen.
Dat hebben we elkander wel belet
En ieder moet zijn kruis geduldig dragen......

................................................................................ .
Maar 't is nu tijd ! Kom, kinders, fluks naar bed !"
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KARAKTER EN PEIL VAN ONS
HEDENDAAGSCHE PROZA

Creatief proza. Het woord is geen persoonlijk bedenksel van U, mijnheer
de redacteur, en daaruit put Ik de vrijmoedigheid om te zeggen, dat ik er
niet van houd. Er is goed en slecht proza en wie iets schrijft, mààkt iets, zo
goed als wie een kast timmert of een appeltaart bakt. Maar wat zoudt U
er van denken, als ik U een „creatieve appeltaart" voorzette ? Zoudt U
niet Uw twijfel hebben omtrent de kwaliteit van de goudreinetten en de
boter ? Ik weet wel : het woord creatief proza in onze moderne letterkunde
bedoelt niet anders te zijn dan een benaming van wat de Engelsen „fiction"
noemen, maar dan blijft het m. i. een ongelukkige benaming en één waar wat
achter zit. Want is het proza van Abraham Kuyper of J. Saks, om een paar
uiteenlopende niet I pozaïsten te noemen, soms minder creatief
dan de „fiction" van...... nee, laat ik geen namen noemen. Ik wil maar
zeggen, dat „creatief proza" me onwillekeurig doet twijfelen aan de
scheppingskracht van zijn makers, zoals de verheerlijking van het vitalisme
onzekerheid wekte omtrent de vitaliteit van zijn priesters, zoals we een
vraagteken schilderden achter de naam van het tijdschrift „Leiding ", toen
de heterogene redactie in een duister gesteld program het leiden als zodanig
tot zijn doel maakte.
Mijnheer de redacteur, U dwingt me om nog vrijmoediger te worden
Het is een onmogelijke opdracht, die U mij — en anderen — gegeven hebt.
Wie over de plantengroei van een streek wil schrijven, moet beginnen met
te botaniseren, maar hoe zal ik mijn herbarium van tien jaar Nederlands
proza uitstallen in 800 woorden ? Op die wijze brengt U ook de meest reëele
geest tot generaliserende orakeltaal, wil hij geen beschuldiging van grove
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partijdigheid riskeren. En zelfs een gegronde beschuldiging. Want zou ik
naar mijn persoonlijke voorkeur een paar bloemen uit de verzameling
pikken, dan zou ik b.v. de moderne Christelijke roman zeker schromelijk
onrecht doen, le. omdat ik, wanneer ik iets stichtel i j ks wil lezen, eerder
naar de Bijbel of The Mill on the Floss grijp, en 2e. omdat er zo veel meer
van mijn 800 woorden voor nodig zouden zijn om te waarderen en te
karakteriseren wat mij niet van nature verwant is.
Verwerpen we deze selectieve methode, dan blijven er twee mogelijkheden
open : de literaire Baedeker, die met één of meer adjectief-sterretjes de
verdiensten der opgesomde werken vastlegt of de beschouwing in de ruimte,
die zonder demonstratie - materiaal „grote lijnen" trekt. Ik kies -- met
tegenzin de laatste werkwijze.
Een tiental jaren geleden was de Nederlandse roman -- wanneer ik me
daartoe in het volgende mag bepalen tot „dameshandwerk" geworden.
De critiek verzekerde het ons uit en te na ; het ging er op lijken of de
„jongeren" de roman als een in zijn breedsprakigheid verouderd genre
verwierpen. In het laatste decennium is dat grondig veranderd, ja, wie nu
in ons literaire leven rondkijkt, krijgt de indruk, dat het schrijven van een
goede roman er als een soort proefstuk gaat gelden. Het is niet eenvoudig
te zeggen, waar de oorzaken van deze frontverandering liggen, maar ik ben
geneigd er een zeer sterke invloed van buitenaf in te zien. juist deze
schrijvers-generatie was sterk vervuld van het „Europees niveau ". En wat
zagen we in de Europees - Amerikaanse letterkunde ? Dat de roman daar
een rol ging spelen, zoals we sinds de dagen van de Romantiek niet beleefd
hadden. Tegelijkertijd merkten we op zonder daarin uitdrukkelijk een
causaal verband te willen zien dat op de boekenmarkt, die meer en
meer een wereldmarkt wordt, de roman tot nu toe ongekende kansen kreeg.
De roman werd niet alleen het grote genre, maar borg ook althans de kans
om buiten de journalistiek als schrijver een bestaan te vinden. Dat de plotselinge opbloei van de Nederlandse romans geen autochtoon verschijnsel
was, laat zich m.i. vooral daarmee aannemelijk maken, dat naast enkele goede
en zeer enkele zeer goede romans, er heel wat creatief proza verscheen van
auteurs, die, wat overigens ook hun verdiensten mogen zijn, alle eigenschappen van den romanschrijver en vaak ook de innerlijke drang tot het
schrijven van episch proza volkomen bleken te missen.
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Ter wille van de ruimte alweer moeten wij er van af zien ons hier af te
vragen wat die eigenschappen zijn. Laten we ons bepalen tot één punt, dat
m.i. van overwegend belang is : een goede roman schrijven (en we kunnen
er bijvoegen : goed geschiedenis schrijven en goed onderwijs geven) is
alleen mogelijk voor wie er een levens- en wereldbeschouwing op na houdt
of precieser : een levens- en wereldbeschouwing, die hem geen comprom issen met zijn onbevangen waarnemingsvermogen oplegt. De kleinste
factoren toch, waarin zich een roman, als ieder kunstwerk hoe fantastisch
ook laat ontbinden, zijn waarnemingen en ervaringen. Wordt die waarneming vertroebelt door de verstarde dogmatiek van een levensbeschouwing,
die elementen van het waargenomene verlochent, dan wordt het beeldmateriaal vals en waardeloos. Maar om van ervaringen een roman te maken
is een ordenend beginsel noodig, dat het beeldmateriaal zin en verhouding,
dat de symboliek diepte geeft. In vele van onze romans nu ontbreekt dat
ordenend beginsel geheel of zo goed als geheel en het resultaat wordt een
vormloze beschrijvingskunst af het ' ontleent zijn normen niet aan een
levensbeschouwing, maar aan persoonlijke illusies, persoonlijke teleur
stellingen, persoonlijke psychologische knopen om niet te spreken van de
persoonlijke behoefte om een roman te schrijven. Zo lang de Nederlandse
romanschrijver meent daarmee te kunnen volstaan en de Nederlandse
critiek een overtuiging op zijn best als een respectabele beperktheid van
blik door de vingers ziet in plaats van te begrijpen, dat we het daarvan
mede moeten hebben, zal ons proza behoefte hebben zijn naaktheid te bedekken met het omhullend epitheton der creativiteit
-
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ZELFPORTRETTEN VAN THANS
LEVENDE KUNSTENAARS

Begin Mei is in de zalen van „Voor de Kunst" te Utrecht een tentoonstelling van zelfportretten gehouden, die te merkwaardig was om er niet het een en ander bij aan te
teekenen. De tentoonstelling omvatte een kleine 70 portretten, was niet volledig, doch
maakte ook zóó reeds een uitermate verwarrende indruk, bewerkt door het feit dat
hier geen verzameling van geschilderde menschen aan de wanden hing, maar een collectie
grimassen, voor een gedeelte althans. Een kunstenaar portretteert een ander allicht
onbevangener dan zichzelf. In het portret zal hij eerder de vereischte harmonie tusschen
„vorm en inhoud ", persoonlijkheid en picturale verwerkelijking bereiken, dan in het
zelfportret. Vooral in dezen tijd, nu zelfs schilders analyseeren en ieder als de dood het
traditioneele schuwt.
Zoo verschijnt dan, om een enkel voorbeeld te noemen, C. Roelofs' physionomie als een
grimlach, opgehangen aan een pijp. Lambert Simon's portret, met een tot drie maal zijn
normale lengte uitgerekte hals, is slechts hautain, evenals J. Voskuil. Wiegersma verstopt
zich achter romantische verfwolken, Paul Citroen zeept zich in, Else Berg kijkt ons aan
als een sfinx, Karin Leyden slaapt onder een berg van maskers en Joep Nicolas heeft zich
toch werkelijk met al te veel barokke zwier omgeven. Dat alles is óf psychologisch óf picturaal wel erg interessant, maar het is niet beide in één. De problemen van de verf zijn niet
tevens die van de psyche — of omgekeerd. Zij hechten zich vast aan een pose, of aan een
anecdote. En dan dient men, voor het zelfportret, de voorkeur te geven aan traditioneeler
uitingen, die nog niet dadelijk burgerlijk behoeven te zijn. Dat ook werd op deze tentoonstelling bewezen : door Lizzy Ansingh en andere schilderessen van haar generatie, door
eenigen, die een zekere geestelijke ingetogenheid aan smaak en vakmanschap paren :
Jan Boon, E. Fernhout, Louis Schrikkel, Jan Wittenberg, de archaïseerende Henri v. d.
Velde en, vrouwelijk, Sári Góth.
Jan Sluyters zond een zeer onuitgewerkte voorstudie, waaraan „niets te genieten viel ",
maar die vollediger mensch vertoonde dan in het heele gezelschap te vinden was. Men
zou zich willen afvragen of de minutieuze zorgvuldigheid van de zakelijken Pi j ke Koch
en Willink, twee der belangrijksten overigens, daartegenover geen overbodige moeite
was. Maar het heeft geen zin dit te vragen, omdat hun zorgvuldigheid, bij Koch bijna
sadistisch, bij Willink minstens pijnlijk, het wezen uitmaakt van hun kunst. Dat is het
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ook wat hun zelfportretten „in hun soort" zoo voortreffelijk doet zijn. En welk een verschil nog, tusschen Willink en Koch.
Het werk van den laatste is in zijn zeer kleine afmetingen monumentaal, het groote portret
van Willink — het kleinere, van vroeger datum, beteekent veel minder -- is dat niet. Koch
geeft uitsluitend de kop, die met de hals als het ware een paalhoofd vormend, in de groenblauwe ruimte staat. (ik ken nauwelijks een schilderij waarin zoo sterk de derde afmeting
leeft). De substantie van het gezicht is niet geschilderd als „vleesch en bloed ", maar als
iets dat even week is en toch aan porcelein doet denken. Het is van een griezelige, onwerkelijke werkelijkheid, van een geraffineerde, fascineerende kracht.
Daarbij doet Wi l l i n k's angstig nauwkeurige schildering bijna teeder aan. Zijn portret is
„menschel i j ker", hij tracht niet meer dan zichzelf te geven, dat wil zeggen : de streepjes
van, en de lichtval op zijn pak, het opwippend boordje en de stof van de das ; maar ook :
de verstilde beweging in de handen en de ernstige aandacht van het gelaat. Een gaaf en
schoon, harmonisch werk, geheel in de lijn van zijn tegenwoordig oeuvre, waaruit alle
vroegere schrilheid verdween.
De drie portretten van Charley Toorop werden herhaaldelijk geëxposeerd. Van deze
drie is het groote, met de geheven arm wel het indrukwekkendst. Maar het jongste van
de twee kleine is niet minder. Ook bij haar : evenwicht tusschen vormgeving en persoonlijkheid. Men kan beide te zeer vergroofd vinden en b.v. aan Willink, die subtieler is en
nog iets te raden laat de voorkeur geven, men zal moeten toegeven dat Charley Toorop
volmaakt vertelt, wat zij van zichzelf te vertellen heeft. Om een igszi ns volledig te zijn,
dienen dan nog de granieten geteekende kop van Gestel en het prachtige, doorzichtige
portret van den zakelijken Dick Ket genoemd te worden. En op een totaal ander plan
het portret van Otto van Rees, wiens stijl, met expressionistische en neo-classieke kanten,
moeilijk te defi n ieeren is. Het schilderij is bijna kleurloos, de teeken i ng losjes, het geheel
zoo nobel van houding en expressie, dat het een der weinige onvergetelijke ontmoetingen
op deze expositie van zelfportretten werd. Hieraan was alle pose, alle analyse en alle
krampachtigheid vreemd, in dit portret gaf zich een mensch, eenvoudig en waar, teeder
maar nadrukkelijk. J. ROMIJN.
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AANTEEKENINGEN OVER
FILMKUNST
Twee Nederlandsche films : „Pygmalion" van Dr. Ludwig Berger
en „De ballade van den hoogen hoed" van de Visie-groep.
De Nederlandsche film- productie heeft de laatste tijd tweemaal een goede beurt gemaakt.
Met Dr. Ludwig Berger's verfilming van „Pygmalion" en met „De ballade van den hoogen
hoed" door de Visie-groep (Max en Jo de Haas ; componist Jan Lemaire). Ludwig Berger
is een Duitscher, die in Hollywood werkzaam geweest is en in „Pygmalion" bewees op
uitnemende wijze het film-vak te verstaan. Want Shaw's nog steeds origineele en geestige
gegeven was eerder een belemmering dan een waarborg voor een bevredigende filmvorm. Aan de dialoog ontleent het zijn kracht — wat van een film nooit mag worden
gezegd. Dr. Berger wist deze dialoog echter aan een doorgaans levendig film-rythme vast
te koppelen, zoodat noch Shaw's tekst, noch de film geweld werd aangedaan. Den acteurs
liet Berger geen gelegenheid tot al te nadrukkelijk spel en het geluid werd goed toegepast.
Voortreffelijk, en een dankbaar object ter vergelijking van film en tooneel, was reeds
de opening van de film : een gewirwar van in den regen voorbijschietende auto's en een
cacaphonie van geluiden, waaruit plots de verwaaide kop en de rauwe roep van Eliza
Doeluttel opduikt.
Veel zuiverder film nog is „De ballade van den hoogen hoed", het belangrijkste product
tot dusverre van de zelfstandig werkende Visie-groep. Met recht een „ballade", want
het filmpje bezit het poëtische, dat meestal het werk van de Nederlandsche avant-garde
heeft gekenmerkt, de toon is volksch en wat de bouw betreft is het een aaneenschakeling
van korte „strofen" — die helaas niet evenwichtig genoeg zijn verdeeld.
De camera begint met een reis door de Amsterdamsche grachten en ontmoet een dobberende hooge hoed. Op de wal zit een oud heertje te hengelen. Boven hem, op de brug,
maken twee vrouwen een praatje. Naast den visscher ligt de foto- pagina van een krant
waarin zijn boterham gezeten heeft. Er staat een foto is van het vol ken bondspaleis. De
hooge hoed en de volkenbond. Uit deze associatie ontspringt de ballade. Want eens is
deze hoed door een deftig diplomaat gedragen...... Een collectie hooge hoeden aan de
kapstok, terwijl binnen evenveel kaalhoofdige heeren over de vrede vergaderen. Onderwijl buldert kanonvuur.
De hooge hoed „zakt af" naar een vrij burgerlijke huwelijksvoltrekking. De bruidegom
zet zijn handteeken i ng, juist op het moment, dat buiten met veel gerucht een hei-blok
neervalt. Dan volgt een der meest verrassende momenten : buiten wacht een haag belangstellenden. Maar wanneer de deur geopend wordt blijkt het niet die van het vermeende
stadhuis, maar de deur van een sterfhuis te zijn. Dragers torsen plechtig de doodkist.
Hooge hoeden.
En zoo wordt dan, langs een reeks kostelijk gevonden beeld- en klank-associaties de
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loopbaan van de hooge hoed gevolgd. Van het graf naar de veiling, vandaar naar een
dronkemansfuif en via het hoofd van een aapjeskoetsier, de kar van een voddenman en
de kroeskop van een neger-straatmuzikant in de goot, om tenslotte door een troep jongens
onder de aanvurende kreten van een vol stadion in de gracht ge-voetbald te worden.
Sic transit, het thema dat de vrij wrange humor van deze film van het eerste tot het laatste
beeld beheerscht, een thema dat niet van litteraire oorsprong is, maar voortvloeit uit
en in de loop van het filmpje omgekeerd, gevarieerd en versterkt wordt door de beeld
-asocite.
De beteekenis van „Pygmalion" en de Ballade is omgekeerd evenredig aan hun lengte
en het materiaal dat eraan besteed werd. Op „Pygmalion" werden de wetten van de
film toegepast — zonder twijfel is daarvoor een kunstenaar, of in ieder geval een kunstzinnig man noodig — de Ballade Iééft uit die wetten. „Pygmalion" is verdienstelijk verfilmde humor, de Ballade is filmhumor. Humor en film dekken elkaar trouwens : zuivere
film berust op de „montage", de rythmische opeenvolging en het contrapuntisch verwerken van contrasteerende of in ander opzicht verrassende associaties opwekkende
beelden. En ook in de humor ligt de snelle, plotselinge, verrassende contrastwerking
besloten.
De Ballade, met eenvoudig materiaal en ongeschoolde spelers gemaakt gaf, tenslotte . een
veel sterker werkelijkheidssuggestie dan „Pygmalion". De beelden volgden niet hun
dagel i j ksche loop en waren ontdaan van hun realistische geluiden. De diplomaten hoorden
we geen woord uitbrengen, hoewel ze levendig vergaderden. Maar het kanongebulder
leverde een treffender suggestie, dan het realistische, „gespeelde" geluid ooit had kunnen
doen. En de bij uitstek filmische „handeling" zal langer in ons geheugen blijven, dan
menige „ci né-roman" welke ons in de loop der jaren werd voorgedraaid.
DRIE SHAKESPEARE-FILMS.
De drie Shakespeare-films, die we achtereenvolgens te aanschouwen kregen, „Midzomer
u lijkt" van Paul Czinner en „Romeo en-nachtsdrom"vMxReinhadt,„Nr
Julia" van George Cukor, zijn evenzoovele mislukkingen geworden. Hoe kan het anders.
De sfeer van het Shakespeare-drama is slechts toneelmatig te benaderen. Geinhardt, wien
het in Midzomernachtsdroom vooral om het sprookjesachtige te doen was en in de film
een middal zag om dit gemuanceerder en daardoor intenser te verwerkelijken, kwam
niet los van het tooneel. Wat dáár irreëel is, kon in de film nag ordinaire realiteit
blijken te zijn. Reinhardt had bij de Fransche surrealisten school dienen te gaan. En het
is de vraag of hij dan nog aan Shakespeare gedacht had. De droom werd niet bereikt in
Midzomernachtsdroom, sfeer was er nauwelijks.
„Romeo en Julia" werd vrij algemeen als „de beste Shakespeare-film" genoemd. Men
kan het ermee eens zijn, wanneer men daaronder verstaat : een film waarin de volle
nadruk valt op Shakespeare's tekst. Deze tekst werd uitnemend gezegd, maar dat de
lange monologen met film niets te maken hadden, behoeft geen betoog.
En zoo vervullen deze Shakespeare-films ons slechts met spijt om het talent en het geld
dat eraan verknoeid werd — en met verlangen naar goede Shakespeare-opvoeringen,
die we in ons land reeds al te lang hebben gemist. J. ROMIJN.
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BOEKBESPREKING
Geschiedenis van de Nederlandsche Taal in hoofdtrekken geschetst, door
Dr. C. G. N. De Vooys. 2de druk 1936.
Het is een verheugend feit dat van deze schets reeds na vijf jaar een tweede druk nodig
scheen. Als men de vele artikelen over onze taal, naar aanleiding van de spelling, een
weinig critisch leest, gaat men echter zich afvragen of er dan zo weinigen zijn geweest,
die de eerste uitgave van dit boek met vrucht hebben bestudeerd !
Ook in deze druk is de schets nog niet breder uitgewerkt ; men kan dat betreuren,
maar terecht acht de Utrechtse hoogleraar de tijd daarvoor nog niet gekomen, te meer,
daar de schrijver zijn methode van werken, n.l. nauwkeurig waarnemen en voorzichtig
rangschikken, niet heeft opgegeven voor de verleiding van de schitterende hypothese,
de „stoute" gedachte, die zo dikwijls na enige tijd waardeloos bleek !
De aantekeningen zijn nu hoofdzakelijk tot noten onderaan de bladzijden verwerkt, wat
zeker practischer is, vooral, omdat die aantekeningen een zeer belangrijk deel van het
geschrift vormen. Een aantal „bredere aantekeningen" zijn echter achterin gebleven.
Het hoofdstuk dat de tijd voor de overlevering uit schriftelijke bronnen behandelt is
uitgebreid met een paragraaf over de invloed van het geschreven en gesproken Middeleeuwse Latijn op de landstaal terwijl in het hoofdstuk over de Zestiende Eeuw meer
aandacht is besteed aan de invloed van de Oostelijke streken op het Nederlands.
Kleine veranderingen en bovenal de tot op het laatst toe bijgewerkte litteratuuropgaven
verhogen de waarde.
Moge het Prof. De Vooys gegeven zijn, deze schets nog eens tot een werkelijke geschiedenis
te kunnen uitwerken.
Doch reeds nu wil ik iederen lezer aanraden met aandacht de bladzijden te lezen waarin
over de Bijbelvertaling en het streven naar een standaardtaal voor de vertaling van de
Statenbijbel wordt geschreven, wat zeker in dit jaar, waarin 1637 wordt herdacht, van
zeer actuele betekenis is.
M. TH. UIT DEN BOGAARD.
Uit de Wereldpoëzie, door Johan de Molenaar. N.V. U.M. Elsevier,

Amsterdam, z.j.

In meer dan een opzicht is deze verzameling van poëzie - overzettingen uit een tiental
talen van belang.
In de eerste, hoewel misschien niet belangrijkste plaats stelt zij hen, die deze talen niet
kennen, in staat van de daarin geschreven poëzie bij benadering kennis te nemen.
Voorts teekent zich in dit boek iets af van de cultureele banden en, tot op zekere hoogte,
van de afhankelijkheid van ons kleine land ten opzichte van onze groote, verre en nabije,
buren.
En ook kan men een aantal onzer eigen dichters beter leeren kennen, zoowel wat hun
voorliefde voor bepaalde buitenlandsche poëten, als ook wat hun verskundige vermogens
betreft. Want vertalen is een buitengewoon moeilijk werk en men kan het op verschillende (ik bedoel niet alleen : goede of slechte) manieren doen. De dichter kan in het
vreemde gedicht slechts een aanleiding zien tot het schrijven van het eigene, dat dan
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echter in opzet en woordkeus nog te zeer met het origineel overeenkomt om er niet
„naar......" onder te zetten. Hij kan ook het vreemde zich zoozeer in overgegevenheid
eigen maken, dat hij zoo dicht mogelijk het oorspronkelijke in bouw, klank en rhythme
benadert.
Allerlei factoren kunnen hierbij bovendien nog in het spel zijn. Want niet alleen stelt
de taal zelf zekere mogelijkheden en grenzen, daar een andere taal als het ware een ander
palet is, maar ook de persoonlijkheid van den dichter-vertaler is hier een factor.
Zoo is het niet te verwonderen, dat het resultaat van De Molenaar's werk getuigt van
een groote en boeiende verscheidenheid, welke aan verschillende categorieën van lezers
een rijk materiaal voor beschouwing en bestudeering zal bieden.
De samensteller heeft een reeks vertalingen gegeven van de middeleeuwen af tot nu toe.
Daarbij legde hij zich de beperking op geen overzettingen uit de Psalmen en uit omvangrijke werken op te nemen. Vooral dit laatste is te betreuren (voor een behoorlijke bloemlezing uit de Psalmvertalingen ware inderdaad een afzonderlijke uitgave noodig), daar het
waarschijnlijk alleen hieraan toegeschreven moet worden, dat wij Vondel missen, de belangrijkste vertaler uit de 17e eeuwsche bloeiperiode onzer poëzie, die zelf de instructieve
waarde van dit werk beseft heeft als geen ander, getuige o.a. de woorden in zijn
„Aenleidinge" : „Kennis van uitheemsche spraecken vordert niet weinigh, en het overzetten uit vermaerde poëten helpt den aenkomende poeët gelijck het kopieeren van
kunstige meesterstucken den schilders leerling ".
Trouwens, het historische deel van De Molenaar's werk geeft geen goede indruk van
onze vertaalbedrijvigheid in vroeger eeuwen. Waarom heeft hij b.v. overzettingen naar
de klassieken uitgesloten ? Waarom is er zoo weinig opgenomen van iemand als Ten Kate
(j. J. L.), die door zijn groote handigheid in het versificeeren soms uitstekend vertaalde ? Hier ligt nog een gebied braak : een afzonderlijke bloemlezing van vertaalde
poëzie tot '80 zou er samen te stellen zijn, veel systematischer en vooral vollediger dan
De Molenaar gedaan heeft in zijn hiervoor al te kort bestek.
Van de modernen mist men met spijt het werk van Van Eyck en vooral dat van Verwey,
die geen toestemming tot het opnemen van proeven hunner vertaalkunst hebben willen
geven.
Over de keuze kan men, zooals gewoonlijk bij bloemlezingen, van waardeering verschillen.
Van Boutens is er b.v. zeer veel opgenomen, hoewel lang niet al zijn vertalingen van een
zekere gewrongenheid vrij te pleiten zijn. Vertalingen naar Rilke vindt men hier haast
niet ; toch, (zooals Jan Eekhout en schrijver dezes binnenkort hopen aan te toonen) zijn
er van dezen dichter in de laatste tien jaar buitengewoon veel verzen in het Nederlandsch
overgebracht, soms op voortreffelijke wijze. Ook Baudelaire is te weinig vertegenwoordigd.
Zelfs al zijn de meeste vertalingen naar diens werk van de hand van Verwey, dan had toch
b.v. wel Hendrik Mulder's overzetting van „l'Albatros". opgenomen kunnen worden, welke
trouwens, volgens het m.i. juiste oordeel van den Baudelaire- kenner De Smaele, beter
is dan die van Verwey. Wat Hendrik de Vries van Poe's „The haunted Palace" en „The
Valley of Unrest" maakte, viel mij niet mee ; misschien is het jeugdwerk. In ieder geval
zijn zijn Copla's (maar die kan ik niet in vergelijking met het origineel beoordeelen) veel
sterker. Prachtig in elk opzicht heeft Slauerhoff Baudelai re's „Sepu ltu re d' u n poète maud it"
vertaald. Jan Engelman's „De Kerseboom" is wel erg veranderd, vergeleken bij het origineel,
dat veel minder zoet is. Billijk en instructief zou het zeker geweest zijn, wanneer naast
Anthonie Donker's vertaling van Valery's „Le Sylphe" ook die van Van Vrieslandt en
Vlemminx afgedrukt was ; billijk vooral, omdat Donker bij zijn vertaling van de beide
andere gebruik gemaakt heeft. Van Hein de Bruin is er een uitstekend gedicht naar een
Friesch origineel van Fedde Schurer.
Over 't geheel genomen moeten wij De Molenaar dankbaar zijn voor wat hij ons geboden
heeft. Het was bovendien geen gering werk dit alles uit allerlei tijdschriften en soms
weinig bekende bundels samen te lezen. G. K.
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WILLEM DE MÉRODE:

DE VLUCHT

Onder de breede schermen van de ceders
Stond 's avonds laat nog als een heete zuil
De zware harsgebalsemde zomerlucht.
Laag boven de aarde als barnsteenen oogen
Loerden de groote doffe steenlantaarns.
Gij sloot den harden zweetgelooiden gordel
Eng om mijn lend'nen, als een lange vlam
Sloeg 't stalen zwaard aan mijne naakte zijde.
Spookachtig uit de tastbre duisternis
Verscheen als uit een weggegleden wand
Uw witte ros ; gij zwongt me in 't harde zadel
En zaagt mij na, toen ik in 't niet verdween.

153

WILLEM DE MÉRODE:

HAAT

De priesters hebben mij altoos gehaat
Omdat ik orthodoxer ben dan zij,
En geen papiergeld plak op godgezichten,
Om omgekocht stom, doof en blind te zijn.
k voeg mij naar 't onwankelbaar beschikte.
De goden heerschen en wij moeten bukken. —
In 't rommelen van vette papebuiken
Hoor ik geen godsspraak, maar ik ruik den duivel.
Men toont zijn vrijzijn niet door slaaflijk dienen,
Maar zuivert met één forschen schop zijn huis.
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WILLEM DE MERODE:

VOORJAAR

De hagelbuien raatlen door den hemel.
De bamboestangen klapperen luidruchtig.
De wilde ganzen trekken krijschen verder.
Het water kreeg een korten snellen golfslag.
Het gele leem vertroebelt de rivieren.
't Heldere van de zee trekt zich terug.
Het wilde voorjaar spiegelt in mijn oogen.
Ik voel een schok door 't plekje roerloosheid
Dat mij aan hemels stille midden bindt.
1k zie u aan, gij slaat uw oogen neder.
't Is voorjaar, en een stem zingt in ons beiden
Dat ik zeer sterk ben, en nu zaaien wil.
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WILLEM DE MÉRODE:

HET MENSCHENLOT

De nacht grenst aan den dag, en aarde aan hemel.
Er is geen scheidslijn tusschen deze twee.
Geen niemandsland bevindt zich tusschen beide
Waarin wij ons neutraal bezinnen kunnen
En ons toekomstig woonoord vrij verkiezen.
Hier zijn wij, en een eeuwige seconde
Belet ons om den hier geheven voet
Daar neer te zetten, ach, en 't hier begonnen
Glimlachen is nog niet geheel ontbloeid
Als wij reeds zitten in des hemels midden,
En niet meer weten wien ons lachen gold.
Dwars door ons leven gaat de groote golving;
Goden en du ivlen scheuren ons uiteen
Als zij probeeren ons geheel te winnen.
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KINDEREN IN TUIN
Hubert

DOOD KINDJE MET VROUW EN
KOE IN LANDSCHAP - 1934

Hubert Bekman

Bekman

1935

MOEDER MET KIND — 1936
Hubert Bekman

THAIS — 1936
Hubert Bekman

H. VAN DER LEEK

SPECTRUMANALYSE EN
ARBEIDSINSPECTIE"

De bundels „Spectrum" en „Werk" bieden zich aan als representatief voor een doorsnee
op heden door het geheel der christelijke poëzie. Er is eenig graadverschil in de aanspraken,
die de beide titels willen doen gelden. „Werk" is het zakelijkst samengesteld. Eekhout
vroeg de bijdragenden om „serieus en geslaagd werk ", liet keus en bepaling aan hemzelf
over. De omvangrijke bundel bracht dus de stof bijeen, waaraan het peil kan worden
afgelezen. „Spectrum" heeft een persoonlijker opzet. De samenstellers kozen zelf, zij het
in overleg met de dichters. Zij geven een vrij uitvoerige verantwoording van hun bundel,
waarin van belang is, dat zij uitgaan van de gedachte eener gemeenschap, bestaande uit
Jong-Protestantsche dichters. Daarmee plaatsen zij de bijeengebrachte poëzie in een raam,
dat echter wijd genoeg is, om „zooveel mogelijk alle kleuren (te) toonen, die het prisma
van het Protestantsche dichterschap thans in de praktijk oplevert ". Behalve het peil wil
deze verzameling dus ook de eenheid der schakeeringen en de schakeeringen der eenheid
toonen. We moeten dus aan beide standpunten kritisch ons aanpassen. Het werk wil als
werk naar zijn peil worden bekeken, naar zijn vorm en vakmanschap worden beoordeeld.
We trachten dit te doen met aarzeling en voorbehoud. Het spectrum wil ontleed zijn
op zijn samenhang. Ook op zijn „zwarte" lijnen. De ontleding moet onthullen, welke
stof deze stralen uitzendt. De kop van dit artikel is daarom, hoewel een aardigheid, tevens
meer dan een aardigheid. Hij antwoordt op een litteraire positie met een kritische positie.
Deze zal echter pas na een overzicht der afzonderlijke bijdragen in de vorm van een
algemeene beschouwing duidelijk worden.
G. ACHTERBERG heeft een zeer eigen idioom. Zijn poëzie breekt vanuit de diepten der
ziel dwars door het traditioneele beeld der werkelijkheid heen. Zij openbaart daarbij een
sterk gevoel voor de demonie, die zich onder dit traditioneele beeld verborgen houdt.
1) Naar aanleiding van „Werk ", het boek der Jong-Protestantsche Letterkunde. Onder Redactie van
Jan H. Eekhout. D. A. Daamen's Uitgevers-Maatschappij N.V. 's-Gravenhage, 1936, en „Spectrum", Bloemlezing uit de poëzie van Jong-Protestantsche dichters, samengesteld door Bert Bakker, Barend de Goede,
G. Kamphuis. Uitgave van J. H. Kok N.V., Kampen 1936. -- Deze kritiek beperkt zich tot de lyriek in
beide bundels, laat de dichters alfabetisch op elkander volgen en verwijst met de afkorting S of W op de
plaats van herkomst.
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Zijn directe, niet logisch getransponeerde vorm is daarmee in overeenstemming en toont
de behoefte om het geheim in de uitzegging toch geheim te laten. Zijn vers slaat geen
brug tusschen beleving en bewustheid. Achterbergs irrationeele, onrenaissancistische
poëzie tart daarom elke poging tot u iteenwi kkel i ng. Hij bezigt geen metaforen, doch
geladen symbolen. Daarom is zijn beeld niet rhetorisch te benaderen. Achterbergs vers
heeft dan ook een kern, zelden een pointe. Thematisch het belangrijkst is, hoe Achterberg
den mensch ziet : onbeschut in de grondelooze ruimte tusschen aarde en hemel, tijd
en eeuwigheid. H e t N a m e I o o z e (S.) zegt kort en sterk uit wat god-loos leven is.
Het namelooze, doelverlatene van dit :
tusschen de menschen in te zijn als een
tusschen de steenen van de straat verloren steen;
o dood getal in leege som alleen.
Laat mij weer worden aarde
met aarde over mij heen ;
de eene vorm, die mij bewaarde
is heen.
Bewogener dan dit moment van volstrekte godverlatenheid is het levensgevoel van 1 n
d e n R e g e n (W). In het ruischen van de regen is als een beklemming de aanwezigheid
van den Onvindbare.
M o r g e n m i s t (W.) weet van het n u m i neuze in de orde van dood en leven, van het
geluk der aanvaarding eener andere dan eindige realiteit :
Doodstille morgenmist, ik ben
gelukkig en gelaten en
gevonden door de zekerheden
die eens het lichaam dansen deden,
die straks het lichaam nederleggen
binnen de groene kerkhofheggen
van dit dorp.
De sterke uitdrukkingspoëzie van H u I s h o r s t (W.) verraadt door de scherpe afgrenzing
van de actueele situatie de bliksemsnelheid van het visioen. Plotseling breekt de demonie,
het reddeloos verglijden van alle dingen in het niets, door het masker der werkelijkheid
heen:
Huishorst, als vergeten ijzer
is uw naam, binnen de dennen
en de bittere coniferen,
roest uw station ;
waar de spoortrein naar het Noorden
met een godverlaten knars
stilhoudt, niemand uitlaat
niemand inlaat, o minuten,
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dat ik hoor het weinig waaien
als een oeroude legende
uit uw bosschep......
Lijden, eenzaamheid, die constitutief tot leven behooren, krijgen een stem in Z o m e ra v o n d (S.), waar zij als een duistere muur mensch van mensch scheiden, en D e
Verdronkenen (S.), waaruit dit:
Hun hoofden hebben zij bijeengelegd
dien laatsten nacht.
Voor zij te water gingen hebben zij gezegd
vaarwel en wacht.
En ieder is toen voor zichzelf verdronken, want een ander
kan niet voor mij verdrinken, maar zij kwamen
weer boven en toen vonden zij elkander
onder de bruggen drijven met hun hoofden......
Dit alles is moeilijk herkenbare poëzie. Maar het leven is in deze verzen té demonisch
blootgelegd, dan dat het creatuurlijk zuchten om eenzaamheid en lijden, deze zelfaanklacht
niet betrokken zou zijn op God in een misschien groote verte.

BERT BAKKER peilt in zijn impressionistische miniaturen niet de kern. M é d i t a t ion
S e n t i m e n t a I e (S.) mijmert ironisch distantieerend bij het portret van een oude
vrijster. Opzettelijke luchtigheid wil sentimentaliteit maskeeren, maar onderstreept
daarmee in de slotregels het valsche gevoel van vrome hemelvlucht :
En zeker is het — maar per slot :
niets is er zeker voor den mensch,
dan in zich de geheime wensch,
bevrijd te zijn en stil bij God.
Met warmte beeldt M o e d e r s c h a p (S.) de zelfbeleving van een verwachtende jonge
vrouw. Het thematisch pendant 0 n v e r v u I d (W.) streeft met het wonder der conceptie naar een te steile poetische hoogte en tuimelt dan ook prompt in het gezwollen
bedenksel :
Haar oog, dat dwaalde zal dan lezen
in de geheimen van zijn aardsch bestaan.
Hartslag en bloedklop, in extatisch samengaan
bouwen bewust den aanvang van zijn wezen.
De wanhoop der versmade vrouw in M e i s j e (W.) is genoteerd, niet doorleefd,
getuige de moraliseerende pointe. K w a t r ij n e n (W.) komen eveneens niet boven
het betoogende uit. R e g e n (W.) is een zuivere impressie, mooi van toon. Thematisch
overweegt in deze verzen, die alle tonen kennen en daarom geen eigen toon hebben, de
aandacht voor de vrouwenziel.
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HANS BARENDRECHT verraadt in drie disparate verzen gebrek aan eigen structuur.
P o p u l i e r (S.) is een imitatie-dinggedicht en een mislukte Mérode-weerklank. Tui n
b ij Nacht (S.) verhaspelt in krampige beelden een thema, waaruit een werkelijk
vers had kunnen ontstaan. D e Gek (S.) is een doorvoelde ding-heelding met oorspronkelijké humor.
HEIN DE BRUIN, wiens vers reeds meermalen is gekarakteriseerd (O.W. 1932 en Het
Derde Révei l) staat hier o. m. met twee uitnemende vertalingen van Friesche gedichten
die geestverwantschap bewijzen. Het eigen werk is eenzijdig gekozen, het toont de
picturale, anecdotische en sentimentskant van de Bruins lyriek. Er ontbreekt een vers,
dat als b.v. Vincent van Gogh, toch ook een schildersvers, het demonisch verontruste,
het vragen naar het laatste en daarmee de geestelijke, dynamische, symbolische zijde
van dezen dichter representeert. E e n a v o n d i n j a n u a r i (S.) zet kleurig en
liefdevol een binnenhuisje op :
't Is avond, en de vensters zijn beslagen.
De buitenwereld schemert met wat gloed.
Herinnering waakt nauwlijks op. De dagen
zijn, ondereenvermengd, zuiver en zoet.
Alles is zoo goed : een klein bezit aan boeken
— ze hebben hart en zinnen eens gemoeid —
één blik omvat ze nu, de oogen zoeken
even naar een kleur, die 't helderst gloeit.
Het sentiment, dit beeld bem i j merend, glijdt af in besef van eigen alleen-zijn, maar zonder
spanning of kracht, als in oudere verzen :
Rust. Maar pijnlijk wordt het hart be p r o e f d
nu het geen echo heeft, — waar niemand r o e p t.
Niet slechts door de assonant, een onzuiverheid, die de secure vakman de Bruin niet licht
passeert (éénmaal in zijn heele bundel „Het Ingekimde Land") wordt de geestelijke zwakheid
van dit vers openbaar, meer nog door een vergelijking van de geestelijke houding b.v
in „Vegetatie" of „Het Afscheid" (Ing. Land). Tegenover het in de laatstgenoemde verzen
tot uiting komend besef, van zich uit het isolement te moeten doorbreken om gemeenschap
te vinden, is hier impressionistische passiviteit en lijdelijk afwachtende eenzaamheid.
Niet dat deze stemming op zichzelf onzuiver zou zijn of, komt ze voor, genegeerd moet
worden. We aanvaarden het factum. Maar gezien in verband met B i j e e n S c h i I d e r (S).
en het oudere W. B. T h o I e n, (S). beide artiesten-beelden en — met name het laatstgenoemde — voortreffelijk gecomponeerde verzen, wekt het de vrees, dat de Bruin bezig
is via zijn orientatie naar de schilderkunst in het artistieke te belanden. Dit is, bij zijn
dubbele aanleg, geen denkbeeldig gevaar. In zijn „ Vincent van Gogh" is, om 't woord
eens te gebruiken, confrontatie met het eeuwige. Het is sterk geestelijk bewogen mèt
de bewogenheid van Vincent mee. „Bij een Schilder" sluit, met den schilder zelf, het
„droomheelal der schilderijen" af tot een v e r b e e l d e oneindigheid op linnen. Niet
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dit — het kan de invoelende objectiviteit van de Bruin zijn — maar de pieteit, die de
dichter toont voor de eindige rust van dit droomwereldje is een aanwijzing, dat hij hier
niet meer symbolisch ziet, niet meer geestelijk actief zichzelf is. Dit zou voor de Bruins
Christelijk dichterschap, dat zoo ongewild programmatisch werd beleden in het openingsvers van zijn bundel, n.l. „Ingang" zeer te betreuren zijn.
ELLY VAN BUUREN onderscheidt zich bij eenvoud van bedoelen door een intelligente
gevoeligheid, doch haar verzen toonen weinig kracht of gemoedswarmte. F r a n c i s c u s
(S), een verhaald beeld, ontwikkelt het thema met een zuivere opbouw en geruischlooze
stijging. Dezelfde distinctie toonen ook Z i e k M e i s j e (S.) en H e r f s t I i e d j e (S.)
Het bezwaar tegen deze verzen is echter hoofdzakelijk, dat zij ondanks een zuivere techniek
weinig eigens hebben.
JAN H. EEKHOUT wiens „alles kunnen" zoowel zijn kracht als zijn zwakheid is, laat zich
tengevolge van zijn universaliteit van vorm en mee-beleving uiterst moeilijk ergens bepalen. Wat hij hier heeft afgestaan toont bij uitstek zijn spiritueel gevoel en etherische
intuitie. De religiositeit van deze verzen is geen enkelvoudig verschijnsel. Zij is primitief
en spiritueel tegelijk. De verzen jezus v e r s c h ij n t aan Maria (S.), maar ook
Legende I en II (S.), Kleine Herfstwijze (S.) en Op het voorblad
v a n e e n B o e r e n b ij b e l (S.) liggen in de sfeer van een occulte beleving. Het vervagen der grenzen tusschen het natuurlijke en het bovennatuurlijke wordt soms ondergaan
als het doorbreken van hemelsch licht, soms als de benauwenis van demonische duisterheid.
Hemeldoorbraak in de verschijning van Jezus, waar God voor menschenoogen zichtbaar
wordt in het verheerlijkt lichaam : onbereikbaar ver is Jezus voor Maria geworden,
nauwelijks buigt zich het gras onder zijn tred, zijn oogen zien door haar heen „over
landen en zeeën der wereld ".
Sjeoolvisioenen in de Legenden -- uit nevels vormen zich de vage gestalten van uit
hun graven opgeschrikte geesten der verlorenen. Als geëtst is het scherpe beeld van een
boerenerf bij maan, met de bange vrouw binnen en de biddende man, wiens dorre aanroeping het demonisch huiveringwekkend uur niet kan bezweren (Kleine Herfstwijze).
Bevend raakt Eekhout in zijn Boerenbijbel aan het geheim der goddelijk-creatuu rl i j ke
werkelijkheid
Naakt en geheim is de baring
der donkere gronden ;
naakt en geheim is het bloeien
van bloemen en koren ;
naakt en geheim is het wezen
der simpele dieren ;
naakt en geheim is de drang der
wrochtende handen :
naakt en geheim is de dood van
alle dingen.
Ik kan U niet van d'aarde scheiden, Heer I
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Gods verborgenheid openbaar in zijn schepping, naakt geheim, paradox voor het voelen
zoowel als voor het denken. Dubbel gelaat der fenomenale wereld, ook voor het dichterlijk
ervaren. Huivering en verlangen varen door dit prachtige vers. Maar niet evenzeer aardgebondenheid en religieuse wankeling ?
BAREND DE GOEDE verraadt in zijn thematiek en poetische houding te veel, in zijn
vormgeving te weinig jeugd. Verzen als K r u i p e n d B I o e d (S.), M a t r i (S.),
N a j a a r (S.) en V o o r A n n i e (S.) zijn naar hun inhoud typische adolescenten-verzen
maar bovendien belast met een innerlijke onvrijheid, een prijsgegeven zijn aan innerlijke
onopgeloste conflicten. De levenswerkelijkheid is versperd door een glazen wand.
Hoe vreemd was het, om alles te gebruiken
alsof men het voor zich en altijd heeft,
terwijl toch naderhand het blijkt : een ruiken
aan wat dit leven nooit te éten geeft.
Barend de Goede lijdt eronder, dat hij zichzelf te zeer au sérieux neemt. Hij doet dat niet
zonder een zekere gène en zoo ontstaat de cynische pose, de gespletenheid van innerlijke
weekheid en verbitterd denken. Tusschen deze beide wordt zijn vers de adem u itgeknepen. Het blijft vlak, mist bewogenheid en komt niet los uit de impressionistische toon.
Het Lati j nsche ornament moet edele strakheid suggereeren, die wel past bij de versmaterie
en -vorm van Gossaert, maar die bij de Goede op affectatie uitloopt. Is dit noodig ? In
C a r m i n a M o r t i s C a u s a (W.) wordt de dichter vanuit de werkelijkheid des
doods gedwongen, zijn gevoelsproblematiek te objectiveeren. En nu blijkt uit de hier
en daar klare en gedrongen zegging, uit de beeldende scherpte, die er gevolg van is, dat
Barend de Goede talent genoeg heeft — zoodra hij van zichzelf loskomt.
JAN H. DE GROOT wordt in de consol ideeri ng van zijn talent nog altijd belemmerd door
gebrek aan verantwoordelijkheid, menschelijk en dichterlijk. Zijn kunst blijft afhankelijk
van het toeval van 't oogenblik. Het scherpst blijkt dit uit zijn specialiteit, het berijmde
krantenbericht, dat hoewel actueel, toch journalistiek oppervlakkig blijft. In zijn vormgeving is De Groot, — er is al herhaaldelijk opgewezen — slordig en onberekenbaar.
Berijmde reportage is D e B o t s i n g (S.), de pater- missionaris wordt dood in het
wrak van een verpletterde auto gevonden. Of dit werkelijk een gedicht is, wordt zeer
twijfelachtig door de beide slotregels, die inplaats van een pointe een knarsend valsch
slotaccoord geven. Tot dit genre behoort ook B i j K a z i m i e r z Z i e I i n s k i's
D o o d (S.), waarvan het beeld in elkaar zakt, zoodra we in de beide beginregels het
sentimenteele fabeltje hebben doorzien :
Een tijger doodt geen hert, terwijl het drinkt.
Hij steekt zijn muil terzijde in het water.
N o o d I a n d i n g (W.) is een knap vers in secondentempo. B o k s e r (W.) geeft een
uitstekend realistisch-kritisch portret van den krachtproleet en representeert daarmee
Jan de Groots cultureele critiek. D e I i I a (W.), een sonnet, is minder geslaagd in de
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vorm, dan in de bedoeling, de ambivalente ziel van Simson's verraderlijke geliefde te
verbeelden. Het stoere en klankvolle G d y n i a (S.) ademt een nationale geestdrift, een
Hollandsch onderwerp waardig.
Hoe eigen het ook is, dat De Groot in zijn B a I I a d e der drie Koningen (S,)
de figuren ontraditioneel in de menschelijke weifeling plaatst, toch staat het vers, misschien
door zijn lengte, niet op het peil van goed werk. Het heeft een voor De Groot vreemdsoortige ouderwetsche verteldreun en vertoont naast enkele oorspronkelijke veel meer
conventioneele wendingen. De Bal Iade der vierduizend Friezen (W.)
toont het gevaar van dit populaire genre, dat vooral elastische dichters als De Groot met
groot gemak en zonder eigen prestatie kunnen schrijven. Deze bijdragen zijn dus, zoowel
wat inhoud als wat peil betreft, zeer...... gevarieerd. Opmerkelijk is het, dat De Groot
iets beseft van de doodsangst van den modernen mensch, zooals die gecamoufleerd is in
waaghalzig heldendom. Het hazardspel met het leven van automobilisten, motorrijders,
vliegeniers, waar de kans afhankelijk is van
1120 seconde afstand van weg tot boom
en dergelijke situaties bewijzen, dat de dichter gefascineerd wordt door de bliksemsnelle
dood als complement van het bliksemsnelle leven van dezen tijd. Tevens weet de Groot,
dat deze kans geen noodlot is, maar duidt schuchter en ingehouden op een voorzienigheid :
Wie is het die mij vangen zal ?
W. HESSELS' kunnen is sedert zijn bundel „Bevrijdingen" markant gegroeid. Zoo toovert
hij in zestien regels een A f r i k a a n s c h e T u i n (S.) vol licht, kleur, stemming, stilte.
Een prachtig miniatuur :
Over de klipmuur beeft een net van schaduw
uit een der spleten schiet een hagedis
fonkelend in de rand van blauwe lis
en door de pure lucht zigzagt een zwaluw
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het is een kleine tuin, zoo helderblinkend
Of hij alleen verdicht is uit het licht
en in een diepe droom te wachten ligt
totdat de stilte mee begint te klinken.
Met dezelfde uitgewogenheid van poëtische middelen beeldt Hessels in één greep lotgeval en oergestalte van den ruigen, godvertrouwenden T r e k b o e r (S.) midden in
de wildernis. Vooral de tweede strofe van 0 p d e T a fe 1 b e r g (S.) ziet de heerlijkheid
der schepping met dezelfde tijdlooze, roerlooze rust, waarin de Afrikaansche tuin wordt
geschouwd :
God ziet de wereld zo, in droom verloren, -als marmer is de witte brand i ngval
en roerloos als de bergen het groen dal
waaruit geen kreet, geen lach meer is te hooren
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Zijn wereld, waarin eeuwen zijn als jaren.
En 'k denk hoe uit Zijn hoogte bij de zon
in eeuwigheid hij wel niet anders kon
dan in verrukking naar die wereld staren.
W e d e r g e b o o r t e (S.), waarin de dichter zich door het nieuwe schoon, dat hem
ontroert, laat verleiden tot de waan, dat in dit zonneland „sterven even zoet als leven"
is, wordt naar zijn zin weer opgeheven door D e D u i k e r (S.). Doodsangst is hier symbolisch-visionair doorleefd. De duiker, steeds dieper afdalend in de duistere, geluid
afgrond, ziet demonische schimmen rond zich waren, steeds vormloozer en dreigender:-loze
Toen greep een angst hem aan,
oer-huivering die door zijn lichaam deinde,
om 's levens oorsprong, wreed en zonder naam.
H e t v r e e m d e g r a f (W.) is in zijn groote, bedwongen ontroering en zuiverheid
misschien het gaafste van Hessels verzen :
Wanneer ik dood ben, zal men mij begraven
in deze rode grond, die ik niet ken,
daar lig ik als een schip in vreemde haven
in een vreemd graf, waar ik verbannen ben.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maar in die aarde kan ik niet verteren,
wij moeten elkaar haten voor altijd,
want eeuwig, eeuwig zal ik daar ontberen
de zoete schoot, die ginds mij was bereid
............................................................

waar gras en zachte bloemen helder bloeien
en wuiven in de lichte voorjaarswind
en in het geheimzinnig donker groeien
mijn lichaam langzaam en gedwee ontbindt......
In het prachtige E e n w o r d i n g m e t d e D i n g e n (W.) benijdt de dichter, zelf
„zonder geduld en rusteloos en vol troebelheden" de dingen om hun onbewuste zelf-zijn ;
maar in O p d e Grens van Dood e n Leven (W.) brokkelt in een vizioen
de wereld der verschijningen uiteen in een simul, dat kracht en fascinatie uitstraalt, maar
in zijn zinverlorenheid geen houvast meer vergunt. Dit onzeker wankelen tusschen de
geheimen van leven en dood krijgt, als in Hessel's eerste bundel, nog eens weer vorm in
het subjectief gevoelde en vertrouwelijke A a n e e n v r i e n d i n d e o u d e
We r e I d (W.) waarbij het thema, droom en realiteit, het oude en het nieuwe vaderland, Holland en Afrika slechts een momenteel gegeven is :
Toen wist ik : tussen dromen dwaalt ons hart,
verlangende een werkelijkheid te vinden
jij daar, Ik hier, in eender lot verward,
„wij kennen noch den oorsprong, noch het einde ".
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Hessels poëzie is romantisch, vindt zijn sterkste accenten alleen in een tijdloos natuurbeeld, maar is in zijn menschelijke aangelegenheden subjectief. Dat het menschenleven
speelbal is van onbegrepen machten, verdwaald in onzekerheden, bedreigd door duistere
demonie, rust alleen vindend in de eeuwige natuur, is een pessimistische menschbeschouwi ng, die voor Hessels begrijpelijk is, maar daarom nog niet aanvaardbaar.
ROEL HOUWI N K opent met een raak, ironisch beeld van moderne menschel i j kheid in
W e e k- e n d (S.), waar in één gebaar de bodemloosheid opengaat. H e t P a d (S.)
is een wonderlijk-verstild vers. Slechts met behoedzame aanduiding wordt het geloof in
de opstanding in Christus uitgezegd. Dezelfde teederheid omspeelt H e r i n n e r i n g (S.)
aan eene, die heenging en de dingen, die zij aanraakte als zinloos geworden vormen achterliet. F r a n c i s c u s (S.) breekt met een weeë traditie, die deze figuur tot een fondanten
Frans heeft gemaakt. Houwi n k's beeld i ng is rauw en vol aanstoot :
En toen mijn mond wee was van bloed en pus
Boden Uw lippen mij den bruiloftskus.
Franciscus is een askeet en van Christus bezetene in een scherpe ornamentlooze mystiek.
In D e E e n z a m e (W.) tast de dichter liefdevol naar het wezen van een onmaatschappelijke, de zonderlinge vrouw met haar hallucinaties en laat beseffen, waarom dit leven met
zijn angstig-symbolische signatuur : „narcissen aan het koele water" het vreeselijke einde
moest vinden. De Jager (W.) dwingt de paradox van den gevonden zoeker in een
beeld van haast klassieke scherpte en elegantie :
'k Heb als een wild op U gejaagd
En U gezocht in 't diepst der wouden ;
'k Heb U met boog en speer belaagd :
Niets heeft Uw vluggen sprong weerhouden.
Mijn hert, toen ik U eindlijk vond,
Zijt gij den hemel ingevloden.
Daar weidt Gij nu op Gode's grond
En vleit U op de sterrenzoden.
Met leegen buidel, blind en stram,
Is er de jager thuisgekomen,
Maar Gij hebt als een dolend lam,
Hem in Uw arm genomen.
De houding van den christen-dichter Houwink, den dichter onder curateele, in de crisis
belijdt Gods Troubadour (W.).
Sinds zwierf ik om van stad naar stad
En zing van heem'Ien, die 'k niet zie
En dank voor wat ik nooit bezat
En knielend, weet ik niet voor wie......
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MUUS JACOBSE (K. Heeroma) vertoont als verfrisschend tegenbeeld met de jonge en
jongste epigonen van het poëtisch overleefde laat-impressionisme een overschot aan leefdrang en werkkracht en een totale afwezigheid van passieve mijmering. Alles is bij hem
nog in wording in een tempo, dat vooral in het begin van zijn optreden een verwarrende
ontwikkeling van standpunten te zien gaf. Heeroma's sterke lyrische begaafdheid en zijn
scherp, maar hoofdzakelijk intuïtief denken bekwamen hem evenzeer tot dichter als tot
kritikus. Zijn hartstocht om te ontdekken, te ontginnen en te vernieuwen stempelen
hem voorts tot een der actiefste figuren van heden. Zijn groote bedrijvigheid wordt
gesteund door een vaardige en gemakkelijke beheersch i ng van beeld en stijl. De grenzen
van zijn kunnen liggen in Heeroma's aanleg en huidige levensbeschouwing, niet in zijn
talent. Zijn sterke subjectiviteit doet hem alles in bepaalde indeeën-schema's wringen. In
dit gebrek aan zelfkritiek, in zijn eigenwilligheid van vormgever tegenover de substantie
toont Heeroma zich een romantische geest. Maar tevens daarin, dat hij geestelijk beklemd
zit in de typisch romantische polariteit van denken en gevoel. Dit bepaalt onmiskenbaar
zijn beschouwing van den mensch : religieus kiest Heeroma voor den exatischen, contra
den rationeelen, cultureel voor den dichterlijken, contra den burgerlijken mensch. Het
ontgaat hem, dat er ook andere mogelijkheden zijn en dit verengt zijn visie op de werkelijkheid en verleent aan zijn poëtisch, kritisch en theoretisch werk bepaalde felle accenten,
die alleen dragelijk zijn als men bedenkt, dat zij noodzakelijk voortspruiten uit de strijd,
die Heeroma in eigen innerlijk voert. Typeerend is al dadelijk zijn N o a c h (S.), vooral
in de primitieve grimas, waarmee de vader aller geloovigen uit de ark kruipt en in bacchantische dronkenschap zijn extase uitleeft. De pointe is overduidelijk :
Jafet en Sem zagen het wel en zwegen,
Maar Cham, brave burger, kon er niet tegen.
En Cham dacht : Wat een rare vent ! en lachte.

Daarom zal Cham vervioekt zijn al de dagen
Hij zal zijn teeken op zijn voorhoofd dragen.
En alle dichters zullen hem verachten.
W a c h t v u u r (S.) is alleen door zijn titel al een prachtige symbolische vondst : zomer
en winter, duisternis en licht staan poëtisch voor bezieling en onmacht. De
dichter moet ook hartstochtelijk kunnen verbeiden. Het persoonlijk motief is opgetild
tot tijdlooze geldigheid. D e M o e d e r s (S.) treft de kern van oorlogswaanzin : moeders
in vijandelijke landen offeren bloemen bij de beeltenis van zonen, die elkaar hebben afgemaakt. Dit vers treft door kuischheid van sentiment. L a z a r u s (S.) toont, hoe meesterlijk en tegelijk subjectief Heeroma's lyriek kan zijn :
Toen hij weer thuis tusschen de zusters zat,
Dacht hij : zit ik hier niet als kind te prijken ?
Want alle menschen kwamen naar hem kijken,
Of hij het heus wel was, en hoe hij at.
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De hoon jegens den burger is in deze vier regels nergens expres en nergens te miskennen.
Dit vermetele vers toont het gevaar van Heeroma's dichter-theorie in een romantisch
dit wonder van Christus' bramhartigheid : Lazarus is bedroefd,-aesthicomdungva
uit de hemelsche extase weer in de aardsche burgerlijkheid van het in 't eerste kwatrijn
geschilderde gezelschap te bevinden ! Hoe kan dit alles maar zoo ? Ook Mozes, de waaghals met het roode bloed, werd bij de brandende braambosch door Gods heiligheid bestraffend geweerd. Dat heeft de fantasie zoowel als het denken, de theologie zoowel als
de vroomheid en de dichterlijkheid te bedenken. Het is alweer de teugellooze extaticus
Heeroma, die in Duizendjarig Rijk (S.) mystiek het eindig menschenleven verwijdt tot wereld -aioon, die uit de beklemming van den enkelen menschdood vlucht in
de apotheose van het wereld-sterven. De ballade D e d r i e k o o i e n (W.) doet pijn.
Hier neemt de dichterlijke hunkering naar bevrijding in de extase vormen aan van wreede
en wellustige bloedsdrift. Wil Heeroma in vollen ernst de religieuze massapsychose der
Doopers in Munster poëtisch idealiseeren tot een Godsrijk, waarvan hij rustigweg durft
zeggen :
Maar God is ver gebleven en Zijn rijk
Is door de macht der wereld overrompeld,
Als een te vroege bloei ineengeschrompeld
En neergevallen en vertrapt tot slijk......
dan blijven er ten opzichte van het christelijk dichterschap maar twee mogelijkheden
voor hem. Of hij moet de bergrede en Romeinen uit zijn Bijbel scheuren — of zich bezinnen
aleer hij voortgaat met dit levensgevaarlijk spel aan den rand van dionysische zwijmel.
Het verdient scherpe kritiek, dat zoo'n thema deels half en half in onverantwoordelijke
toeschouwershoud i ng wat populair verteld, deels met felle accenten tot de romantische
symboliek burger-dichter versmald wordt. De zesendertig kwatrijnen lange ballade heeft
passages van groote schoonheid.
JO KALMIJN-SPIERENBURG schrijft een pretentieloos, maar zuiver vers. Ze is lief en
vertrouwelijk, niet diep, als ze vertelt hoe het eigen kind haar leert beseffen, wie haar
M o e d e r (S.) voor háár geweest is. Ontroerender is het vrouwelijk protest tegen den
oorlog Vrouwen Vredesgang (S.). Graflegging (S.) is een correct vers
zonder oorspronkelijkheid.
G. KAMPHUIS werkt zijn vers met uiterste zorg af. Vaste afwisseling van mannelijk en
vrouwelijk rijm geeft de indruk van een evenwicht, dat echter niet uit het hart van het
gedicht komt. Gevoel voor muzikale nuance karakteriseert bijna elke regel, die deze
dichter geschreven heeft. De teekening der beelden is fijn, maar nergens diepgekorven.
De situaties neigen naar het idyllisch omslotene, de details naar ornamentiek. Hartstochtelijke accenten zijn schaars en gedempt. Aanleg voor het monumentale heeft Kamphuis niet.
Maar zijn kwaliteiten zouden hem tot grooter poëzie in staat stellen, als hij er in slaagde
los te komen van het impressionistische levensgevoel, dat hem thans verhindert te eeniger
plaatse concreet te worden. Zijn M a t e r D o I o r o s a (S.) is een na de drie beeldende
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beginregels wegzakkend vers, waarin de pointe het zwakst is. R e m b r a n d t i s o u d (S.)
mijmert rond de gestalte van den vermoeiden kunstenaar, die zijn herinneringen afweert,
maar
hoe wordt in hem nu '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 droomen,
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.
In deze sprookjessfeer is Kamphuis niet minder in zijn element dan in het natuurbeeld,
dat met V o o r j a a r b ij R a n s d o r p (S.) vertegenwoordigd is. Daarvan is De Toren
goed van compositie — de wijde ruimte trekt zich samen om het torenmassief, waaraan
een in de hoogte bloeiende struik het oog verrast laat rusten. In Het Landschap overwoekert de subjectieve stemming de stof, het landschap wordt niet zichtbaar. B r u i I o f t
t e K a n a (W.) maakt de entourage van dit feest idyllisch aanschouwelijk. Het is een
bijzonder klankvol vers, waarin echter de dichterlijke exegese niet reikt tot de diepte
van het wonder. Wel is intuitief aangevoeld, dat hier herschepping, iets irrationeels geschiedt :
hoe Jezus breekt de wet van ons verstand,
maar niet ten bate van overgave in het geloof, doch van het wegduizelen in erotische extase :
neem dan, o man, vannacht je kleine bruid
in d'armen, heb haar grondloos lief, ervaar
in 't duiz'len buiten tijd en wil hoe daarin iets zich van de diepten Gods ontsluit.
Met dit directe contact der erotische mystiek schuift de dichter Christus uit deze situatie
weg. De bedriegel i j ke vervoering van deze erotiek slaat in R o n d e e I (W.) in een
dedésillusioneerde vermoeidheid om, die aan dit gedicht de spanninglooze monotonie
meedeelt, karakteristiek voor de Europeesche poëzie rond 1900. Zijn pendant vindt dit
vers in de Beaudelaire-vertaling E x o t i s c h P a r f u m (\N.), waarin de glanzende,
maar oeverlooze romantiek zeer kenmerkend ontspruit aan één enkele geraffineerd sensueele impressie. Het onbevangenste van Kamphuis' hier besproken verzen is
Liedje (W.):
Een kleine stortbeek stroomt en zingt
tusschen de takken en de mossen
veel klaarder dan in alle bosschen,
waar water fonkelend opspringt ..
..
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Fijn en speelsch sprankelt dit frissche wijsje tot de laatste regel door. Het doet goed in
zijn simpelheid, vrij als het is van de gevoelsverwarring, die jammer genoeg A a n e e n
V r i e n d (W.) bederft. Als in de buurt van de pointe grove assonantie optreedt en het
rhythme horten gaat, en dat bij een typisch muzikaal dichter, is er iets van binnen niet
in orde geweest. Het slappe pathos der stichtelijkheid in de vier slotregels is daarom des
te onmiskenbaarder verraderlijk voor gebrek aan innerlijke vorm :
nu lig jij in een helder morgenuur
te denken, waarom alles zoo moest zijn,
en Ik dwaal door den avond en stoot m ij n (!)
denken stuk tegen een blinde muur.
maar nog rest ons Gods zonlicht ; zie, wij leven,
hebben hartstochtelijk lief, wat Hij ons gaf,
en bidden om Zijn Zoon, Die ons in 1 i e f d'
en dood, zin en verlossing heeft gegeven.
Persoonlijk heb ik meer sympathie voor de passie, waarmee Kamphuis Beaudelaire's D e
Afgrond (S.) herdicht :
Pascal zag steeds zijn afgrond als hij zijdlings boog. -ik weet : alles is grondloos : daden, wenschen, droomen,
woorden ! vaak voel ik, hoe de Angst, als een wind komend,
over mijn haren strijkt, die stijf staan, steil omhoog.
want deze ijzige windstoot uit het Niets is honderdmaal menschel i j ker, werkelijker, dan
alle gemakkelijke vromigheid, waarin wij allen ons zoo verdacht vlot bewegen. Als W.
Hessels is Kamphuis romanticus en impressionist.
KEES KLAP'S bijdrage onder de statige titel T w ij fe l e n Z e k e r h e d e n v a n
L i e f d e (S.) -- academische these ? — handelt dan, als gezegd van de liefde. In berijmde
vorm theoretiseert en reflecteert de dichter over de verhouding van zijn zielsvermogens
tot de problematische existentie der liefde überhaupt en langs den weg van een methodische twijfelpoging de liefde in eiken vorm niet voor non-existent kunnende verklaren,
besluit hij aldus :
Zoo kan ik liefde toch niet ontkennen
't ontleden verstand ontwijkt
de erkenning, maar 't hart ervaart
het sidderen en voelt zich verrijkt
daardoor, zoo grootsch en zeker
en machtig, waarin 't zelf bezwijkt.
Ofschoon mijn uren zonder liefde zijn
kan ik de liefde niet ontkennen.
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Dit is jammer. Na zooveel wijsgeerige analyse verdiende Klap meer succes met zijn negatie,
zij het dan ook van iets, dat alleen maar in zijn subjectieve problematiek bestaat. Dat
overigens deze poëzie geen lugubere grap, maar lugubere ernst is, blijkt uit het feit, dat
deze meditaties vijf heele bladzijden vullen. Kees Klap heeft ook echte gedichten, goede
gedichten geschreven. Waarom staat nu juist dit romantische gebazel in een verzameling
die onze poëzie officiëel moet vertegenwoordigen ?
TONY LAMMERS verschijnt met Drie -Koningen1ied (S.), Recidivist (S.)
en G ij Z ij t (S.). De durf in deze gedichten is schijnbaar. Het eerste is kwasi-primitief,
het tweede zou frappant zijn, als het werkelijk door een beurtschipper gezegd was. Nu
is het alleen maar opzettelijk en vormloos. Het numineuze element in het derde gedicht
is met stichtelijkheid omkranst en heeft derhalve nooit anders bestaan dan in het denkbeeldige. Tony Lammers schrijft zulke verzen veel te gemakkelijk.
WILLEM DE MÉRODE. Het prachtige oogstvers P o I o n a i s e B r i 1 I a n t e (S.) heeft
een pointe, die het alleen al tot een klasse op zichzelf opheft. D e Z a 1 i g e n (S.) is als
kunstsmeedwerk. Zoo verbijsterend dicht en diep kan alleen de Mérode over liefde spreken.
S i n t A n n a t e r M u i d e n (S.) geeft een simpele plaatsbeschrijving, van zoo wonderlijk innig leven, gesponnen om een oud huis en een herinnering, dat alles de bedriegelijke
vanzelfsprekendheid krijgt, die alleen volmaakte poëzie vertoont. D e E r f1 a t e r (S.)
stemt met zijn diepzinnig thema
Alles wat zich éénmaal gaf
Kan geen tweede heer verdragen
tot nadenken over wat de Mérode den erflater ironisch tot den gretig-zorgeloozen erf
laat spreken. Erfgenaam kan nooit bezitter zijn --- met de dood gaat alles aan-genam
God terug.
In H e t K i n d (S.) keert de Mérode eenvoudig met één woord de biologische causaliteit
der geboorte om en legt daarmee het wonder bloot. Man en vrouw vereenigen zich en als
hun diepste wezen, transparant,
tot stralend licht gestolde brand,
verscheen 't kind, dat hen had ontboden.
Zoolang hij een vergeten doode is, zegent D e G e b o o r t e h e i I i g e (S.) liefde en
paring met kroost, maar zijn wonderen houden op, zoodra met een kerk op zijn graf als
bedrijf georganiseerd worden.
P. MINDERAA stond drie verzen af. K e r s t l i e d j e (S.), een kindergebed tot het kerstkind Jezus geeft scherpe cultureele kritiek in zijn aanroepen om heelende liefde, verteedering, zelfinkeer :
Laat Mussolini vreemdbewogen
zoolang in spiegels van jouw oogen
dapper zichzelve aanzien, tot
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hij weet : een nietig spel voor God.
En Streicher l Dwing zijn handen samen
zijn oogen blind in schamen, schamen
ja, doe hem schamen, kindje. Amen.
De sceptische peinzer en gevoelige idealist, die we reeds in Peter van Maarn ontmoetten,
belijdt in R e s i g n a t i e (S.) zijn smart om levens-onvruchtbaarheid. Als complement
staat er V e r l o r e n P a r a d ij s (S.) naast, romantische wenschdroom van een ongebroken menschzijn in schoonheid en argelooze liefde. Ook dit mooie vers heeft de ondertoon van bitterheid om aangevreten levensgevoel. M i nderaa blijft een dichter van fijne
distinctie.
H. M. VAN RANDWIJK's gedichten beelden den mensch in vrees en boven tusschen schijn
en schuld. Het ontbreken van ornament en de rauwe realistiek van zijn beeld getuigt, dat
zijn dichterschap geen geestelijk sieraad is, maar vorm van getuigenis des geloofs. De
waarachtigheid, waarmee van Randwijk er alles aan waagt, tot zichzelf toe, komt voort
uit het besef, in de solidariteit der zonde als creatuur machteloos tusschen zijn medeschepselen te staan. Alle andere gemeenschap onthult zich als schijn : V a n d e G emeenschap (S.).
in de strijd om een beter bestaan
zijn wij vechtend uiteengegaan
en wat wij nu nog gemeenschap heeten
is een grommende angst voor den dood
van wie zich verloren weten
op het dek van een lekke boot.
Is het ons zoo onder de kritiek Gods ontnomen, van de gemeenschap, van de veelheid te
verwachten wat we in onze enkelheid niet kunnen, ook de vlucht in den tijd, in de toekomst is ons afgesneden. De beslissing kan niet meer uitgesteld, weggeschoven worden in
een toekomstverwachting. N u (S.) is de dies irae en tegelijk heden der genade. Aan dit
heden is geen ontkomen mogelijk :
Nu staat Gods teeken dreigend in de lucht I
De wereld door een vreemde schrik geteisterd
rekent de sprong tot een vergeefsche vlucht.
En wij, weerbarstig, maar beducht
en door Zijn snelle komst verbijsterd
vechten verbitterd om de laatste vrucht.
Gods dreiging treft ons niet alleen in ons idealisme, ook in elke zekerheid. Droom en
werkelijkheid, dichterlijkheid en burgerlijkheid, schoonheid en bezit -- alles in ten diepste
verdacht. De demonie der zonde is het, dat in deze wereld voor ons geen schoonheid,
liefde, geluk, bezit en zekerheid bestaat, die niet tegelijk verzoeking en afval wordt. Gods
kritiek jaagt ons overal uit weg. Wij zijn V e r d r e v e n e n (S.) :
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Vanwaar ? Geen heeft de stap gehoord
en niemand heeft een stem vernomen
wat achteloos is aangekomen
heeft plotseling ons geluk vermoord.
Gedreven uit een licht gebied,
goud glansde om de zwartste dingen,
sterven wij aan herinneringen
en willen terug, maar kunnen niet
...
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nu zelfs het steilst vermeende pad
ons dwingt in 't lest tot dieper dalen
is er dan geen aanschouwelijke zekerheid, doch alleen de belofte, waaraan wij appel
-lern:
God ! Zoo gij ons wat beters gunt
dan zonder uitzicht te vergaan,
zeg ons, dat op het donkerst punt
Gij als een deur zult staan.
Zelfs binnen de omtrek van Van Randwijk's vijf verzen in deze bundel blijft het niet bij
de bede : Zeg ons I Hij ontmaskert niet alleen, maar verkondigt ook. De gloeiende kern
in het leven van dezen dichter is zijn zuchten, met alle creatuur, naar herschepping. Hij
gelooft in dit wonder. Hij gelooft erin met dezelfde onvoorwaardelijkheid, waarmee hij
zich als mensch weet te staan op zijn schriftuurlijke plaats : als Kain, geteekend, vluchtend
voor God. R e c i d i v i s t (S.) herkent onszelf in de gelijkheid van het zondig vleesch.
Pas in deze identificatie met het uitvaagsel wordt verlossing werkelijk. Deze recidivist
heeft „zevenmaal in de bajes gezeten" eer hij tusschen twee bumpers geknepen werd :
Toen was hij dood. — Maar één van zijn vrienden
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.
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Hier zullen de stichtel i j ken probeeren te praten over aanstoot. Maar de aanstoot is dan
de stichtelijkheid, deze schoonheid der vroomheid, die God uit Zijn mond spuwt. Kan
iemand stichtelijke praatjes vertellen, wiens diepste angst is, dat hij Gods barmhartigheid
zou kunnen ombuigen tot misdrijf ? S o m s (S.) is een niets ontziende zelfkritiek :
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 misdreven
in het laatst ommuurde gebied
waar wij God geen gelijk willen geven.
Misschien is dit het eenige gedicht, waar nog iets romantisch in is. Maar het geeft blijk,
hoe ernstig Van Randwijk het gevaar van de menschel i j ke situatie onder het oog ziet
P. VAN RENSSEN (t 8 December 1936) was geen sterk talent. Hij had een doorn in
het vleesch, de strijd van zijn liefdevol hart tegen zijn overgevoelig enkeling-zijn. Deze
strijd heeft van zijn leven gemaakt, wat wij onnadenkend en hoogmoedig „een maatschappelijke mislukking" durven noemen. Zijn kinderlijk hart was te aarzelend, om te
vechten en vast te houden. Zoo moest hij zich zien ontglippen, wat hem het liefst was.
S t i I, z ó ó i s 't s p r o o k j e (S.) spreekt van die breuk, lang geleden geslagen,
niet geheeld
Stil, zóó is 't sprookje van haar schouders, wit
zijn ze, en van haar armen, wit, en altijd stil
zijn ze, in hun zachtheid weg, een vlijen.
Mocht zoo zacht naar mij haar ziel zich ademen
zoo stil altijd naar mij, in haar zachtheid weg,
zoo met hare witheid komen en mij drenken
met zich, omdat ik open ben, naar niets mij keeren kan
zoo, van een zucht te beschadigen, van pijn verreten
naar deze teederheid......
Alle bitterheid heeft zichzelf gevonden in dit ééne woord : sprookje. E e n s v e r s c h e e n
ze (S.) en Dat ons Verlangen (S.) zeggen het duidelijk : wat Van Renssen verlangde, kon de wereld niet geven.
Dat ons verlangen naar het liefste gaat
dat misschien in de wereld niet bestaat
en in zichzelve 't heil des levens vindt,
zoodat de ziel, hoe eenzaam, toch bemint,
hoe ijl, zich warmt, hoe arm, vervuld mag zijn
het is der wereld ijdelheid en schijn.
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Ook voor hem bleef maar één uitweg uit de doolhof van het leven. W a t b u i t e n u
i s, z i e 1 (S.) getuigt van het rustpunt in dit geslingerd bestaan :
Wat buiten u is, ziel, ge weet het niet.
En ook uzelf, o ziel, doorgrondt ge niet.
Ge wandelt onbekend in 't onbekende,
Maar bijster des zijt gij het leven niet:
Want wat, o ziel, gaat u de wereld aan —
God kent alleen 't geheimnis des bestaans,
En waar uw diepte mondt, is bij Hem zeker;
Bid Gij hem slechts, om Zijn geheimnis, aan.
J. A. RISPENS behoorde tot de poëtisch zeer zwakke groep van het eerste Opgang, nabloei van het poëtisch individualisme. T h e S e a g u I I (S.), een staat van kern boze indruksberijming, D e V e e n p 1 a s (S.) een natuur-zielebeeld volgens het bekende recept
en E p i 1 o o g (S.) een nog zwakker idem met nog sterker de geef-en-neemhouding
van deze periode behooren tot een langzamerhand gelukkig legendarisch wordend verleden. R i I k e (S.) heeft Rispens in een sonnet willen beelden :
Zijn metrische arabesken, woorden krop kets,
Verstrengelen zich tot een labyrinth,
Waaruit soms plotseling zich een beeld ontwindt
Als 't schemerige flitsen van karbonkels.
Dat is inderdaad Rilke gezien door een impressionist. Wat er meer volgt, ook niet
bijster diep van begrijpen, kan deze blunder niet meer ongedaan maken.
W. A. P. SMIT gaf ons in 1927 zijn waardevolle bundel „Feesten van 't Jaar" en sindsdien
nog maar weinig. Met voorliefde beeldt hij Bi j belsche gestalten in vrije exegese en met
psychologische versiering. D e W a c h t e r (S.) is een vrij gevonden figuur, hij houdt
bij hun vertrek Naomi en haar beide schoondochters aan de stadspoort aan. Het tafreel
heeft een erotische element, dat in de pointe een gelukkige keer neemt. R u t h (S.) en
haar belijdenis onderbouwt Smit met sexueele psychologie. De waarde van deze methode,
op Bi j belsche gestalten toegepast, is voor 't minst twijfelachtig. God plaatst ze in de openbaring en deze plaats kan door onze psychologie slechts onduidelijker worden. S c h u I d (S.)
aarzelt aan de rand van het sentimenteele, zoowel naar vorm als substantie. Van d e
k e n n i s s e G o d s (S.) experimenteert met rhythmisch proza en dikt de rauwheid van
beelding wat aan, waarmee het vers „Zooals een Vleermuis" indertijd vele argelooze
vromen zeer ten onrechte ontstelde. Dat vers was voortreffelijk. Deze nieuwe poging
bevredigt niet recht. Passages als :
En onze ademstooten
Tilden zoo wild dien last,
Dat er bloed werd meegezogen,
Afdruipend langs onzen mond......
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en :

Nu zijt Gij voorbij
De hemel is blauw,

Wij zien een madelief
Met een geel hart......
zijn te opzettelijk wrang of te naief, om innerlijke noodzaak te hebben. Daarmee valt èn
vers èn experiment.
AB. VISSER heeft in zijn Vers, Winter en Fietstocht (S.) genoeg aan een
aesthetisch oppervlak, inpressionistisch en fijn van radeering. De overgangen van het
natuurlijke naar het geestelijke, waarin deze schilderijtjes uiteen liggen, zijn bijna vrouwelijk vroom. U t o p i a (S.), als poëzie het rijkst geinstrumenteerd, laat in spiegelbeeld meer
werkelijkheidsbesef zien, dan de drie andere te glad en gemakkelijk geschreven verzen.
A. WAPENAAR vervult in vers en essay nog steeds zijn bescheiden taak. Voortgekomen
uit de school van Gossaert schrijft hij uiteraard onmoderne verzen. Zuiver gevoel en eenvoud ig, innig Christendom laten dit bezwaar gemakkelijk over het hoofd zien. P i n k s t e rI i e d transponeert in de trant van deze school het natuurlijke in de sfeer van het geestelijke subject. Ook het innige gebed G e e f m ij, H e e r (S.) geeft deze bepaaldheid te
zien. G e t h s e m a n e (S.) licht, bij alle objectieve ingang tot dit gebeuren, toch met
voorliefde de „eenzaamheid" uit de situatie.
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JAC. VAN HATTUM

VISIE
Toen, achter mij, in lichtelaaie,

de wereld, en de wind naar mij
een wolk van groene papagaaien
vloog vloeken - krijsende voorbij ;
de herten stegen op hun poten
de paarse einder tegemoet ;
in wolken rezen de rijksgroten ;
er zweefde een scharlaken hoed
dan sloegen wijze boeken open ;
een stem riep staag dezelfde naam
om zich in het kratermeer te dopen
stroomden gekleurde volk'ren saam
er schoten, uit de dorre klingen,
doodshanden op, verbleekt koraal
op vingertoppen zat te zingen
een kleine speelgoednachtegaal
die heeft heel luid en schel gezongen
veel hagedisjes schoven aan —
toen is een blauwe veer gesprongen
en werd een haarkrul van de maan.
De kardinaalshoed kwam gedreven
op aarzelende bovenwind ;
en in de snoeren ingeweven,
grijnsde de schedel van een kind.
Van wolkgevaarten werd gestoten
een deel, dat op zichzelf bestond
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de afgebrokkelde rijksgroten
werden tot slang en lynx en hond
elk conterfeitsel werd ontbonden
de wind dreef duizend duivels uit;
't gewelf kreeg honderdduizend monden......
dan klonk één schelle hoge fluit
en, uit het paars, sprong rood tevoren,
met weseetai l le in jacquet,
de Satan, spits de vossenoren
tot scherpste luistering gezet
en alles heeft alom gezwegen,
alleen op aarde 'n kleine stem,
die als een duiveveer bleef wegen
en wankte en zwol en won aan klem,
tot plots het lichte vi ngern i Apen
van Satan aan de maanbokaal ;
de fijnste glimlach om zijn lippen -en dan herwon zijn heer de taal
't gewelf herkreeg zijn schelle monden
en wolvenjachten joegen aan ;
een stage roep, te zwak bevonden,
is klagende teloor gegaan......
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J. VAN HATTUM

TROTS ZIJN BLOEMEN
De rentenier werd dagen lang vermist;
toen is hij door drie mannen opgevist,
die gingen heng'len in een wankel bootje
hij werd gevonden in een krozig slootje.
Ze zeggen : na de dood groeit nog de baard ;
ons kind'ren, werd, Goddank, 't gezicht bespaard,
maar 'k stond, die het vertelden, aan te gapen
en heb er nachten lang niet van geslapen.

-- Waar slaapt een kind soms nachten lang niet van ?
De rentenier was ook zo'n statig man ;
en bovendien : een zaak heeft meerd're kanten,
hij was de beste wel van vaders klanten.
'k Hoor nog, hoe vader het tot moeder zei :
„Nu wordt die pracht'ge tuin één woestenij
ik zal aan die familie niet veel slijten
en om de tuin kan het mij reuze spijten......"
Toen droegen zij hem driemaal rond de kerk
en later kwam er op zijn graf een zerk
en al de neven en de nichten wouden,
dat vader 't graf heel goed zou onderhouden.
Maar verder is 't gegaan, als vader zei
die fraaie tuin werd dra 'n woestenij
en nog, als ik in het dorp zijn naam hoor noemen,
denk ik : „Hij pleegde zelfmoord, trots zijn bloemen ".
178

HENDRIKA KUYPER -VAN OORDT

FRAGMENT UIT DEN ROMAN-INWORDING: „EEN MARTELAARS
KROON VOOR JORIS PRAET"

DE GESCHIEDENIS VAN KOOS KLAPHEK.
Arie Klaphek, ex-burgemeester, was naar Zuidholland teruggekeerd met rancuneuze verhalen. Als men hem gelooven mocht dan was het stadje een schimmelig hol ; de burgers
waren imbecielen. Alle natuurlijke bronnen van welvaart waren verstopt, 't zij door
onkunde of verregaande zorgeloosheid ; elke kans op vooruitkomen. welke de mooie
omgeving stellig bood, werd bot verspild. Want 't land was mooi, maar de heele stad
zoo verschrikkelijk uitgewoond dat er compleet geen ordentelijk huis meer stond. Als
er maar één van die hoogmoedige hartelooze kerels die daar dan de heeren heetten —
maar 't waren geen heeren, 't waren sukkels en idioten, enfin als één vent uit die fabrikantenfamilies één aasje energie in z'n lijf had, dan zou die de gemeente weer tot bloei
kunnen brengen. Want 't was daar effe fijn gelegen, aan de eene kant bosch, droge,
gezonde lucht, en aan de andere kant de rivier, beste klei. Maar de lui der eigen industrieën lagen op apegapen, wat waren dat voor panwerken, daar ze met hun allen uit
leven moesten. En de achterbuurten, waar 't steenovenvolk behuisd was, je kon gerust
zeggen dat 't 'n rotte plek op onze vaderlandsche bodem vormde. Rat...... weet je wat
ook rot was, 't water dat je daar in je body dronk.
Daarop was ex- burgemeester Klaphek gewoon om een revue te geven van de imbecielen
en idioten zelf, die in een der ouwe calvaljes van huizen hokten, in 'n straat, meneer, je
brak je nek in de kuilen, en straatverlichting, gloeiende spijkers. Daar had je d'n ouwe
Grauwenhingst, die Judas, en z'n zoontjes, rijp voor Endegeest. En Praet, die met z'n
zus en 'n nichie zat te huizen in 'n pand dat ze niet onderhouwe konden. En nog 'n ouwe
mevrouw, ook 'n stuk familie, met 't andere nichie, en 'n knul ; dat kroop allemaal maar
bij mekaar in omdat ze nog geen cente hadden voor de belasting ; één vuur en één licht,
Roomsch en Prottestant, hutje mudje. Nou was d'n ouwe Wittensteen daar burgemeester,
dat was heel wat, omdat die 'n hoop grond had, en dan ben je man van invloed in zoo'n
streek hè, omdat je de pachters achter je heb. Die woonde nota bene aan de overkant,
en dat werd maar goed gevonden. En 'n Raad...... dat was maar„ 't is altijd zoo geweest,
burgemeester ; daar kanne we hier niet mee beginnen, burgemeester ", en onderdehand
stikten in die sloppen de arrebeiersmenschen in der vuil. Maar daar maalde Wittensteen
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nog al wat om. As die maar jagen en paardrijën kon. Dat was koek en ei met die van
Grauwenhingst. En Arie Klaphek was de kwaaie pier ; omdat-ie bedankt had om sjappobáh
te spelen, daarom was -ie weggewerkt.
Dit hoorden Arie Klapheks neven, Koos en Cornelis, en Koos, die een flinke jonge aannemer was, had uit heel ooms vertoog maar één ding onthouden, dat 't stadje erg oud,
en de streek mooi was. Koos dacht : „sjonge, als ik daar es 'n paar landhuisjes kon zetten......
als oom daar es voor te vinden was. Al z'n leven wil oom Aadje er kaptaal in steken,
alleen uit nijdasserigheid tegen die mijnheeren daar. En voor mij was 't 'n aardig begin.
Weet je wat, ik ga es kijken ".
Dit deed Koos Klaphek. Hij reisde naar 't stadje, liep op een mooien zomerdag de straten
door, stond stil voor de cavaljes, onthield zich van waterdrinken, en groette beleefd den jonker van Wittensteen, dien hij uit de beschrijving herkende. Hij waagde
ook een voet in de sloppen, en dacht dat oom Aadje veel, maar niet alles overdreven had.
Het stadje lag doodsch en stoffig in de zon, als een vrouw die veel te lang heeft geleefd ;
haar huid is dor, haar haar vaal verstorven, dat is geen mensch meer om nog zóó, in
't volle licht, gezien te worden, men moet tenminste wachten tot 't avond is. Dan zit
zij in haar kamer, broze kant bedekt haar hals, haar handen zijn fijn en lief en men ziet
nog dat zij een mooi profiel gehad heeft. —
Koos Klaphek liep 't stadje wel drie keer door, dat kon makkelijk. Hij vroeg of er
bezienswaardigheden waren, behalve de kerk en 't stadhuis ; toen had men hem het
particulier kerkhofje gewezen. Van zooiets had Koos nooit gehoord ; 't maakte hem
nieuwsgierig, hij ging bij den bakker binnen en vroeg of hij door 't hek mocht kijken 7
0 wel jazeker, als meneer dat wou — de bakker was even vriendelijk en gemoedelijk als
de slager, de kruidenier, de eigenaar van 't hotelletje, de lapjeskoopman, de drie slijters
en de marktmeester, die er allen het hunne van moesten hebben. Al de burgers waren
vriendelijk en beleefd, en onderdanig voor „de grooten der aarde ". En daar leek Koos
Klaphek momenteel veel op. Hij had een nieuw pak aan, nieuwe schoenen, keurige
sokken, een das -in-den-tint, en bij dit alles een knap postuur. Hij praatte een beetje
plat, doch dat merkten de burgers niet op.
Koos Klaphek stond voor 't hek in het vredige hofje te turen. Hij vond het wonderlijk dat
die paar notabelen er een afzonderlijke begraafplaats op na hielden, doch de conclusie
eener democratischer gezindheid : „Ze vinden d'r eigen te goed om in d'r dood naast
een ander te liggen ", kwam niet bij hem op. Hij meende ook te weten dat bezitters
van buitenplaatsen een grafkelder hebben op het goed. Koos stond daar werkelijk een
weinig te droomen, want hij was een mensch met een ontvankelijk gemoed, en deze
belommerde doodentuin maakte zoo'n lieflijken indruk op hem, dat hij met de levenden,
die er eenmaal komen zouden, bij voorbaat was verzoend. „'k Geloof nooit dat 't allemaal
zulke bullebakken benne als oom Arie zegt," dacht Koos, „de menschen kunnen me best
meevallen ". — Maar op de deurpost van den steengoedwinkel in de Kerkstraat zag hij
een papier: B e s m e t t e I ij k e ziekte...... 't Was de tweede keer al, sinds den dood
van de weduwe Wagenmaker. Dat wist de heele stad en de huisbaas kon nog maar een
schijntje huur vragen. Koos Klaphek wist het natuurlijk niet. Doch 't gaf hem niettemin

een schok.
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De aannemer kuierde op zijn gemak de Harpensche straat uit, den weg naar Harpen op,
want dien had men hem aangewezen. En hij was nog niet ver, toen hij een jonge dame
achterop liep. Dat was Madje Visser, die er Sidoontje promeneerde, haar grootmoeders
vet hondje. Koos nam zijn hoed af, want hij wist dat men buiten elkander nietzoomaar
voorbij loopt. En Madje groette niet onminzaam terug. Zoo stonden zij daar een oogenblik met hun drieën : Madje, lichtelijk gegeneerd, alsof een vreemdeling weten kon dat
zij door haar grootmoeder uit wandelen werd gestuurd voor de lichaamsbeweging van
Sidoontje ; het dikke teefje zelf, een karakterloos beestje, dat dadelijk overdreven vriendelijk deed, en de knappe jonge aannemer. Zij zagen er alle drie in hun soort even patent
en kapitaal uit, het hondje kon men rollen. Madje droeg een lichte japon en haar nieuwe
zomerhoed, zij was toch wel een heel mooi meisje, statig en zelfs een weinig plechtig
was haar houding, al liep zij maar met een juffershondje aan een koordje op een buitenweg. Koos Klaphek zeide : „pardon dame", toen Sidoontje hem redeloos besnuffelde en
zijn gezonde koonen bloosden.
Maar hij kon kwalijk voorstellen om naast dit mooie meisje te blijven loopen ; hij kon
haar ook geen enkelen dienst bewijzen, noch een pakje voor haar dragen, want Madje
had niets dan het koord in haar handen, noch, eventueel, het hondje voor haar opvangen, want dat zat stevig vastgemaakt en trok of het met zijn borstje in de lijn hing,
in een plotseling verlangen om vooruit te komen op een weg zonder end. Zoo schoot
hem dan niets over dan haar thans te passeeren en te hopen dat zij ver genoeg zou gaan
om haar straks weer tegen te kunnen komen.
Doch hoe uitermate belangrijk deze ontmoeting Koos ook leek, hij had zich tenslotte
voor een ander doel op weg begeven. Hij had vernomen dat al de gronden onder Wittensteen hoorden, en vroeg zich af of de burgemeester er duur mee zou zijn. Hij mat met
't oog de afstanden, taxeerde de diepte van de voortuintjes, overwoog 't verkieslijke van
de deur op zij, prentte zich terdege de plaatselijke gesteldheid in 't hoofd ten opzichte
van de hemelstreken, en liep een eindje het akkermaalshout in om te kijken wat het
uitzicht was aan den anderen kant. Maar in deze boschjes vertrouwde hij zich niet lang,
vreezend dat het meisje achter hem op onverklaarbare wijs hem zou voorbijglippen.
Het geheele onderzoek viel uit naar den zin van Koos Klaphek en hij stelde in gedachte
het gunstig rapport al op voor zijn vader en zijn oom, en de advertentie in de bladen :
Harpen Uw woonoord, landhuizen voor zomer en winter.
Maar toen nam hij groote stappen om nog intijds het meisje als zijn tegenligger te kunnen
betrachten. Zoo gebeurde het ook, Madje kwam er aan, haar bloeiend gelaat nog warmer
blozend dan zooeven, want ook zij had de pas er wat ingezet om verder dan anders te
kunnen gaan, en het teefje, met haar tongetje uit den bek, dat vreemd jong en roze
lilde uit haar verstard en glazig kopje van oud kamerhondje.
Koos Klaphek had wel vol eerbied op den berm willen staan ; men loopt immers ook
niet gewoon door als de Koningin er aan komt, en Madje Visser scheen hem in schoonheid en majesteit alle vorstinnen der aarde te boven te gaan. Zij leek hem in dat half
uur a drie kwartier nog weer zoo oneindig schooner geworden dat hij bijna rilde in zijn
toch overvloedig zweet. En daar hij een zakenman was, en zakenmenschen vlug combi
vloog in zijn geest de redactie van het rapport aan zijn vader sprongsgewijs op-ner,
181

met geestdriftige adjectieven. „H i e r komen, hier bouwen, hier wonen, om dat pracht-

meisje te kunnen zien."
Doch Koos Klaphek stelde zich toch maar niet in zijn eentje e n h a i e op ; hij hield
slechts uiterst rechts, haast verslagen door de eer van het wegdek met deze vrouw te
deelen, en nam nog maar eens zijn hoed af. Madje van haar kant was niets beduusd, ze
neeg nog vriendelijker, en glimlachte. Het was een onweerlegbaar feit, dat Madje Visser
op straat glimlachte tegen een vreemden mijnheer. Of vreemd...... zoo erg vreemd toch
weer niet, Madje was zoowel schrander als nieuwsgierig, Koos Klaphek had in geen zak
geloopen, en Madje had terstond gedacht dat dit nog zoo gek niet was. Zij glimlachte
dus zoo innemend dat haar blanke tanden zichtbaar werden en er lieve kuiltjes kwamen
in haar abrikozenwangen.
— „Zeggen, thuis," dacht Madje, die inzag dat ze niet voor de derde keer om elkaar heen
konden draaien op den Harpenschen weg, en dus verderop wat in 't bosch ging zitten
totdat die meneer Klaphek binnen de wallen zou zijn. „Zeggen, direct, want ze hooren
't toch en dan ben ik ze voor. En dan meteen erbij zeggen dat 't mij een sympathieke
jongeman lijkt."
Zoo vertelde dus Madje thuis aan haar grootmoeder, aan Edmund en haar tante Veronica;
aan haar moeder, haar zuster Stephanie en haar oom Joris Praet in de Putterstraat, dat
zij dien middag den jongen mijnheer Klaphek was tegengekomen op den Harpenschen weg.
Zij dacht er een oogen bl i k over om ook expres voor die boodschap naar G rauwen h i ngst
te gaan, want zij wist dat uit dezen hoek de kwaadste wind zou waaien, en wilde
den eersten stoot liefst opvangen als zij alleen was met haar oom en de neven, doch
zij liet dit voornemen varen als zijnde te dwaas. „Of Ed en David kakelen zullen achter
mijn rug," dacht Madje — „maar recht van spreken hebben ze niet. Ik zou kunnen zeggen
„had jullie me dan gevraagd ".
Een paar dagen later gebeurde het dat burgemeester Wittensteen een mooi bod kreeg
op dit deel van zijn grond. Eigenlijk was het zóó mooi dat hij er niets van begreep.
Nog geen week na zijn eerste bezoek was Koos Klaphek teruggekomen, bleef den Zondag
over, ging naar de Kerk, en droomde daar van 't hemelleven, want de koster had hem
een plaats gegeven waar hij Madje Visser kon zien. Doch droomen of niet, Koos Klaphek
moest tevens handelen. Hij moest voeling houden met thuis, zijn ouders en oom Arie
voor zijn plannen interesseeren, voorts teekeningen maken en eens polsen wie der
burgers van 't stadje voor villa- bewoning in aanmerking kwam, want 't was de vraag of
men wel zoo in eenen opgezetenen van elders hierheen kreeg, naar dit onbekende oord.
Doch toen hij dan wist wat hij weten moest kwam hij andermaal met de middagtram te
Harpen aan, slenterde op zijn gemak den heelen weg nog eens langs, keek, keek nog eens.
Keek ten overvloede, stapte toen met een gedecideerd gezicht de stad door en liet zich
overzetten naar Visserweert voor een reeds aangevraagd onderhoud met jonker
Wittensteen.
- Koos Klaphek had aan den waard van 't hotelletje advies gevraagd of hij bij de fabrikantenfamilies een visite zou gaan maken ; de waard had gezegd : „U kan 't doen, meneer,
en U kan 't laten, maar de grootheid hier komt nergens as bij d'r eige, dus weerwerk
zalle ze je niet geven ". Toen zette Koos de visites voorloopig uit zijn hoofd, overigens
--
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geleid door de spreuk : „eerst 't brood en dan 't meisje ". Hij nam een nette kamer in 't
hotel, waar hij desnoods een tijd lang blijven kon, voorzag in de materialen, en ging aan
den slag. Hij zette drie allerliefste landhuisjes op een rij, keurig, frisch, niet te groot, niet
te hoog in huur, met modern- aangelegde tuintjes ; ze vlogen van de hand.
Maar de mooiste plek had hij bewaard, daar kwam een kapitale villa te staan. En Koos
Klaphek vroeg Madje Visser ten huwelijk.
Het was niet onverwacht. Want Madje had zich grootel i j ks beijverd om, met of zonder
Sidoontje, naar 't bouwen te gaan kijken, en de bestemming van het groote huis was haar
geen probleem gebleven. Eer had 't haar bevreemd dat de aannemer haar niet eens over
het oppervlak der kamers had geraadpleegd, of gevraagd wat zij dacht van een sousterrain.
Madjes heilige overtuiging dat zoo'n mooi meisje als zij niet zitten blijven kon, werd gesteund en gesterkt door eiken groet van Koos Klaphek. Deze groeten waren schuchter,
eerbiedig, dringend, hopend, verwachtend ; men kon zeggen dat Koos elk sentiment
van pril liefdeleven tot uiting vermocht te brengen, enkel door 't afnemen voor Marije
van zijn hoed. En steeds knikte Madje minzaam, niet toeschietelijker echter dan dien eersten
keer. Want zij was er zich van bewust dat al de toenadering van zijn kant moest komen,
omdat zij Madje Visser was.
Doch de toenadering kwam, en voor honderd procent, van Koos' zijde. Op een avond,
dat Madje weer in de buurt van de nieuwe huizen kuierde, alléén, want zij liet thans,
spijts protesten, Sidoontje thuis, daar de aanwezigheid van het vette hondje aan zijn
koordje, gênant kon wezen in mogelijk aanbrekende oogen bl i kken van ernst — op een
avond toen 't al dauwde, kwam Koos Klaphek met een kop als een boei haar achterop,
stikte haast, vroeg toen „as U me permitteert
liet daarop volgen, als eerste zin welke
hij er héél uit kreeg : „zoo juffrouw, nog an de wandel ?" — en als tweede : „juffrouw,......
of Madje zal 'k dan maar zeggen, U heb 't zeker al gesnapt van dat mooie huis, en nou
wou 'k U meteen m'n liefde maar verklaren, en 't is maar 'n geluk dat U Prottestant
ben net as ik ".
In Madjes zelfverzekerd gemoed rees de gedachte welke zelfs den onfei l baren schutter
kan overmeesteren, hij, die er zich terecht op beroemt dat hij een speld op een erwt
kan raken : „hebben is hebben, en krijgen is de kunst ". Zij was dolblij, zij had de overtuiging
gewonnen dat Koos een beste kerel was, zij wist dat de villa vrij op naam stond, en had
bovendien werkelijk eenigermate zin in den knappen jongen aannemer gekregen, ook
al omdat 't betrekkelijk zoo lang had geduurd eer hij over de brug kwam. En daar Madje,
als 't er op aankwam, bliksemsnel kon denken, overleidde zij : „nu zoo verstandig wezen
om voorloopig niet te zeggen dat 'k hier vandaan wil, want hij is zoo wijs met dat huis,
ik kon er de zaak mee bederven ".
En met voldoening voelde ook zij een blos rijzen, zij voelde als 't ware de gave ronding
van haar wangen zacht aangloeien, en wist, even precies alsof zij in haar taschspiegeltje
keek, hoe verbazend lief zij er op 't moment uit zag, met daarbij nog die neergeslagen
oogen en haar mond die even beefde. Doch zij sloeg haar oogen weldra op ; net op 't psychologisch tijdstip keek zij Koos Klaphek vol aan, rustig en waardig, een jonge vrouw
die haar sympathie voor den man die haar de levensvraag stelt, geenszins verbergt. Zij
"......
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antwoordde dus dat er voor een meisje niets schooner bestaat dan haar liefde te schenken
aan hem, die reeds de liefde van haar hart heeft gewonnen. Dat zeide zij, welluidend
en keurig, het was onberispelijk, niet te hoog en niet te happig, het was Koos in de
ooren als taal uit een andere wereld, een wereld van Goden en Koningen, waar hij tot
schoonzoon werd aangenomen. „Ook de villa even memoreeren," dacht Madje, „'t is heel
aardig van hem, dat heeft hij voor mij gedaan, en hij wist nog niet eens of ik hem wel
nemen zou ". Zij voegde er dus aan toe dat het prachtige huis voor haar een aardsch Paradijs
beloofde te worden.
En met dezen volzin van haar lippen klonk Madje de laatste schalm van Koos Klapheks
ketenen toe.
Toen Madje thuis kwam vertelde zij kort en bondig dat de jonge mijnheer Klaphek haar
ten huwelijk gevraagd, en haar jawoord ontvangen had. Daar kwam niet zuinig wat over
los. Veronica zweeg wel, en Edmund Visser zeide alleen : „met die àànnemer ?" Doch de
grootmoeder Steefje stond op, en begon hartstochtelijk te schelden. 't Zou niet gebeuren, dit en dat. En de gebruikelijke argumenten van onterven en 't huis ontzeggen
kwamen te berde. „Mijn mond houden, niets terug zeggen ", dacht Madje, maar zij trilde.
Want in haar toorn was de kleine oude dame verschrikkelijk. Niemand die dit ooit recht
begreep, maar als mevrouw Visser goed boos werd, ging de sterkste man voor haar opzij.
— Nu had Madje, die, zooals betaamde, op den Harpenschen weg reeds afscheid van Koos
had genomen, in het korte tijdje dat zij door de stadsstraten liep, haar gedragslijn bepaald. Zij was de toekomst al ver vooruit, en koos zich in den Haag de beelderigste avond
een winkel waar ook het Hof koopt. „De familie is niets te goed om mij te ver--japoni
klappen bij Koos," overlegde zij, ,,ik moet er dus voor zorgen dat mij nooit een woord
ontvalt dat hij niet zou mogen hooren. Ik houd hem voor een beste jongen, en dat
accent zal ik hem wel afleeren. Ik wil een paar leuke kinderen hebben, twee is genoeg,
dat ze me later niet in de weg staan als ik veel uitga. -- Ik zeg zoo weinig mogelijk, en
altijd 't zelfde : dat ik van hem houd omdat hij eenvoudig en rechtschapen is, dat kan
geen mensch mij afstrijden. Ik zal aardig voor zijn familie wezen, dat is mij een steun
van die kant. En ik zal hem wat instructies geven hoe hij met ons omspringen moet. Hoewel, ik geloof dat hij nogal tact heeft ".
Nu antwoordde Madje met zachte stem haar verbolgen grootmoeder omdat men deze
toch niet bij voortduur in de lucht kon laten praten. Zij verzekerde dat de jonge Klaphek
de man harer keuze was, dien zij boven alles liefhad. Dit b o v e n a I I e s beteekende
nog wel niet veel, het had de waarde van een molshoop op een gewalst gazon, doch klinken
deed het. En Madje was juist weer in rust en evenwicht, en de grootmoeder eenigszins
uitgepraat, toen de neven Grauwenhingst nog kwamen, betrekkelijk laat op den avond,
zooals ze wel meer eens deden. Toen had Madje haast haar spel nog verspeeld, en aan
David en Edmund de troef in handen gegeven dat Koos Klapheks meisje achter zijn rug
zich vrool i j k over hem maakte. Want de zoons van Grauwenhingst deden den aannemer
zoo meesterlijk na, zij kenden, zooals thans bleek, zoo precies zijn woordkeus en zijn
stembuiging, dat Edmund Visser en de zenuwachtig-overspannen grootmoeder in een
f o u r i r e geraakten. Zoo voortreffelijk was deze nabootsing, welke in niets overdreef,
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dat de Zeelijkste sneers voor Koos verkieslijker zouden zijn geweest. Madje moest
zich alles wat maar droevig, naar en akelig was voor den geest halen om strak te kunnen
blijven. En toen zelfs Veronica op een oogenblik het uitproestte lachte Madje mee.
Terstond na dezen beslissenden avond nam Madje de geheele leiding in handen. Zij beduidde Koos dat hij acces moest vragen bij haar grootmoeder, om daar aan huis te mogen
komen. Hij moest nu visites gaan maken bij Praet, en bij Grauwenhingst, en op Wittensteen,
zij zou er voor zorgen, dat hij overal aardig ontvangen werd. Hij moest er om denken dat
hij niemand tegensprak, en alles mooi vinden, maar niet onnoozel doen over de collectie
Grauwenhingst, want de neven hadden liever dat men den mond hield dan dat men onbenullige dingen zeide. En als ooit oom Gabri of een ander 't gesprek op burgemeester
Aadje bracht, dan moest Koos onmiddellijk verklaren dat hij de houding van zijn oom
allerminst had goedgekeurd.
En Koos gehoorzaamde als een gediplomeerde politiehond. Hij bekeek alles door Madjes
bril, en zij zorgde wel voor roze glazen. Als men haar thans hoorde bestonden er geen
uitnemender menschen dan de leden van haar geslacht, uitblinkend door geboorte zoowel
als door ziele-adel en goedheid des harten. Zij vond voor elk een passend adjectief`: hyr
grootmoeder bezat een sterken, vaardigen geest, Edmund Visser een buitengewone mate
van rechtschapenheid en tante Veronica kon men even gerust een heilige noemen als
nicht Aagje Verhagen. Tante josine Smits had haar bitter lot met de grootste resignatie
gedragen ; oom Gabri Grauwenhingst was een even krachtige figuur als zijn zuster, grootmama Steefje, doch zachter van inborst ; en de neven, Edmund en David, van een eruditie
zooals men slechts zelden aantreft. Oom Joris Praet was een diep in zich zelfgekeerd
man, haar moeder, Anna Praet, heel de stad ten voorbeeld in toewijding, piëteit en energie.
Terwijl, goed beschouwd, deze allen nog overtroffen werden in de beste eigenschappen
van verstand en hart door Phaantje, haar lief eenig zusje.
Koos vond het ook, en viel eerlijk in zijn hart oom Aadje af, die deze menschen zoo'n
onrecht had aangedaan. Eigenlijk bewees Madje er hem een grooten dienst mee, zij effende
den weg voor zijn voet. In den diepsten grond verheugden zich al de leden van het
slinkend geslacht : een huwelijk, een nieuw huis voor één hunner, straks misschien een
jong gezin. — Zij waren bereid om mild over aannemer Klaphek te denken. En Koos, thans
diep beschaamd dat hij eenmaal oom Aadjes schennige taal had aangehoord, opende in
vol vertrouwen zijn hart voor deze edele aanbehuwden. Toen de verloving er door was gaf
hij aan al de dames geschenken, ook aan de arme Josine, en zelfs grootmama Steefje wees
het niet van de hand. Het was goed gezien van Madje dat zij er zich thans verder niet meer
in mengde ; het sloeg ààn, over en weer, wat kon men meer wenschen. „De familie mag
Koos ", zeide Madje, „en dat is meer dan ik had durven hopen. Het is prachtig, in één
woord, dus nu hièr alles goed houden, want dat van den Haag is nog zoo zeker niet, en
je weet in geen geval hoe lang 't nog duren kan.
Zij trouwden, en de Klaphekken kwamen over. Madje had 't met groote kieschheid zóó
bestierd : niet te lang vooruit. Want Koos had zij nu in de hand, maar zijn ouders en zijn
broers en zusters niet, en deze konden mee- en tegen vallen. Maar bij het huwelijk waren
ze dan present, Pa en Moe Klaphek, Cor, een broer, en Hetty en Betty, de zusjes. Nu
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gaf Madje in vrede maar geen instructies meer uit, denkende aan de motorische krachten
ten goede van een feest. Zij kreeg gelijk, alles verliep prettig.
Het waren ook overigens glundere, onschuldige menschen, die Klaphekken. Zij zagen de
beelderige bruid, en de bloemen, zij woonden de kerkelijke plechtigheid bij en de staatsie
op 't stadhuis, zij zaten aan bij 't diner dat grootmama Visser gaf en zeiden dat Koos een
lotje uit de loterij trok. Het was moeilijk geweest om de gasten geschikt te krijgen,
want heimelijk bleef Madje bang voor de neven Grauwenhingst, zij wist niet of zij haar
schoonzusjes daar wel aan wagen durfde. „De rechte weg is de beste ", dacht de bruid,
en zij vroeg zonder omwegen of Edmund en David aardig wilden wezen, het was toch een
kleine moeite die meisjes een beetje 't hof te maken, wie was er anders voor haar als
tafelheer ? „Natuurlijk," zeiden de zoons van Grauwenhingst, „maar dat spreekt toch
vanzelf, Madje".
En Phaantje zat naast Cor, den broer. Ook Phaantje had gezegd : „natuurlijk, Madje, dat
spreekt toch vanzelf ". - Het was een korte droom, die bruidstijd, in het stadje. De iepen op de wallen hadden
jong blad, buiten, op de hofsteden, stonden op beschutte plekken de muurbloemen in
bloei, en in den tuin van Visser zongen alle vogels. De zoons van Grauwenhingst deden
wat de bruid gevraagd had, zij waren zoo hoffelijk en hupsch dat Hetty en Betty, behalve van den bruidswijn, haast dronken werden van de eer en van 't plezier. Men had
op een middag een picnic gehouden in Harperzand, het bruidspaar, de zusjes, Edmund en
David, Phaantje en Cor Klaphek. Het was dien dag lentelijk luw in de lichtgroene bos schen, Phaantje deed vroolijk mede, zij had een kleur van de zoele buitenlucht en lachte
hard toen zij vèr-springen deden, en al de haarspelden wegvlogen uit haar vlecht. Die
hing gewoon op haar rug ; de jongens moesten in 't zand de spelden gaan zoeken, en Edmund zou haar weer kappen. Hij wilde dat zij in een kuil ging zitten, en hij op den rand
achter haar, dat hij er met zijn handen bij kon. Maar inplaats van de vlecht op te steken
maakte hij stiekum ineens de strengen los, en daar zat nu Phaantje ! „Oooh, wat heb jij een
haar ", riepen Hetty en Betty, en Edmund greep erin met volle handen ; hij gooide 't naar
voren, over haar gezicht, men zag haast niets meer van de heele Phaantje, zoo lang en
zwaar was dat haar. Tenslotte rolden ze samen in den kuil, en ook daar achtervolgde Edand
mund haar, en wilde haar een poederpruik geven, met 't fijne witte zand
— En Cor Klaphek stond toe te zien hoe die Grauwenhingst, die neef, met Phaantjes haren
speelde. -------------------------------Den man had zij, het huis stond er, dat moest gemeubeld wezen en Madje had een smaak
en een kunstzin ontwikkeld welken haar Koos met vreugde, bijna met dankbaarheid
financierde. Zij zeide dat het er bij zijn ouders zoo aantrekkelijk uitzag, in hetzelfde
magazijn wilde ook zij koopen. Zij had opgemerkt dat de vertrekken harer schoonouders
blonken van verschheid ; zelfs boven op de logeerkamer stond niet één stukje uit den
goeden ouden tijd, toen Vader Klaphek een bekwaam en nijver handwerksman was, die
evenmin de schrijnwerkerskunst van anderen lustte als een bekwame echte keukenmeid
het eten lust dat zij zelf niet heeft gekookt. „Eerst prijs ik alles wat daar staat," dacht
Madje, „en dan zeg ik dat wij ons wat eenvoudiger inrichten omdat we pas beginnen.
...
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Want ze moeten niet schrikken, en meenen dat ik op geen geld zie. En dan ga ik met
Koosje in die mooie winkel kiezen, dan neem ik toch net wat ik hebben wil."
Zoo nam dan Madje, ginds in de groote stad, net wat zij hebben wilde ; dat was alles
zoo eenvoudig, en duur, en zoo verrukkelijk van dessin en tint dat Koos in deze omgeving
nog stiller van eerbied werd dan hij sinds zijn liefde voor Madje ontvlamde al was geweest. 't Was opmerkelijk hoe de flinke stem van Koos, gewend om op 't karwei te
spreken in de buitenlucht, een soort binnenhuisklank kreeg, en ook over 't geheel veel
minder dan vroeger werd gehoord. En toch was Madje geen rammel, die een man plat
praat, integendeel zij vormde haar weloverwogen zinnen met een gemakkelijke cadans,
waar de partner ieder oogenblik in kan springen, gelijk een meisje in de luchtige zweepende
lange bocht van het springtouw. Bij haar familie betrok zij hem dadelijk in 't discours,
en zond hem er ook wel alleen op uit, om wat te dammen of te schaken bij Praet of bij
Grauwenhingst. Koos Klaphek had in 't begin gemeend dat hij ook met den notaris, den
dokter en 't schoolhoofd schaken zou. Maar daar kwam niets van in, de dokter was een
rauwe kerel, zeide Madje, die soms táál uitsloeg en de notaris was Katholiek. Het hoofd
van de school ? Nee, dat ging niet, dat werd nooit gedaan. 't Was hier in de stad nogal
streng afgepaald, Madje moest 't toegeven, altemaal kringetjes, naast en boven mekaar,
luchtdicht gesloten. In een groote stad was men zeker vrijer.
Koos had dat niet zoo goed begrepen : altemaal kringetjes, naast en boven mekaar, was
hij nu nààst het schoolhoofd, of er boven ? Het speet hem dat hij niet meer met meester
Bunt schaken mocht, die was een fijne speler en een prettige kerel in den omgang. Madje
had ook van scheele oogen gesproken, maar hij, Koos, had in 't gezin van Bunt veel vriend
genoten, gaf dat dan geen scheele oogen, als hij er nooit meer over den drempel-schap
kwam ? Maar Madje suste, en weerde af ; het was een heele kunst om 't Koos duidelijk
te maken, want zij had zichzelf de gelofte gedaan om tegenover haar man nooit dat ééne
kwetsende woord uit te spreken. Doch met knap paraphraseeren komt men een heel
eind. En dan, het was geheel bijkomstig of Koos woordelijk vernam waarom Madje er
hem niet heen wilde hebben. Het feit dat zij niet w i I d e was genoeg. Als iemand zijn
hak tusschen de deur zet is zijn bedoeling ook zonder verbale motiveering te verstaan.
-- Maar Koos had zijn Madje, zijn vrouwtje, wat taalde hij naar gezelschap ! Hij raakte er
aan gewend om 's avonds een paar kranten uit te spellen, en viel dan soms in een kort
slaapje, zijn dag was lang. Als hij met een schokje en een kleine rilling zijn oogen weer
opendeed, zag hij Madje ineens niet meer in de kamer. Zij was uitgegaan om haar
familie te bezoeken. Maar nooit lang bleef Koos eenzaam, met een uurtje, vijf kwartier,
was zij weer terug. Nooit nog had Madje zooveel aanhankelijkheid jegens de haren betoond als thans. „'t Is mijn eigen lieve moeder, Koos," zeide zij met zachte stem, „en mijn
eenig zusje. En je begrijpt de leege plek bij grootmama. Gun ze het maar, jij en ik, wij
tweeën, zijn altijd samen."
De zaak was : Madje had niet gedacht dat een dagelijks wederkeerend aannemersdiscours
haar zoo schuw vervelen zou. En Koos leefde in zijn werk. Madje kreeg de kriebel als hij
met teekeningen aankwam en haar oordeel vroeg ; zij woonde goed, wat kon 't haar
schelen hoe de huizen van andere menschen werden, die moesten zelf weten waar ze
187

introkken. Zij versmoorde nog juist het tweede gedeelte van een snauw in haar mond -het voorstuk was er al uit — toen Koos haar een keer argeloos vertelde, dat zijn vader
alles vooraf met zijn moeder besprak, ze had reuzeverstand van 't vak, ze was zelf de
dochter van een timmerman. Dat de plannen meestal zoo goed uitvielen, en Va zooveel
verdiend had, dat kwam omdat Moe er zoo'n kijk op had, en Va altijd ten beste raadde.
„Hij wil dat zeker ook van mij," dacht Madje ontzet, „wat ben ik met hem begonnen !"
Maar zij was een redelijke vrouw. Zij vond het bepaald onlief van zich zelf dat zij haar
man nu al beu was, en besloot er tegen in te gaan. „Hoor es," zeide Madje, ,,ik heb geen
kat in den zak gekocht, ik kon 't weten, de eerste keer praatte hij al net zoo. Ik moet
niet 't onmogelijke willen. Hij is vlijtig en energiek, en we komen vooruit. De familie mag
't nooit vermoeden, wat zou ik 'n figuur slaan. Laat ik 't liever maar aanhooren, en zeggen
dat 't vak móói is. Koos heeft veel goeds, hij is dankbaar en bescheiden, en aardig tegen
mij, nee, ik moet het zien te harden. Als we later in den Haag wonen krijg ik vriendinnen en hij komt overal in, dat encourageer ik dan wel. En we gaan ook veel uit, naar
de schouwburg of naar concerten, daar wordt niet gepraat, en om te zien is hij netjes ".
...... Nu droomde Madje alweer, maar toch niet meer zoo vlottend-vrij als in haar jonge meisjestijd ; de grenzen van droomenland waren zeer wezenlijk ingekrompen. Er was
teekening in haar toekomst gekomen, maar 't was de vraag of deze haar aanstond. Als
een meisje vroeger haar knoopen telde : Edelman- bedelman-dokter - pastoor -Koningminister-sergeant- majoor, dan toonde het lot een zekere neiging om op één, drie, en zes
te vallen, omdat Koningen slechts met Koninginnen, en pastoors in 't geheel niet huwen,
terwijl de bedelstaf en de lagere militaire rangen buiten beschouwing blijven. Zoo had
ook Madje veel maats afgeteld. Doch thans was haar zelfs de bekoring der dobberende kansen
vergaan. Het verschiet was niet eens wazig meer, zij stond voor een concreet gegeven.
Wanneer zij in den Haag kwam, dan kwam zij daar als de vrouw van een rijken aannemer.
Er waren dagen dat Madje zich angstig afvroeg : „ben ik dan tenslotte niet nog maar beter
hier ? Als 't mij daar eens tegenvalt...... als wij overal ons hoofd eens stooten? Hier weet
tenminste ieder wie de Vissers zijn. Maar ginds zegt dat geen mensch wat. En als ik mij
dan teleurgesteld en ongelukkig voel ...... dan zal Koos mij nag meer irriteeren".
Zij deed thans haar uiterste best om beleefd te blijven, en snauwde hem niet af dan bij
hooge uitzondering. Hij verteederde haar soms ook wel, hij was zoo innig goed voor
haar; als Madje maar tevreden was, dan keek Koos al blij. „Als er maar eenmaal kinderen
zijn," dacht Madje, „dan komt er veel van zelf terecht, dan heb ik mijn maintien, en ben ik
niet zoo kribbig meer. Dan vragen Mama en Grootmama natuurlijk of ik veel met ze
kom. Ik zal ze lief kleeden. Dat is toch ook niet niets : ik heb geld om handen, zoo veel
ik wil, en Koos bedankt mij nog dat hij 't mij geven mag."
......Geld om handen, dat was voor Madje een groot ding. Maar zij gaf 't volstrekt niet
roekeloos uit. Zij was luxueus, doch in 't minst niet verkwistend, daar was zij veel te omzichtig voor. Zij genoot van iets dat zij koopen kon, en kocht het niet : veel van Madjes
rijkdom was belegd in droomen, en als wensch gestabiliseerd, even voordeelig als
secuur.
Spoedig wachtte metterdaad het moederschap Madje, zij was daarover oprecht verheugd.
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Zij wist dat zij er de familie zeer blij mee maakte, ja zelfs bepaald aan zich verplichtte, nu,
dat zoo lange jaren het geboortecijfer op nul had gestaan. Thans was het háár verdienste
dat de oude voornamen bewaard bleven, en ook de familienaam, welke gemakkelijk toegevoegd kon worden ; zij besloot onmiddellijk dat haar zoon of dochter Visser Klaphek
heeten zou, en meende dat in 't oor der burgerij de bekende klank het op den duur van
de onbekende winnen zou. Er openden zich vooruitzichten : van nu voortaan was haar
weeldebezit van twee dienstboden tegenover het eenige Jeroentje harer moeder beter
verantwoord, persoonlijk voorzag zij aangename afleidingen lichte, aantrekkelijke bezigheid, terwijl zij de minder prettige karweitjes, zooals 's nachts optrekken, natuurlijk aan
de meid zou overlaten. En eindelijk werd er in haar gemoed een onbestemd plichtsgevoel
bevredigd, alsof zij Koos op afbetaling had gekocht, en nu niet in gebreke bleef om prompt
op tijd de termijn te storten. Maar Madje overtrof zich zelf nog verre in verdienste jegens
haar geslacht en haar man, want zij schonk niet aan één, maar aan twéé jongetjes het leven.
Die doopte de dominee : David en Meylof.
De oude Klaphek heette Bertus en was naamziek. Madjes echtgenoot keek er een oogen.
blik sip van, maar wilde niet zeggen dat hij Meylof vreemd vond klinken. Wat Madje
deed was goed in zijn oogen, zooals zij de kinderen noemde, kleedde en te eten gaf, zoo
behoorde het te wezen. „De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen ", herhaalde
Koos voor zich zelf wanneer hij, na gedaan werk, zijn kostelijke woning in den fraaien
tuin naderde. En hij begreep in 't geheel niet waarom hij niettemin 's avonds in de kamer
zoo neerslachtig was, noch waarom de herinnering aan zijn eenvoudig thuis hem somber
maakte, als hij dacht aan zijn kinderjaren, toen zijn vader nog timmerman was en samen
met zijn moeder om dezen tijd monsterplankjes zat te bekijken in het keukentje. Hij
meende soms dat 't door vermoeidheid kwam, en stelde zijn vrouw dan voor om 't niet
te laat te maken.
Daar was Madje altijd voor te vinden. Alles wat den avond kon opkorten greep zij
aan. Een uurtje uit, een uurtje bezoek, een uurtje eer naar bed. „jij moet er zoo vroeg
uit, zeide zij," „als we verstandig waren dan gingen we met de kippen op stok, net als de
boeren."
Het was een lust om de mooie Madje Visser met haar zoontjes te zien, het leken prinsjes,
wie vergaf haar niet gaarne dat zij er een weinig mee pronkte. Zij liep bijna dagelijks in
de Putterstraat aan, en zeide op een keer tot Anna Praet dat men zelf eerst moeder
moet wezen om te kunnen beseffen wat een moeder is. Maar de nuchtere Anna keek
haar zóó gek aan, en zei zóó rondborstig : „Kind, wat zeg je dat mal ", dat Madje een fijn
kleurtje kreeg, en zich voor een herhaling wachtte, inziende dat zij hier Koos niet vóór
had. Doch Anna's openhartigheid bedierf de stemming niet, integendeel, die werd steeds
beter, naarmate Madje zich voor haar moeder en haar zuster vriendelijker betoonde. Zij
was veel te behoedzaam, en te zuinig, ook op ideëele goederen, om de schatten van grootmoederlijke en tantel i j ke liefde, welke hier voor Meylof en David je opgetast lagen, te
miskennen of te verwaarloozen, alsmede het kapitaal aan rust, steun en gemak voor haar
zelf; Phaantje mocht op de kleintjes passen zoo veel zij maar wilde. Zij vroeg haar zuster
ook veel bij zich aan huis ; niemand had gedacht dat die strakke Stephanie zoo leuk met
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kinderen spelen kon. „Jij hebt er zeldzaam slag van," zeide Madje goedgunstig, „meer
dan menige juffrouw. En dat is zoo heerlijk, jou hoef ik nooit te controleeren, al die
kleine zorgjes vergeet jij niet". En als blijk van volkomen vertrouwen ging Madje
er makkelijk bij zitten, en verzocht aan Phaantje om thee te schenken. ,,Ik heb Meylof
nu op schoot ", zeide zij, en ten bewijze dat zij niet op kon staan, knuffelde zij het kindje,
geheel in haar moederweelde verzonken, zoodat zij er niets van merkte wat er om haar
heen gebeurde.
Zoo zag zij dus ook haar zusters groote oogen niet, noch den trek om haar mond. Of toch
wet ? Dat viel niet uit te maken, en 't deed er weinig toe. Madje kon met smaak in een
dikken boterham happen, ook als een hongerige toekeek. Juist dan.
Vóór 't eten ging Phaantje weer naar de Putterstraat terug, of Madje naar de echtelijke
woning, zij liet Koos nooit alleen aan tafel gaan. Het dagelijks bestellen en bedenken van
de pot vormde Madjes zwaarste geestelijke inspanning, zoowel als haar geliefkoosde
bezigheid. Waar Koos Klaphek zich over beklagen kon, niet over een leege maag,
want Madje voedde haar man alsof hij de tering moest overeten. De lekkerste vleezen en
visschen, of wild en gevogelte naar 't seizoen, kwamen op den disch, gebraden of gestoofd,
in een milden overvloed van de beste boter. Madje had van den aanvang af bescheidenlijk
te kennen gegeven dat zij gaarne aan tafel een glas goeden rooden wijn dronk ; het duurde
niet lang of zij knapten samen iederen middag een fleschje ; geen wonder dat Madje na 't
dessert en de koffie rusten wilde. „Ik ga een oogenblikje liggen, lieve Koos," zeide zij, ,,en
jij gaat zeker je kranten lezen. Ik ben weer bij je met de thee. ik ga niet meer uit vanavond, ik ben vandaag prettig lang bij Mama en oom Jo en Phaantje geweest ". — Maar
onder zeil ging Madje niet, om haar slaap voor straks te sparen. Zij was betrekkelijk vlug
weer beneden, voor de couranten opgevouwen waren en Koos zich tot een praatje schikken
kon ; zij nam ze terstond in handen zoodat zijn lezen in haar lezen onmerkbaar vergleed.
Als zij met de couranten klaar was begon zij te geeuwen. Indien men Madjes geeuwen
graphisch had kunnen opnemen, dan had men eerst stippen en spikkels aanschouwd, daarna
een arceering, vervolgens bepaald blokken, welker frequentie voortdurend toenam, totdat er in Madjes gapen geen gaping meer bestond. Zoo ontzettend gaapte zij, dat zij zelfs
tegenover Koos zich verplicht voelde tot een verontschuldiging. „ik ben saai gezelschap
voor je, lieve Koos, maar dat vroege wakker worden maakt mij zoo. Ja, ik weet wel, Ik
hoef niet gelijk met jou op te staan. Maar mijn slaap is dan weg. En het wreekt zich
overdag. En even zoo'n hazenslaapje, na de koffie of na 't eten, dat staat toch niet met goede
nachtrust gelijk. Kom Koos, we zitten hier gezellig samen, dat is waar. Maar mijn oogen
vallen dicht."
Zoo gingen dan Madje en Koos Klaphek al vroeger en vroeger naar bed. Madjes spraak
werd al iets onduidelijker wanneer zij met haar gezicht boven de sprei stond, werd onverstaanbaar onder 't uitkleeden, en verstomde als haar oor het kussen raakte. Zoo bijtijds
gingen zij de rust in en zoo diep en verkwikkend was deze, dat Koos bij wijlen den wekker
nog voorkwam. Dan lag hij monter en verfrischt uit te kijken, daar zeilden de wolken
aan den hemel en de morgenwind stond dapper op het raam. Hij verlangde er naar om
buiten te komen, op zijn fiets te stappen, stevig door te rijden, den klinkerweg langs,
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met hier en daar een fiksen trap over de kuilen heen. Hij verlangde al weer naar zijn werk,
de bedrijvigheid van 't volk, en de knusse keet, waar hij om twaalf uur zijn boterhammen
opat. Hij verlangde naar de kleur en de lucht en de materie van dakpannen, verglaasd
en onverglaasd, van baksteen en timmerhout en versche verf. Hij wilde ook aan den
anderen kant van de provinciale hoofdstad bouwen, dan zou hij in tijden niet thuis zijn,
alleen den Zondag. Hij vroeg zich af of hij bij de week zou kunnen zien dat de jongetjes
groeiden.
Hij stoorde het nog kalm voortduttende Madje maar niet, stond op en ging zijn kindertjes
een voorzichtig zoentje brengen. Hij ontbeet, haastig en smakelijk, want ook de meid
zorgde goed. Hij dacht aan den lieven langen dag welke vóór hem lag, aan zijn nieuwe
teeken i ngen, aan dekking met riet en aan eerste hypotheken. Elk gevoel van druk en
verslagenheid was hij nu kwijt. De zon stond nog niet hoog, maar zij rees, rees...... en
't werd in de lucht gaandeweg milder. Als de zon ook dezen dag gedaald zou zijn, moest
hij weer thuiskomen, en 't was donker en kil......
Maar welke flinke man denkt daar nu aan, zoo lang al vooruit ? Aan een donkeren, killen
avond, aan leegte en teleurstelling...... als hij in de vroegte naar zijn werk fietst 1
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G. ACHTERBERG

OVER EEN LEVEN

Over een leven, wee rstan d l oos,
houd ik mijn leden opgericht;
het graf ligt dicht,
waarin Ik mij den dood verkoos,
omdat, wanneer de vlam zich richt,
Ik hier moet zijn en ademloos
moet ondergaan de sterrenhoos,
neerslaand in mij tot een gedicht.
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... ,

G. ACHTERBERG

LAAT MIJ....

Laat mij u tot een lied herleiden,
dat er in zal geborgen zijn,
uw nameloos verblijden,
opdat het zal voorhanden zijn
als ik niet meer kan onderscheiden
wie ik tusschen de menschen ben.
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G. ACHTERBERG

LAAT I K U LANGZAAM....

Laat ik u langzaam, ongewelddadig ontdoen van duisternis,
nu uw verleden verloren is,
waaruit geen naam meer welt.
En zij voor uw vege mond gesteld,
pril van den dood, dit naakte lied,
en zing, want anders is u niet
gegeven — en wordt niet ontsteld
voor de komende tweede duisternis.
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G. ACHTERBERG

WIJ MOETEN SLAPEN

Wij moeten slapen en ook deze nacht ontwijken :
in ons is geen geheim meer over om te vergelijken
hoe nu de maan bloeit boven dood en leven :
Ik zie de naden op de bodem van mijn leven.
En hierop is dit eenzaam lied geschreven :
Wij moeten slapen en ook deze nacht ontwijken,
om niet aan eigen wanhoop te bezwijken.

195

ROEL HOUWINK

HERINNERINGEN AAN
SLAUERHOFF

Herinneringen aan Slauerhoff kunnen geen herinneringen zijn aan „den mensch" of aan
„den dichter", want deze beiden waren bij hem in geen enkel opzicht te scheiden ; zij
kunnen slechts herinneringen zijn aan „Slau", deze even wonderlijke als trouwe kameraad,
die leefde gelijk hij dichtte en dichtte gelijk hij leefde, en van wien niemand begrijpen
kon, dat hij te Leeuwarden als behangerszoon geboren werd.
Van Wessem, toentertijd (1921) redacteur van „Het Getij ", was het, die Slauerhoff „ontdekte" en mij met hem in aanraking bracht. Het gevolg van onze kennismaking op één
der avant-garde bijeenkomsten te Amsterdam, waar allerhande conspiraties werden gesmeed tegen „het wettig gezag" in de Nederlandsche letteren, was, dat hij mij een bundeltje manuscripten ter hand stelde met het verzoek daar een oordeel over te willen geven.
De taak bleek moeilijker te volbrengen dan zij er op het eerste gezicht uitzag. Want
niet alleen was het handschrift van „Slau" abominabel, maar er waren zooveel „varianten"
en „verbeteringen" aan de verzen toegevoegd, dat de ontraadseling van elk gedicht meer
inspanning vorderde dan een kruiswoordpuzzie. lntusschen was dit werk een goede
vóór-oefening voor hetgeen mij later wachtte, toen Marsman en mij de eer te beurt viel
Slauerhoff's eersten bundel „Archipel" tezamen te stellen, waartoe ons een „baaltje"
kopy gewerd, bestaande uit deels geschreven, deels getikte -- maar Slauerhoff hanteerde
de schrijfmachine zoo mogelijk met nog grooter virtuoze nonchalance dan de pen ! —
gedichten en gedicht-fragmenten, vergezeld van de noodige varianten en tweede en derde
lezingen.
Ettelijke dagen bracht ik zoek op het ordenen en ontcijferen der kopy, waarna ik er een
bloemlezing uit samenstelde, die ik in een dictaat-cahier overschreef -- het zullen ongeveer een dertigtal gedichten zijn geweest — en meenam naar Marsman, die mij juist
uitgenoodigd had bij hem in Noordwijk, waar hij, in verband met zijn juridische studie
aan de universiteit te Leiden, tijdelijk verblijf hield, te komen logeeren. Marsman stond
in dien tijd nog in geenerlei positieve relatie met de Jongeren-beweging, die zich om „Het
Getij" groepeerde. Albert Verwey had in de laatste jaargang van „De Beweging" een
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aantal „expressionistische" verzen van Marsman gepubliceerd, een feit, dat getuigt van
Verwey's scherp poëtisch inzicht, want in deze gedichten was de kern van Marsmans
dichterschap reeds ten volle aanwezig, doch „de Getijers" moesten van Marsmans poëzie
aanvankelijk niets hebben, getuige deze van Kelk afkomstige limmerick :
„Er was eens een dichter H. Marsman,
daar kreeg Het Getij menig vars van,
maar ze vonden 't niet mooi,
't was van Dada-allooi,
daarom keek hij de redactie heel barsch 'an."
De confrontatie van Marsman met Slauerhoffs poëzie verliep echter veel minder vlot
dan ik verwacht had. Marsman had groote bezwaren en het heeft eenigen tijd geduurd,
eer hij erin slaagde zich heen te zetten over Slauerhoffs vaak moedwillige slordigheid ten
opzichte van den versvorm ; iets wat overigens heel goed begrijpelijk is, wanneer men
bedenkt, dat Marsman zelf in die dagen juist begonnen was te zoeken naar een voor den
dichter begaanbaren weg uit den chaos van het oer-beeld en de oer-klank, waarin de poëzie
in de na-oorlogsche jaren dreigde ten onder te gaan en dus extra op zijn hoede was voor
alle symptomen, die den chaotischen toestand leken te bestendigen.
Zoodra Marsman echter tot evenwichtiger oordeelen in staat was, zag hij in, dat de „nonchalance" van Slauerhoff geen tijdsverschijnsel was, maar een persoonlijke, aan zijn poëzie
onverbiddelijk inhaerente trek, die niet voortkwam uit onvermogen of uit de zucht
om te experimenteeren, maar die behoorde bij de wezensontplooi ï ng van den dichter
zelf. Slauerhoff verdroeg de ongeschonden schoonheid niet in zijn werk, omdat haar beeld
zoo fel in zijn ziel brandde. Aan dit beeld heeft hij telkens weer zichzelf, d.i. zijn leven
èn zijn werk (want nogmaals : zij waren volkomen één in hem), ten offer gebracht.
Van Wessem vertelt in zijn persoonlijke herinneringen, opgenomen in ,,In memoriam
J. Slauerhoff" (blz. 40 e.v.), eenige treffende staaltjes van dit „masochisme ", dat zich echter
volstrekt niet beperkte tot het aesthetische, maar dat hem ook in den omgang met zijn
vrienden vaak allerlei moeilijkheden bezorgd heeft. Wee dengeen, die hem al te nadrukkelijk — met hoeveel goede bedoelingen ook, want er lag menigmaal een somberheid over
hem, die als het ware tot dergelijke betuigingen uitlokte ! — van zijn genegenheid jegens
hem deed blijken, hij zou terstond al het mogelijke doen om zich deze genegenheid......
o n waardig te betoonen, uit vrees, dat men van hem „te hoog" denken zou, die zelf maar
al te goed wist, hoeveel afgrondelijke duisternis er lag tusschen zich en het beeld.
Dit joeg hem telkens weer de eenzaamheid in en zijn vrienden stonden machteloos hier
tegenover. Zij konden niet beter doen dan geduldig wachten tot „de bui" weggedreven
was. Niet voor niets woonde Slauerhoff op een niet dan na eenige gymnastische oefeningen
te bereiken zolderkamertje aan de Bloemgracht te Amsterdam gedurende een deel van
zijn studentenjaren en niet voor niets waren „les poètes maudits" zijn uitverkoren gezellen in dien tijd.
Ook zijn angst voor alle „official iteit" met betrekking tot zijn werk staat met deze
karaktertrek in verband. „Schrijf niet te deftig over Arch(ipel)", schrijft hij na het ver
bundel uit Parijs. Hij wil geen „dichter" met een „naam" zijn en hij-schijnevad
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zal er zich zijn heele leven tegen blijven verzetten, ingelijfd te worden bij een groep. Hij
moet vrij zijn, omdat hij gebonden is, „gebeeldhouwd voor den boeg" van het schip, dat
vaart over de wereldstroomen. Hij „is" als dichter niets noch als mensch, maar hij is degeen,
die gaan moet, waar het schip heen drijft :
„Liefkoozingen van alle golven schuimen
Over mijn borst en bevlekken mij niet".
Maar daar is ook het andere :
„'k Lig met mijn romp in 't vuile dok verankerd
En duld de lading van smaad'lijke vracht".
En hiermee raken wij de kern van Slauerhoffs dichterschap : hij was geen „litterator ".
Hij leed weerloos aan het leven, omdat hij wist, dat de mensch niet voor engel deugt,
al stijgt telkens opnieuw „de roes der reine hemeldriften" in hem op. Zijn gedichten
waren geen fort, waarachter hij zich verschanste. Als mensch was hij uitgeleverd aan zijn
scheppingsdrift en als dichter was hij uitgeleverd aan zijn mensch -zijn. Tusschen beide
polen beweegt zich zijn leven en zijn werk. En dit verklaart al het „onverklaarbare" in
zijn houding tegenover de menschen, waarmede hij in aanraking kwam en het legt bloot
de oorzaken van de „onevenwichtigheid" en „slordigheid" in zijn poëzie. Hij mocht zijn
liefde niet verankeren en hij mocht zich ook niet bedwelmen aan het klassieke schoon,
dat tot „blijven" noopt. Altijd moest hij zeilklaar zijn, tot het einde toe, toen het boegbeeld vermolmd was, ingevreten door het zeewater en door den storm verminkt.
Het „organisch" karakter van Slauerhoffs dichterschap blijkt duidelijk uit een brief van
18/1-'23 uit Leeuwarden, waarin hij schrijft : ,........en dan weer de kliniek en examen
in Juli, als 't gebeurt. Ik ben nog niet zeer geneigd. Want weer in een vruchtbare periode
gekomen, die ik liever vanzelf wil laten eindigen, niet gedwongen door medische arbeid ".
Onvoorwaardelijk liet hij het dichten in zich zijn gang gaan en zoo kon het dan ook gebeuren, dat zijn anatomie-dictaten met allerlei gedichten en versfragmenten verlucht
werden. Als Slauerhoff moest, schreef hij, waar, waarop en onder welke omstandigheden
kwam er niet op aan.
Hoe deze ,,vrij-geest" zich gevoeld heeft tijdens zijn schooljaren, blijkt uit denzelfden
brief. Er is daar sprake van het gedicht „Middag" van Hendrik de Vries uit den bundel
„Vlam rood", waarvan ik in een recensie een analyse had gegeven en dat Scharten in een
kritiek, zooals Slauerhoff mededeelde, kwalificeerde als een terugkeer tot de Tachtigerhad bij hem de
poëzie. Het vers met zijn gesaccadeerden inzet : „Hek. Grindveld
herinnering aan zijn schooltijd wakker geroepen. „Deze (woorden) geven, gecombineerd,
iets n a a k t s, opens, dat de hitte a.h.w. uitnoodigt er op te blakeren. Dan zijn deze
localiteiten 's morgens in de koelte, 's avonds en 's nachts in de schemer weinig indrukwekkend. Maar kunnen in middaggloed en wit licht een h e I zijn. Dan hebben de meeste
scholen dit bij hun folterhokken en ieder onzer heeft daar vele jaren dagelijks vrij-kwartieren
doorzweet". Dit „ieder onzer" is typisch Slauerhoff; ondanks zijn „eenzaamheid ", waarheen hij vaak vluchtte, als men hem -- hoe schuw was hij ook later nog, wanneer men hem
goed had leeren kennen ! — te na kwam, voelde hij allerminst „individualistisch ". Daar"......
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om was hij ook zoon goed en trouw kameraad. Wie eenmaal zijn vriendschap verworven
had, dien bleef hij trouw, wat er later ook gebeurde. Tien jaar van leven en denken in
welhaast volkomen tegengestelde richting vielen weg, toen ik hem in '35 voor het laatst
ontmoette. Hij vroeg mij, of ik nog altijd voor de Protestanten bond preekte en Ik vroeg
hem, of hij nog altijd in de Nieuwe Arnhemsche Courant schreef. Toen waren wij „afgereageerd".
In een omstreeks dienzelfden tijd geschreven brief snijdt Slauerhoff het probleem der
moderniteit aan, dat toen „een brandende kwestie" heette. Naar aanleiding van een
„Triptiek" van Marsman in „De Nieuwe Kroniek" merkt hij op : „Ik vond het zeer goed
behalve het laatste, llle. Bovendien vind ik de archaïsche titel niet goed boven iets hypermoderns. Dit illustreert weer de dubbel- en halfheid van nu, vind ik. Wat is „modern" ?
Een qualiteit ? Ja. Niet-„modern” een achteraan- en tekortkoming ? Ik wou wel eens weten,
hoe jij daarover denkt. Het zou mij een voorlichting zijn, hoewel ik geloof nooit zoo heel
„modern" te zullen worden, me daarvoor ook niet wil of mag inspannen ".
Ook uit deze zinsnede blijkt weer, hoe sterk Slauerhoff (de „slordige" dichter !) zijn
dichterlijke verantwoordelijkheid voelt. Intuïtief beseft hij het gevaar, dat er in het
„modern-zijn" gelegen is, wanneer het tot een aesthetisch principe wordt.
28-1-22 schrijft hij : „Met het concrete van mijn beroep kom ik nu spoedig meer dan mij
lief is in aanraking. Tot Juli ben ik co-assistent in de verschillende klinieken, vaste tijden,
9 uur er zijn, dag aan dag ; dat wordt wat. En dan voor de vacantie weer examen". Het
verbaast hem, dat zijn vrienden „Pastorale" (Archipel, blz. 18) één van zijn beste gedichten
vinden. „'t Is m.i. niet zoo", zegt hij. „Wèl het aardigste te lezen misschien ". En hij voegt
er aan toe : „Gelukkig voor mij, dat je techniek niet adoreert. Anders...... stuurde ik
niets ". Deze uitlating wijst er op, dat zich toen reeds de legende begon te vormen (die
later nog meermalen opgeld heeft gedaan) dat Slauerhoff geen gave verzen schrijven kon.
De opmerking is precies even dwaas als zou men El Greco ervan beschuldigen, dat hij
geen natuurlijk geproportioneerde menschen schilderen kon. Slauerhoff „kon" wel gave
verzen schrijven, maar hij wilde of liever : hij mocht niet, omdat „de gave vorm" voor hem
een verraad beteekende aan de macht, die hem tot scheppen drong. Het Kaïns-teeken,
zoo zou men het kunnen noemen, mocht aan zijn poëzie niet ontbreken en hij bezat
geen ander middel dit tot uitdrukking te brengen dan door zijn verzen nimmer volkomen
te laten u itkristal l izeeren.
In de laatste helft van Februari '22 was Slauerhoff enkele dagen de gast van mijn ouders.
Daar hij op Bloemgracht 38 vrijwel een kluizenaarsbestaan leidde, afgezien natuurlijk van
de invasies zijner vrienden, en hij zeer slecht voor zichzelf wist te zorgen, kwam hij in
een weinig florissante conditie aan. Wat hij zelf nooit zou uitspreken, zag de intuitieve
blik van een moeder : deze stugge, schuwe, uit zijn krachten gegroeide jongen had maar
één ding noodig : hartelijke liefde. En die gaf zij hem zonder eenige nadrukkelijkheid.
Zoo kon het wonderlijke gebeuren : Slauerhoff voelde zich thuis in een a m b t e n a a r sgezin — want „ambtenaar" was voor hem zooiets als een burger in het kwadraat en hoe
Slauerhoff over burgers dacht, moet men nog maar eens vragen aan de „burgers", die
met hem bij ongeluk in aanraking gekomen zijn !
De logeerpartij had een dubbel resultaat : een fantastisch-omvangrijke bouquet bloemen
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voor mijn moeder, die i k echter overhandigen moest, en voor Slauerhoff een reprimande
van den chef de clinique, daar hij in diens bijzijn ten gevolge van het goede leven met
zijn hoofd op den rand van het bed van een patiënt in slaap gevallen was. „Even maar,
natuurlijk", voegt hij eraan toe in zijn brief van 27 Februari, waarin hij dit gedenkwaardige
feit vermeldt. „Maar 't effect was volkomen. Gelukkig werd het in gemoede opgenomen ".
En dan volgt er lakoniek : „Door groote ijver kon ik ze ook niet verzoenen ". lntusschen
heeft Slauerhoff, die een uitstekend hoofd had, zijn medische studie, voor de buitenwereld
„spelenderwijs ", in den normalen tijd volbracht.
In een brief van 1 Maart van hetzelfde jaar, waaraan een discussie over Schnitzlers „Bertha
Garlan" en diens dramatiek voorafging, beantwoordt hij mijn vraag, of hij zelf wel eens
over schrijven voor het tooneel heeft gedacht, aldus : „wat het „mijne" aangaat, ik geloof het niet. 't Zou natuurlijk prachtig zijn, maar als Ik proza schrijf wordt het slechte
taal en als ik verzen schrijf, vergeet ik de handeling en verlies mij in woordenspel en
funambulesque aardigheden. Onoplosbaar dilemma. Als je mijn embryo's op dit gebied
eens doorzien wilt, is 't mij heel welkom. Maar 't zou krachtsverspilling zijn in een richting
verder te gaan, die mij „niet ligt ". Besef dus je verantwoordelijkheid ".
Hoe goed Slauerhoff zijn e i g e n verantwoordelijkheid in dezen besefte, blijkt uit het
bovenstaande duidelijk. Hij heeft niets van den dichter, die per inval dicht. Behoudens
perioden van onvruchtbaarheid, die elk dichterschap kent, is het alles bij hem voort
beweging ; een beweging, die hij leiden moet.
-dureni
Uit denzelfden brief blijkt, dat ook mij, ondanks het boven geciteerd testimonium : geen
aanbidder der techniek te zijn, Slauerhoffs slordigheid nog wel eens dwars zat. Hij schrijft
tenminste :
,,......Maar die slordigheid is een deel van me, overal in...... In stukken als „Vliegende
Hollander" vind ik het géén bezwaar, onbeholpenheid wel natuurlijk."
Slauerhoff voelde zelf heel scherp het verschil tusschen het „slordige" en het „onbeholpene" in zijn verzen. Vooral in de beginperiode van zijn werk, ofschoon het zich in
technisch opzicht niet opvallend sterk ontwikkeld heeft, was het voor de vrienden niet
altijd even gemakkelijk zich dit onderscheid duidelijk te maken. Zoo botsten de waar
dichter en zijn kritici nog wel eens en in den regel was, zooals later-deringva
bleek, het gelijk aan Slauerhoffs kant. Zijn poëzie spot nu eenmaal — uit een wezensnoodzaak ! -- met alle aesthetische wetmatigheid. Dat een en ander groote, zoo niet onoverkomelijke, moeilijkheden bereiden zal aan de commissie, die een keur-uitgave van
zijn verzamelde werken tot stand hoopt te brengen, behoeft nauwelijks te worden opgemerkt. Een „gaaf" vers heeft Slauerhoff niet geschreven en als hij het schreef, was het
een slecht vers ; een „spel ", waarin hij zich niet gegeven had.
Nog een enkele opmerking over Slauerhoffs litteraire intuïtie naar aanleiding van zijn
„reactie" in den zelfden brief op Apollinaire (ik zond hem „Alcools" ter lezing). Hij
schrijft : „Apollinaire vind ik raar, alleen kleine dingetjes grepen mij aan. Kun je mij
ook een sleutel geven ?" Maar Slauerhoff had geen sleutel noodig. Hij had dien zelf
al gevonden in zijn eigen apodictisch oordeel. Want bij Apollinaire is het zoo, dat er veel
tam-tam om deze „kleine dingetjes" heen is, maar dat het ook den dichter zeer klaarblijkelijk uiteindelijk om die enkele kristallen gaat. Iets dergelijks zou Slauerhoff waar200

schijnlijk zeggen over het werk van Paul van Ostayen en hij zou met feilloos „instinct"
het sublieme gescheiden hebben van de slakken, die het omhulden.
Een brief van 10 April, waarin hij schrijft over de voorloopige ontoonbaarheid van zijn
nieuwe werk, werpt licht op de wijze, waarop Slauerhoff werkte, een methode, die
niet altijd ongevaarlijk voor de zuiverheid van den eindstaat zijner gedichten was.
Misschien is het beeld der vulkanische eruptie in dit verband het best op zijn plaats. Zijn
verzen ontstonden onder den hoogdruk van een eruptieve kracht en veroorzaakten
poëtische „lavavelden ". In het gunstigste geval -- hier moeten wij de vergelijking weer
in den steek laten — was zoo'n „lavaveld" een gedicht ; maar ook gebeurde het vaak,
dat het gedicht in duizend scherven onder de vreemdste en grilligste gesteentebrokken
verstrooid lag en dan begon het zoo uiterst moeilijk en gevaarlijk werk der varianten
en verbeteringen, waarbij, naar de praktijk leert, niet alleen veelal de krammen zichtbaar blijven, maar waarbij het ook maar al te dikwijls gebeurt, dat een nieuwe inspiratie
zich met de oude vermengt, zoodat een heillooze verwarring ontstaat. Een typisch voorbeeld hiervan is het gedicht ;,Het Boegbeeld : de ziel ", waarmede de bundel „Archipel"
wordt geopend en waaraan Slauerhoff zeer lang heeft gewerkt. Dit gedicht is feitelijk
een ,,in el kanderschu ivi ng" van verscheidene verzen. Men vindt er dan ook tal van motieven in terug, die de dichter later tot op zichzelfstaande gedichten heeft verwerkt.
Niettemin — doch in zeker opzicht kan men ook zeggen : juist hierdoor ! — behoort
dit gedicht tot de voor de kennis van Slauerhoffs dichterschap belangrijkste poëzie, die
hij geschreven heeft.
,,......heb honger en niets in huis" eindigt een brief, geschreven op een Vrijdagnacht in
het voorjaar van '22 — Slauerhoff dateert zijn brieven zelden en het poststempel verstrekt
niet altijd de noodige opheldering —, waarin hij mij een dialoog „met een bij-oogmerk" zendt.
Een volgende brief meldt : „Ik heb geen erg goede tijd. De kliniek, - 8 uur soms, werkt
sloopend, eendere dingen ook. Over een paar dagen word ik 24, zal maar geen blijde
herdenking houden."
Doch ondanks dit alles, dat met de term „depressie" rijkelijk euphemistisch is aangeduid, werkt hij hard aan „De Piraat", een omvangrijk gedicht, waarvan hij een afzonder
lijke uitgave overweegt. Dat hij zeer kritisch — op zijn man ier, die soms genadeloos was ! —
tegenover zijn werk stond, blijkt o.m. uit een uitlating in denzelfden brief, waarin hij
één zijner gedichten een entproduct van De Vries- Marsman - kennis op Rilke-invloed noemt.
Het is bekend, hoezeer zijn hart uitging naar den Franschen dichter Tristan Corbière.
Hij noemt hem „mijn broederziel, wiens incarnatie ik misschien ben". Men leze in dit
verband in den bundel „Archipel" de afdeeling „Uit het leven van Tristan Corbière".
In „De Nieuwe Kroniek ", waarin Frans Coenen met groote ruimhartigheid mij toestond
mij te buiten te gaan aan „expressionistische kritiek" schreef ik toentertijd een reeks
artikelen over de jongere dichters. Slauerhoff, die, evenmin als Marsman, de Vries of van
der Bergh, buiten den kring der Jongeren eenige erkenning ten deel viel, stelde mijn
poging zeer op prijs om zijn werk meer ingang bij het publiek te doen vinden. Hij bezat
niet de valsche schaamte van sommige dichters, die zeggen voor zichzelf of voor „the
happy few" te schrijven, omdat zij niet weten willen, dat zij het natuurlijk verlangen
-
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koesteren, dat hetgeen zij schrijven ook werkelijk gelezen wordt. Het deed hem pijn,
dat men onverschillig en afwijzend stond tegenover zijn werk, al was hij er zich ook zeer
wel bewust van, dat men „poëzie" nu eenmaal niet als een volksvoedsel zonder aanzien
des persoons distribueeren kan.
Dat hij overigens over mijn „karakteristiek" niet geheel tevreden was, zou ik hem niet
gaarne hebben verweten. Want hij had ongetwijfeld gelijk met zijn opmerking, dat ik
„de zeezijde" van zijn werk wat weinig had laten zien, hoewel ik er tot mijn verontschuldiging aan toe meen te mogen voegen, dat deze uit het later werk van Slauerhoff veel
sterker naar voren gekomen is dan uit zijn eerste gedichten, toen een figuur als Rilke
hem nog zeer fascineerde.
Wij hebben er reeds eerder op gewezen, hoezeer Slauerhoff op alle „burgerlijkheid"
gebeten was ; in het bijzonder ergerde zij hem, wanneer zij zich belichaamde in een
v r o u w. Zoo schreef hij eens onder pseudoniem „als wraakneming" een satyrieke
novelle, die hij tot zijn voldoening — èn tot zijn schrik ! — terstond geplaatst kreeg in
een achtenswaardig familie-tijdschrift. Zij handelde over ervaringen uit zijn prillen
studententijd en het bezorgde hem heel wat hoofdbrekens, of hij het pseudoniem zou
handhaven („Het is natuurlijk een zot ding ; misschien wel amusant, maar meer ook niet ")
en daarmee zijn litteraire eer zou redden of dat hij door met zijn eigen naam te onder
wraakneming vollediger zou doen zijn. Tenslotte koos hij wijselijk het eerste.-teknd
Een brief van 20 Aug. '22, geschreven uit Leeuwarden, waar hij een deel van zijn vacantie
doorbracht, nadat hij semi-arts-examen had gedaan, brengt verslag uit van de zeereis,
die hij kort te voren gemaakt had om den goeden uitslag van zijn examen te vieren, dat
hem weer een schrede dichter bij de gevreesde „praktijk" bracht ; gevreesd, omdat
hij daarvan een sterke beperking van zijn creatieve vermogens verwachtte. Hij schrijft
daaromtrent (27-IV-'22) op „Binnengasthuis-papier" : ,,......zie met veel schrik de tijd
naderen, dat ik zal moeten practiseeren. Als ik niet op een verafgelegen plaats terecht
kom, waar ik al leen heerscher ben, zal het wel jarenlang zijn : adieu literature l"
Over zijn zeereis het volgende, dat een helder licht werpt op Slauerhoffs verbondenheid met het zilte element. Het is ontleend aan den eerder genoemden brief : „Mijn reis
is nu afgeloopen. Ervaringen : nergens voel ik mij zoo levend als op zee. De nadering van
land, zelfs van 't schoone Bordeaux, gaf mij physiek onbehagen." Beslissend zijn deze
ervaringen ook voor de toekomst : „Ik zal het dan ook op zee zoeken, als ik klaar ben,
hetgeen nu nog een jaar duurt. Schrikwekkend."
Dan volgt een impressie, die het „eruptief" karakter doet zien van Slauerhoffs vizie
„Schip. Op de rivier booten naar de wal. Ossenkarren, vuile vrouwen ijzersjouwend,
rotshelling, boulevards, huizenrijen, palmkronen, rotshelling, huizen, hemel. Zoo stijgt
Oporto ongeveer op. In Bordeaux ligt een stoomer zoo aan een der binnenste pleinen
van de stad gemeerd." Men voelt onder deze notitie — als het kind onder den huid van
het moederlijk lichaam — reeds een gedicht bewegen.
Toch is Slauerhoff, althans in zijn brieven van deze jaren (1922—'23), zeer zuinig met
dergelijke „lyrische" uitingen. Het is, of hij gevoeld heeft, dat zij feitelijk een vóór-barigheid zijn in den meest letterlijken zin van het woord. Gewoonlijk blijft het relaas van
zijn indrukken in hem zelf besloten, tot het oogen bl i k der poëtische geboorte aangebroken
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is. Uit den aard der zaak geldt dit alleen voor zijn schriftelijke mededeel i ngen ; bij het
spreken nam hij in dit opzicht nimmer een blad voor den mond. Men kreeg dan veeleer
den indruk, dat het vertellen de verzen in hem pas goed losmaakte, zoodat hij vaak na
zulke praatavonden een zeer vruchtbaren schrijf-nacht had.
Kasimir Edschmid, een expressionistisch proza-schrijver, die onder de Jongeren veel
opgang maakte, kon hem maar matig bekoren, Cendrars beviel hem beter en Apollinaire
liet hem niet los.
In den zomer van '22 was door een coup d'état getracht zich meester te maken van „Het
Getij", dat sedert geru i men tijd niet meer aan de eischen van een modern tijdschrift
voldeed. De zaak werd met het noodige élan aangepakt, doch mislukte geheel door een
gemis aan juridisch inzicht, waardoor de rollen werden omgekeerd. Behalve Hendrik
de Vries, die het oude tijdschrift getrouw bleef, waren de Jongeren nu zonder orgaan.
Slauerhoff blaakt van strijdlust. „Je weet ", schrijft hij 24-VIII-'22, „dat ik je meening over
den stank van „La Batai l le literaire" volkomen deel. Je weet ook, dat ik niets liever wil
dan het oorlogspad opgaan en de strijdbijl uitgraven. Ik heb je daartoe, meen ik, vroeger
al eens aangespoord, o bleeke broeder, maar heb toen geen antwoord gekregen "......
„Het is Tijd, verzet de bakens, maar hoe ?...... Is er geld, dan gaat het erop los, en daarop
kunnen we helaas allen wachten." En aan het slot van den brief volgt de raad : „Nog één
ding, ga je kritische gaven toch niet aan epigonen verknoeien, versla ze maar met de
ezelskinnebak bij 10en en tusschenbeide één als voorbeeld stellen."
Slauerhoff met zijn radicalisme, die popelde van ongeduld om ruim baan te maken ; maar
achter hem dreigde al de groote leegte, waartegen een paar jaar later Marsman zich
stuk schreeuwen zou. Géén tijdschrift en ook nog geen bundel, want alle pogingen daartoe waren nog steeds mislukt ; telt men hierbij nog de omstandigheden, waaronder
Slauerhoff werkte, dan is de tegenstelling wel schrijnend met de situatie, waarin zich
het meerendeel der hedendaagsche Jongeren bevindt. Dat zij aan de poëtische intensiteit
van het huidig geslacht ten goede gekomen is, kan men echter helaas moeilijk met recht
beweren.
Hoezeer Slauerhoff dichtte vanuit zijn levenscentrum, blijkt uit de hooge waarde, die
hij toekent aan de productiviteit. Zij is voor hem een levensteeken bij uitnemendheid.
Wanneer men van dezen dichter zeggen moet, dat hij „leefde" in zijn werk, dan kan dat
niet overdrachtelijk worden gemeend, maar volstrekt concreet en reëel. Wat er buiten
viel, deed er niet toe. Het leven was er om gedicht te worden, niet om geleefd te worden.
Slauerhoff kende (e rkende althans) geen controvers tusschen leven en dichten. Daarom
kan men zijn levenshouding ook niet als „aestheticisme" kwalificeeren. Dit was hem
precies even vreemd als het vitalisme van den lateren Marsman en zijn epigonen.
„Proficiat met de productiviteit ", schrijft hij mij 6-X-'22, „dit is van veel waarde. 't Is
alleen ellendig, dat je je zoo leeg voelt daarna en de rest waardeloos. Mij kost het moeite
mij dan weer tot de medicijnen te bekeeren, jou tot je andere simultane bezigheden."
Men ziet : Slauerhoff oordeelt objectief. Hij stelt de verhoudingen zakelijk en betrekt ze
nimmer — het blijkt uit tal van andere gelijksoortige passages — louter en alleen op zich
zelf. Dit stemt overeen met het karakter van zijn poëzie, die nimmer eenige lyrische
onbevangenheid vertoont, maar juist daardoor ook nooit in de pose behoeft te vluchten
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om eigen kwetsbaarheid te bemantelen. Het directe beeld is in zijn verzen telkens weer
het veilige ontmoetingspunt van ik en wereld. In het symbool is de naaktheid van het ik
opgeheven en „omgezet" tot een exegese van de menschel i j ke levenswerkelijkheid in
het tweede decennium van de twintigste eeuw. Bij onze bespreking van „Een eerlijk
zeemansgraf", den laatsten bundel van Slauerhoff (Opw. W. jan. '36) hebben wij er reeds
op gewezen, hoezeer Slauerhoffs poëzie zich onthult als een commentaar op den tijd,
waarin wij leven, dat van een buitengewone scherpte en helderheid is.
In denzelfden brief maakt hij eenige curieuse opmerkingen over Marsmans „Verzen"
die toen juist in manuscript gereed gekomen waren. Hij schrijft : „Verzen, nog geen eindoordeel over. Goede dingen, droomend zeil, vlam van haar, getorst firmament komt te
vaak voor. Nacht aan zee lijkt veel invloed van Rol. Holst. 2 laatste regels !"
Een brief van 8 December '22 uit Leeuwarden, waarheen hij gekomen is om uit te rusten
en op krachten te komen (,Jk word met zorg gevoederd door moeder en zuster", schrijft
hij), legt nog weer eens duidelijk getuigenis af van de „gedrevenheid ", die hem leven deed.
Blijkbaar had ik hem geschreven, dat hij wat zuiniger met zichzelf moest omgaan of iets
in dien trant. Hij antwoordt daarop : „Moet ik kracht bewaren voor later ? Dus nu niets
doen ? Och, je geeft toch nooit meer dan je hebt en van later weet je nooit iets af." Zoo
heeft hij geleefd. En wij, nu wij zien op zijn in een jagende vlam ópgebrand leven, moeten
erkennen, dat hij gelijk had. Wie zou zich Slauerhoff „oud" hebben kunnen voorstellen !
Als een vuurstorm is zijn leven langs het onze gegaan. Hij is niet „gearriveerd" geraakt,
hij is niet vermodderd en vooral : hij is geen „letterkundige" geworden. Hij heeft dit
alles achter zich gelaten. Het „lag" hem niet. Eigenlijk was hij in onze tot verstikkens toe
met meer of minder artistieke burgerlijkheid gevulde litteraire wereld een totaal vreemde
verschijning geworden : een curiositeit. En er is iets stuitends, maar tegelijkertijd toch
ook iets roerend -hulpeloos' in, dat thans zoovelen onder de jongsten hem een dichterlijk
„In memoriam" na-stamelden uit deze adembeklemmende benepenheid, terwijl zij klaarblijkelijk den moed missen haar metterdaad coûte qui coûte te ontvluchten, gelijk hij
eenmaal op zulk een radicale wijze deed.
Een brief van 21 Dec. van hetzelfde jaar is vol bitterheid. Geen lust om te werken („op
goede dagen bezoek ik dorpen in de omtrek") ; nog steeds geharrewar met het tijdschrift,
dat niet komen wil („werk niet veel, geen lust. Als er een tijdschrift was misschien meer. ")
ondanks herhaalde vergaderingen („Zoolang we geen S.D.A.P. zijn, zal correct vergaderen goddank ook onmogelijk blijken "). Ook met een bundel nog geen kans op slagen
(„Zeg H. M(arsman) aan dat...... ik hem gelukwensch met Ploegsma (uitgever van „Verzen", voor rekening van den dichter door tusschenkomst van een vriend in Duitschland
gedrukt, R. H.), dat ik nog niets geschikts in Holland heb en PI. zou mijn zeer irreligieus
werk een doorn in de godsvrucht zijn.
Wij zouden bijna zeggen : „Goddank ja ! Want met
„Mijn zeer irreligieus werk" .....Wij
kilometers dichter bij de visie, die de Bijbel op de
stond
je
werk
al je „i rrel igieusiteit"
wereld en het menschelijk leven heeft dan driekwart van de poëzie van onze religieuze
dichters. Jammer, dat je „Prediker” en „Job" en de profeten niet hebt gekend. Ze zouden
je misschien niet „bekeerd” hebben, maar ze zouden je hebben kunnen laten zien, dat
het gelijk aan jouw zijde was en niet aan die der „vromen ", die je zoo braaf hebben weten
").

.
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te verketteren om je „rauwheid" en wat dies meer zij. Waarom zou ook jij dan niet „het
antwoord uit het onweer" hebben gehoord ? Maar hooge muren hebben deze wolven
in schaapskleeren om het Heiligdom opgetrokken, opdat maar niet de eerste de beste
zwerver er zou kunnen binnen gaan. En waar zouden zij je anders voor hebben kunnen
houden ! ?
In 1923 nog steeds geen tijdschrift. Slauerhoff is weer naar Amsterdam teruggekeerd
waar hij nu aan het Frederiksplein op een derde étage ruimere kamers heeft. Het werk
wil nog steeds niet vlotten. „Ik ben alleen medisch werkzaam ", schrijft hij 23 Febr., „heb
eigenlijk tegenzin in litteratuur de laatste tijd ". Er worden pogingen aangewend om tot
een fusie met de „Nieuwe Kroniek" te geraken. „Kun jij iets doen ?" vervolgt hij in een
postscriptum, nadat hij de recente mislukte pogingen heeft opgesomd. „Je kunt aanbieden ± 60 abonné's en de bekende medewerkers."
Een brief van 17 Maart meldt goed nieuws : „mijn bundel is eindelijk in orde. De druk
(die ondanks herhaalde correctie een behoorlijk aantal drukfouten bleef bevatten, R. H.)
schiet goed op en Van Kampen geeft uit. Dus als er geen Duitsche stoornissen komen
(Ook „Archipel" werd voor rekening in Duitschland gedrukt, R. H.), krijg je gauw iets
voor je guillotine."
Uit een brief van 25-Vlll-'23 blijkt, dat er nu ook wat het tijdschrift betreft teekening
in den toestand begint te komen. Titel en uitgever zijn gevonden, maar er zijn nog allerei moeilijkheden te overwinnen. Slauerhoff zegt ervan : „Het oude lied : steeds herhalen van afgezaagde refreinen. Niemand is ook maar eenigszins offervaardig."
Vijf dagen later opnieuw een brief. Met het tijdschrift is het nog hetzelfde : barensweeën, doch „de vulkaan" is gaan werken. „Verzen in overvloed plotseling, toen ik
hier een paar dagen was. 't Is haast niet bij te houden. Ik geef ze niemand, voordat ze
totaal af zijn, zoover ik ze brengen kan. Als je er tijd voor hebt, wil ik over een poosje
wel eens wat sturen."
Daarna wordt de briefwisseling allengs trager. Slauerhoff neemt eenigen tijd in Friesland waar, dan beginnen zijn omzwervingen als scheepsarts. Een scheiding in geaardheid,
werkkring en denken zet zich door. Maar de vruchten der vriendschap blijven en hebben
zich bij het neerschrijven van deze herinneringen nog immer ongeschonden getoond.
De impulsieve drang, die er uitging van „Slau" om weerbaar te zijn tegen „het verraad
der klerken ", is ook nu nog een voorbeeldige kracht en niet minder zijn volstrekte overgave aan het werk, waartoe hij zich geroepen wist.
Uit den aard der zaak kon in het hier gebodene slechts een deel verwerkt worden van
de voorhanden gegevens. Veel is van te persoon l i j ken aard om aan publicatie te worden
blootgesteld. Veel ook is nog niet rijp om daartoe reeds thans in aanmerking te komen.
Doch misschien licht uit het neergeschrevene toch wel iets op, dat de figuur van Slauerhoff in de beginperiode van zijn dichterschap, toen hij behalve met Kelk, Van Wessem
(zijn vriendschap met Marsman ontwikkelt zich eerst in 1924) en mij geen „letterkundigen
omgang" had, verduidelijkt en relief geeft.
Voor dengeen, die het meegemaakt heeft, is het onbegrijpelijk, dat er slechts vijftien
jaren sedert dien verstreken zijn. Dat zij de litteraire constellatie grondig gewijzigd
hebben, behoeft na het bovenstaande zeker geen nader betoog.
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J. KOMIJN
TWEE SCHILDERS:
HUBERT BEKMAN EN M. SCHIPPER
I. Hubert Bekman.

Na de groote periode van de Haagsche School is er van het Haagsche kunstleven weinig
meer uitgegaan. De belangrijkste stroom i ngen concentreerden zich om Amsterdam, en
Den Haag dommelde min of meer in. Gedurende de laatste jaren heeft echter een frissche,
werklustige geest in verscheidene Haagsche ateliers nieuw leven gebracht. Geen „school"
werd gevormd, geen leuzen werden aangeheven, maar eenige opzichzelf staande, markante figuren traden naarvoren en een zestal van hen heeft zich onlangs tot een groep
vereenigd, welke door zijn leden weinig programmatisch „De Groep" werd genoemd.
Het zijn de expressionist Hubert Bekman, R. J. Drayer die de zakelijke richting is toegedaan, de veelzijdige kunstenaar Ir. Hein van Essen, architect, litterator, etser en maker
van voortreffelijke maskers, de vooral als graficus knappe Jan Franken Pzn. en de schilders
Jan van Heel en M. Schipper. Heeft dit zestal zich aaneengesloten, dan is het meer in
onderlinge waardeering en in het besef, door uitwisseling van elkaars oordeel tot de hoogst
mogelijke eigen prestaties te kunnen komen, dan om hun innerlijke gelijkgerichtheid.
Het werk van Bekman en Schipper heeft evenmin als dat van de vier anderen veel gemeenschappelijks, maar juist dáárom kan het nuttig zijn het werk van den een met dat
van den ander in verband te brengen en te trachten uit beider oeuvre, dat zich van het
werk van de zes leden der groep tot nu toe wel het verrassendst heeft ontwikkeld, het
essentieele naar voren te brengen.
Hubert Bekman stond in den aanvang van zijn schilderkunstige loopbaan onder
invloed van de Haagsche School. In het begin van den oorlog echter, toen vele
Belgische luministen zich hier vestigden, trok hun kunst, licht en levenslustig als ze
was, hem sterk aan. Weer later deed het kubisme zich gelden: deze invloed is,
evenals voor de meeste schilders van zijn generatie, voor Bekman's kunst van fundamenteele beteekenis geweest. Het kubisme (in de schilderkunst : de richting die de
natuurvormen terugbracht tot mathematische eenvoud en het perspectief weerde) heeft
een belangrijke zuiverende en vernieuwende invloed gehad. Het heeft opruiming gehouden
onder veel aangeleerds, veel epigonisme. Het bracht nieuw enthousiasme en zette de
ontwikkeling voort die voor de kunst, wil zij leven, noodzakelijk is. Het richtte zich
tegen de stoffelijkheid van het impressionisme, trachtte het zuiver beeldende van deze
stoffelijkheid te abstraheeren. legde op de compositie zéér sterk den nadruk, maar verloor, ongewild, tegelijkertijd aan inhoud. Wie in het kubisme bleef steken, verviel óók
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in „maniertjes" en de kunst van anderen, die zich naar het absolutisme ontwikkelden en
de vereenvoudiging doorvoerden, verschraalde en liep dood op den duur.
Bekman heeft zich tijdig weer naar de natuurvormen gewend. Maar de vrijheden die
het kubisme hem schonk heeft hij behouden. Voor de verstandelijk, mathematisch bepaalde orde kwam echter een spontaner, door de samenbindende idee beheerschte, meer
g e g r o e i d e orde in de plaats. Dóór zijn beoefening der verschillende stijlen kwam
Bekman eigenlijk tot zichzelf, vónd hij zichzelf.
Voor velen zal Bekman's kunst, daar zij de natuurvormen aanvaardt, maar hen zoo „onnatuurlijk` en voor het verstand oncontroleerbaar groepeert, minder toegankelijk zijn
dan de kunst der absolutisten. Men zal in Bekman's beweeglijk volgeschilderde doeken
al gauw te véél zoeken, men zal naar de beteekenis van dit of dat onderdeel vragen en
deze kunst daarmee van een verkeerde kant — de litteraire — benaderen. Verstandelijke
symboliek is Bekman's kunst vreemd. Ook is ze minder gecompliceerd, dan de compositie
wel zou doen vermoeden, al is daarmee allerminst beweerd dat zij d i e p t e zou missen :
wanneer de idee die dit werk beheerscht nauwelijks onder woorden te brengen is, dan
is het niet omdat ze vaag of verward of in het geheel niet tot uiting zou komen, maar
omdat ze zuiver picturaal verwerkt is : in kleur en lijn en compositie. Bekman's kunst
voldoet aan de eerste behoefte die aan de schilderkunst kan worden gesteld : ze is er in
de eerste plaats om gezien, en niet om verklaard te worden. Natuurlijk heeft ieder onderdeel in zijn composities beteekenis en niet alleen picturaal ; maar wie ze zonder commentaar niet „begrijpt ", dien zullen ze ook na de meest heldere verklaringen vreemd blijven.
Bekman schildert het leven, maar niet de levensverschijnselen alléén. Schilderend, tracht
hij het leven te doorgronden, zijn achtergrond te verstaan. Of het hem lukt ? De uitkomst blijft, in en door zijn werken : mysterie ; mysterie van bloeien en vergaan, leven
en dood — en een kinderlijke verwondering daarover. Maar Bekman slaat ook, als het
ware, een brug tusschen leven en dood ; niet het leven van een bepaald individu — want
deze schilder brengt nooit „een geval" in beeld — maar het leven in zijn algemeenheid,
het leven van ieder en alles, de dieren en de planten, de bloemen en de vruchten, de
mensch en de dingen die hij bewoont, aanraakt en liefheeft. En het is dan niet „gek"
meer, dat in één van zijn werken een Zuidelijk en een Noordelijk landschap vereenigd
zijn, dat een ki nderl i j kje in verband wordt gebracht met een weide met koeien, dat
afmetingen en perspectief deformaties ondergingen, dat het geheel van een schilderij,
als compositie,steeds als een „Ausschnitt" werkt. Bladert ge Bekman's schetsen door,
dan vindt ge al de onderdeelen van zijn composities terug. En ge merkt dat hij met evenveel liefde een polletje onkruid als een vrouwelijk naakt, het Christusbeeld als het rund
heeft beschouwd .— Liefde tot al het geschapene, is het niet de eerste voorwaarde tot
een waarlijk openbarende kunst ? — En ge merkt ook, hoe weinig traditioneel hij de
menschfigu u r ziet, die in al zijn werk domineert. De mensch wordt door Bekman niet in
een poseerende houding geplaatst, hij kijkt niet tegen hem aan, maar hij zoekt en betrapt
hem in de meest „gewaagde" houdingen en vindt dan misschien „mooi" wat een ander,
door traditie geleid, leelijk vindt ; hij o n t d e k t den mensch in zijn doen, zijn bestaan,
zijn vreugd, zijn verlangen, zijn lijden. Bekman's figuren zijn meest vrouwen of kinderen.
Kinderen in hun argeloos levensbegin, dicht bij de aarde, de dingen, de dieren. En de
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vrouwen verschijnen bij hem als de draagsters van het mysterie, dat het leven i s voor
wie het dieper beleefd heeft. Zij dragen het wonder, waaruit het leven voortkomt. Hun
blik is naar binnen gekeerd of ze zien, raadselachtig, langs den toeschouwer heen.
Maar wat is dan in Bekman's werk wat ik het „openbarende" noemde ? Wie het mysterie
weet aan te duiden, heeft het tegelijkertijd naar beste kunnen verklaard. Er zijn uit
Bekman's werk geen theologische of ethische lessen te trekken, maar het is toevallig
noch plotseling, wanneer in zijn vormenwereld de Christusfiguur verschijnt. Het tijdelijke
en het eeuwige, deze innig blijmoedige kunstenaar weet het in zijn werk in verzoenende
harmonie te vereenigen.
Bekman's beste werken zijn alle van de laatste twee jaar. Niet dat hij in de jaren daarvoor
niet hetzelfde b e d o e I d e. Want van geestelijke strijd en geestelijke groei is in Bekman's
werk nauwelijks sprake : zijn verbeeldingen ontstaan steeds vanuit eenzelfde weten.
Maar technisch is er groei te bespeuren. In het afgebeelde „Kinderlijkje" is de kleur
nog wat dof, wat stug en kalkachtig — en de compositie wat stijf. In „Moeder en Kind"
en in „Thaïs", beide twee jaar later ontstaan, heeft Bekman's coloriet een grooter volheid
en tegelijkertijd een lichtender klaarheid bereikt. Nu hij op paneel schildert is alles ook
vlotter, verfijnder, genuanceerder en bloeiender. De kleur is nergens „dood" en alles
is als op het hout geïmproviseerd. In de compositie is een natuurlijker evenwicht : alles
is „in actie", en er is tegelijkertijd een rust, een wachten. Omdat iedere stand, iedere
beweging door een andere wordt opgeheven. Zoo vloeit alles natuurlijkerwijze uit elkaar
voort. Ook in de houtsneden, waarin het wit domineert in rythmisch verschuivende
vlakken, is evenwicht tusschen de figuren. — die bij Bekman altijd iets boers bezitten —
en de als geschreven omgeving.
Toch wachtte Bekman's werk nog op de mogelijkheid van grooter formaten : zijn verbeeldingswereld werd te zeer bekneld door de lijst. Zooals zijn figuren uitstroomen in
het leven en nooit tegen een fond zijn gezet, zoo willen zijn schilderingen ook uitstroomen
in de architectuur. Wat Bekman op het gebied van de wandschildering bereiken kan,
heeft hij onlangs, door een wel zeer onbaatzuchtige opdracht van particuliere zijde, mogen
toonen. Het is een eenige meters lang paneel, waarvan de compositie het overwogene
en de geslotenheid vertoont die zijn werk nog nooit had bezeten — zonder dat het spontane
element eruit verdwenen is. Een vrouwelijk naakt van een teedere ku isch held is de centrale
figuur, waaromheen zich al de „levensbeelden" groepeeren, die ooit in zijn werk zijn verschenen. De architectuur dringt zich minder op, en de kaleidoscopische kleurwerking —
Bekman durft het aan, primaire kleuren pal naast elkaar te zetten — is hier over het
geheele vlak tot principe gemaakt, zoodat de onrustige effecten die het afgebeelde
„Moeder en Kind" nog bezat, geheel afwezig zijn.
Men zou zich kunnen afvragen, of Bekman's werk er nu niet nog bij winnen zou, wanneer
zijn anatomie en zijn architectuur „reëeler" werden. Maar ik geloof, dat hij daarmee zijn
natuur te veel geweld aandoen zou. Er leeft in hem, den verwonderde, iets van den
primitief, van het kind. Met academische normen is zijn werk niet te benaderen. Wanneer
hijzelf — hij zal het nooit doen — zich naar academische maatstaven zou richten, zou het
waarschijnlijk tevens het onbevangene, het weg-droomende verliezen, dat van zijn kunst
de bijzondere bekoring uitmaakt.
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BOEKBESPREKING
Nachtvorst, roman door Jeanne van Schaik-Willing *).
Nachtvorst is de geschiedenis van Arthur van Stuyvesant, enig kind van de jeugdige
weduwe Ida van Stuyvesant. Na een breedvoerig verhaal over zijn kinderjaren, komt de
gebeurtenis die zijn verder leven geheel heet te beheersen : op 14-jarige leeftijd ontdekt
hij een liefdesavontuur van zijn moeder met zijn vroegere huisleraar van West. Mensen
die hij beide liefheeft, en bewondert. In één dag is hij „man" geworden : cynies, ontgocheld, te ruw ingewijd in 't leven der oudere mensen. Op 't gymnasium heeft hij
reeds verhoudingen met meisjes ; in zijn studententijd leeft hij allesbehalve kuis, om
tenslotte, zat van zijn eigen l ieder) i kheid, door zijn schulden bezwaard, verlangend naar
rust en zelfs door zijn eerzucht mede daartoe aangezet, in het huwelik te treden met
(beter : zich te laten inpalmen door) Marceline Diekirch, (dochter van een grootindustrieel) die een wat onfrisse voorliefde heeft voor gederailleerde mannen. Hij heeft
haar niet lief; in fysiek opzicht stoot zij hem zelfs af. Op een feest ter ere van zijn
huwelik gegeven ontmoet hij een variété artiste, Laura Sokolski. Met deze vrouw, die hij
telkens in het buitenland op z.g. zakenreizen ontmoet, heeft hij een verhouding. Terugkomend van een van deze uitstapjes met het voornemen een eind te maken aan zijn
avontuur en zich geheel aan de fabriek waarvan hij later direkteur zal worden te wijden,
ontdekt hij dat zijn vrouw hem verlaten heeft en dat zijn positie aan de fabriek onhoudbaar is geworden, omdat hij er een grote som geld heeft opgenomen, die hij niet kan
terugbetalen. Kort daarop ontvangt hij bericht dat zijn Moeder stervende is. Na haar
dood het sterfhuis ontvluchtend, komt hij onderweg tot de ontdekking dat God bestaat
en dat dit besef hem voortaan misschien zal helpen leven.
„Dit boek" schrijft 't prospektus, „is de geschiedenis van een mislukkend mensch, iemand
die in houding en daden ver beneden het peil blijft, waartoe hij voorbestemd scheen
volgens het oordeel van allen, die het schrandere, aanvallige, in menig opzicht bevoorrechte kind gekend hebben. Van zijn prille jeugd af is hij amoureus van aard en daarbij
zoo bekoorlijk en sensitief, dat men een liefdeleven in grooten stijl van hem had kunnen
verwachten. Toch blijft hij als volwassene onzeker dwalen in de periferie der liefde met
voortdurend een knagend besef, dat hij op den verkeerden weg is en iets belangrijks
verzuimt. Eerzucht, gepaard aan schranderheid, scheen op een maatschappelijk schitterende carrière te wijzen, maar zijn positie blijft die van een tweederangsmensch. Dit
alles doordat de bloesem door nachtvorst werd vernield, een schade, hem als kind berokkend door een avontuur van zijn moeder......"
Wie dit leest, verwacht een roman, gebouwd op een psychologies, beter misschien
psychiatries motief.
„Het zou onjuist zijn in dit boek een psychologische roman te zien zonder meer" gaat
*) Em. Querido N. V. Uitgevers Mij., Amsterdam, 1936.
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't prospektus verder. En : „Men zou dit boek als praeludium kunnen opvatten van een
bekeeringsgeschiedenis......"
Hoewel de schrijver (schrijfster?) van het prospektus moeite doet de tegenstelling tussen
deze twee passages op te heffen, blijft er een dubbelzinnigheid in, die wij slechts hebben
willen vermelden, omdat ze in de roman op dezelfde wijze bestaat.
Nachtvorst valt wat de compositie betreft uiteen in drie delen.
Het eerste omvat Arthur van Stuyvesant's jongensjaren tot het ogenblik dat hij de
centrale gebeurtenis ondergaat, waaraan Mevrouw Van Schaik de titel van haar boek
ontleende : de ontdekking dat zijn Moeder met van West een „verhouding" heeft. Dit
gedeelte is uitvoeriger van opzet en uitwerking dan de rest van de roman. Het tempo
is trager, de observatie gedifferentieerder. We zouden kunnen zeggen dat het min of
meer in zichzelven rust. Mevrouw van Schaik heeft zich veel moeite gegeven haar men sen
scherp te typeren, hetgeen haar uitnemend is gelukt. Zij doorziet ze, ze observeert
krities zonder cynisme, zonder hen in mensel i ke zin te „ontluisteren" of te karikaturiseren. Het proza mist sterke gespannenheid, hetgeen hier winst betekent, daar het
ruimte laat voor rasechte, brede epiek die evenwel nergens leidt tot vermoeiende, niet
ter zake doende beschrijvingen. Elke notitie krijgt de funktie, het innerlik leven der
figuren te verhelderen of hen in de ruimte te zetten. Het geheel is een welgeslaagde
poging de omstandigheden, de opvoeding, het eigen-karakter van Arthur van Stuyvesant
te ontvouwen, in afwachting van de grote, noodlottige gebeurtenis die komt. Hetgeen
niet zeggen wil dat de schrijfster ons ervan heeft kunnen overtuigen dat de „nachtvorst"
inderdaad oorzaak wordt van de mislukking van Arthur van Stuyvesant's leven.
Het twede gedeelte dat de puberteit, de studentenjaren en het huwelik van van
Stuyvesant beschrijft, heeft een wat ander karakter. De breedvoerigheid is verdwenen,
de notities zijn scherper en korter, het tempo is versneld. Er ligt een verhoogde innerlike
spanning in en achter, die heenwijst naar een oplossing, een slot waarin het voorgaande
„verklaard" zal worden.
Het derde en kleinste gedeelte is de geschiedenis van de zes huweliksjaren van van
Stuyvesant en Marceline. Het peil van het boek zakt hier onmiskenbaar, de toon wordt
onzeker, de spanning vermindert ; de typering van Laura Sokolsky en haar verhouding
tot van Stuyvesant is vaag gebleven en weinig overtuigend. Het slot, waarin de schrijfster
van Stuyvesant God laat vinden, komt onverwacht en onvoorbereid uit de lucht vallen.
Het prospektus zegt dat de slotzinnen werden ingegeven door het verlangen naar verheffing. De ontraadseling van de aard dezer verheffing wordt dan aan de lezer overgelaten. Hij „moge er naar raden ".
„Zoo werd ", volgt er tenslotte, „dit boek naar het uiterlijk het relaas van de wederwaardigheden van een zwakkeling ; dieper, zooals uit het timbre blijkt, wil het getuigen
van het heimwee naar een hoogeren levensinhoud ".
Uitgaande van onze compositiekritiek komen we tot de vraag waarom dit stellig meer dan
middelmatige boek, in drie duidelik van elkaar te onderscheiden delen is uiteengevallen.
Het eerste deel is zoals we boven zeiden een breedvoerig, uitmuntend geschreven uiteenzetting van Arthur van Stuyvesant's jeugd. Het wijst noch in typering, noch in tempo,
noch in „timbre" boven zichzelf uit, naar welke verheffing dan ook. Het is in zeker opzicht als stuk mensenleven zichzelf genoeg. Het tweede deel is onder dit gezichtspunt
gezien totaal anders. Alles wijst erop dat Jeanne van Schaik-Willing „ergens heen wil"
met haar mensen. Er ontstaat een zekere vernauwing, concentratie, gevolg van het gerichtzijn op een doel. Het is echter noch uit de gebeurtenissen, noch uit de wijze waarop zij
haar mensen heeft gezien duidelik waarheen het gaat. En het uitzicht dat haar woorden
aan het slot bedoelen te openen, bestaat waarsch i j n l i k meer in de geest van de schrijfster
dan van haar lezers.
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Voor wij de oorzaak van deze verbrokkeling noemen, willen wij nagaan op welke wijze
de schrijfster de romanfiguren heeft getekend.
Mevrouw van Schaik-Willing ziet haar mensen krities. De vraag ligt voor de hand, welke
maatstaf zij daarbij hanteert. Het gehele boek door is haar visie psychologies-ontledend,
zonder in expresse analyse te vervallen. Ze grijpt door de u iterl i ke schijn heen naar de
motieven die erachter liggen. Bij sommige van haar figuren laat ze het hier vrijwel bij :
Ida van Stuyvesant, Mevrouw Diekirch en enkele onbelangrijke bijfiguren. Deze visie is
zeer levend, levendig en indringend ; door de liefde waarmede ze haar figuren heeft behandeld, blijven ze bovendien door-en-door mensel i k.
Dit alles houdt echter feitel i k geen oordeel in. De psychologie maakt doorzichtig, begrijpt,
maar doet naar haar aard nooit een keus. Door het gehele boek heen blijkt evenwel, dat
Jeanne van Schaik-Willing wel degel i k vanuit zekere criteria (zonder program of opzettel i kheid) haar mensen heeft geschapen. Het is echter biezonder moeilik deze op te sporen.
Bij nader inzien blijkt name) i k dat haar standpunt, haar gezichtshoek w i s s e I t. Soms
is het een vitalisties motief ; alles wat een groot, sterk, intens leven schade doet wordt
dan afgewezen. In haar krities besef heeft zeker ook de idee der liefde betekenis. Sporen
van een -- laten we het maar noemen --- grootbu rgerl i ke moraal treffen we aan, naast
-- dit geldt dan vooral het twede en derde gedeelte -- een soort religieuse visie, die
zoo vaag is, dat wij ze moeilik nader kunnen definieren.
Deze wisseling van standpunt verzwakt haar boek ; het wreekt zich minder in 't begin
waar het erom te doen was een goede psychologiese voorbereiding te geven, dan in het
verdere verloop, omdat zij daar aanstuurt op een beslissing.
In het veel geciteerde prospektus staat, dat de schrijfster wil getuigen van het heimwee
naar een hogere levensinhoud. Zoals het er staat is 't inderdaad juist. Het is echter iets
te veel gevraagd van de lezers, daarnaar te willen raden. Tot nu toe was 't gewoonte dat
een auteur daarvan ondubbelzinnig getuigenis aflegde in zijn werk. Niet door stichtelikheld of preek, maar door de levende werkelikheid van zijn roman zelf.
Het is juist op dit vaag verlangen naar verheffing, dat deze in vele opzichten voor
-trefl
i ke roman van Mevrouw van Schaik-Willing als geheel is gestrand.
Om werk van waarlik groot formaat te leveren is nu eenmaal naast talent, (hetgeen deze
schrijfster bezit) een d u idel i k bepaalde -- bewust of onbewust aanwezige -- kijk op de
werkelikheid nodig. Onder dit gezichtspunt bezien maakt het niet uit of die idealisties is
of realisties ; voortkomend uit een levens- en wereldbeschouwing of samenhangend met
kerk en geloof. De auteur moet „weg" weten met zijn figuren. Weet hij dit niet, dan
wreekt zich dat in zijn werk op velerlei wijze en in 't biezonder in de compositie, het
levensrithme van een boek. 't Meest karakteristiek echter blijkt 's schrijvers kijk op de
werkelikheid (of zijn gemis er aan) aan het slot. Daarin vat hij in één greep samen, waarheen hij wilde ; de verborgen bedoeling die van 't begin van het verhaal af aan het leven
der menselike figuren richting gaf en spanning, wordt ons met een enkel gebaar, gebeurtenis
of woord onthuld. Het is de „oplossing ", de laatste opheldering door uitzicht of ondergang. Slechts dan is een boek zonder slot aanvaardbaar, als het gebrokene w e z e n 1 i k
k e n m e r k is van het gehele werk. (Zoals bij Slauerhoff b.v.)
Ik hoop niet met deze kritiek de belangstelling voor dit boek te hebben gedood. Het
is vaak moeilik in een bespreking aan te geven op welk niveau men zich met een roman
bevindt. Al is Nachtvorst in zijn geheel niet geslaagd, al is het geen kunstwerk van eerste
grootte, het verdient om zijn biezondere kwaliteiten te worden gelezen. Jeanne van
Schaik-Willing is zonder twijfel een onzer meest begaafde auteurs.
TOM DE BRUIN.
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Christen en Burger, Opstellen over de verhouding van Christendom en Staat,
door Mr. Paul Scholten, Mr. S. Rozemond, Mr. G. H. Slotemaker de Bruïne,
Mr. S. C. van Randwijck. N.V. Uitg. Mij. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle,

1937, 166 pp. Ing. f 3.25 ; geb. f 4.25.
Het is een toe te juichen verschijnsel, dat de in den zomer 1937 te Oxford te houden
wereldconferentie der Kerken voor practisch Christendom aanleiding geeft tot een opleving van de wetenschappelijke bezinning door Christenen op de problemen van Kerk,
Staat, recht en volk. Ten deele is „Oxford" zelf een exponent van deze herleving ; ten
deele spoort de conferentie tot nieuw onderzoek aan. Des te meer verdient deze opleving ons aller sympathie, wanneer de Christenen der verschillende Kerken in hun studiën
meer en meer de vermenging met humanistische methoden vaarwel zeggen en ons trachten
te plaatsen voor de waarheid van Christus, die ook op deze gebieden tot onderwerping
dringt.
In hun voorwoord spreken de schrijvers de hoop uit, dat hun opstellen „mede kunnen dienst
doen als een Nederlandsche bijdrage tot het Oecumenisch werk, dat in 1937 in Oxford
voor de verhouding van Christendom en Staat zal worden verricht". Daarnaast deelt
het voorwoord mede, dat de schrijvers der opstellen „behooren tot hen,...... die door
het woord van Karel Barth weer voor Gods Woord werden geplaatst ".
De oriëntatie op Barth spreekt inderdaad bij de eerste drie opstellen een zeer duidelijk
woord (het vierde opstel, verzorgd door Mr. S. C. Graaf van Randwijck, en getiteld
„Kerk en Staat in Nederlandsch Indië" is te zeer op organisatorische questies geconcentreerd, dan dat het een directe uiting van een bepaalde levenshouding zou kunnen zijn ;
het moet hier, als van te speciaal karakter, verder buiten beschouwing blijven). Doch
schijnt deze invloed van den Zwitser ons bij Mr. Slotemaker de Bru ï ne grooter dan bij
de beide andere medewerkers, Prof. Scholten en Mr. Rozemond. In verband hiermede
staat ook de vraag omtrent de verdere draagwijdte van dit boek : heeft dit werk in de
eerste plaats tot strekking, zelfcritiek te oefenen op het historisch in Nederland ontwikkelde Christendom, dan wel, een verdieping en wijziging te brengen in de Christelijke
levenshouding ? Waarschijnlijk beide, maar het accent ligt in de verschillende bijdragen
verschillend.
Prof. Scholten onderwerpt de woorden van Groen van Prinsterer : „Er staat geschreven,
er is geschied" aan een nieuw en critisch onderzoek. In een studie, die gedragen wordt
door een veelomvattende kennis, en waarvan de intuïtieve inzichten nog verscherpt
worden door een rustelooze en fijne intelligentie, brengt de schrijver een rijkdom van
gedachten, die nog in een uitvoerig boekwerk nauwelijks alle hun uitwerking zouden
kunnen vinden. Juist die intuïtie doet den schrijver veel omvatten in het kort bestek,
en snel van het eene oordeel naar het andere overgaan. Elk dezer oordeelen is met een
bijzondere helderheid en sterke overtuigingskracht geformuleerd ; hun onderlinge samenhang zou in het boven gewenschte, uitvoerige boekwerk, nog scherper kunnen worden
aangetoond.
Prof. Scholten onderscheidt: 1. Gods leiding in het algemeen; 2. Gods leiding in het bijzonder
A in de Openbaring ; B in bepaalde „momenten" van de geschiedenis ; 3. de natuurlijke
ontwikkeling der geschiedenis. Verder onderscheidt de schrijver : „er staat geschreven :"
en „er is geschied ", waarvan het „er is geschied" weder wordt onderscheiden in A. de
Bijzondere Openbaring en B. Gods leiding in bepaalde „momenten" van de geschiedenis ;
en tenslotte onderscheidt de Amsterdamsche hoogleeraar tusschen „waarheden van het
geloof" en „waarheden voor het geloof". Juist omdat dit alles gedragen wordt door een
vurig geloof en een systematische kennis van de besproken onderwerpen, bevindt elk
deel van de studie zich op de juiste plaats en houdt de schrijver in een magischen cirkel
zijn onderwerp gevangen, en brengt het geleidelijk nader tot een oplossing, oplossing,
.
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die in algeheele onderwerping aan God's Woord wordt volbracht. Het wekt geen ver
dat „er is geschied" in den zin waarin het door Groen werd gebruikt, wordt ge--bazing,
relativeerd in de verhouding tot God's Woord.
Wij maakten enkele kleine notities : het R.K. natuurrecht en de R.K. legitimiteitsleer
worden niet voldoende onderscheiden (pag. 5) ; het natuurrecht is niet Christelijk, maar
door de R.K. Kerk aan de Oudheid ontleend (pag. 35).
Men kan zich afvragen, of in de veelheid van oordeelen misschien een strengere lijn ware
te brengen geweest door het introduceeren van de begrippen : scheppings-, onderhoudingsen verlossingsorde. Vast staat, dat de studie zelf geheel vervuld is van de onderscheidingen
die aan deze begrippen ten grondslag liggen.
Mr. Rozemond geeft een meer practisch georiënteerde analyse van het begrip „christel ijkh istorisch", waarbij de vragen worden besproken : 1. Wat is christelijke politiek ? 2. Is
christelijk- historische politiek mogelijk ? 3. Zijn christelijke partijen geoorloofd ? Ook
hier wordt de richting van Barth in groote lijnen gevolgd. De vraag die reeds eenige
malen in Nederland werd gesteld, n.l. of de Barthiaansche strooming voor de christelijke
politiek als dynamiet werkt, wordt ook hier gesteld. Het antwoord wordt gegeven aan
de hand van talrijke onderscheidingen, die echter alle uit het leven zijn opgekomen en
niet intellectueel zijn uitgedacht. Christelijke politiek is gehoorzaamheid aan God. Vanuit
dat enkele uitgangspunt wordt ook de christelijk-historische politiek beoordeeld ; het
bestaansrecht van christelijke partijen wordt gezien enkel in de gemeenschap met Christus.
Tegenover meer afwijzende oordeelen die vaak elders vernomen worden, meent de
schrijver dat in een komende politieke orde juist christelijke partijen als getuigenis der
Waarheid voor het geheele volk van waarde kunnen zijn.
Vervolgens schrijft Mr. G. H. Slotemaker de Bruïne over : „Idealisme ", hetgeen hij omschrijft als : „onszelf een ideaal te stellen om daar het leven in materie en geest naar te
richten" en in volstrekte tegenstelling plaatst tot gehoorzaamheid aan God : „Beter
gehoorzamen dan offerande ". Het Christelijk leven is niet een verwezenlijken van Christelijke waarden, maar zich stellen onder het oordeel en den eisch Gods. Wij hebben
dankbaar te zijn, aan deze waarheid te worden herinnerd. Maar juist omdat deze waarheid
zoo eenvoudig, zoo „nuchter" is, vraagt men zich af, of zij een zoo v o I s t r e k t e
relativeering van het natuurlijke leven medebrengt. Wordt de wereld hier niet uitsluitend
gezien in het licht van de bijzondere Genade en van de verlossingsorde, bijv. waar de
zonde-werende kracht van den Staat in twijfel wordt getrokken (pag. 114, 123) ; de
waarde van het recht niet alleen tegenover de heiligheid Gods, maar ook tegenover andere
cultuurverschijnselen wordt gerelativeerd (pag. 117 vlg.) ; met de verwerping van betoogende christelijke logica ook elke christelijke wetenschap verworpen wordt (pag. 129,
127) ; het eigendomsrecht als voor het Christendom volkomen indifferent wordt gezien
(pag. 116) ? Wanneer de schrijver verklaart (pag. 115) : „Maar dan is het ook beter om
ons aards in aardsche motieven te verdiepen (n.l. ten opzichte van sociale desiderata)
om daar een aardsche oplossing te vinden zonder ons...... „op bovenaardsche, christelijke
maximen te beroepen ", vraagt men zich, afgezien van het begrip „maximen ", of hier God
en Schepping niet at te zeer onderling gedistantieerd worden gezien.
Wij hebben dankbaar te zijn voor dit boek in zijn geheel en voor elk zijner bijdragen in
het bijzonder. Wanneer sommige uitingen ervan, speciaal in de derde studie, het accent
schijnen te leggen op het relatieve der cultuurwaarden ook in zichzelf, dan is toch de groote
beteekenis ervan ons te herinneren aan de relativiteit, waarin al het geschapene staat
tegenover God.
J.
C.
B.

Mr. P. J. Mijksenaar, e.a., Amsterdam. Uitgeverij Contact, Amsterdam 1937.
Men kan niet anders zeggen, dan dat de uitgeverij Contact bijzonder gelukkig is met haar
serie-werk „De Schoonheid van ons land". De beide tot nog toe verschenen deelen —
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het eerste deel „Van Texel tot Walcheren" werd in deze kolommen reeds besproken —
hebben althans een foto-materiaal opgeleverd, dat ver uitsteekt boven den middelmaat en
dat stellig wedijveren kan met hetgeen in het buitenland op dit gebied werd gepraesteerd.
Wanneer deze serie op dezelfde wijze wordt voortgezet, lijdt het geen twijfel, of er zal
een standaardwerk verkregen zijn, dat aan landgenoot en vreemdeling een uitstekenden
en veelzijdigen indruk zal vermogen te geven van Nederland's natuur- en steden-schoon.
De fotografische reproducties, die Amsterdam in beeld brengen en die voor het meeren deel afkomstig zijn van Karel Kleyn, hebben zonder verdoezeling of verfraai ï ng de levende
schoonheid van de stad weten vast te leggen. Het oude stadsbeeld is niet als een soort
openluchtmuseum geïsoleerd, doch gezien in den continuën stroom, die van het verleden over het heden naar de toekomst loopt.
Het nieuwe stadsbeeld is daarentegen minder goed tot zijn recht gekomen. Wonderlijk
genoeg is men hier juist zuiver „individualistisch" te werk gegaan, terwijl de moderne
architectuur zelf nadrukkelijk in tegenovergestelde richting wijst. Dit geldt in het bijzonder van „De K l erk's romantische arbeiderswoningen" en van den „wol ken krabber" in
Amsterdam-Zuid. Over de Apol lohal kunnen wij beter zwijgen, daarvan zal waarschijnlijk
moeilijk iets beters te maken zijn, ofschoon...... wij zouden hier iemand als Gilberg (die
van het Utrechtsch diaconessenhuis zeer fraaie foto's maakte) nog wel eens zijn krachten
op willen zien beproeven !
Het is jammer, dat op deze wijze het nieuwe Amsterdamsche stadsbeeld minder goed
tot zijn recht komt dan het oude, doch het kan ons troosten, dat het nieuwe nog steeds
groeit en dus gemakkelijk bereikbaar is, terwijl het oude, dat voortdurend afbrokkelt
en dus steeds moeilijker te benaderen valt, thans „gevangen" is in een reeks foto's, die
zijn schoonheid levend bewaren voor het nageslacht.
De tekst, die aan de foto's voorafgaat, is van de hand van Mr. P. J. Mijksenaar, Dr. P. H.
Ritter Jr., Ir. A. Boeken en Dr. F. H. Fischer. Zonder daarmee van deze opstellen op zich
zelf iets slechts te zeggen, komt het ons toch voor, dat deze boeken een anderen tekst
noodig hebben. Wanneer men ermede rekent, dat het debiet voor een dergelijk werk
hoofdzakelijk te zoeken is bij landgenooten hier en in den vreemde, dan lijkt het ons,
dat men een passender geheel zou hebben verkregen, indien men de oude en de nieuwe
Nederlandsche letterkunde te hulp geroepen had om haar lofzang op Amsterdam's
schoonheid te voegen bij die der gevoelige lenzen, tenzij — wat de schoonste oplossing
zou zijn geweest ! — men iemand als Prof. R. N. Roland Holst bereid zou hebben gevonden
zijn overpeinzingen als bramenzoeker te staken en deze thans eens te concentreeren op
eenige wandelingen door de Amstelstad. En zoo men daarnaast ook meer concrete gegevens met betrekking tot opkomst en aard der stad had willen geven, waarom deze dan
niet op nieuw-zakelijke wijze in enkele sprekende grafieken vastgelegd ?
Doch tegenover de onvergetelijke pracht van zoovele sublieme foto's tellen deze opmerkingen ten slotte niet zwaar. Zij willen slechts een stimulans zijn om de nog in het
uitzicht gestelde deelen zoo veel mogelijk te perfectioneeren. R. H.

Trygve Gulbranssen over zijn trilogie. Een vraaggesprek met den schrijver,
door Bert Bakker. Uitg. : J. H. Kok N.V., Kampen, 1937.
Ligt het aan den interviewer of aan zijn slachtoffer, dat dit vraaggesprek zoo onbelangrijk geworden is ? Voor dengeen die Gulbranssen's werk gelezen heeft, kan het antwoord op deze vraag niet twijfelachtig zijn. Zeker, men mag hier en daar meegenieten
van het genot : een groot man chez soi te zien. Maar heeft dat genot wel veel om het
lijf ? Is het niet in den grond der zaak de vrucht van een door en door burgerlijke en
vulgaire nieuwsgierigheid ?
En zeker : men komt iets te weten omtrent des schrijvers bedoelingen en zijn opvattingen
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met betrekking tot bepaalde figuren en situaties uit zijn trilogie. Maar wanneer men het
op den keper beschouwt, wat beteekenen dan deze los aaneengeregen opmerkingen en
gespreksfragmenten voor den serieuzen lezer ? Bitter weinig, zoo goed als niets !
Leg dit interview eens naast Cannegieters „Karakterschetsen" of naast d'Oliveira's „Mannen
van Tachtig ", dan beseft ge eerst recht wat er alles aan dit oppervlakkige boekje ontbreekt.
De auteur verklaart wel, dat zijn boekje geenerlei pretentie heeft, maar dat kan ons
niet ontslaan van den plicht hem er op te wijzen, dat de kritikus daarmee geen genoegen
nemen kan. Bert Bakker is aan zichzelf iets beters verplicht.
R. H.
Jongens- en Meisjesboeken. Gids. Uitgave van den Bond van Gereformeerde
Jeugdorganisaties.
Deze Gids bevat een herziene druk van het rapport inzake Jongenslectuur, hetwelk van
1915 dateert. Het werk is samengesteld ten dienste van Gereformeerde Jeugdleiders,
paedagogen en ouders, beschouwt in de inleiding critisch de aanwezige lectuur voor de
mannelijke en vrouwelijke jeugd, rubriceert ze en beantwoordt uitvoerig de vraag, waarom
de jonge mensch lezen moet. Vervolgens gaat de inleiding na, in welke groepen de aanwezige jeugdlectuur uiteenvalt. Onderscheiden worden achtereenvolgens : de positief
Gereformeerde lectuur als de allerbeste, de lectuur met algemeen - christelijke inhoud
en de neutrale lectuur. Geoordeeld wordt, dat al, wat niet positief Gereformeerd is, daarom
nog niet tot de neutrale zone mag gerekend worden. „Al mogen we den Heere danken
voor ons zooveel scherper belijnd Gereformeerd standpunt, we weten toch ook te waar
lectuur, waarin we den Christus der Schriften terug vinden ". De voor kinderen-derni
ideëele lectuur wordt de specifiek Gereformeerde geacht. „Zulke lectuur zal, ook waar
ze ontspanning tracht te bieden, den jongens en meisjes bepalen bij de noodzakelijkheid
van wedergeboorte en bekeering, bij de beteekenis van den Heiligen Doop en het
werk des Heiligen Geestes, zal bij de jongeman de waarheid aandringen dat hij
reeds als kind zijn Heer te belijden heeft, zal medewerken aan de vorming van den
jongeman tot den mensch, die in rijpe kennis en in de vreeze Gods drager is van
het beginsel der Gereformeerde levens- en wereldbeschouwing ". „Het dogma worde
in het kleed der historie geboden ". Het zal den lezer wellicht minder verbazen dan de
rapporteurs, dat zulke jeugdlectuur niet of sporadisch voorkomt. Gelukkig dus maar,
dat de commissie de overtuiging bezit, dat de eisch : uitsluitend positief Gereformeerde
lectuur, niet behoeft te worden gesteld. Op den index wenscht de rapportcommissie te
plaatsen al die jeugdlectuur, welke, openlijk of verborgen een anti- Gereformeerde, een
anti -Chr stel i j ke, een anti- godsdienstige of een anti-zedelijke strekking heeft „en daarbij
alles, wat materialistisch getint is : we wenschen onze jongens en meisjes verre te houden
van allen smet der stofvergoding".
Het grootste deel van het werk wordt in beslag genomen door „beoordeelingen", ,,recensies" van, of „critieken" op een duizendtal uitgaven voor de jeugd. De „beoordeelde"
werken zijn in diverse categorieën ingedeeld. Evenwel blijkt bij nader inzien van beoordeel i ng,
bespreking, critiek of recensie zeer vaak geen sprake te mogen zijn. Hetgeen geboden
wordt is meer een aankondiging met enkele regels Of een titeluitbreiding. Met beide kan
men in een werk, dat paedagogische strekking en bedoeling heeft, geen genoegen nemen.
Wanneer de hier ondernomen taak juist ware geschat, zou onder de opgave der boekentitels (met hun daarbij behoorende bizonderheden) een bespreking zijn gevolgd, waarin
de inhoud zeer beknopt werd naverteld, waarin het boek naar karakter en soort werd
geclassificeerd en waarin het tenslotte werd beoordeeld naar bepaalde maatstaven. Dit
alles wordt bijna steeds nagelaten.
Daarbij komt, dat de stijl en woordenkeus van vele dezer „recensies" veel te wenschen
over laat. „Maar bergt uw jongelui niet op in kaasstolpen !" roept ergens een recensent.
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„Wie vertelstof of voorleesstof zoekt op (bedoeld is : vóór) zijn vergaderingen......”
„Naast enkele (bedoeld is : behalve enkele) illustraties......"
In de inleiding worden „lijnen getrokken, waarbinnen" bepaalde lectuur moet worden
gehouden ; met betrekking tot „Boeken met vloeken etc." worden vloeken e.d. vergeleken
met „kruiden" : „In 't algemeen zijn kruiden voor kinderen niet goed ".
Het grootste bezwaar tegen deze Gids is evenwel het feit, dat de uitgevers ervan aan een
principieel Gereformeerde levens- en wereldbeschouwing maatstaven meenden te mogen
en kunnen ontleenen tot het beoordeelen van jeugdlectuur en het beantwoorden van
allerlei vragen, die met deze beoordeeling samenhangen. Gereformeerd en Christelijk
worden op één lijn gesteld, Gereformeerd blijkt beschouwd te worden als een superlatief
van Christelijk; Gereformeerd en Schriftuurlijk vormen synoniemen. Wij vreezen, dat
een groot aantal Christenen dit alles niet kan beamen.
P. H. M.

Adolf Hitler. Het leven van een Dictator, door Konrad Heiden. Vert. Jan
van Reeuwi j k. Uitg. Uitg. Mij. Contact, Amsterdam.
Het is nog niet zo heel lang geleden, dat de geschiedschrijver ongestraft zijn verhaal op
dichterlijke wijze, d.w.z. met bewust bedachte fantasieën, aanvulde. De historische roman
was in wezen eigenlijk niet te onderscheiden van een historisch geschrift. Na ongeveer
het midden der negentiende eeuw wordt dat anders, maar het degelijke, wel eens al te
degelijke, wetenschappelijke werk, vooral van niet te grote betekenis als een beperkt
mens die arbeid aanvatte, leidde tot een nieuwe behoefte aan het dichterlijke element
in de geschiedenis.
Maar dat dichterlijke wordt door velen gelijkgesteld met het sensationele, het dramatische,
het plastische, waarom ook de biographie weer in aanzien komt. We hoeven slechts
twee namen te noemen : Ludwig en Zweig. Zullen echter niet na enige tijd beider geschriften
aan betekenis verliezen ? Bij Ludwig is dat al duidelijk merkbaar.
Wanneer ièmand een spannend onderwerp heeft gekozen, dan is het Konrad Heiden
met zijn biographie van Hitler, en het is niet de keuze alleen die zijn relaas boeiend
maakt. In een grote reeks korte schetsen, die wel doen denken aan de film, laat hij
ons de tijd van kort na 1900 tot de beruchte 30ste Juni 1934 mee beleven.
Of alles zich precies zo heeft voorgedaan als wij hier lezen ? Heiden zegt zelf dat hij
dikwijls niet kan zeggen wie hem mededelingen gaf, omdat het gevaar voor den zegsman
zou opleveren. Wij moeten dus geloven dat het waar is.
En nu komt bij ons het volgende bezwaar op : de schrijver lijkt volkomen eerlijk te zijn,
hij weet zeer veel, maar...... hij verklaart te veel, wil verklaren om te overtuigen en
zijn verontwaardigd gemoed te bevrijden.
Wij zullen de laatsten zijn om te ontkennen dat voor een dergelijke stemming vele gegronde redenen zijn, maar zo ontstaat geen biographie van blijvende betekenis. Maar
dat zou ook afgezien van die geesteshouding onmogelijk zijn.
Toch blijft dit geschrift van belang, omdat een werkelijke levensbeschrijving waarschijnlijk
nog wel tientallen van jaren op zich zal laten wachten.
Het boek is goed vertaald en royaal uitgegeven, waarbij de mooie letter zeker vermeld
dient te worden.
M. Th. UIT DEN BOGAARD.
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W. HESSELS

MOMENT VAN SAMENZIJN

Het was zo stil die avond, en toch gonsde
het pure duister rond de lichte stoep
met schril geruis van krekels, en een roep
weerklonk, alsof de zee niet verweg bonsde.
Ik zag onder je wimpers je pupillen
donker verschieten over 't helle boek;
ik zag je stil gezicht, in aandacht zoek,
je gouden haren die de wind deed trillen.
Het was of ons, gevoerd aan 't eind der wereld,
't geluk gelijk een wand van glas omstond,
een helder water, zo bewegingloos.
O ijl bedrog, dat niet de angst bezweren,
de diepe onrust niet uitbannen kont,
dat dit geluk te licht was en te broos.
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W. HESSELS

DOOFSTOMME JONGEN

Tussen der and'ren onrust schijnt hij vredig
en lacht zijn open ongerepte lach.
Alleen gelaten, staart hij in een ledig,
en niemand is allener nacht en dag.
De vreemde mensen maken hem onzeker.
Hij kan aan hen, en zij aan hem, niets kwijt.
En wie is God ? Een plicht en schriklijk wreker
bij wien geen troost is en geen veiligheid.
Doch hij is slechts een lam dat argloos draagt
al 's levens angst die soms zijn hart doet bonzen,
dat niet begrijpt en naar geen reden vraagt,
hij in zijn eenzaamheid, -- en wij in de onze.
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W. HESSELS

TWEE WERELDEN

ik keek naar binnen waar een man te sterven lag.
Ik zag zijn smal gelaat bezweet en grauw als as.
En buiten stond een zo doorzichtig held're dag
alsof de dood niets dan een boos vertelsel was.
Langzaam hief hij zijn hand omhoog naar zijn gezicht
dat met zijn snelle adem op en neer bewoog.
Zijn ogen, dicht als schelpen, zagen niet het licht
dat met zijn schijn van eeuw'ge stilstand mij bedroog.
Geen lach meer en geen traan, alleen het vege zweet
op een gelaat dat nog het spoor van beide droeg.
Zag hij misschien een wereld waarvan ik niet weet?
Was hem die and're nieuwe wereld reeds genoeg ?
Een antwoord was er niet voor mij die buiten zat,
aan 't licht ontvreemd en tot de dood nog niet bereid.
Toen wist ik dat hij mij niets meer te zeggen had
en wendde mij den dag toe en zijn heerlijkheid.
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E. LEGRAND

EEN NACHT
Rudolf Hartman was eerst kort, nauwelijks twee jaar getrouwd, toen het hem op een
avond plotseling opviel, hoe leelijk zijn vrouw eigenlijk was. Zij zaten beiden in een lage
stoel, ieder aan een kant van de haard, een boek op hun schoot en een theekopje naast
zich. Rudolf's vrouw had een breiwerk in handen, maar in aandacht voor wat ze las, breide
ze niet. Haar breede, vormlooze kin stak iets naar voren, het was alsof ze las met haar
kin. Haar lange, donkere wimpers raakten bijna haar wangen, haar oogen waren onzichtbaar. Haar voorhoofd was laag, het was niet nauwkeurig te zien waar de haren begonnen.
Ook was het niet duidelijk waar de wenkbrauwen stonden. Ze waren er wel, maar slechts
als twee vaag uitloopende vlekken. De wimpers waren donker, maar hoofdhaar en wen k
licht. Er was wat goudachtig glanzend gekroes bij de ooren, maar bovenop-brauwen
was het haar sluik, vettig en van kleur onbestemd. Er bewoog soms iets in het gezicht,
als reactie op wat ze las : de mond trok breeder, de hoeken trokken op en de wangkussentjes schoven naar boven. Het was naar om te zien, deze steeds eendere bewegingen.
die zich nooit dóórzetten in de grof-gelijnde trekken. Ook de kleur en de substantie
van dit alles stond Rudolf tegen : de huid was rood door kachelwarmte en ingespannen
lezen, maar het was geen frisch rood, gevoed van-binnen-uit, het was een rood dat lag
bp de huid, op een ondergrond van slap, vaal, vlekkig wit.
Natuurlijk had Rudolf wel altijd geweten, dat zijn vrouw leelijk was. Maar dit weten
was in zijn liefde een factor, in zelfbedrog ontkend eerst, aanvaard naderhand. Eens, in
' t begin, had hij in een omarming gefluisterd : je bent mooi, je bent mooi. Haar afweer
toen, en zijn schaamte. Later had hij wel om haar leelijkheid, al betrok deze zich slechts
in hun verhouding tot de buitenwereld, geleden. „H ij is wel een knappe kerel, maar
z ij......" Dat was, onuitgesproken, maar in gezelschap gevoeld toch, een dubbele vernedering : van hem, in haar en van haar, hem aangedaan. 0, maar het streelde dan toch
het zelfgevoel, zijn liefde voor dit kleine leed onaantastbaar te weten. Het bevestigde de
liefde, het voerde haar op en, dacht hij vaak, het bestendigde haar. Wel miste Rudolf door
de leelijkheid van zijn vrouw de prikkel der jaloezie, misschien werd zijn liefde daardoor
al te veilig gesteld.
Maar nu. Hij had geweten, dat zijn vrouw leelijk was, maar nu, plotseling, ontdèkte hij
het. Het werd hem voorgehouden, opgedrongen : zijn liefde was inbeelding geweest,
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dit gezicht, vormloos, zonder inhoud of kern, was hem vreemd. W i e hield het hem
voor ? Was er een w i I, die het hem opdrong ? Rudolf zocht in zichzelf. Daar had tot
voor kort het rustig geluk, de zekerheid, gelegen. Nu was er leegte, nauwelijks de herinnering en een eenzaamheid die, zoo plotseling, niet te dragen was. Rudolf probeerde
zich tot lezen te dwingen. Want was alles geen begoocheling, was alles eigenlijk niet
onveranderd gebleven ? Of was het geen kritische harteloosheid, die hij, wanneer hij wilde,
wegvagen kon ? Hij moest zijn vrouw roepen.
Moeizaam onttrok ze zich aan de wereld, waarin ze vertoefd had. Met nog droomende
oogen zag ze op naar haar man, maar gewillig trachtte ze zijn verlangen te raden : „Ja......
wil je nog thee ?" Rudolf antwoordde niet, zijn blik drong diep in de hare. De kilheid
van zijn blik verontrustte, beangstigde haar nu. Ze boog zich naar hem toe : „Rudolf,
is er iets ?" Als hij zich nu aan haar gaf, was het dan niet, alsof er niets was geweest ?
En was er iets gebeurd ? Maar nee, nu moest hij het vasthouden, dat besef van zooeven.
Hij mocht het niet wegschuiven, hij moest ermee klaar komen. En kijk : zijn vrouw
was leefijk, ook haar oogen, die te diep lagen in het vleezige gezicht, en waarvan de
angstige vraag hem totaal onverschillig liet. Hij walgde van dit gezicht nu, hij antwoordde
niet, hij stond op. Hij stond even, zich rekkend en alsof hij iets van zich liet vallen en
hij zei dan, bijna alleen voor zichzelf : ,,Ik ga nog even weg ". Rustig en zonder over
dit ongewone verwondering te toonen, antwoordde ze : „Goed jongen, ik ga dan maar
vast naar boven."
Eerst op straat dacht hij ook aan het kind. Het gaf hem een vriendelijke ontroering. Li peke.
Het trok zich op aan zijn broekspijpen, zocht zijn gezicht en kraaide toen hij het hief op
zijn arm. Dan greep het wild zijn neus en zijn haren en had dolle pret. Lief, hoe lief.
Maar het raakte hem slechts oppervlakkig, en als een last zette hij het van zich af, op den
grond. Het zou hem niet terugtrekken naar huis. Natuurlijk zou hij wel gaan. Om te
slapen. En om te ontbijten. Om een huis te hebben en niet heelemaal eenzaam te zijn.
Om geen onmaatschappelijke dingen te doen --- en ook dáár dacht hij aan : om zijn vrouw
niet al te zeer te verdrieten.
Maar hij ging nog niet. Er brandde licht bij de gebroeders Verstraete. Rudolf was in lang
niet bij hen geweest. Hij kwam er niet toe. Maar nu voelde hij zich weer nauwer met
hen verbonden. Hij belde aan. „je bent laat", zeiden ze ; „maar je bent nog vroeg genoeg"
juichten anderen. Eén, met een glas en een wijnflesch, dronk hem al toe op de trap. „Hoe
meer zielen.....," Het was een helsch kabaal. Hij bleek het in alle opzichten te treffen :
Edo was jarig. Er waren veel menschen, veel oude kennissen. Ze omringden hem. „Maar
waar is je vrouw ? -- 0 ja, jullie baby". Ja, goddank, dacht Rudolf. Hij drukte Elly van
Essen de hand. „Wat is dat lang geleden ". „Ja, waarom kom je ook nooit. Kom mee,
Rudolf, ik heb ontzettend veel met je te bepraten. Vertel me eerst eens......" Ze hadden
onmiddellijk contact met elkaar, zoo was het altijd geweest. Maar langzamerhand begon
aan Rudolf de zin van haar praten te ontgaan. Ook moest het háár wel bekend zijn,
dat hij de dingen die ze vertelde, en die hun gemeenschappelijk vak betroffen, wel wist.
Misschien praatte ze maar...... om met hem te praten. Was er iets geweest tusschen
hen, vroeger ? ja, een begin. En nu: het vervolg. Rudolf hoorde niet meer wat ze zei.
Maar hij zag de zuivere lijn van haar mond, en de klop van haar hals. Hij zag de teere
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welving van haar voorhoofd, de doorzichtige huid van haar slapen en de glanzende lok
die ze wegstreek, toen ze plotseling zweeg, achterover leunde en hem donker, vanonder
haar wenkbrauwen aanzag. En dan : het rood dat over haar wangen vleugde, de wimpers
die neerfladderden. Rudolf moest, om zich beheerscht te toonen, opstaan...... „1k breng
je naar huis ", zei hij dan, hoewel ze niet van naar huis gaan gesproken had. Maar haar
antwoord was „ja", alsof het vanzelf sprak.
Hij ging naast haar, zwijgend en koel. Dat hadden beiden zich anders gedacht en niet zonder
reden. Maar tevergeefs zocht Rudolf, al was het slechts om haar niet te vernederen, naar
de intimiteit van voor vijf minuten. Toen hij, bij haar huisdeur gekomen, haar hand in
de zijne hield, nam hij met bijna zakelijke belangstelling haar wezen nog eens in zich op.
Teleurstelling even, omdat dit gave het zijne niet zijn kon. En een medelijden om hààr
eenzaamheid. Gevoelens die hem beide nog even deden verlangen, haar in zijn armen te
nemen. Maar het kon niet. Waarom niet ? Het waren geen zedelijke of redelijke overwegingen, die het hem deden beseffen. Rudolf overwoog n i e t s dezen avond. Het werd
hem bijgebracht. Iets bracht het hem bij ; of iemand. Het dreef hen uiteen, onvermijdelijk.
Rudolf sloeg zijn oogen neer en zuchtte, als om zich te verontschuldigen. Ze sloeg hard
met de deur. Rudolf voelde de vernedering wel, maar hij vergat haar op hetzelfde moment.
Hij was alleen en zijn hart riep naar huis. Naar huis, niet om te slapen en te ontbijten,
maar om iets anders. Iets, dat hij zich niet voorstellen kon en waarvan hij niet zeker was.
Maar deze zekerheid was het eenige, wat op dit oogenblik beteekenis had. Angst, wanhoop
en onverschilligheid trokken zich om deze zekerheid samen. Hoewel zijn voeten nu eens
snel en dan weer langzaam gingen, ijlde Rudolf naar huis.
Toen hij de deur geopend en de fietsen binnen gezet had, toen hij de deur grendelen en
de gang doorloopen moest, dreigde zijn verlangen naar zekerheid zich te ontspannen.
Was hij geen degelijk echtgenoot, zoojuist aan een gevaarlijk avontuur ontkomen ? En
door vrije wil en eigen kracht ontkomen ? Maar voor de slaapkamerdeur was het hem
weer, alsof het slapende huis op hem neerkomen zou, en of deze deur zijn eenige redding
beteekende. Hij rukte hem open en had daar al zijn kracht voor noodig, omdat hij tegelij kertijd aan het kind dacht.
Zijn vrouw lag met het gezicht naar hem toe, de oogen geopend, en ze schrok toen
hij zoo plotseling op den drempel verscheen. Haar oogen, haar wijd open oogen, waarin
angst en weten en verlangen waren, het was alsof ze hem door dezen avond, en hierheen
hadden gevoerd. Ze trokken hem naar zich toe, deze oogen en hoewel hij nog steeds op
den drempel stond, ging hij. En hij voelde zich slap door een groot schuldgevoel en, bijna
tegelijkertijd, sterk door een juichende dankbaarheid. Dan ging hij werkelijk.
Ze had nog niet gesproken. En ze sprak ook nu niet. Alle verwarring, angst en smart en
woede waren verdwenen voor de blik uit zijn oogen. En alleen het verlangen bleef, het
zijne en het hare. Maar toen hij haar aanraakte was het met schroom en zijn handen en
zijn leden waren aan haar lichaam als een gebed, heel dien nacht.

Die nacht, wel de allerbelangrijkste uit Rudolf Hartman's leven. Het huwelijk van hem en
zijn leelijke vrouw werd verder niet minder moeilijk, dan dat van ieder ander menschen-

paar. Er is zelfs gezegd, dat het niet gelukkig geweest is. Maar waaraan weten we dat,
het geluk?
Zeker is, dat Rudolf het over dien eenen nacht met zichzelf niet steeds eens is geweest.
Het was gekheid, zoo dacht hij dan, om, God erin te betrekken. En hij vond afdoende,
zeer menschel i j ke verklaringen voor ieder onderdeel van dien nacht. Zijn afzien van Elly
van Essen geschiedde uit burgerzin, zijn terugkeer tot zijn wettige vrouw en wel op zulk
een wonderlijk extatische wijze (hij dacht het met schaamte), uit verdrongen en dus
verhevigde en dus verblinde verliefdheid. En na een avond, waarop de f eel i j kheid van
zijn vrouw hem weer heel pijnlijk opviel, heeft hij eens met Elly van Essen, die inmiddels
gehuwd was, een dus dubbel zondige verhouding gehad. En later, hij was toen al grijzend,
maar toch nog een man waarmee bakvisschen plegen te dwepen, heeft hij een van zijn
leerlingen verleid. En Rudolf's vrouw was óók geen heilige : het is toen tot een scheiding
gekomen. Scheiding van tafel en bed. Maar dat heeft niet zoo heel lang geduurd en het was
niet alleen om de kinderen dat Rudolf en zijn vrouw zich verzoenden.
Toen al de kinderen uit hun rijk gezegend huwelijk het huis uit waren was Rudolf niet
knap en zijn vrouw niet teelijk meer. Twee oude menschen met rimpels, witte haren en
onzekere gebaren. Maar in hun oogen was eenzelfde zekerheid. Geluk ?
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H. VAN DER LEEK

SPECTRAALANALYSE EN
ARBEIDSINSPECTIE"

Welke gedaante vertoont nu het geheel dezer huidige lyriek ? In welke verhouding bevindt zij zich tot onze levenssituatie ? Omdat lyriek even irrationeel is als de menschelijke
existentie zelf, kan geen kritiek haar wezen bepalen. De kritische beweging vindt haar
begrenzing in de paradox, dat lyriek als een der oorspronkelijkste levensuitingen haar
eigenste wezen niet heeft in het bepaalbare, maar in het onbepaalbare.
Vanuit dit feit neemt kritiek dan ook de vorm aan van vragen. Haar resultaten zullen
het karakter dragen van analytische beschrijving. Dit geldt natuurlijk voor de vorm, maar
a fortiori voor datgene, wat buiten de aesthetische sfeer ligt. Waarom echter zou een
kritische beschouwing zich buiten het poëtisch gegevene wagen ? Is het niet genoeg, de
aesthetische waarde te benaderen? Wat wil kritiek meer ? Wat heeft ze buiten deze
grens te zoeken?
Wat de kritiek daar te zoeken heeft, is precies hetzelfde als wat de lezer intuitief in
kunst zoekt, namelijk meer dan genot al leen. En in het concrete geval van deze lyriek zoekt
zij verklaring van het opvallend verschijnsel, dat namelijk deze aesthetisch correcte lyriek
zoo velen diep onbevredigd laat. Wij willen trachten, de oorzaak daarvan te benaderen.
Hoe komt het, dat deze poëzie ons slechts een zoo vluchtige ontroering geeft ? Waarom
laat ze geen diepe sporen na in ons wezen ?
Wij leven in een menschelijke situatie, waarvan de ernst ons doet hunkeren naar een
kunst, die deze situatie ook poëtisch ernstig, dat is met hartstocht en intensiteit van beleving, opvat. Wij verlangen een lyriek, die ons diepste wezen raakt. Wij zien uit naar
een poëzie, die meer is dan toevallige impressie, dan interessante illustratie, een poëzie
die de werkelijkheid niet ornamentaal versiert en verfraait, maar die symbolen opricht,
die niet psychologiseert of preekt, maar menschelijk getuigt.
Dit antwoord is geen aanklacht tegen onze lyriek, maar een voller omschrijving van onze
onbevredigdheid. Was het een beschuldiging, dan zouden we het antwoord van de dichters
) Spectrumanalyse in de titel van het eerste gedeelte van dit artikel berustte op een zetfout.
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moeten verwachten. Nu echter vragen we verder en wel naar die menschelijke situatie,
waaruit zoowel onze hunkering alsook deze lyriek opkomt. Naar een situatie dus, waarin
wij, ofschoon onderscheiden in functie, toch als menschen tezamen staan, dichters en
publiek.
We kunnen alleen zóó vragen, omdat we onze situatie voelen als een gemeenschappelijke,
waarin we iets beginnen te beseffen van een solidariteit, die behalve bij Van Randwijk
in onze lyriek nog geen werkelijke uitdrukking heeft gevonden, namelijk de solidariteit
van zondige menschen.
Maar misschien is het ook zoo, dat we eigenlijk alleen maar zoo naar het gemeenschappelijke van onze menschelijke situatie kunnen vragen, omdat we ons tevens opgenomen
weten in een levensgemeenschap, op welke in de inleiding tot Spectrum wel gedoeld
wordt, maar die toch op het geheel van onze huidige lyriek geen dwingend stempel heeft
gezet. Ik bedoel de levensgemeenschap der Kerk, het lichaam van Christus. Is het werkelijk
zoo, dan beseffen we ook, dat ons vragen zich moet laten richten door de ontzaglijke
waarheid van 1 Korinthiërs 12. Dan doelt ons vragen naar deze lyriek en haar ontoereikendheid op d e z e gemeenschap.
Dan blijft er weliswaar een voor onze dichters onaangenaam klinkende vraag, namelijk,
waarom hun poëzie ons niet bevredigen kan — maar dan is deze vraag in gemeenschappelijkheid opgekomen. Het is dan onmogelijk geworden, zulk een vraag te zien als iets
persoonlijks en polemisch, haar te verklaren als uiting van een controverse tusschen
litteraire richtingen of tusschen voelen en denken of creatieven en kritischen, tusschen
kunst en theologie. Dan wordt zelfs de schijnbaar zoo fundamenteele controverse burgerdichter van onwaarde. Want immers in het gemeenschappelijk vragen vermpeden we
onder al deze schijncontroversen een menschelijke, gemeenschappelijke nood, die in het
geloof ontdekt wordt als de nood der zonde. Zoo vragen wij tenslotte vanuit de Kerk.
Voor een Roomsch- Katholiek is dat het eerste en vanzelfsprekende, voor een Protestant,
met name voor vele dichters, daarentegen een absurditeit. Dat dit volkomen verklaarbaar
is, zullen we naderhand trachten duidelijk te maken. Nu garandeert de Kerk, zooals wij
haar verstaan, geen antwoord. Maar zij maakt het pas mogelijk echt te vragen, omdat
elk vragen vanuit de Kerk al gericht is op de grond van het menschelijke bestaan. Zoo
is ook een cultureele vraag als de onze niet zonder een diepste grond, wat echter niet
beteekent, dat wij zonder meer een theologisch antwoord krijgen, als wij vragen : hoe
verhoudt zich de lyriek, die wij hier bespreken, tot haar existentieele grond ? Want in
dit vragen stuiten wij eerst op de omgeving, waarin deze lyriek in deze tijd tot stand
komt, namelijk de cultureele en geestelijke situatie van heden. Alle kunst, ook lyriek
komt op uit een cultureele situatie, waarin zij wortelt. Alleen behoort het tot het irrationeele karakter speciaal van de lyriek, dat het verband tusschen tijdscultuur en lyriek
grootendeels onbewust blijft. Dit verband behoort dus tot het onbepaalbare en is alleen
indirect en symptomatisch te ontdekken. Hun, die de bundels Spectrum en Werk hebben
bestudeerd, zal de totaliteit van deze lyriek zijn opgevallen als een gedifferentieerd, en
in hoofdtrekken onklaar beeld. Onklaar is dit beeld niet door innerlijke tegenstrijdigheid
van de poëtische bijdragen, waaruit het is opgebouwd. Want innerlijke tegenstrijdigheid
kan wel terdege behooren tot het karakteristiekste, wat, een tijdsverschijnsel vertoont.
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Men denke b.v. aan de Duitsche lyriek uit de Dertigjarige Oorlog, waarin juist het ge
bestaan van wereldzin en hemelvlucht direct terugwijzen op één wortel, namelijk-lijktdg
de ontzettende onzekerheid van het menschel i j k bestaan in die tijd. Maar ons beeld is
onklaar door gebrek aan karakteristika, door een eigenaardige matheid en benauwenis,
die een levend verband met onze huidige menschel i j ke en cu ltu reele situatie schijnt te
logenstraffen. De positieve verzekering van de inleiding op Spectrum : „De Christelijke
dichter staat in het volle leven" wekt een twijfel, die echter aan ons vragen nieuwe beweging verleent. Hoe komt het, vragen we, en voegen daarmee aan onze vage klacht
over onbevredigdheid een symptoom toe, dat deze lyriek ondanks haar uiterlijke d ifferentiatie een zoo eentonige indruk maakt ? Zeer zeker hebben de meesten van onze lyrici
een eigen temperament en hun verzen een individueele klank. En toch is er in al deze
poëzie een zekere ondertoon, een stemmingsgehalte, die ze naar hun gevoelshouding
weer innerlijk op elkaar doet lijken. Wat daarbij opvalt is de geringe gevoelscurve. Het
gevoel mist een groote melodische buigzaamheid, het beweegt zich binnen kleine intervallen, het kent weinig echte hoogte en echte diepte. Dit gemis aan echt pathos maakt,
dat vele van deze verzen zoowel naar hun substantie als naar hun innerlijke vorm van
klein formaat zijn. Maar bovendien mist het gevoel meestal intensiteit en als consequentie
daarvan dringt het zich dikwijls onevenredig sterk op de voorgrond. Het neemt een te
grooter nadrukkelijkheid aan, naarmate het spanning mist. Het is iets van die slechte
positiviteit van gevoel, die zoo afstoot in sentimenteele menschen. Wanneer een gedicht
op ons aankomt met de duidelijke bedoeling, om ons te bewijzen „Ik, de dichter voel
dit landschap zoo bijzonder", dan is dit voldoende om voor ons het landschap juist onzichtbaar te maken. We ondergaan het pas dan werkelijk, als het beeld zooveel e i g e n leven
heeft gekregen, dat het de dichter en zijn gevoel als 't ware heeft geabsorbeerd, zoodat
we hem niet meer merken.
Vele van deze verzen, vooral de zwakkere in beide bundels, vertoonen de fout, dat in de
dichterlijke beleving het sentiment belangrijker blijkt, dan de poëzie. Dit moet vanzelf
de vormkracht verlammen en daarmee weer de mogelijke stijgkracht aan het gevoel zelf
ontnemen. De innerlijke onvrijheid, die daar achter schuilt, openbaart zich meestal als
een zekere vlakke melancholie, die symptoom is van resignatie.
Intusschen herinneren we er aan, dat deze gevoelsbeklemming met de haar begeleidende
resignatie geen nieuw verschijnsel is. In haar huidige vorm is zij een product, dat zich door
verlies van spanning heeft ontwikkeld uit wat we zouden kunnen noemen de ,, individualistische" houding in de poëzie van een twintig jaar geleden. Er bestaat echter een verschil.
In de huidige sentimentspoëzie domineert het gevoel als vrijzwevend verschijnsel. In de
individualistische poëzie verkeerde het in heftige spanning met een objectieve werkelijkheid.
Daarom kon ook het individualisme thematisch worden beleden als schuldgevoel om eigen
onmacht tegenover alle situaties van het werkelijke leven. Het groote thema van deze
tijd was de tragiek om de onvereenigbaarheid van droom en daad, ideaal en werkelijkheid,
ik en wereld. In deze lyriek was beleefde werkelijkheid steeds antithetisch gesplitst in
de gevoelige ziel en de onbewogen wereld. De pointe had stereotyp het „zoo mijn ziel"
schema. De groote klacht was die om de onvruchtbaarheid van het geïsoleerde zieleleven,
waaruit geen brug naar de volle werkelijkheid kon worden geslagen. Deze eenzaamheid
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en onvruchtbaarheid werd met voorliefde in een natuurbeeld gesymboliseerd (zie Rispens'
De Veenplas, Spectrum, p. 131). In deze analogieën, die dichterlijk, wijl symbolisch werden
opgevat, kreeg de verhouding van het gevoel tot de objectieve wereld scherpte en bewustheid. Door dit besef heen bleek de werkelijkheid als objectieve waarde een existentieel gegeven te zijn, dat een magische aantrekkingskracht uitoefende op het dichterlijk
gevoelsleven. Het „volle leven" was weliswaar onbereikbaar door een teveel aan verbijzonderd zelfbewustzijn, aan besluitelooze reflectie, maar het bleef desondanks norm.
Omdat het norm bleef, behield in deze poëzie de verhouding tusschen ik en wereld genoeg
spanning om te voorkomen, dat de lyriek wegzakte in het sentiment. In deze poëzie was
nog altijd een polaire spanning tusschen geest en werkelijkheid. In de resignatie bleef
iets heroieks (zie P. Minderaa's Resignatie, Spectrum p. 111), ook al moeten we toegeven,
dat de dreiging der objectieve wereld, waardoor de ziel zich beangst voelde, schromelijk
overschat werd.
De eentonigheid van een deel der huidige lyriek is daaraan toe te schrijven, dat de objectieve werkelijkheid nog verder uit het poëtisch belevingsveld is weggeweken, dat zij
niet meer als spanningspool werkt, dat de resignatie haar heroisch karakter heeft verloren.
Ten deele is, bij hartstochtelijker naturen, daarvoor een nieuwe vorm van heroisme opgekomen, dat der extase. De ontspannen sentimentspoëzie is typisch zwevende poëzie. Zij
schept zich, los van iedere norm, een enkele droomwereld, een volkomen poëtische wereld
der innerlijkheid. Het zieleleven spint zich in zichzelf in. Het bevredigt zich in fantasmagoriën, die met hun geringe gevoelsintensiteit nergens meer symbolische waarde verkrijgen.
Zulke lyriek wijst daarom niet meer boven zichzelf uit. Zij steunt niet meer op werkelijkheid en heeft dus alle contact met de menschelijke situatie van haar tijd prijsgegeven.
De keus van motieven wordt in deze poëzie dan ook nergens meer door zulk een situatie
bepaald. Soms niet eens meer door een persoonlijke verhouding tot het gekozen motief.
En toch is, het klinkt wellicht paradoxaal, deze poëtische houding in haar geheel een
gevolg van onze cultureele situatie.
Wat ons opvalt is een geringe gevoelsomvang, die gecompenseerd wordt door een te
groote nadrukkelijkheid in het vooropstellen van sentiment, voorts een heftige spanning
met de als norm gevoelde, maar tenslotte in de resignatie prijsgegeven werkelijkheid.
Het feit, dat in de oudere, individualistische lyriek een strijd wordt gevoerd om beleving
der werkelijkheid, een strijd die haar spanning ontleent aan een wonderlijk mengsel
van angst en liefde, en voorts, dat in een latere fase deze strijd ten deele wordt opgegeven en de dichter zich soms geheel uit zijn verhouding tot het werkelijke leven terugtrekt, dit alles wijst er op, dat deze lyriek niet uit een aangeboren gebrek aan vitaliteit
bij bepaalde dichters zóó is geworden. Integendeel, deze ontwikkeling loopt parallel met
een zich steeds meer wijzigende situatie der menschelijke cultuur. We waren geneigd
te meenen, dat dergelijke poëzie alleen voorkwam bij „zwakke" dichters, bij menschen,
die om de een of andere reden nu eenmaal door hun geringe vitaliteit slecht gedisponeerd
waren voor een levende en concrete verhouding tot het leven. Omdat zij in hooge mate
egocentrisch leefden en hun eigen ik hun dus belangrijker was, dan de situatie, waarin
zij zich telkenmale bevonden en waartegen zij alleen uit ikzucht niet waren opgewassen.
Dit moge ten deele zoo zijn, strijd, resignatie en tenslotte vlucht wijzen erop, dat deze
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dichters integendeel van nature sterk aan deze werkelijkheid gebonden waren.
Maar de vraag is hier, of ze deze werkelijkheid poëtisch meester waren. Het lijkt mij toe,
dat niet hun „sociale" gevoelens, maar hun dichterlijke vormkracht tegenover de werkelijkheid tekort schoot. Zulke dichters zouden in een a n d e r e werkelijkheid wellicht
dit conflict niet gekend hebben. Hoe is het anders te verklaren, dat dit „individualisme"
en de uiteindelijke vlucht in de innerlijkheid een historische ontwikkeling te zien geeft,
die reeds omstreeks 1880 in geheel Europa begint en die over de heele linie een verwarring, verrafel i ng en eindelijk desintegratie der poëzie ten gevolge heeft gehad ? Hoe
is het voorts te verklaren, dat in deze tijd de poëzie, ook in Nederland afwisselt tusschen
vitalisme, dat de levensspanning tracht op te voeren tot extase boven een afgrond van
levensleegte en doodszekerheid (Marsman), tusschen een intellectualisme, dat onze heele
menschelijke situatie op de snijtafel legt (Ter Braak, Du Perron, Vestdijk) en een cynisme,
dat het heele leven als een lugubere grap behandelt (Greshoff) ? Hoe. is ten slotte een
poëzie te verklaren als die van Slauerhof met haar apocalyptische cultuurval ? Is het
misschien zóó, dat al deze verschijnselen reacties zijn op een zich catastrofaal veranderende
werkelijkheid, die zich gedurende de negentiende en het begin der twintigste eeuw van
cultuur tot civilisatie wijzigde en die thans zichtbaar omslaat in anti-cultuur ?
Is dit het geval, dan is juist het loslaten van de werkelijkheid, dan is resignatie tegenover
die werkelijkheid, dan is de vitalistische verheviging van den levenswil, de intellectualistische ontleding van de menschelijke existentie en het cynische te grabbel gooien van de
gedevalueerde levenswaarden in de huidige lyriek niet het gevolg van blindheid voor de
menschelijke en cultureele situatie van het oogenblik, maar integendeel een gevolg van
het feit, dat deze situatie in haar verhouding tot de mogelijkheden van het dichterschap
volkomen doorvoeld wordt. Niet de dichter, maar de werkelijkheid, waarin hij zich geplaatst ziet, is in wezen veranderd. Al deze verschijnselen van terugtocht, ontstijging,
d istantieeri ng en spot wijzen erop, dat om bepaalde redenen de dichterlijke geest er
aan wanhoopt, de huidige levenswerkelijkheid in poëzie te beelden. Dat beteekent dat
de harmonistiek van het Duitsche classicisme enz. en de uitgebalanceerde rust van het
burgerlijk realisme thans onmogelijk geworden zijn, niet alleen omdat de geesten zich zoo
diepgaand hebben veranderd, maar veeleer omdat de werkelijkheid zich op het oogenblik
niet meer tot zulke poëzie leent.
Er is in het zich wijzigend karakter der werkelijkheid en daarmee van de menschelijke
levenssituatie ten opzichte van de lyrische poëzie tweeërlei te onderscheiden. Ten eerste,
dat onze huidige werkelijkheid in toenemende mate ongeschikter wordt voor poëtische
substantie en ten tweede, dat in de titanische strijd, die in deze wereld is ontbrand
tusschen rede en instinct, de demonie der menschelijke existentie overal openbaar wordt.
Waarom wordt onze levenswerkelijkheid, ons ervaringsmilieu steeds ongeschikter als
substantie voor poëzie ? Wat wij allereerst willen zeggen omtrent de cultureele situatie
als milieu schijnt misschien oppervlakkig. Daarom moeten we ons nog even herinneren,
dat de v o 1 1 e d i g e verhouding tusschen het lyrisch voelen en dichten tot de omgevende
werkelijkheid nooit klaar en duidelijk kan worden gemaakt. Dat, wat we de totale atmosfeer zouden kunnen noemen, waarin een bepaalde lyriek ontstaat, behoort tot de irrationeele en dus onbepaalbare levenswerkelijkheid zelf. Historisch en op verren afstand
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gezien kan deze atmosfeer en de daarin zich presenteerende verhouding van lyriek en
cultuur wel min of meer duidelijk worden. Zoo begrijpen we tegenwoordig iets van het
merkwaardig karakter van de dertiend' eeuwsche minnezang, van het daaruit opgekomen
volkslied, tot op de lyriek van het impressionisme en expressionisme toe. Maar als zelfs
dit begrijpen slechts zeer ontoereikend blijft, dan is het duidelijk, dat een diagnostiek
van het heden wellicht niet zeer overtuigend zal lijken. lntusschen heeft de geschiedenis
der lyriek wel onomstootel i j k aangetoond, dat poëzie nooit „absoluut" is in den zin van
algemeene definities. Zij ontstaat niet in het luchtledige, maar krijgt haar wezenlijk karakter
pas in een bepaalde tijd en een bepaalde ruimte. Dit karakter wordt bepaald door een
verhouding tot die tijd en die localiteit. Maar deze verhouding is zeer moeilijk en in
hoofdzaak slechts indirect bepaalbaar. Omdat in die verhouding een onontwarbare knoop
ligt : het menschelijk beleven in al zijn onbegrijpelijkheid is in de lyriek tegelijk product
van tijd en omgeving en toch meer dan dat. Dit meerdere is de irrationeele rest, die het
wezen, het karakteristieke en tegelijk het onbepaalbare van zulk een lyriek uitmaakt.
Echte lyriek is de uitdrukking van mensch en tijd in een onnaspeurbaar verband. Dit
verband is wijd en strekt zich uit over het levensgeheel van een tijd. De heele cultuur
gaat er in op. Het is de verwonderlijke finesse en subtiliteit van het lyrisch beleven, dat
de cu ltu reele atmosfeer kan worden gevangen tot in de toonval van het lye isch gedicht
toe. Daarom is dan ook de voorkeur voor bepaald aanschouwingsmateriaal een zeer
tastbare aanwijzing voor de verhouding van lyriek en cultuur. Luyken en Vondel slaan
b.v. den handwerksman gade in zijn hanteering en peilen dichterlijk niet slechts de schoonheid van deze arbeid, maar tevens de symbolische zin. Zij zijn cultureel sterk geï nteresseerd in dit bedrijf, zoodat het hun tot poëzie wordt. Wat hen daarin dichterlijke belang
doet stellen is in de eerste plaats de aanschouwelijkheid der situatie in een smidse of
kuiperij, maar meer nog de levende zin van een bezigheid, die voor hen cultuur is in de
beste zin des woords. Niet louter het beeld, maar meer nog de symboliek ervan boeit
hun dichterlijke aandacht. Het kunstvaardig ambacht met zijn bijna artistieke beheer
materiaal en techniek moeten zij hebben gevoeld als een poëzie der werke--schingva
lijkheid, waard om in poëzie des woords te worden vereeuwigd. Het zelfde geldt voor de
poëzie der landschappen en steden, voor hun menschel i j ke stoffage, voor het rustig,
zinvol en organisch daarin zich afspelende menschenbestaan. Zulke cultuurbeelden geven
Schillers „Lied von der Glocke" en Goethe's idylle „Hermann and Dorothea" te zien.
Hetzelfde aanschouwingsmateriaal inspireerde ook de gelijktijdige schilderkunst, die als 't
ware deze poëzie illustreert. Zij laat zien, hoe natuur en cultuur elkaar in deze levensruimte ongedwongen completeeren, het landschap breidt zich als 't ware vrij, ongereglementeerd, empirisch en toevallig uit, hiet en daar onderbroken door huizen, molens, werkplaatsen en schepen. De verbeeldingskracht blijkt hier getroffen door een organisch gegroeide, zinvolle levensruimte, die als zoodanig schoon is en aangevoeld wordt als adequate
stof voor het kunstwerk. Kortom, het is een levensruimte, een aanschouwelijke situatie,
die nog niet volkomen is gerevolutioneerd door en onderworpen aan het technisch
denken. Deze dichters en schilders leven in een empirische, maar organische situatie,
welker zwaartepunt ligt in het menschelijk bestaan, waaromheen zij gegroepeerd is.
In deze situatie was het dichterlijk vermogen als vanzelfsprekend adequaat aan de werke229

lijkheid, de lyrische poëzie kende nog niet de martelende problematiek des levens en
der (poëtische) werkel i j kheidsbeheersch i ng. Hoe heeft zich die verhouding thans ontwi kkeld ? Tot diep in de negentiende eeuw blijft een soortgelijke relatie bestaan tusschen
het dichterlijk beleven en de werkelijkheid. Maar dan maakt de technische revolutie in
toenemende mate ons werelddeel tot een ruimte, die beheerscht wordt door de machinecultuur, door de moderne civilisatie. Oude kleine steden b.v. worden omkranst met
fabrieken, raken er in bekneld en worden er in sommige gevallen door verslonden en
vernietigd (Eindhoven, Merseburg). Het handwerk wordt overrompeld door de industrie,
sterft en wordt vervangen door machinale productie, die zich achter hooge fabrieksmu ren verbergt, daar uiteengereten tot een onnoemelijk aantal machinale bewerkingen
en technische handgrepen. Het is onzichtbaar geworden, uit de aanschouwelijke wereld
geschrapt. Het verkeer rationaliseert het landschap, beken en rivieren worden gekanal i
waar vroeger een lommerijke landweg kronkelde door een schilderachtig landschap,-serd,
trekt thans de betonnen autoweg zijn versuffend rechte lijn. De romantiek van de postkoets met zijn blazende postillon (nog poëtisch motief bij Dickens, Lenau en tallooze
anderen) maakt plaats voor monsterlijke, knal roode en hemelsblauwe autobussen voor
100 menschen, geen extrapost met een schuimend vierspan dondert meer over gewelfde
bruggen, maar een gestroomlijnde achtcylinder flitst zoemend voorbij, verdwenen eer
het trage oog hem heeft gezien. Zelfs de bisongestalte van de locomotief zal in de toekomst
geheel wijken voor de electrische trein, product en triomf van technische abstractie en
formeele karakterloosheid. Maar waar ook de lyriek leeft van beelden en niet van abstracties, beteekent dit een toenemende verarming van de aanschouwingswereld. Een
poging, om deze machinale en gerationaliseerde technische wereld in „machinelyriek"
te beelden, mislukte b.v. in de Duitsche litteratuur jammerlijk. Wat de schilderkunst
op dit gebied probeert, verbluft, maar ontroert niet. Deze abstracte wereld is geen adequate stof voor de beeldende noch voor de zingevende kunst. Doch dit betreft nog slechts
de ephemere verschijnselen. Het is niet alleen zoo, dat de symbolen der oudere cultuur
geheel verdrongen zijn door de symbolen der technische civilisatie — maar veeleer heeft
die civilisatie door rationaliseering van alle levensverhoudingen de menschelijke samenleving totaal overrompeld, doorgeorganiseerd en aan zich ondergeschikt gemaakt. In
deze civilisatie is de mensch niet meer het zwaartepunt, maar het organisatorisch apparaat. De mensch is daarvan een verlengstuk geworden. De groote stad, het centrum van
het moderne leven, is geen organisch begrijpelijk en overzichtelijk verschijnsel meer,
zooals het dorp en de kleine stad. Het is een opeenhooping van ontwortelde menschelijke existenties, voor wier massale verzorging een onzichtbaar en voor oningewijden
volkomen onbegrijpelijk en ingewikkeld apparaat dag en nacht in beweging blijft. In het
arbeidsleven is de verhouding tusschen werkgever en werknemer geheel onpersoonlijk
geworden, meer en meer zelfs trekt zich het bedrijf samen tot monsterachtige complexen
zonder eigenlijk hoofd. Kortom, voorzoover deze onsamenhangende voorbeelden kunnen
bewijzen, wordt het leven in angstwekkende mate o n a a n s c h o u w e I ij k. De werkelijkheid der dagelijksche bestaanssituatie wordt quantitatief te groot, te dik, te vormloos
en tevens in haar functie te abstract, dan dat zij nog de natuurlijke a t m o s f e e r zou
kunnen zijn voor een wisselwerking met het poëtisch beleven. Nu is de dichter krachtens
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zijn natuurlijk en bewogen gevoelsleven in deze dingen van aard conservatief. Hij „gaat
niet met zijn tijd mee", omdat de kloof tusschen een zich steeds verder mathematiseerende
werkelijkheid en zijn poëtische beleving tenslotte onoverbrugbaar wordt. Dientengevolge trekt de poëtische scheppingskracht zich terug van de cultureele werkelijkheid
der omgevende wereld op die gebieden, die nog min of meer zich aan de rationaliseering
onttrekken : natuur, onderlinge verhoudingen en innerlijk leven van den mensch en
erotiek. Op een duidelijk romantisch ontwijken van de huidige situatie wijst de belangstelling voor het kunstleven. (H. de Bruins sch i ldersverzen) en een zich plastisch of psychologisch verdiepen in het leven van historische figuren, vooral uit den Bijbel
(Heeroma, W. A. P. Smit), die zich gemakkelijk leenen voor een eigen interpretatie en
dan als symbool kunnen gelden. Soms wordt een greep gedaan naar symbolische figuratie
in „toevallige" figuren, die dan als beeld in een ledige ruimte staan, (Kamphuis' Mater
Dolorosa). Deze m i l ieu looze figuren zijn typisch voor de huidige situatie. Kenmerkend
voor een romantische terugkeer in het verleden, die afkeer van het heden beteekent,is
de herleving van de volksche ballade met zijn historische stoffen. In de reportage- lyriek
als die van Jan H. de Groot (De Botsing, Noodlanding) wordt de huidige situatie gevat in
een scherpomlijnd detailgebeuren, dat tegelijk kritiek geeft op de totaliteit der mechan i
wereld. In beide verzen wordt de verhouding van den mensch tot de huidige civili--sche
satie als noodlottig uitgebeeld. Zoo blijkt, dat over de heele linie de totale menschel i j ke
situatie zoozeer aan poëtische waardigheid heeft ingeboet, dat zij in haar ware verschijning
schuil gaat achter een romantiseerende lyriek.
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BAREND DE GOEDE

SPEL MET DEN JONGEN

ik onderga, met het feillooze ouder
worden, 't afsterven van het hart.
Maar nu : de jongen op den schouder
wordt het tijdsverloop getart.
Mijn haren zijn hem strakke teugels,
zijn voet priemt sporend in mijn zij.
Wie weet : als i karos met vleugels
vliegt dit hart zich nog eens vrij.
Tot aan de zon, want wie zit op mijn schouder ?
Tot aan het licht : een helsche vlam
verschroeit. Dood, maar niet ouder
val ik naar waar ik oorsprong nam.
Dat is het eind, maar ongemeten
beter dan nu. De vlucht heb ik gehad.
Geen mensch, die rust vindt in het weten,
dat levens dorren als een najaarsblad.
Nog wordt de dag bij alle dagen
wroegingloos weer bijgezet.
Maar, als de jongen het zou vragen,
wordt éénmaal niet op tijd gelet.
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ED. HOORNIK

PIRANDELLO BEGRAVEN

Hij had hem vreesloos in zijn slaap gezien,
den ongetooiden, zwarten wagen,
die zijn gedweeë lijk zou dragen,
alleen niet zoo afgrijs'lijk arm misschien.
Hij kon noch lofspraak, noch gegrien
van vrouwen na zijn dood verdragen,
hij vroeg van 't hard Romeinsch regiem
slechts een gemeenen bolderwagen,
die op de keien akelig heeft gekraakt
achter een paard, een zwart scharminkel,
waarvoor geen mensch een kruis gemaakt
dan in het land een boerenkinkel.
Dit was het eind van d'aardsche anecdote:
een oud koetsier, die 't hoofd ontblootte.
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AB VISSER
AAN DE NAGEDACHTENIS VAN
P. VAN RENSSEN

Ontvlucht met mij de wereld en haar luide stem,
Zij overrompelt U en kolkt het meer van uw gedachten
Zo spiegelt gij geen hemel noch het beeld van Hem,

Wiens wederkeer gij onvertroebeld moet verwachten.
Wordt niets en wil niet anders wezen dan een blad,
Dat van het hemellicht zich steeds meer laat doordringen.
Dat van de wind als van Gods adem wordt gevat
En tussen aard' en hemel zacht ruisende leert zingen.
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JAC.VAN LOOY'S DICHTERLIJKE
AUTOBIOGRAPHIE
Reeds meermalen werd het betoogd : de te volgen weg van onderzoek bij een kunstwerk
loopt van buiten naar binnen, van de vorm naar de idee. Nu is deze weg van geval tot
geval verschillend, en speciaal bij Van Looy allerminst gemakkelijk te vinden. In de vorm
die hij zich geschapen heeft verstopt hij om zo te zeggen zijn bedoeling, en daarvan zijn
vaak misverstand en wanbegrip het gevolg. Men versta mij goed : van binnen uit gezien
is van dit verborgen-zijn geen sprake meer. Zo beschouwd — en zo mag het alleen beschouwd worden — geeft alles onbedekt weer wat Van Looy bedoelde ; dan heeft niets
zelfstandige betekenis, elk deel blijft onvervangbaar in het geheel ingelijfd. De weg die
naar dit innerlijke voert echter wijst zich niet vanzelf. Het zou haast zo zijn uit te drukken :
de lezer moet op een gegeven moment Van Looy's methode doorbreken, moet naast hem
zelf gaan staan : dan pas ziet hij dat de weg die hij volgde, de enig - juiste is.
Van Looy's werk geeft vooral op twee punten tot misverstand aanleiding. Het eerste is,
dat het gewrongen lijkt en gezocht ; het tweede, dat het al te vanzelfsprekend schijnt en
dieper duiding ontgaat.
Die gewrongenheid is een gevolg van Van Looy's beeldende woordkunst. Zijn zinnen zijn
nooit uitkristallisaties van de gedachte : een gave eenheid van taal en idee, zoals bij Pascal.
Evenmin schept zijn taal een „woord-werkelijkheid ": een wereld die alléén leeft door
het woord en geen picturale elementen bevat (in het algemeen moet de taal van het
drama dit karakter bezitten). Neen, we hebben met een beeldende woordkunst te maken.
Zijn woord roept met uiterste precisie dat beeld op, dat in het gegeven verband dienst
moet doen. Het lijkt wel of Van Looy een geheime geleiding kent van het een naar het
ander, en maar op een knop hoeft te drukken om de verlangde voorstelling op te wekken.
Het woord is dialectisch op het beeld betrokken : want hier komen heel ongelijksoortige
grootheden samen. Ingespannen lezen vereist daardoor een voortdurend verspringen
van de aandacht. Woord -- beeld, woord — beeld. Soms is dit zo sterk, dat het beeld alles
uit het bewustzijn drijft, er een ogenblik de alleenheerschappij voert. Zelfs het boek
dat voor ons ligt zien we niet meer : we zijn eenvoudig daar waar Van Looy ons bracht.
Een voorbeeld uit : „Een dag met sneeuw ".
„Doch eerst op den vlakken grond van het plein San Marco straalde de sneeuw in al haar
oogverblindende zuiverheid en grootschheid ; achter het gaas der vlokken rekten de
lijnen zich uit, wijder en wijder, verder en verder. En aan de verste grens dier ruimte
rees daar het reuzige silhouet der Byzanti j nsche kathedraal wonderlijk en vreemd, met
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zijn moskeevormen en grillige spitsen, als een Oostersch droombeeld geworden in éénen
nacht ; met zijn verguldsel en bonte mozaïeken, als een gouden zonde neerziende op zooveel zuiverheid, met zijn uitgewischte omtrekken, als een fata morgana in een woestijn
van sneeuw". Wie dit goed wil lezen moet eerst alles zo diep mogelijk op zich laten inwerken ; maar daarna moet hij het ook weer meester worden, hij moet als 't ware uit
ieder beeld dat hem overstelpt weer komen opduiken ; hij moet de samenhang terugvinden. Die samenhang lijdt dan schade als het beeld niet in 't geheel thuis hoort of wanneer
er in de plastiek iets hapert, zoals in het volgende : „Er hing geregeld ook een Friesche
klok, waarvan het koopren stoeltjes-stel door ruitjes op-zij was zichtbaar en een waarvan
de slinger kwam te zien door een rond glaasje, met verguldsel er om en er voor gevormd als een ledikantje en waar de Tijd in rustte met zijn zeis ". (De Klokkenmaker).
Waar het woord als woord-alléén zo'n grote betekenis heeft, verloopt de zin meestal
niet vloeiend, krijgt de stijl iets schokkends. De beweging wordt moeizaam, met alle vooren nadelen ervan. Maar Van Looy's meesterschap valt toch dadelijk te bewonderen : elk
woord is voor hem eigenlijk een nieuw ding, sleur kent hij niet. Door zijn zuiver gevoel
faalt hij in het op toon houden van het geheel bijna nooit. De moeilijkheid waarop we
doelden, en die nog alleen de buitenkant betreft, is dus : het detail als detail leren zien.
Deze karaktertrek : beeldend zien, bepaalt ook de structuur van het werk. Van Looy
heeft zelf eens gezegd, alleen in beelden te kunnen schrijven. Maar hier betekent het woord
„beeld" iets anders dan daareven. In zijn autobiographie staat Van Looy voor de vraag :
hoe kan ik de geestelijke ontwikkeling van mijn hoofdfiguur weergeven ? De beeldende
kunst heeft hiervoor geen ander middel dan fixatie van (enkele) momenten ; het n a
elkaar wordt n a a s t elkaar ; de tijd treedt op als ruimte. De woordkunst (in het drama
komt dit 't sterkst uit) kent als middel de handeling ; de persoon is een dynamisch gegeven.
Wanneer Van Looy zegt alleen in beelden te kunnen schrijven, doelt hij daarmee op het
overwicht dat in zijn kunst het ruimte-element op de handeling heeft.
Dit ruimte-element betekent voor de literatuurvorm die we beschouwen (de psychologische ontwikkelingsroman) een na-elkaar van o p z i c h z e l f s t a a n d e situaties. Elke
volgende situatie onderstelt de vorige ; des te meer, naarmate de continuïteit groter is :
dus in „Jaap" meer dan in „Jaapje". Elke situatie heeft z'n natuurlijke begrenzing. Continuïteit is uit te beelden als de op elkaar volgende situaties overeenkomst vertonen ;
b i j v o o r b e e l d doordat ze aan dezelfde begrenzing onderworpen zijn, of, met andere
woorden, hetzelfde milieu bepalen. Zo leeft Jaapje binnen het weeshuis, erbuiten bestaat
hij niet : de speelruimte is ideale ruimte. Zo beweegt zich Jaap binnen de enge kring van
werkplaatsen en z'n naaste familie. Maar zo komt Jakob in de wereld, er is geen milieu
meer. De op elkaar volgende situaties zijn alleen nog maar door de persoon om wie ze zich
bewegen, verbonden.
Wat moet de enkele situatie geven opdat de sprong naar de volgende mogelijk wordt ?
Ze moet zo diep mogelijk gepeild zijn, en ze moet al die uiterlijke factoren bevatten die
voor de hoofdfiguren bepalend zijn. In „Jaapje" zijn dat z'n speelkameraadjes en de „overheden" die hem regeren, zo wezenlijk als onwezenlijk. In „Jaap" zijn dat z'n superieuren
en onderwijzers, de gaande en komende man in de werkplaats. In „Jakob" ligt die kring
over de stad en zelfs daarbuiten verspreid.
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Een prachtig voorbeeld voor de intensiteit die in een situatie bereikt kan worden is in
„Jaapje" : „De wijde wereld ", die licht werpt op de natuur van het kind en zijn leven in
een kleine ruimte, vanaf het begin, waar Jaapje tijden lang staat te kijken de verte in,
,.......met zijn wonderlijke armen, rood en blauw......, gelijk een zeldzaam kevertje, dat
uit de lucht is komen vallen ", tot het slot, als hij gul de gevangen vis ronddeelt, want
„er zwemmen er genoeg nog in de Purmerendsche vaart ".
Wij zijn nu gekomen tot het tweede misverstand dat ten aanzien van deze boeken gemakkelijk kan ontstaan : n.l. als ze te zeer voor vanzelfsprekend worden gehouden. Men is dan
van mening dat hun hoogste doel gelegen zou zijn in een zo natuurgetrouw mogelijk weergeven van wat voor ogen is. Is dit niet een tegenstrijdigheid met het eerste beletsel, waarin juist van gewrongenheid sprake was ? Neen, want het doet zich feitelijk pas voor als
dit doorzien is. Deze tweede moeilijkheid staat het verstaan van de trilogie nog meer in
de weg, omdat ze er wezenlijker mee samenhangt : ze vindt haar oorsprong n.I. in 't misduiden van het waarom der methode die Van Looy toepaste.
Van Looy is door-en-door realist, en wel zo, dat hij de beste tradities der Oud-Hollanders
bewaart. De wakkere ogen in het portret dat Jan Veth van hem tekende, getuigen overduidelijk van zijn onbewimpeld zien. Koel en zakelijk, hebben ze direct in de gaten of ge
het bekijken waard zijt — zonder dat ze er bizondere moeite voor behoeven te doen. De
hollandse realist is vóór alles gekenmerkt door z'n zin voor het intieme, het kleine ;
toch weet hij zich van kleingeestigheid vrij te houden. Eigenlijk is hij vooral innig. In z'n
zin voor werkelijkheid koppig en vasthoudend, moet en zal hij zo, en niet anders, zeggen
wat hij te zeggen heeft. Zo is hij kundig vakman en staat in voor wat hij geeft. Uit de
manier waarop hij alles ordent, zijn objecten rangschikt, blijkt z'n fijne smaak : klein
zonder pietluttig te worden, intiem zonder ongezond te zijn, stoer en rechtuit zonder
tot grofheden te vervallen. Het licht dat hij in de dingen vindt komt van binnenuit. — Maar
dit realisme mag niet met naturalisme worden verward. Want daar is eigenlijk de geest
gestorven ; daar ketent de ene onafwendbaarheid zich aan de andere, daar zet het realisme
zich om in wat altijd zijn grootste gevaar blijft : het dof-burgerlijke. Is de kunstenaar niet
steeds in staat al zijn detailwerk boordevol leven te blazen, dan klit alles dadelijk in
geestloosheid aaneen. Vanzelfsprekend gaat men het werk vinden als er geen frisse wind
door waait, want vanzelfsprekendheid is sleur, is : het al lang verwachte, is het nieuwe
dat al oud was. Wie tot de kern van Van Looy's boek niet doordrong, dreigt dus door
de methode zelf te worden misleid.
Ditzelfde kunnen we echter ook nog van een heel andere kant benaderen : van de kant
van de lezer namelijk. Dat valt het gemakkelijkst in te zien aan een voorbeeld. We letten
eens op Van Looy's psychologie. Alleen al dit isoleren wekt bevreemding : dat wil dus
zeggen dat die psychologie zich terloops in allerhand kleine, beeldende opmerkingen openbaart. Geen gegeven grootheid, is ze juist overal aanwezig : telkens zien we weer een
draad, als van een web dat in de zon hangt te glinsteren. Kan iemand korter en raker
een verjaardagsstemming typeren dan in dit zinnetje : „Als eentje jarig is", peinsde Jaapje,
„is het altijd koud om hem heen" 7 Maar deze werkwijze onderstelt bij de lezer een toespitsen van zijn psychologische intuïtie. Het komt zo nonchalant aan de orde, maar ondertussen is het van 't grootste belang. Van Looy laat op die manier heel veel aan de geeste237

lijke activiteit van zijn lezers over. Realisme sleept nooit mee. Wie niet zelf lopen kan,
wage zich niet op pad. Maar moet het dan ook vanzelfsprekend vinden als hij weinig
nieuws ervaart 1
Dit is dus een soort vanzelfsprekendheid die maakt dat men het werk monotoon vindt;
toch berust dit op misverstand. Want er is nog een heel ander soort vanzel sprekendheid.
Die gaat in een kunstwerk heersen als het van zo hoge orde is dat het z'n eigen ontstaanswijze doet vergeten. Als alle moeilijkheden er spelenderwijs schijnen overwonnen. Dan
hebben al dat geploeter en geprobeer, waaraan de kunstenaar zijn meeste tijd verliest,
geen sporen op het werk zelf achtergelaten. Het is nu gaaf. Daarmee krijgt het dan steeds
een betrekkelijke zelfstandigheid ten opzichte van zijn schepper. De auteur treedt er
achter vandaan. In het kunstwerk wordt een immanente cirkelverklaring mogelijk : dit
of dat moest zo in het werk voorkomen omdat het niet anders kon 1 Juist als het spel
dat rechtvaardigt zichzelf ook niet ; het denkt er niet aan zich daarom te bekommeren;
het speelt eenvoudig door. Hier kunnen we spreken van de evidentie van de eenvoud.
Het kunstwerk komt zo gewoon op ons toe, het beweegt zich zo, zonder enige pretentie,
als gelijke onder ons, dat we er haast geen aandacht meer aan schenken. We zijn aan meer
fanfare gewend. Van Looy overwon heel veel moeilijkheden, maar zo ongemerkt en zonder
er ophef van te maken, dat we er helemaal niet meer aan denken hoe de autobiographie
een ver van gemakkelijke opgave stelt. Het kan daarom verhelderend werken, en 't in
zicht i n het werk verdiepen, als we eens zien van welke aard die opgave is. Als we Van
Looy's methode doorbreken en naast hem zelf gaan staan. Als we trachten na te gaan hoe
Van Looy zich zèlf tot zijn werk verhoudt.
Een middel hiertoe vond ik in 't vergelijken van de autobiographie met een passage uit
het in de bundel „Proza" voorkomende opstel „De Nachtcactus ". Dit verscheen bijna
dertig jaar eerder dan „Jaapje ". De passage waarop ik doel mist nog de volmaaktheid der
latere autobiographie, en is zo als een lantaren die licht verspreidt over de weg er heen.
Hier volgt nu eerst het fragment.
„O, hij herinnerde zich dat alles alsof het gisteren gebeurd was, zijn geheele jeugd ontwaakte, broksgewijs en door elkaar, in zijn soezend hoofd. Dat waren de donkerder jaren
die op zijn schooltijd gevolgd waren, ze lagen weifelend op den grond van zijn herinnering,
vol zwarte gaten, vergeten en half uitgewischte tijden, maar er waren ook kleurige
vroolijkheden die uitsprongen ruw en schril. Daar lag een heele tijd, zijn beste jeugd,
van zijn elfde jaar tot zijn manworden, van de eene werkplaats naar de andere, elf lange
jaren van verspilde frischheid, gesleten in een rauwe omgeving, tusschen ruw werkvolk.
's Maandags waren ze meestal dronken en dan kreeg hij slaag, als hij om ze te sarren, de
jenever niet gauw genoeg halen wou, of de haringen voor het opfrisschen. Wat een tijd !
Geheele rijen van gezichten gingen voorbij, aangezichten van eens gekende menschen.
Daar gingen de rijen weesjongens en meisjes, waar waren ze gebleven zijn lotgenooten
in de groote weezenfamilie ? Daar gingen moeders -suppoosten met kornetten op en
droge secure gezichten ; daar gingen zalvend-bebakkebaarde weesvaders ; deftige regenten
en hooge regentessen ; een er van leefde altijd in zijn herinnering, dit was een mooie
dame, die had hem prenten gegeven toen hij ziek was en heel andere versjes geleerd dan
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de schoolliedjes waren. Maar daar kwamen andere rijen, ruwe, groflachsche werkmanskoppen, met lippen die vloekten en tabakpruimden, met oogen die 's Maandags ontstoken
waren en onrein ; daar gingen de brommende bazen voorbij met hun nog knorriger zoons,
en de heerschappen die op het werk kijken kwamen. Soms kwam er ook een vriendelijk
gezicht tusschen al die onverschillige menschentronies. Hij kende ze nog wel ; dat was
de ondermeester, die altijd zooveel te vertellen wist ; dat was Rudolf, die naar zee was
gegaan, een lange slungel, de jongens noemden hem Stoop ; bij het weezenvolkje stond
hij hoog in aanzien, en hij had de beroemdheid van mooi te kunnen teekenen ; nooit
was hij weer teruggekomen, want op een goeien dag was hij overboord gewaaid, werd
verteld; en dat was Leentje met haar lang korenblond haar, ze was aan de tering ge-.
storven ; en dat kleine werkmannetje met zijn buit en zijn breeden lachmond ; en dat
was een oud gerimpeld vrouwengezicht, dat hij altijd zag in de herinnering van dien tweeden
tijd, en hij kon het niet anders zien als in de warme schaduw van een zonnigen werkeloozen
Zondag. En was op die tweede periode ook een betere gevolgd, hij had toen als man
moeten beginnen wat een ander begint als kind......"
De moeilijkheden die bij de autobiographie optreden, bewegen zich voornamelijk om
de houding van den schrijver tegenover het leven : vooral inzoverre hij het heden als
vrucht van het verleden beschouwt. Hij staat onbevangener tegenover zijn eigen jeugd
als hij zich persoonlijk vrij gevoelt, dan wanneer hij zich door z'n omgeving gebonden
acht. In dit laatste geval immers speelt hij de verongelijkte, en zou door middel van zijn
levensbeschrijving een poging kunnen wagen om tóch nog „gelijk te krijgen ". De domme
omstandigheden, van welke aard dan ook : mensen, toestanden, maar in ieder geval liggend
buiten zijn bereik en vermogen, hadden hem, de begaafde natuur, klein gehouden. De
m o g e l ij k h e i d was hem ontnomen. Hij was eigenlijk op een verkeerde plaats in de
wereld terecht gekomen. Zo ligt de schuld bij de gemeenschap die hem weigert te aanvaarden als individualist (n i e t : als individu, hij wil immers juist geen individu zijn). Zijn
houding tegenover het milieu waaruit hij voortkwam is als een krachtveld, bepaald door
de polen beschuldiging en verachting. Hij gaat gebukt onder een last die hij zelf nooit
heeft gezien : z'n ressentiment. En zolang hij dat niet kwijt is, komt hij ook nooit vrij
te staan. Vanuit zijn individualisme kan hij het sociale conflict, waarin hij betrokken was,

nimmer bevredigend oplossen.
In het fragment dat we gaven is Van Looy niet geheel vrij gebleven van deze dwangpositie.
Daarvan getuigen de zinnen : „Daar lag een heele tijd, zijn beste jeugd, van zijn elfde
jaar tot zijn manworden, van de eene werkplaats naar de andere, elf lange jaren van verspilde frischheid, gesleten in een rauwe omgeving, tusschen ruw werkvolk ". En : „En
was op die tweede periode ook een betere gevolgd, hij had toen als man moeten beginnen
wat een ander begint als kind......" Maar laten we hier vooral voor een gemakkelijke
veroordeling oppassen. Want menselijk gezien is het toch verschrikkelijk dat de fijngevoelige jongen daar doorheen moest. En wie zich in z'n plaats denkt zal met groter
eerbied Van Looy's zelf- overwinning beschouwen. Eigenlijk mag alleen in 't licht van die
zelf-overwinning op het tekort in de geciteerde passage worden gewezen.
De dichterlijke autobiographie is de autobiographie die tegelijk kunstwerk wil zijn. Ze
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moet aesthetisch verantwoord wezen en daarom stelt ze nog een bizondere eis : om de
hoofdfiguur een eenheid te scheppen die het boek tot een geheel maakt. De lezer mag
nooit het gevoel krijgen dat hij iets mist doordat alle aandacht op de hoofdpersoon wordt
geconcentreerd. Er moet ruimte blijven tussen de figuren. De auteur heeft er voor te
zorgen, dat hij zijn personen tot elkaar de nodige distantie geeft, ze moeten zich vrij
kunnen bewegen. Hij mag de afhankelijkheid, die hijzelf toen van z'n omgeving had, niet
overschatten. Kortom, hij moet tot zichzelf de nodige distantie krijgen, hij moet zichzelf
kunnen zien lopen, handelen, reageren. Deze ruimte betekent dus : de verhoudingen
mogen niet worden verwrongen, al moeten ze worden doorlicht.
Ik hoop niet dat door gebruik van 't zelfde woord „ruimte" de beide begrippen die we
ermee invoerden zullen worden verward. Met „ruimte" bedoelden we e e r s t aan te
geven, dat in Van Looy's werk de handeling minder op de voorgrond treedt dan de enkele
situatie ; dat het door z'n verwantschap met de beeldende kunst het karakter heeft van
een reeks momentopnamen. T h a n s hebben we 't over de „ruimte" die binnen de enkele
situatie, binnen de enkele momentopname, aanwezig moet zijn : dat de personen
goed van elkaar moeten zijn te onderscheiden, dat er geen vertekening in het beeld
bestaat.
Hoe overwon Van Looy nu deze moeilijkheden ? In beginsel door zijn eigen levenshouding;
aesthetisch in elk der delen op andere wijze, al naar de aard van het werk. Voor we dit
nader gaan bekijken, moet eerst nog de aandacht gevestigd worden op een grote moeilijkheid die den schrijver bedreigde, omdat hij op later leeftijd zijn jeugd beschreef, namelijk
het gevaar, de kinderjaren te gaan veridealiseren. Uit de aard der zaak kan dit aan het
fragment uit „Proza" niet worden gedemonstreerd. De mogelijke ontsporing, die in dit
fragment aan het licht komt, vindt haar oorsprong in de agressieve houding van den schrijver
tegenover het heden ; daarentegen is 't veridealiseren van zijn jeugd zonder meer als
vlucht op te vatten. Kierkegaard spreekt van een „illusie der herinnering", die de verantwoordelijkheid welke het heden vraagt, ontwijkt. De auteur, die de menschheid zijn
beknelde jeugd voorhoudt, slingert haar daarmee een verwijt in 't gezicht, en zijn protest
getuigt duidelijk van z'n streven naar zelfhandhaving door zelfrechtvaardiging. Daarentegen heeft de grijsaard, die zich in z'n herinnering vermeit, van dit openlijk protest
afstand gedaan. Zijn verweer is alleen dit : hij erkent niet dat het heden op hem nog recht
heeft, aan hem nog eisen stellen zou. Daardoor krijgt het jeugdbeeld die rose gloed die
beantwoordt aan de smachtende eigenliefde : een tafereel waar de zon ondergaat. Dáár
zijn wensen en verlangens vervuld geweest. Maar toch is dat land niet meer in de werkelijkheid terug te roepen, het is eenmaal voorbij : er is een wet waaraan niemand zich
ooit onttrekken kan : de onafwendbaarheid van het noodlot. De levensles is : het noodlot gelaten te aanvaarden. Dat is de religie van de krachteloze, die maar één geruststelling kent : „het gaat nu eenmaal zo ".
De sprong naar het werk zelf zal na al deze voorbereidende beschouwingen niet moeilijk
meer zijn.
In „Jaapje", „Jaap" en „Jakob" herleeft het verleden als heden. Voor Van Looy gebeurt
alles opnieuw alsof het nog nooit gekend was. Hij is er bij nu hij er over schrijft, ook al
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ligt het zo veel jaren achter hem. En z'n taal bewijst dat wel het sterkst : het is de sappige
volkstaal, waarin alles kan worden uitgedrukt, en die nooit op het anecdotische strandt.
Een instrument dat hij met een benijdenswaardige gemakkelijkheid bespeelt, alsof het
hem niet de geringste moeite kostte : alle muziek is klaar, ze moet alleen nog worden
opgeschreven.
Van moraliseren, van lessen- trekken, is Van Looy vrij gebleven. Hij leeft er te dicht voor
bij de vuurhaard van het menselijk leven : het niet te reguleren gemoed. Nu is moralisme toch altijd nog een vorm van wijsheid, en aan wijsheid ontbreekt het Van Looy
niet ; hij doorlicht z'n ervaringen ; hij schept kunst, en ploetert niet aan een copie. Maar
dit doorzicht blijkt vrij van moralisme ; zelfs heeft hij zich van moralistische suggesties
onthouden.
Deze twee- eenheid : een als nieuw opstaan van het verleden, en toch zo levenswarm,
zo dóór en dóór de schrijver, is Van Looy's geheim. En dit geheim ligt in zijn verhouding
tot het leven, een verhouding die zich den lezer stilletjes vooral in drieërlei opzicht verraadt. Al lezend en herlezend is het alsof hij onder een bonte menigte is verzeild geraakt
en hij is vol oog voor alles wat hij om zich heen ziet gebeuren — tot hij opeens merkt
dat hij onder een teerblauwe hemel loopt, het is allang lente en hij wist het nog niet.
In de eerste plaats ontmoet hij overal Van Looy's fijne, stille humor. Een voorbeeld, zoals
ze te grijpen zijn overal in het werk.
„Moeder, ze komen aan me pluksel I" riep Neeltje Sluiters van de verste punt der tafel.
„Wie is dat daar ? wie is er hier een roofdier ?" knorde moeder ; „wie neemt wat hem
niet toekomt, bezondigt zich voor 't aangezicht van God. Eens een dief altijd een dief.
Neeltje, kom uit de bank en breng al 't pluksel bij me, wie een ander lapje noodig heeft,
mag hier aan tafel komen."
Zulke humor stoot niet, wil niet verwonden, maar is evenmin slap en flauw. Hij wil de
contrasten niet verdoezelen en toch verbindt hij ze. Zijn humor is eigenlijk de exponent
van zijn levenswijsheid : mild zonder sentimenteel te worden.
In de tweede plaats ontdekt hij wie in deze autobiographie zo'n grote plaats innemen
de grootmoeder, Baas, meester Juulsen. Allen personen die den jongen begrepen en hem
voorthielpen. Om zulke figuren draait wezenlijk het boek. Dat maakt alles zo weldadig,
want het blijft waar, het wordt nooit onecht. Voor iemand als Baas b.v. is niet meer of
minder dan een geestelijk monument opgericht, waarin de man toch zijn natuurlijke grootte
heeft behouden.
In de derde plaats frappeert hem Van Looy's verhouding tot het officiële Christendom,
hier het orthodox Protestantisme : met recht de „heersende" religie in de kringen waar
hij als kind verkeerde. De manier waarop het naar voren komt in het kleine citaat dat
we daareven gaven, is symptomatisch voor het hele boek. Het is verdord, geworden tot
een manier van spreken, tot een manier van doen. Tot een manier van spreken : maar
alleen om de een of andere wetmatigheid in het abstracte mee te delen, zonder overtuiging
en ontroering. Tot een manier van doen : een hoeveelheid plichten en lasten die samen
niet veel meer vormden dan wat het begrip „fatsoen" inhield. Daarmee klein, enghartig,
en, wat 't belangrijkste is, onwaarachtig. De vormen, waarin het komt, zijn sterk verouderd,
maar ze dienen vaak tot woning van de leugen bovendien. De goedkope stichtelijkheid
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die de kindertjes bij Abram Steffelaar's begrafenis te slikken krijgen, zondigt niet enkel
tegen alle eisen van natuurlijkheid, maar steekt daarbij schril af tegen de koude harteloosheid welke Bram tijdens zijn leven onderging, terwijl hij meer dan enig ander kind aan
warmte zo'n behoefte had. Van Looy's verhouding tot dit Christendom : een beslist af-.
wijzen, is hem door die tegenstelling van leven en leer ingegeven, en ze valt dus het
Christendom als schuld aan te rekenen — althans voorzover het „Jaapje" betreft en
„Jaap ". In „Jakob" doen sommige passages -- zo het verhaal van de jas die bij de belijdenis op eigen rekening moest worden aangeschaft, en de steeds weerkerende opmerki ngen over het verplichte kerkgaan — een tikje liberalistisch aan, wat natuurlijk
verband houdt met de grotere geestelijke verantwoordelijkheid van de hoofdfiguur.
Zo kunnen we Van Looy's houding typeren als een aanvaarden van het leven om zijn
menselijke waarden. Zelf zegt hij in de bundel „Proza" : „O, van al de dingen die onder
den hemel zijn, is de Liefde het al" ; misschien wel een van z'n meest abstracte uitingen.
Het sympathieke is dat hij in die aanvaarding werkelijk blijft, onromantisch. Hij heeft er
geen dikke woorden voor nodig en onthoudt zich van stichtelijkheid. Zijn hart klopt in
alles wat hij schrijft. In beginsel ligt die houding ook al aan het fragment uit „De Nachtcactus" ten grondslag : hij ziet die reeks vriendelijke gezichten langs hem gaan. Maar in
de latere autobiographie is alles in één sfeer gehouden, op dezelfde klank afgestemd.
Thans blijft nog over, de drie delen der autobiographie naast elkaar te beschouwen.
„J a a p j e" is het fleurigst en gaafst, een stof, geschapen voor Van Looy. Immers de typische eigenschappen van zijn kunst „slaan hier aan ", het is alsof ze aan het kinderleven
zelf ontsprongen zijn. Is hij niet 't sterkst als hij plastisch kan zijn ? En wat is meer plastisch dan het leven van het kind, dan zijn mijmeren en z'n denken bij stukken, dan z'n
hang naar wat 't zich voorstellen kan ? Van Looy heeft 't liefst een onderwerp dat hem de
gelegenheid laat het uit te beelden in een reeks situaties. En waar kan dat beter dan
bij 't kind, dat z'n milieu helemaal ondergaat en helemaal overwint ? Het leeft z'n
fantasie, vindt alles omdat het 't vinden wil ; als een vlinder, bij de dag. Wilden we dit
wijsgeriger uitdrukken dan moesten we zeggen : het kind heeft tegenover z'n omgeving
geen verantwoordelijkheid. Pas als die verantwoordelijkheid „gesteld" is, kunnen we
gaan spreken van „toe-eigening". Dan keert het vorige levensgroot in het volgende terug :
de houding wordt door iedere confrontatie opnieuw bepaald. Maar dit alles is bij 't kind
vrijwel niet aanwezig, hoogstens op andere wijze, meer vanzelf, zoals een plant groeit
naar het licht. Hier ligt de enkele situatie veel losser in het levensbeloop ; welk kind is
niet heel gauw een naar moment vergeten ?
En Van Looy moet zo'n situatie in alle breedheid kunnen belichten. Hij moet haar kunnen
overzien. En is 't kringetje waar Jaapje in leeft, niet 't weeshuis en hoogstens een Oom
of Tante buiten de stad ? Meer is ook niet nodig — want nu staat het kind ten voeten
uit voor u. Alle figuranten in dit menselijke spelletje bewegen zich vrij en ongedwongen
over 't toneel, ook Jaapje. Door hem zien we z'n wereldje, waarin, o wonder, we hemzelf weer ontmoeten. Want hij ziet zonder te zeuren, scherp en raak ; hij peinst zonder
te verdrogen, echt en fris. Hij is zo zuiver, dat ieder intuitief voelt : zo moest hij wezen,
niet anders.
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„J a a p” is meer gedrongen en moeilijker toegankelijk. Het bedoelt ook iets te geven wat
in „Jaapje" ontbreken moest : de beginnende worsteling om het persoonlijke : persoonlijke
vrijheid, persoonlijk inzicht, een eigen ideaal. We merken al : het gáát niet op de drukkerij
waar de jongens niet thuis horen ; het loopt uit op een conflict, „de daad ". Die brengt
de wending en als schildersleerling komt Jaap wat tot zichzelf, leert zich te voegen; het
boek eindigt waar de jongen van wijder dingen notie krijgt ; man wordt. We hebben al
gezegd hoe Van Looy deze opgave aanpakt. Hij moet hier heel sterk verband leggen tussen
al z'n momentopnamen ; ik geloof dat deze samenhang niet gemakkelijk te ontdekken
valt. Zo is 't een waarlijk diepzinnige greep van den schrijver geweest om in het hoofdstuk uit „Jaap ", „De daad ", waarin de jongen, door 't in elkaar slaan van een vorm zetsel,
„z'n lot in handen neemt ", de korte episode in te voegen van Lou de draaier. Die was
een week geleden gevallen : „Enne ", zei Lou, „ikke ben nou bekant al vijf jaren hier ;
enne, dat is me nog nooit overkomme ; enne, teugen de bovenste sport van de trap ; enne,
meheer zei ook, dat is goed afgeloope, Lou, zegt-ie, de heele vorm had in pastei kenne legge ;
enne, nou mot je toch es ki j ke na me been". De suggestie van het woord ,,in pastei vallen"
is 't praeludium op wat kort daarna volgt ; een onnozel aanleidinkje voor het overspringen van de vonk. Dat het boek zo in elkaar zit, maakt het moeilijk te verstaan. Maar
het blijft binnen de natuurlijke grenzen van Van Looy's kunnen. Jaap leeft in een milieu :
z'n werkplaatsen, z'n naaste kring van kennissen. Z'n moeilijkheden ontstaan en vergaan
voorlopig alle nog in dit milieu : als hij schildersleerling geworden is, vindt hij zich
vooreerst daar en op school in thuis. Pas in het laatste hoofdstuk klinkt iets anders : „Hoe
eenzaam was de natuur, als je geen vader meer had of moeder......" ; een van die meesterlijke aanduidingen die we moeten ontdekken, als een vogeltje tussen de takken. Ook is
de toon strakker : buiten het weeshuis waait toch altijd nog een guurder wind. Maar Van
Loot' houdt distantie : Jaap is als mens --- niet als kunstenaar — onder de mensen gerangsch i kt. Daarom kan ook de diepe verering voor een figuur als Baas („Vastenavond ", waar
de jongens van de zetterij de avond bij hem komen vieren, is een van de mooiste hoofdstukken uit het hele boek) geheel vrij blijven van wekel i j ke sentimentaliteit. En dus is
„Jaap" een bewijs ervoor, dat Van Looy's mogelijkheden verder reiken dan het vatten
van 't ogenblik alléén.
Een rechtvaardige beoordeel i ng van „j a k o b” tenslotte is moeilijk te geven, en
wel om verschillende redenen. Eerst al : het boek werd niet voltooid. En waar het
in z'n structuur veel nauwer verwant is aan „Jaap", dan aan „Jaapje", moeten
we 't ontbreken van de laatste hoofdstukken beschouwen als een vervallen-zijn van 't
knooppunt waar nog veel draden moesten samenkomen. Een boek van deze soort moet
meestal vanuit het slot begrepen worden. Vervolgens : we zijn al te spoedig geneigd het
te vergelijken met z'n voorgangers, en toch heeft het z'n eigen opgave ; bovendien is
de confrontatie er niet gunstig voor. De periode waarin Jakob staat mist nu eenmaal veel
van het intieme dat het leven in de perioden ervóór nog in zekere mate eigen is.
Daarna : Van Loot' kan met zijn methode deze stof moeilijker hanteren. Ze ligt te ruim.
Misschien is er ook meer wijsgerig begrip voor nodig. De zich ontwikkelende kunstenaar
heeft geen milieu meer. Hij moet alles kennen en er toch buiten blijven staan. Maar behalve dat het Van Loot' nu aan een omgeving ontbreekt waarin hij z'n hoofdfiguur plaatsen
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kan, het ontbreekt hem ook aan de distantie die tot die hoofdfiguur bewaard moet blijven.
Zo is Jakob geen mens meer, doch kunstenaar. Zo beweegt het boek zich te dicht om hem
heen. De opeenvolgende situaties missen het ruime. Ze wijzen het menselijke niet meer
aan, maar worden anecdotisch. Het is opvallend zoveel trekjes als er „ter illustratie" in
dit werk voorkomen ! Het anecdotische getuigt niet, maar demonstreert.
Feitelijk kan dus Van Looy deze stof innerlijk niet aan. Daarvan komt ook dat het boek
soms de indruk van bedekte zelf-verdediging wekt. Dus : zelfs dezen warm- menselijken
schrijver speelt het individualisme nog parten. Hiermee betreden we echter ander terrein.
Daar worden ook die z.g. „algemeen - menselijke waarden" discutabel gesteld, want we
komen tot de ontstellende ontdekking dat de mens aan het demonische deel heeft. Pas
de mens die het leven aanvaardt mèt z'n demonie, dus de mens, die het aanvaardt in
schuld, dus die staan durft voor God en Zijn verzoening, kan het individualisme doeltreffend bestrijden. Hij wordt dan individu, één van het geslacht. Om echter vanuit dit
gezichtspunt Van Looy te benaderen, moeten we uitgaan van andere werken. Z'n dichterlijke autobiographie geeft er te weinig aanleiding toe.
-

244

BOEKBESPREKING
Oldenbarneveldt, door Theun de Vries ;
Coen, consequent koopman, door Johan van der Woude ;
De Ruyter, door Constant van Wessem ;
alle uitgegeven bij H. P. Leopold's U.M. N.V., Den Haag, 1937.
Op het gebied van populaire, doch goed geschreven biografieën blinkt onze literatuur
niet erg uit. Weet men in Frankrijk op bekwame en smaakvolle wijze de levens van om
welke reden dan ook belangrijke mannen en vrouwen onder een grooter kring van lezers
bekendheid te verschaffen dan de uiteraard kleine groep der vakhistorici, in ons land is
er op dit terrein nog alles te doen. De uitgevers, die het initiatief genomen hebben om
aan de steeds dringender vraag naar zulke werken tegemoet te komen, verdienen dan
ook alle waardeering. Hun bedoeling was blijkbaar niet, dat de uitgenoodigde schrijvers
een „vie romancée" zouden schrijven ; nog minder was het er om te doen een soort
historische roman te geven. In een „Naschrift" op Van der Woude's boekje noemt deze
de hem verstrekte opdracht : „In een beperkt bestek een verhaal van Coen's leven te
schrijven ". Het hoofdaccent lag dus op het historische en de auteurs zagen zich derhalve
genoodzaakt eenigszins door te dringen tot het gebied van den vakman. Echter hadden
zij op dezen voor, dat zij geacht werden vaardiger en boeiender te kunnen schrijven en
een grooter vermogen te bezitten den lezers een synthetisch beeld van den betrokken
persoon voor oogen te stellen. Hun werk vraagt dus getoetst te worden op geschiedkundige en literaire waarde.
In hoever zijn zij met hun taak geslaagd?
Theun de Vries kreeg het leven van Oldenbarneveldt te beschrijven. Hij moest zich
zeer uitgebreid oriënteeren over alles wat met hem verband hield. Immers is Oldenbarneveldt een der voornaamste bouwers aan een staatsbestel geweest, dat twee eeuwen lang
zijn dienst gedaan heeft. De werkzaamheden van den landsadvocaat strekten zich daarbij
uit tot alle mogelijke gebieden van staatkunde, financiën, handelspolitiek, enz.
De schrijver, die, hoewel geen historicus van professie, toch van deze gecompliceerde
stof een geordende en zeker niet droge samenvatting gegeven heeft, verdient dan ook
een woord van lof, temeer, daar er geen wetenschappelijke biografie van Oldenbarneveldt bestaat. Zijn relaas is goed geschreven, behalve zijn weinig waardeerbaar en
veelvuldig gebruik van een veldwinnend germanisme als „het oldenbarneveldtsche onafhan kel i j kheidsstreven", e.d., terwijl het woord „metterdag" op pag. 86 als analogievorm
aan een al te geweldadige geslachtsnegatie ontsproten is.
Het spreekt vanzelf, dat een romanschrijver, niettegenstaande het bestudeeren van een
eerbiedwekkende lijst geschriften, die nog gemakkelijk uit te breiden zou zijn, niet overal
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in staat is de resultaten van het historisch onderzoek recht te doen wedervaren. Misschien
is het slechts een lapsus, wanneer De Vries op pag. 176 de „engelsche koningin" aan de
Remonstranten advies laat uitbrengen. Immers was Elisabeth in 1603 reeds gestorven en
was het de dilletant-theoloog Jacobus I, die over hun opvattingen een uitspraak deed.
Maar onjuist of voor het minst toch een verkeerde indruk wekkend is het de Unie van
Utrecht een „grondwetsontwerp" (pag. 30) te noemen ; dat deze later, bij gebrek aan
beter, een soort grondwet geworden is, was zeker niet de bedoeling der opstellers.
Het is zeer goed gezien van den schrijver een afzonderlijk hoofdstukje te wijden aan
Oldenbarneveldt's aandeel in de oprichting der Oostindische Compagnie. Een fout maakt
hij echter, als hij zegt, dat er na de onderhandelingen van De Moucheron en Lyntgens,
dus na 1606, geen concurrentie van Frankrijk meer te vreezen was. Want tot den dood
van Hendrik 1V (1610) toe heeft de bekende Nederlandsche koopman Le Mai re (wiens
naam in dit verband wonderlijkerwijze in het geheel niet genoemd wordt) met hem besprekingen gevoerd om een noordelijke doorvaart te vinden en een Fransche compagnie
op te richten.
Kan men het De Vries kwalijk nemen, dat hij de vraag niet ter sprake brengt, wanneer
de verwijdering tusschen Maurits en Oldenbarneveldt nu eigenlijk begonnen is ? ik geloof
het niet. Er bestaat verschil van meening over deze kwestie, maar een zoo breede kring
van lezers als de voor dit boekje bedoelde kan men daar niet mee gaan bezig houden.
Dus heeft de schrijver klaarblijkelijk Fruin's thans niet meer algemeen aanvaarde theorie
geaccepteerd, die inhoudt, dat het reeds voor den slag bij Nieuwpoort mis was met de
goede verstandhouding tusschen die twee.
Met kennis van zaken beschrijft de auteur het veelvoudige conflict tijdens het bestand.
Het gelukt hem vrijwel een onpartijdige belichting der situatie te geven, maar hier en
daar vermoedt men toch meer sympathie voor de vrijzinnigen dan voor de orthodoxen,
met name wanneer hij het heeft over de Dordtsche Synode en de Remonstranten. De
Vries had zonder uitvoeriger te worden nog duidelijker kunnen doen uitkomen, dat de
kerk, gezien haar reformatie in de ballingschap, niet een z.g. open kerk was, zooals de
Remonstranten wel wilden, maar een uitgesproken rechtzinnigen grondslag had. De fout
van de Staten was, dat zij hen die afweken van de belijdenis als gelijkberechtigd met de
overigen zagen. Trouwens, een der groote kwesties waar het om ging bij Olden barneveldt's
actie (en dit had helderder in het licht gesteld moeten worden) was, wanneer we afzien
van allerlei persoonlijke motieven, de verhouding tusschen kerk en staat, een probleem,
dat toen nog meer onoplosbaar was dan het thans in Duitschland blijkt te zijn, omdat
de Gereformeerde religie toen staatsgodsdienst was.
Uiteraard bedoelt dit boekje niet nieuwe gezichtspunten te openen. Maar het is een over
't algemeen verantwoord en geslaagd beeld van Oldenbarneveldt en zijn tijd geworden.
De auteur maakt zijn held niet mooier, maar ook niet leelijker dan hij is, zoodat deze
als strevend en falend mensch in zijn tragiek voor ons lééft. Zoo is dit de eerste, (in den
goeden zin) populaire biografie in onze hedendaagsche literatuur geworden.
Bezwaarlijk kan men hetzelfde zeggen van Van der Woude's geschrift. Om kort te gaan:
dit is een prul. In een dwaas aanmatigend „Naschrift" verzekert de schrijver ons, dat hij
geen sympathie voor Coen heeft en geen aanspraak maakt op objectiviteit. Theun
de Vries merkte op, dat men Oldenbarneveldt wel kon bewonderen, maar niet kon
liefhebben. Maar hij heeft hem desniettemin als een groot m e n s c h kunnen zien. Van
der Woude is daarin bij zijn held niet geslaagd. Een kleingeestige, bekrompen haat
heeft hem verhinderd iets menschel i j ksch in Coen te ontdekken. Deze wordt (pag. 175)
voorgesteld als een eng-begrensde, starre Calvinist, koud, gevoelloos, hard en eigenzinnig.
Ik citeer dit verbluffend staaltje van gebrek aan historische kennis, van treurige geborneerd heid vooral : „En was Coen geen volgeling van Calvijn, den onverdraagzame, die
uit de duistere roerselen van zijn ziel de vreugde haatte, de menschen verachtte:
heviger, benepener dan Coen".
246

Misschien mede tengevolge van des schrijvers botte antipathie is hij er zelfs niet in geslaagd
dit boekje te doen beantwoorden aan de meest eenvoudige literaire eischen ; het is
abominabel slecht geschreven. Voortdurend valt hij in herhalingen ; wel tien keer hooren
we, dat Coen een consequent koopman was, dat hij een begrensde geest had, dat men
„beefde voor dezen G.G.", enz., enz. Getuigt dit van een groote armoede van taal en
gedachten, ook in het verhaal toont hij niet de minste vertellerscapaciteit ; als hij b.v.
op bladz. 56 meegedeeld heeft, dat de reis van Coen en Both voor de laatste niet prettig
was, krijgen we op pag. 58 en 64 hetzelfde nog eens te hooren. Dit is slechtséén voorbeeld
uit vele.
Van der Woude heeft voornamelijk gebruik gemaakt van wat Prof. Colenbrander over
Coen gepubliceerd heeft. Overigens geeft hij blijk niet veel studie van onze koloniale
geschiedenis gemaakt te hebben ; meestal laat hij zich slechts in zeer algemeene termen
over de fata en gesta der Compagnie uit. Niet duidelijk wordt het b.v., hoe de vork nu
precies in de steel zat inzake de vrije of gemonopoliseerde handel der Compagnie (o.a.
op pag. 32, 143, 145 en 146, waar de schrijver telkens weer dezelfde opmerking hierover
maakt). Voortdurend tracht hij Coen's verdiensten te verkleinen ; herhaaldelijk en nadrukkelijk verklaart hij, dat deze niet geniaal was. En wanneer hij eens Coen's eerlijkheid
prijzen moet, weet hij dat toch op pag. 161 weer in diens nadeel uit te leggen.
Van Coen's religieuze gevoelens wordt nauwelijks gerept ; alles wordt herleid tot de fictie
van een „consequent koopmanschap ", zoodat er niet het beeld van een levend mensch
ontstaat, maar een door haat en afkeer verwekt abstractum.
De schrijver had zeker geen „hero-worship" jegens Coen hoeven te bedrijven. Wij staan
thans meer critisch tegenover zijn daden dan de menschen van zijn eigen tijd, toen
Christendom, nationalisme en economische expansie niet altijd zoo goed uit elkaar gehouden werden. Maar Van der Woude had zich niet aan de plicht mogen onttrekken
ons een m e n s c h te teekenen. En men mocht bovendien verwachten, dat hij zijn
schrijversnaam -in-wording niet zoo onherstelbaar zou blameeren door een stijl die nog
te slecht is voor stuiversromans.
De lezing van „De Ruyter" door Constant van Wessem was hierna weer een igszi ns een
verademing. Het appeleert aan de jeugdromantiek, waarvan in ons allen nog wel iets
overgebleven is. De toon van dit boekje is gemoedelijk ; meermalen heeft de schrijver
het over „o n z e schepen ", „de verliezen aan o n z e kant in de zeeslagen geleden ",
e.d. Tegelijk heb ik hiermee een bezwaar aangeroerd : Van Wessem heeft te weinig
afstand genomen, heeft te weinig een eigen visie op de figuur van zijn held. Gerard Brandt
moge De Ruyter dan al redevoeringen in den mond gelegd hebben, zoo fraai als zij zeker
nooit door den eenvoudigen vlootvoogd gehouden zijn, in dit opzicht is de literaire waarde
van zijn werk veel grooter.
Van Wessem heeft zich niet tot het navertellen van Brandt's biografie beperkt, al zal dit
boek altijd wel de hoofdbron voor onze kennis van De Ruyter blijven, maar hij heeft ook
het De Ruyter-archief en verschillende publicaties over de zeeoorlogen van dien tijd
bestudeerd. Soms, wanneer hij zich op wat meer algemeen terrein begeeft, is hij onduidelijk of er naast ; b.v.: de samenstelling der vertegenwoordigingen van de souvereine
provinciën uit lasthebbers, die ter Staten- Generaal geen bevoegdheid hadden besluiten
te nemen zonder ruggespraak met de provinciale regeeringen, moet niet toegeschreven
worden aan de politiek der op eigenbelang u itzi j nde kooplieden, zooals de auteur op
pag. 50 doet, maar het is een gevolg van een reeds veel vroeger begonnen staatkundig
ontwikkelingsproces. Voorts doet het wat wonderlijk aan te vernemen op pag. 130, dat
De Ruyter zich niet stoorde aan „de Renaissance- geest, die langzamerhand in ons land
begon op te komen" ; gewoonlijk neemt men aan, dat de opkomst der Renaissance meer
dan een eeuw vroeger valt. Waarschijnlijk heeft de auteur het oog op de Fransche beschavingsvormen, die hier omstreeks dien tijd ingang begonnen te vinden.
Van Wessem, die in vroegere publicaties bewezen heeft goed thuis te zijn in de geschie-
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denis van scheepvaart en piratendom, heeft met dit boekje een niet diepgaand, weinig
persoonlijk -critisch, maar overigens prettig leesbaar werkje gegeven. Het pathos van
nationalistische geschiedenisboekjes uit vroeger dagen moge niet overal geheel vermeden
zijn, hij heeft zijn onderwerp bestudeerd en ons con amore daarvan verslag uitgebracht.
Dat hiermee zou voorzien zijn in de behoefte aan een literair en historiografisch volwaardige levensbeschrijving van De Ruyter zou ik echter niet durven beweren.
Overzien we deze eerste oogst van Nederlandsche biografieën, dan is er nog maar weinig
reden tot vreugde. Alleen het werkje van Theun de Vries beantwoordt tamelijk wel aan
de bedoeling ; dat van Van Wessem bevat veel aardigs, terwijl het product van Van der
Woude niet waard is genoemd te worden. Om de in het begin gemaakte opmerking slechts
weinig te varieeren : in ons land is op dit gebied nog bijna alles te doen.
G. K.

Sovjet - Rusland en het Christendom, door Frits Kuiper. Uitg. : U. M.
Holland, Amsterdam, 1937.
Tegenover eensdeels de halfslachtigheid en aan den anderen kant de vooringenomenheid,
waarmede wij als christenen het probleem „Sovjet-Rusland" plegen af te doen, stelt Frits
Kuiper een helder en scherp omlijnd getuigenis, gebaseerd op een tweejarig verblijf in
Rusland in den tijd, dat de Sovjet Unie ontstond, en een rondreis door Europeesch Rusland
in het afgeloopen jaar.
Ongetwijfeld vormt dit rustig en zakelijk geschreven betoog een heel wat betere basis
voor besprekingen en beschouwingen over het Communisme en de houding, die het
Christendom hier tegenover aan te nemen heeft dan de in den regel van weinig ruimen
blik en helder inzicht getuigende propaganda-geschriftjes, waarin het pro en het contra
van het Communisme wereldkundig wordt gemaakt.
Daarom raden wij gaarne ieder, die tot een zelfstandig oordeel inzake deze materie
komen wil, de lectuur van dit in de Meidoornreeks der U.M. Holland verschenen boekje
aan. Men behoeft het niet in alles met den schrijver eens te zijn daarbij. Hoofdzaak is,
dat hier de groote lijnen raak en duidelijk getrokken zijn, zoodat men weet, waar voor
ons de accenten behooren te liggen.
Zeker is het probleem „Sovjet-Rusland" geen aangenaam kapittel uit de geschiedenis
van het hedendaagsch christendom, maar het is voor een ieder onzer uitermate heilzaam
het van a tot z te lezen. Daartoe kan dit boekje ons zeer behulpzaam zijn, omdat het een
open oog toont zoowel voor de Waarheid van het christendom als voor de werkelijkheid,
die in het probleem „Sovjet-Rusland" besloten ligt. R. H.
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KAREL J. VAN DORP

EEN ONTWAAKTE SPREEKT
(God spreekt ééns of tweemaal, doch men let daar niet op. In den
droom, door het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden
valt, in de sluimering op het leger : dan openbaart Hij het voor het
oor der lieden, en Hij verzegelt hunne kastijding ; opdat Hij den
mens afwende van zijn werk, en van den man de hovaardij verberge :
dat hij zijne ziel van het verderf afhoude ; en zijn leven, dat het
door het zwaard niet doorga.
Zie, dit alles werkt God twee- of driemaal met een man, opdat hij
zijne ziel afkere van het verderf, en hij verlicht worde met het licht
der levenden. [Job 33 :14--18 ; 29/30].

Onzichtbre Hand heeft lang mij rondgeleid,
énen nacht van berouwingswrange stonden,
door 't bang geheim paleis Vergetelheid ;
daar stond, omzwachteld en te zaam gebonden
door enen vuren draad, een beeldenrij
de som berstom me wacht van al mijn zonden.
Mijn bange voeten durfden niet voorbij:
plots doemden duistere geheimenissen
hun oud', ontzinde ogen uit, helsblij
zij traden uit hun nachtelijke nissen,
'k vluchtte terug naar d' ingang, doch de poort
sloot zich, 'k hoorde hun sarrend fluiten sissen.
Meedogenloos trok weer die Hand mij voort,
de beelden langs ; in vlam men kron kel i ngen
lekt' om hun lijven nu het vuren koord ;
't verward gesis smolt saam tot zoemend zingen,
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woordloos : slapend verlangen, schijnbaar dood,
doch dat bij 't naad ren der begeerde dingen
(niet meer verwacht) in eendre maat uitstoot
stenend geklaag om eindelijk vervullen ;
verf lenste bloemen namen z' uit hun schoot
en woorden hoord' ik nu aandeinen : „Zullen
uw handen ons nu strelen, zult g' ons hoofd
met enen frissen krans lachend omhullen,
zingend ons lied ? dat hebt g' ons toch beloofd ? !"
die Hand ! een stem : „Ge moogt hen niet meer kransen,
Ik heb hun laatste levensvuur gedoofd i"
Toen brak de vuren draad ; in driftig dansen
m' omdwarlend, handen hechtend aan mijn kleed,
kalde hun helse lach : „Verkeken kansen ?......
w' omvatten u !"......die Hand : ik dook, ontgleed
hun arm, voelde mijn bange voeten raken
vochtige treden, leidend naar een spleet
bleek licht ; gehijg van wie naar vrijheid haken
drong tot mij door; één scherpe stem riep mij,
de Dood, en sprak: „Allen, die 't bitter waken
moede werden, dromen nu hier; kom : zij,
die eindlijk dezen ingang vonden, keren
in 't wrange leven niet ; kom naderbij :
vergeten zult g' en nimmer zal u deren
verlangens onrust ; zwart doch stil de nacht
die fluistert over deze vredemeren".
Ik trad ter spleet, zag hem nauw meer en dacht:
„nu laat zijn armen mij maar kenend ragen" ;
kussend waand' ik zijn lippen warm en zacht;
ontwaakt, zag 'k donk're waatren vaal vervagen,
een zware damp steeg, zwavelachtig-zwoel ;
doch hij : „Hoort g' hier één stem schreien of klagen ?"
kreunen hoord' ik, één jachtend klachtgewoel,
en sprak : „Uw leugenwoord vloeken hun zuchten";
doch hij, aandringend : „Blijf, dit meer is koel" ;

lichten ging toen de Hand, een stem : „Nu vluchten,
voor ook om u 't water zich sluit" ; de Hand
voerde mij mee. Plots' l i ng, doffe geruchten
in rossen gloed lichtte Heri nn'ri ngs land
de stem : „Zie achter u hoog vlammen laaien ".
Splijtend den zwarten nacht zag ik den brand
van 't terende Paleis vonken uitzaaien ;
doch en k' le beelden stonden, dreigend hoog,
gelijk bij onweer soms opsombert een taaie,
koolzwarte tronk tegen plots lichten boog
van verren einder ; 'k vroeg : „Wil mij niet dwingen,
nu 'k aan Uw hand toch uit dit donker toog,
steeds om te zien naar de gedode dingen
levende pijn wekt het, angst roept het op".
Hij : „Waarschuwend slechts gaan d' herinneringen
mee op uw nieuwen weg ; zie van dees top
vooruit : wat achter is moet gij vergeten" ;
doch weerszij grijnsd' uit donker weer de kop
der oude beelden ; 'k vroeg : „Waaraan zal 'k weten
dat zij mij niet grijpen, ikzelf niet dool
weer U vandaan ? want steeds kwam doorgebeten
d'ontrouw, die heimlijk in mijn binnenst school".
Hij zag mij aan met zijn diepstille ogen,
glimlachte zacht en sprak : „Zie uw symbool ".
En 'k zag, van l iefdel ichtglans overtogen,
een bloem zo schoon, één naast mij op de kruin
des heuvels staan ; haar hoofd mij toegebogen
sprak zij : „Een mannenziel is als een tuin
waar nog alleen distels hun wortels stoelen
en elk jaar dieper dringen in het puin ;
bij zilte stormen die zijn hof doorwoelen
bloeien er doornen slechts, en mat hem af
de lome hitte van een schroeiend -zwoelen
traaglangen dag, d'avond strekt hem ten staf
z'n werkspa, trillend in zijn eelt'ge handen ;
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dan zit hij, voelt den tomelozen draf
der zorgen hollen door zijn hart ; hem branden
de slapen dan ; de nacht gaat in...... zijn beê
om rust klaagt lang, als langs verlaten stranden
de golven ener moegezwoegde zee ;
korte, onvaste slaap brengt schaars verkwikken
en rillend rijst hij van zijn legerstee.
Hij herbegint zijn werk ; zijn knieën knikken
woest, onverzorgd, ligt daar zijn som b're hof;
hij voelt : zijn krachten keren niet ; nauw blikken
zijn slaapbezwaarde ogen rond, en dof
en doelloos waart zijn denken, vruchtloos 't werken
makend van weer een dag in zon en stof.
Dan daalt de nacht op zware, zwarte vlerken
doch in de stilte voelt hij zich alleen
en in zichzelf geen kracht die hem kan sterken;
benauwender sluit, sluipend om hem heen,
de duisternis en komt zijn ziel bespringen ;
dan breekt zijn smart in een bitter geween,
totdat de wanhoop sarrend aan komt dringen
en hij de armen opwaarts strekt om hulp.....
dan, hemel l i efdestem men komen zingen,
en als hij slaapt in zijn verlaten stulp
heeft hij een wonderzoeten droom : er geuren
bedwelmend om hem hyacinth en tulp ;
het zonlicht komt de wol kenschad uw scheuren,
een sprookje ligt zijn hof, een schoon gedicht:
de bloemen alle, stengels heffend, beuren
heur open kelken op, drinken het licht.
De droom wordt werk' l i j kheid bij het ontwaken:
glimlach van hoop hem spelend om 't gezicht,
hoort hij zichzelf zucht van verrassing slaken,
want zie, een wond're bloem is opgebloeid ;
hij nadert, durft haar nauwl i j ks aan te raken
hoog op haar stengel heft ze zich, omstoeid
252

van zonnelicht ; heur hoofd, het zachtwarmgouden,
zij beurt en wendt en keert het onvermoeid

om 't in de Zonnekoestering te houden ".
Zo sprak z' en ik begreep ; wij zagen op
naar Hem en toen wij, knielend, handen vouwden,
waren Zijn handen op ons hoofd en drop
na drop viel zacht de zegen Zijner woorden. —
Zo droomd' ik in den droom ; 'k voeld' ook den klop
van een trouw hart en dacht : „'k Heb lief" ; maar't moorden
der stilaan ingeslopen zonden zag
ik onweerhoudbaar kruipen en ze boorden
hun wortels dieper in mijn tuin en dag
aan dag liet ik ze woek'ren ; o 't verbleken
der bloemen, één voor één ;......ten laatst' ook lag
de Bloem der Zon, geknakt ; o langzaam breken,
steeds trager wenden van haar hart en dan
't verslappen alle dagen, alle weken,
en eindelijk haar stervenssmart, toen van
de laatste bloem de dode stengels braken......
toen zag zijn donker hart een zondig man.
En God, ik durf bij dag niet tot U naken,
des nachts weet ik : Gij waarschuwt nu niet meer;
aldoor stokt mijn gebed in snikkend waken
als ik mijn ogen sluit staan telkenkeer
grijnslachend om mij al mijn oude zonden,
slaan de om hulp geheven handen neer.
Treed dan, o God, ter grens der heil'ge gronden,
waar angstig een vervolgde balling gaat,
die liever dan te keren met zijn zonden
vergaan wil voor den glans van Uw gelaat.
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THOLE BEISHUIZEN

HET MOEDERLOOZE HUIS

De Grieksche zomer is heet : het huisje van Kalliopi's ouders, tusschen de olijven, staat
daar door de zon geblakerd.
Wanneer moeder met haar weefgetouw bezig is, of wanneer zij de oven stookt voor
de wekelijksche broodvoorraad, kan ze oog houden op het grut : Adraste bij de drempel,
Janoela en Sarka in de kamer, Vangelios in zijn houten wieg. Die zijn allen nog gemakkelijk. Maar van Kalliopi weet moeder niet veel : Kalliopi zwerft buiten en geeft
haar zorg. Kalliopi is zeven jaar en spijbelt te dikwijls. Ze heeft groote oogen die donker
en wild kunnen staan, en ze kan mokken met een hardnekkigheid alsof ze moeders
weerstand door geweld wil breken.
Drie dagen geleden heeft moeder Kalliopi met het knoopentouw geslagen. Moeders geduld
was op. Iedere keer wanneer zij Kalliopi een boodschap in het dorp liet doen, verloor
het kind een deel van het geld, of morste, of snoepte. En iedere keer wanneer moeder
haar terecht wees, keken Kalliopi's oogen donker en wild, met een opstandigheid waaraan vaders zweep maar eens te pas moest komen. Wel was het huis vol kindergehuil geweest terwijl moeder Kalliopi met het knoopentouw afranselde, maar het waren Adraste,
Janoela en Sarka die huilden, en Vangelios die in zijn houten wieg klagelijk schreeuwde :
het oudste zusje had geen kik gegeven. En na die afstraffing was Kalliopi de berg op
gegaan en niet voor het donker teruggekomen.
Kalliopi blijft nu van school weg. Ze weet dat de meester al tweemaal bij moeder en
vader is komen praten, maar het kan haar niet schelen. Ze heeft het uiteinde van het
verrafelde geitentouw in de hand, en aan het touw is Anja de geit vastgebonden. Kalliopi
laat Anja overal heengaan waar zij, Kalliopi, wil. Ze klimt met Anja hoog door de bosschen
van dennen en steeneik, of ze wandelt met het dier langs de spoorweg, in de vlakte.
In de andere hand heeft ze een tak, en daarmee slaat ze naar alles.
Ze draagt niets dan een groflinnen jurkje, een vierkante lap die moeder tot een kleedingstuk vernaaid heeft, met korte mouwen. Ze loopt op bloote voeten. Omdat ze zich niet
wil wasschen, is ze vuil. Het haar steekt naar alle kanten, want ze wil ook niet door
moeder of tante Marija bijgeknipt worden. Ze tuurt fel voor zich uit, en ze zoemt
een liedje, want ze wil onverschillig zijn. Het is oorlog tusschen moeder en haar.
Wanneer moeder het rondzwerven met Anja ook zal verbieden, wil ze iets anders
probeeren, en daarover loopt Kalliopi hardop te denken. Moeder heeft haar Vangelios
afgenomen. Ze wil Vangelios terug hebben. En moeder kan niet altijddoor thuis blijven :
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er moet water gehaald worden en vleesch, in het dorp. Dan zal Kalliopi binnen sluipen
en Vangelios uit zijn wieg nemen.
Het is nu heel lang geleden, wel drie dagen, dat ze nog op Vangelios mocht passen. Ze
ging dan met het broertje in haar armen, en met Adraste, Janoela en Sarka de olijventuin in en speelde er, zong er liedjes met allemaal. Ze was Vangelios, moedertje, legde
hem ergens op een zonnige plaats neer, en kwam telkens weer bij hem, om hem op
te tillen en te knuffelen. Vangelios kraaide tegen haar, lachte, bewoog zijn knuistjes in
de lucht. 0 wat verlangt ze naar Vangelios ! En wat is ze boos op moeder.
Als moeder haar dat maar niet verboden had. Dan ging ze wel naar school, en dan
zou alles gewoon zijn ! Maar dat heeft moeder haar juist verboden. „Kinderen die met
het knoopentouw krijgen, kunnen niet op hun broertjes passen ". Ja, zoo heeft moeder
gedacht, en Kalliopi zelfs gezegd dat ze niet bij de wieg mag komen. 0 het is heel erg.
De Grieksche zomer blakert de of i jven hel l i ngen. De steenen zijn heet onder Kal l iopi's
voeten. Ze slaat met een stok naar de kippen, die onder de struiken koelte hebben
gezocht. Telkens moet ze een weerbarstige haarlok van haar oogen wegdoen. Ze zegt
niemand op het dorp „Kali Mera" want ze is boos, boos op de heele wereld.
In het raam van het huis aan de spoorlijn liggen kweeperen rijp te stoven. Kalliopi heeft
lust in een kweepeer. Ze moet iets wegnemen dat ze niet mag hebben. Als ze zoo'n
kweepeer wegneemt, zal het bijna zijn alsof ze Vangelios uit zijn wieg haalt. Ze verlangt er fèl naar, een kweepeer van die vensterbank te nemen. Er moet toch een vergoeding zijn voor Vangelios!
En ze gaat er heen. In het huis hoort ze de menschen loopen en praten. Voor het
raam hangen gordijntjes, en het raam is gesloten. De kweeperen liggen buiten in het
kozijn. Kalliopi trekt de grazende Anja mee naar het raam. Anja graast nu op de bleek
van die menschen. Het zijn vreemden die niet in het dorp hooren ; iedereen praat over
hen, omdat ze niet verstaan als je met hen spreekt. Hoe dat precies komt, kun je moeilijk
begrijpen. Het is niet erg, daar iets weg te nemen, als je het maar zoo doet dat niemand
het merkt. Kalliopi staat bij het raam en strekt de hand uit. Inplaats van zeven, liggen
er nu maar vijf kweeperen meer. En ze gaat hoog de berg op, met Anja.
Maar wanneer die harde, wrange vruchten zoo rauw zijn opgegeten, verlangt ze nog
erger naar broertje. Ze wilde Vangeli tegen zich aan hebben, en met zijn knuistjes spelen
die in de lucht steken. Ze wilde met broertje praten, en zijn kleine kraaigeluiden hooren.
Ze stampt van boosheid op de boschgrond, en ze slaat Anja hard met een tak.
„Je bent een wilde kat I" roept moeder. Het is een paar dagen later. Kalliopi komt
niet dichterbij, ze staat in de verte met Anja, en wacht totdat de vrouwen uit het dorp
weer weg zijn. Moeder zwaait met natte zeepsophanden. Het is uitgekomen dat Kalliopi
hier of daar iets weggenomen heeft, zelfs eergisteren bij de „magazi" Joannis Kenos,
een potlood dat op de toonbank lag. Ze had het potlood aan Pollios cadeau gegeven,
een jongen van school. En nu komen langzamerhand al die dingen uit.
De volgende morgen wordt Kalliopi binnen gehouden. Ze was van plan, vroeg op te
staan en met Anja te ontsnappen, maar moeder was erbij, en heeft haar verboden weg
te gaan. Op broertje mag ze niet passen. Kalliopi zit in de kamer en kijkt tusschen haar
verwarde lokken woest voor zich uit. Ze doet niets, en zegt niets, maar ze is wild van
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binnen. Ze weet nu niet meer wat er gebeuren moet. Straks, als moeder naar de bron
gaat, en haar alleen laat zitten, zal ze toch met Vangelios spelen. Moeder heeft de leege
„kanati" al aan het muildier gebonden en staat op het punt om weg te rijden.
„Vooruit, je gaat mee ", zegt moeder.
Schuw kijkt Kalliopi. Met moeder valt nu niet te spotten. Ze moet mee. Ze mag niet
alleen in huis blijven, met Vangelios. Moeder kijkt of er niets gebeuren kan, en doet
het huis dicht. Adraste, Janoela en Sarka zijn bij tante Marija, en Kalliopi gaat nu achter
moeder aan. Moeder zit op de muil. Vroeger mocht Kalliopi bij moeder op de muil zitten
om water te halen, maar nu heelemaal niet. Alles wat plezier is, werd verboden. „Want
je bent een wilde kat ", heeft moeder gezegd, „en je brengt ons in opspraak bij het
heele dorp".
Ieder is boos op Kalliopi, de menschen uit het verre land, die vroeger zoo lief voor
haar waren, tante Marija, de meester, en alle vrouwen die bij moeder komen praten.
Kalliopi zal vast en zeker eenmaal aan de Turk verkocht worden. Ze is boos en slecht.
Ze zit in de stal, of ze zwerft op de berg met Anja, ze klemt haar tanden op elkaar
en ze wil onverschillig zijn. Ze praat met een harde stem, ook als ze alleen is. Wanneer
ze Pol l ios of andere kinderen van school tegenkomt, gaat ze opgewonden met hen
spelen, maar na een paar minuten is het ruzie.

Toen, ineens, gebeurde het. Moeder werd ziek. Ze had groote pijn in haar buik, en
ze moest liggen, en kreunde. Ze kon niet opstaan. Alle vrouwen kwamen bij haar, een
voor een. Tante Marija kwam de wasch doen en Vangelios helpen. En de iatré (dokter)
kwam met zijn dikke stok uit zijn huis aan de andere kant van het dorp. Vader ging
niet weg om hout te kappen, als gewoonlijk, maar bleef met een bezorgd gezicht bij
moeders bed zitten om met de iatré te praten. En zelfs de pope kwam kijken. Op een
vroege morgen zei vader :
,,Kalliopi, jij past vandaag op Vangeli en de anderen. 1k moet moeder naar Anth i nas
brengen. Denk erom dat je geen kwaad doet ".
Vader ondersteunde moeder. Vele menschen uit het dorp waren eromheen. Ze brachten
vader en moeder in de trein naar Athinas. Tante Marija kookte het eten, en Kalliopi
paste op Vangelios, en op Adraste, Janoela en Sarka die ook allemaal nog te klein waren
om te begrijpen wat er gebeurd was.
Eerst zou Kalliopi bijna gehuild hebben. Ze voelde zich schuldig. Ze was boos op moeder
geweest, boos, boos. Nu had moeder die groote pijn in haar buik, die hield haar vast en
maakte dat moeder niets kon zeggen, en strak keek, en bleek was, en scherpe groeven
om de mond had. Maar langzamerhand werd Kalliopi blij. Ze mocht Evangelios weer
verzorgen. Geen van de groote menschen lette op haar. Moeder was er niet meer om
haar iets te verbieden, niemand zei nu dat ze aan de Turk verkocht zou worden, en
ieder scheen dat allemaal vergeten te zijn.
En Kalliopi was zoo blij. Ze wiegde Vangeli met een klein, zacht, eentonig liedje, zorgend
dat de groote menschen het niet alteveel hoorden en dan gingen merken dat ze blij
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was. Ze knuffelde broertje's omhooggestoken knuistjes, ze lachte tegen hem met haar
groote oogen, en ze had hem al heel vlug en handig verzorgd, voordat tante Marija
haastig kwam binnenloopen om dit te doen. Tante Marija vond het goed, en Kalliopi deed
het verder die dag en de volgende.
Er brak nu een andere tijd aan voor haar. Het was druk in huis ; de tantes en de vrouwen
in het dorp hadden moeders werk overgenomen. Kalliopi kleedde 's morgens vroeg Adraste
en Janoela aan, ruimde de kamer op, wiegde Vangeli, gaf hem de melkflesch. Ze maakte
Anja de geit achter het huis aan een stevige plok vast, en ze keek onder de struiken
of de kippen gelegd hadden. Ze probeerde zelfs, het kapotte ezelstuig dat vader in een
hoek van de stal gegooid had, met kleine touwtjes voor hem te herstellen. En ze waschte
zich weer, kamde het welige haar uit haar gezicht weg, trok op tijd een schoone jurk
aan. Tante Marija en de oude iatré prezen haar. Vader ook, en dit vond Kalliopi het
prettigste van alles. Ze hoefde niet naar school. Ze was moeder nu. Ze deed en praatte
tegen Adraste, Janoela en Sarka zooals moeder. En ze probeerde het vader naar de zin
te maken met allerlei kleinigheden, zooals moeder.
Ze zag heel goed dat vader verdrietig was. Maar ze vroeg nooit naar moeder. Moeder
lag in Athinas in 't ziekenhuis en werd goed verzorgd. De knappe iatré in Athinas
zou haar wel beter maken, en voor de rest dacht Kalliopi er niet veel over.
Zoo ging de zomer voorbij.
Het begon te waaien. De olijven stonden te schudden en te ruischen om het huis.
De regenvlagen sloegen tegen de ruiten. Alle paden waren modderig, en het hout
was binnen. Vader ging nu minder uit. 's Avonds deed hij de luiken vroeg dicht, zette
zich op zijn bankje, stopte zijn pijp en keek in de vlammen. Maar hij vertelde geen
sprookjes : hij zag bleek en zei niet veel.
Het werd winter. Moeder was nog altijd in Athinas. Kalliopi dacht niet meer aan moeder.
Ze had het druk, en ze liet vader goed zien hoe ijverig ze nu was geworden. Ze dacht
„als vader merkt dat ik moeders werk evengoed kan doen, ziet hij wel dat hij moeder
niet meer noodig heeft. En dan kijkt hij weer blij ".
Maar op een avond riep vader haar bij zich. Ze moest tusschen zijn knieën komen staan,
en vader drukte haar hoofdje achterover en keek haar diep in de oogen. Toen vroeg hij
„Meid, verlang je niet naar moeder ?"
Kalliopi schrok. Ze probeerde los te komen van vaders greep, want ze was bang voor
zijn oogen, die stonden zóó, dat ze niet wist of hij ineens boos was geworden of niet.
Ze gaf geen antwoord.
„En waarom verlang je niet ?" vroeg vader.
Kalliopi deed haar oogen dicht, maar het hielp allemaal niets : ze was te dicht bij vader
en vaders gezicht was te dicht bij het hare, en vader was nu een rechter.
„Moeder was boos", zei ze.
Toen werd een oogen bl i k de wilde, opstandige Kalliopi wakker, en ze voegde erbij
„Misschien komt moeder nog lang niet". Ze schudde haar lokken voor haar oogen. Vader
had haar losgelaten. En ze ging in een hoek zitten. Vader zei niets meer.
Maar ineens was het of ze van binnen zoo hard als steen werd van schrik : daar zag ze
vader met vochtige oogen naar het vuur staren, en er liep zelfs een traan over zijn
257

wang. Dat had ze nog nooit gezien van haar groote, sterke vader, die met zijn muildieren het bosch inging, elke dag, om het zwaarste hout te kappen en op te laden i
En dat wou ze immers niet! Ze wou vader juist gelukkig maken, nu moeder er niet
was. Maar als ze dan weer naar Vangeli keek, werden haar oogen donker. Moeder had
haar Vangeli afgenomen !
De volgende dag wiegde ze het broertje, als gewoonlijk. Ze keek daarbij ingespannen
naar zijn ronde toet, zijn grappige knuistjes en zijn heldere oogjes, en al haar haren
hingen als een gordijntje voor haar gezicht. Eigenlijk keek ze naar binnen, diep naar
binnen. Ze was alles om zich heen vergeten, en ze zong een klein monotoon liedje
van twee regels, maar wat ze zong, wist ze zelf nauwelijks. Ze wist ook niet dat vader
op de drempel stond en naar haar keek en luisterde. Het leek wel of ze zingend en
wiegend met iemand praatte, net als een groot mensch die in de stilte van zijn binnenkamer zijn wenschen en begeeren voor het oog van den Almachtige om en omkeert :
„Kalliopi wil Vangeli
Vader moet gelukkig zijn ".
Dit waren de twee regels, die ze beurtelings zong, en dit waren de twee dingen die ze
afwoog in het gezicht van God. En vader glimlachte, en liep naar de stal om de muil
te zadelen.
Toen de winter voorbij was, zei vader op zekere dag : „Trek je Zondagsche jurk aan, meid,
we gaan naar Ath i nas".
Kalliopi wist niet wat haar overkwam. Met de spoortrein naar Athinas te gaan, had haar
altijd het mooiste en grootste geleken dat er op de heele wereld was. De trein reed anderhalf uur ver, toen waren ze met vele vreemde menschen samen in Athinas. Kalliopi keek
schuw naar de voorbijgangers en de dingen die zoo hard erlangs stoven. Al die tijd hoopte
ze maar, dat moeder nog een beetje ziek was, genoeg om haar niet boos en donker aan
te zien.
Toen ze eindelijk in die witte zaal waren, bij moeders bed, schrok Kalliopi, want moeder
was moeder niet meer. Zoo witjes en klein had Kalliopi zich haar niet voorgesteld. En
ze maakte haar handje uit die van vader los en legde met een schuwe blik op de zuster
de meegebrachte vruchten naast moeders kussen, en zei, veel te hard voor het mooi:
„Wanneer kom je toch thuis ?"
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G. ACHTERBERG

DE DICHTER IS EEN KOE

Gras ... en voorbij het grazen
lig ik bij mijn vier pooten
mijn oogen te verbazen,
omdat ik nu weer eve n g roote
monden vol eet, zonder te loopen,
terwijl ik straks nog liep te eten,
ik ben het zeker weer vergeten
wat voor een dier ik ben

de slooten

kaatsen mijn beeld wanneer ik drink;
dan kijk ik naar mijn kop, en denk
hoe komt die koe onderste boven ?
Het hek waartegen ik mij schuur
wordt glad en oud en vettig op den duur.
Voor kikkers en voor kinderen ben ik schuw,
en zij voor mij : mijn tong is hen te ruw,
alleen de boer meikt mij zoo zalig,
dat ik niet eenmaal denk : wat is hij toch inhalig.
's Nachts, in de mist, droom ik gansch onbewust
dat ik een kalfje ben, dat bij de moeder rust.
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JAN H. DE GROOT

HET ONTSLAG

Nu treedt hij uit de lichtkring met zijn pet.
(Een felle lamp schijnt dwars over de tafel.)
Er is opeens een lichte geur van zwavel.
De directeur zuigt vuur in 'n dunne cigaret.
Hij zwijgt. Zijn hand is achtloos bij de navel

der kleine bel, op vingerspitsen neergezet.
Een mens keert om. Over het zwaar karpet
Slepen twee voeten en een broekspi j grafel.
Hij had nog om genade kunnen smeken.

Of moeten dreigen, vloeken, eisen met geweld.
Maar op het laatst moment is hij geweken.
Omdat een rotsblok niet het minst ontstelt
van vuisten, die in wanhoop op hem breken.
Een poot der vingerspin heeft zacht opnieuw gebeld.
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BAREND DE GOEDE

HIJ IS DOOD
In memoriam J. Slauerhoff
Ik lees een vers van een gestorven dichter.
Hij spreekt, schoon dood, van liefde en lust,
die ieder aan het eind doen, onverrichter
zake, wanhopen aan de rust.
Het woord verheft zich moeilijk van de bladen,
waarop het, op een praalbed, ligt.
Hoe kan ons een herinnering schaden,
zie, uit de woorden rijst zijn dood gezicht:
de woorden streepen uit tot lijnen,
de lijnen tot een blanco vlak,
totdat ook dit van voor het oog verdwijnen
gaat en 'k zie hetgeen de dood eens brak.
En dit visioen, dit knokig teeken
ontneemt aan wat ik lees de zin.
Al wat hij had, was, is geweken
en and'ren nemen nu zijn plaatsen in.
Want ijdel is het driftig woelen
naar een rust in aardsche min.
Het streven naar begrensde doelen
kent zijn einde aan 't begin.
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Voor hem geen onrust meer, geen liefde,
geen kloppend hart meer en geen tijd.
Gestorven is al wat hem griefde
en open ligt een wereld, die verbeidt
de anderen met eend're wenschen,

eender wanhoop, eender dood.
Want allen blijven dwaze menschen
tot aan het tijdloos morgenrood.
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ROEL HOUWINK

CHRISTENHEID EN CHRISTENDOM
ANTON VAN DUINKERKEN, Verscheurde C h r i s t e nh e i d. Hilversum, Paul Brand's Uitgeversbedrijf, 1937.
MENNOTERBRAAK,Van oude en nieuwe Christenen.
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937.

De tegenstelling, door Kierkegaard tusschen christenheid en christendom gemaakt, zal
ons tot uitgangspunt moeten dienen bij het noteeren van enkele opmerkingen met betrekking tot de hierboven genoemde boeken van Anton van Duinkerken en Menno ter
Braak. Het is niet de bedoeling daarbij deze tegenstelling als een soort wig te gebruiken
die een antithese formeert tusschen „geloovige en "„ongeloovige” christenen. Zij dient
ons slechts om binnen het kort bestek, waarop wij aangewezen zijn, de problematiek,
die deze boeken opwerpen, zoo zuiver en concreet mogelijk te stellen.
Wat is de beteekenis van een zoo radicale onderscheiding als Kierkegaard tusschen christenheid en christendom maakte ? Deze : dat ons helder voor oogen blijft staan, wanneer wij
over God spreken en wanneer Gad over ons spreekt. Al wat te doen heeft met ons spreken
over God, behoort tot het gebied der christenheid ; doch al wat Góds Woord over
ons betreft, is christendom. Met andere woorden : het gaat hier over twee „werkelijkheden", die niet — nergens I — in elkander schuiven, maar waartusschen de Openbaring
een ondoordringbaar rookgordijn gehangen heeft.
Wie niet in deze „paradox" gebleven is, maar haar dialektisch karakter verstaat, begrijpt
nu ook, waarom deze onderscheiding noodzakelijk is, zoodra het christelijkgeloof als
een fundamenteele vraag in het geding wordt gebracht, gelijk in bovenstaande boeken
geschiedt. Dan immers moet principieel en volstrekt onderscheiden worden tusschen wat
wij (als christenheid) gelooven, half-gelooven en niet gelooven en de absolute „pretentie"
van het christendom, n i e t als „leer", noch als „godsdienst ", maar als op grond van
het Evangelie reeds nu aangevangen, totale wereld- (en mensch- I) vernieuwing. Tusschen
alle menschel i j k gelooven en deze werkelijkheid gaapt een kloof, die van ons uit nimmer
kan worden overbrugd.
Wanneer deze dingen bij een discussie over het fundamenteele van het christelijk geloof
over het hoofd worden gezien, kan alleen een heillooze verwarring daarvan het gevolg
zijn. Dat blijkt reeds aanstonds bij een beschouwing van het boek van Anton van Dui nkerken, dat om twee fundamenteele vragen draait : de eenheid der christenheid en in
samenhang daarmee : de Reformatie.
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Van Duinkerken bekijkt deze zaken — dat is zijn goed recht -- van Katholiek standpunt
en hij doet dat op een zoo openhartige en breede wijze --= dat is zijn (niet geringe !)
verdienste —, dat het mogelijk is met hem een gesprek te voeren, dat niet in hermetische
formules behoeft vast te loopen. Wij kunnen daarover hier slechts een enkele opmerking
maken, maar wij hopen, dat vele jongeren dit boek ernstig bestudeeren en overwegen
zullen en dat zij het enghartig anti-papisme, zooals dit in sommige kringen onder ons nog
welig tiert, resoluut op zij zullen zetten, opdat er tusschen de Katholieke en de Protestantsche Jongeren een verhouding mogelijk wordt, die vrij is van ressentiment. De onbevooroordeelde lectuur van Van Duinkerkens boek kan daar zeer veel toe bijdragen,
wanneer men den moed heeft de werkelijke situatie onder oogen te zien en zich te verlaten
op de levende kracht van zijn geloof.
Van Duinkerken formuleert aan het einde van „Verscheurde christenheid" de oecumeniciteit als „herstel van de kathol ieke geloofseen hei d" en zegt even later
(naar aanleiding van het verlangen binnen de Protestantsche kerken naar geloofseenheid) :
„Den ernst en de oprechtheid van dit verlangen mogen wij niet betwijfelen. Ze zijn te
duidelijk. Toch zal men zich bewust moeten blijven, dat de hereeniging niet het Concilie van Trente, doch het feit van de
Reformatie ongedaan heeft te maken ". (Spatieeringen van mij, R.H.).
Het is duidelijk, dat hiermee precies aan het fundamenteele van beide vragen voorbij
wordt geredeneerd Met andere woorden : dat de schrijver in laatste instantie de oecumenische beweging als een „taktische" vraag der christenheid ziet en de Reformatie als in
hoofdzaak een „kerkhistorisch" probleem. Welnu : wij kunnen bij voorbaat vaststellen,
dat op dit punt het gesprek wat ons betreft, stokken moet. Want de oecumenische
beweging moge „een taktische zijde" hebben en velen mogen er niet anders in zien dan
dit en haar daarom af luide toejuichen af als een bedenkelijk symptoom van geestelijke
verslapping beschouwen, maar daarmee is het wezenlijke ongezegd gebleven. Het
wezenlijke in zake de oecumenische beweging is, dat zij verstaan wordt a 1 s g e h o o rz a a m h e i d aan het gebod der liefde, dat het hart vormt van het christendom. En wij
meenen, dat de taktische vanzelfsprekendheid van een christelijke eenheidsbeweging
juist i n dezen tijd evenzeer duidt op een „duidelijk" bevel als op een
„duidelijke" waarschuwing om eigen belang en Goddelijk gebod niet te verwisselen.
Dit laatste ziet, naar ons voorkomt, Anton van Duinkerken over het hoofd.
Iets dergelijks geldt ten opzichte van des schrijvers standpunt ten aanzien van de Reformatie. Het „feit" der Reformatie kan niet ongedaan gemaakt worden ; het concilie van
Trente is daarentegen voor herziening vatbaar. Doch dit is van secundair belang en behoort
min of meer tot de vragen van taktiek. Belangrijker is de i n t e r p r e t a t i e van een
feit als de Reformatie (de tweede groote scheuring van het Lichaam van Christus). Accepteert men dit inderdaad : de Reformatie een s c h e u r i n g van het Lichaam van Christus?
Of blijven de Protestanten en de Katholieken elk bij hun „Greuel-marchen" der historische
symptomatiek ? De Protestanten (op z'n fatsoenlijkst) bij een vervallen geloofsgemeenschap
en de Katholieken (idem) bij een hyper-individualistischen Luther ? Tot het einde der
dagen zal men elkander dan met deze en soortgelijke verwijten als met zeemelappen om
de ooren kunnen slaan.
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Wij hebben in het bovenstaande twee punten aangestipt, waarop Van Duinkerkens boek
voor ons in fundamenteelen zin onaanvaardbaar is. Daarmee echter — het zij nogmaals
nadrukkelijk vastgesteld — wil niets worden afgedaan aan de groote en hartelijke waar
wij voor de ernstige en oprechte poging hebben, welke hier wordt gedaan-dering,
en gevaren onder oogen te zien, die de hedendaagsche situatie der
oorzaken
de
om
„verscheurde christenheid" betreffen.
Niet minder ernstig en oprecht is zeker de poging, die Menno ter Braak in „Van oude
en nieuwe christenen" doet om zich rekenschap te geven van zijn verhouding tot het
christendom. En wij zijn zoozeer overtuigd van deze ernst en oprechtheid, dat het ons
moeilijk valt niettemin Ter Braak er op te moeten wijzen, dat hij zich met volstrekt onvoldoende middelen aan het werk heeft gezet. Wij zullen dat met enkele voorbeelden
aantoonen.
Op blz. 112 zegt de schrijver : „Voor ons is het christelijk g e I o o f geen probleem meer ;
wij hebben afgerekend met iedere christelijke waarheidspretentie ; wij staan tegenover
het christendom als godsdienst even onverschillig (en even intellectueel nieuwsgierig
bovendien) als tegenover het Boeddhisme ". (Spatieering van Ter Br.). Op blz. 122 : „Als
het christendom niet meer sporen had achtergelaten dan zijn leer, dat web van termen
van Paulus tot Adler, dan zouden wij onder homerisch gelach voorbij kunnen gaan en
ons tevreden stellen met het uitwijken voor ontbindingsgeuren ; maar het christendom
heeft barbaren gedrild en den dril van voorgeslachten schudt men niet af op de wijze
der poedels ". Tenslotte op blz. 133 : „De zuiverheid van het christendom zou alleen daarom
al geen probleem meer voor ons kunnen zijn, omdat de basis van alle christelijk geloof:
de hiernamaals- illusie, is weggevallen ". Wanneer men hier dan nog aan toevoegt, dat
Arthur Drews de eenige theoloog is, die de schrijver schijnt te kennen (zijn boek „Die
Christusmythe" noemt hij „een der zakelijkste en zuiverste boeken over den naieven
theologenzwendel met de vermeende historiciteit van een tot Zondagsschoolheld afgetakelde Jezus" ; blz. 118), is de maat van Ter Braaks elementair gemis aan kennis in zake „het
christendom" wel vol.
En toch ...... laat ons voorzichtig zijn ; want ook met kromme stokken — zelfs als ze zóó
potsierlijk krom zijn als Ter Braaks voorstelling van het christendom ! — kunnen ferme,
rake klappen worden uitgedeeld en...... klappen, die wij, die de pretentie hebben van
ons „christenen" te noemen, ruimschoots hebben verdiend. Hier volgen er enkele : (voor
de „humanistische" christenen) „Zij bestelen het christendom, al verwerpen zij het om
zijn stelligheid, want van het christelijk hiernamaals dragen zij heimelijk de resten mee,
kinderlijk verheugd, dat zij den christelijken hemel vervaagd hebben tot een ideaal van
„algemeene menschel i j kheid" (blz. 115) ; (voor de theologen) : „Zij weten zooveel van de
leer, dat er bij hen voor werkelijke verwondering over de aanwezigheid van het christendom naast andere (en zeker niet slechtere) heilsleeren geen plaats meer overblijft"
(blz. 117) ; (voor ons allemaal) : „Het christendom wordt anthropologie, wordt
sociologie, wordt physiologie en psychologie, wordt biologie : ziedaar een tragische factor
in het christendom voorzoover het godsdienst is, en dus absolute waarheid pretendeert
te zijn" (blz. 124).
Men vraagt zich misschien af, hoe het mogelijk is met een zóó krommen stok zóó raak
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te slaan ? Daarop moet het antwoord luiden : Wie een hond wil slaan, kan altijd wel een
stok vinden. Want : Ter Braak wil slaan, hard en fel. En „de hond ", dien hij slaan wil, is
de vrijzinnig - christelijke geloofsconceptie, waatmee hij opgegroeid is. Deze geloofsconceptie
heeft zich aan hem vastgebeten en hij wil zich los slaan, zich los ranselen desnoods. Dat
er naast deze geloofsconceptie nog een andere christelijke levenswijze is, ontgaat hem ;
moet hem noodzakelijk ontgaan, omdat hij die levenswijze alleen maar zien kan door den
bril van de vrijzinnige geloofsconceptie uit zijn jeugd. Want dat is het merkwaardige en
in zekeren zin paradoxale van Ter Braaks positie, dat hij zichzelf met zijn eigen wapenen
bestrijdt. Hij bestrijdt de vrijzinnige conceptie van het christendom met materiaal, dat
hijnergens anders aan ontleend dan aan de vrijzinnige conceptie van het christendom
zelf...... dat hij bestrijdt. Wij willen dit aan twee punten nader demonstreeren.
Allereerst de kardinale fout, dat de basis van alle christelijk geloof hiernamaals - illusie zou
zijn. (Ter Braaks betoog staat en valt met deze these, waarvan de onjuistheid kan worden
aangetoond door een simpele verwijzing naar d e t e k s t van het Oude en Nieuwe
Testament, hoe vaak ook — wij geven dit onmiddellijk toe -- „vrijzinnige" zoowel als
„orthodoxe" stichtelijkheid hier den leek op een dwaalspoor kan brengen; maar......
Ter Braak had niet „als leek" op deze wijze over het christendom behoeven te schrijven).
Deze kardinale fout was alleen mogelijk bij een geloofsconceptie z o n d e r eschatologisch
moment. Wij laten nu verder daar de kwestie, dat alleen een leek het eschatologische
te goeder trouw met het „generzijds" kan verwisselen. En zulk een geloofsconceptie bij
uitstek is de vrijzinnige. Het is zonder meer duidelijk, dat in een dergelijk geval, waar
het eschatologisch moment aan het christendom onttrokken wordt, het christendom
zelf van zijn basis wordt beroofd en volkomen in de lucht (van philosophische en psychologische speculaties !) komt te hangen. Dit ontwortelde, geatrophieerde christendom nu
is het, dat Menno ter Braak met een soms wellustige felheid bestrijdt en in zijn verblinding
houdt hij dit voor het christendom. En deze verblinding komt hieruit voort, dat hij
geen andere mogelijkheden ten opzichte van het christendom kent dan het alternatief:
„aarde" — „hemel" ; „leven" — „dood" ; „stof" —„ g eest . In dit dualisme verstrikt
hij zich. Hij houdt het voor „christelijk” bij uitstek (is daarin niet de eenige !), maar als
hij behoorlijk theologisch onderlegd was, zou hij geweten hebben, dat dit dualisme juist
typisch „onchristelijk" is, een zuiver „helleensch" insluipsel in menige dogmatische verhandeling. Daarom komt er ook geen enkele van de wezenlijk eschatologische waarden
als „Godsrijk ". „Opstanding ", „Christus" in Ter Braaks beschouwingen voor.
Het tweede punt betreft de historiciteit van Jezus. Ook deze vraag vermag Ter Braak niet
anders dan in vrijzinnig perspectief te zien (dit bewijst reeds het uitnemend belang, dat hij
aan dit „probleem" hecht, waarmee zijn „geloof" — naar hem dunkt : vanzelfsprekend ! —
staat en valt). Zijn , zekerheid" in dezen weet het niet verder te brengen dan tot de —
Inderdaad ! — „simpele evidentie ", dat „bij de historische loterij Christus" (hij bedoelt :
Jezus a 1 s Christus !) uit de bus kwam en niet zijn concurrent" (blz. 120). Dat deze
,,evidentie" geen „geloof" dragen kan, behoeft, naar het ons voorkomt, niet nader te
worden betoogd.
Het is jammer, dat Ter Braak de lectuur van Kierkegaards „Einubung im Christentum"
ontgaan is. Hij had daar op blz. 20 de volgende „zwendelarij" kunnen lezen : „Kann man
;
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aus der Geschichte von Christus etwas zu wissen bekommen ? Nein. Warum nicht ? Well
man von „Christus" überhaupt nichts „wissen" kann. Er ist als „Christus" das Paradox,
der gegenstand des Glaubens, nur da fur den „Glauben". Alle geschichtliche Mitteilung
aber ist Mitteilung von „Wissen" ; also kann man aus der Geschichte nichts von Christus
zu wissen bekommen. Denn bekommt man von ihm etwas, viel oder wenig, zu „wissen ",
so ist er nicht der, der er in Wahrheit ist. Man bekommt so etwas anderes von ihm zu
wissen als was er ist, bekommt also nichts von ihm zu wissen ; oder man bekommt etwas
Unrichtiges von ihm zu wissen, wird betrogen. Die Geschichte macht Christus zu einem
anderen als er in Wahrheit ist. Bekommt man also aus der Geschichte viel von „Christus"
zu wissen ? Nein, von „Christus" nichts, soviel die Geschichte von ihm erzählt ; denn
von ihm kann man nichts „wissen ", er kann nur „geglaubt" werden.
Voor een historicus, gelijk Ter Braak van huis uit is, is het misschien niet aangenaam de
relativiteit der geschiedenis zoo ad oculos gedemonstreerd te krijgen, maar dat is nu
eenmaal onvermijdelijk voor dengeen, die zich, als rechtgeaard Nederlander, in het wespennest der „theologie" gewaagd heeft. En misschien wordt het hem hierdoor toch ook wel
duidelijk, dat er aan „de historiciteit van Jezus" nog kanten zijn, die door de vrijzinnige
theologie niet worden geraakt en die „het probleem" in een vlak plaatsen, waar het
gansch zijn problematiek verliest.
De „christelijke discipline", die Ter Braak als de levend gebleven inhoud van het christendom beschouwt, nadat het geloof (de leer -vorm !) verloren is gegaan en die hij gerealiseerd ziet in de principes der „hon nêteté", karakter en menschelijke waardigheid („de
eenige teekenen van bereiktheid, van werkelijke cultuur, die ik heb kunnen erkennen ",
blz. 272) vormt dan ten slotte het eenige positieve restant, dat zijn boedelbeschrijving van
het christendom hem opgeleverd heeft. En zie, hieruit blijkt, dat hij aan het eind zijn stok
toch op den rug van den hond in stukken geslagen heeft zonder dat het dier tot loslaten
te bewegen was. Want wat de kriteria „honnêteté", karakter en menschelijke waardigheid aangaat, dit zijn volstrekt geen „christelijke" kenmerken, omdat zij niet aan een
stand of klasse gebonden zijn, gelijk de schrijver op blz. 272 meent. Het zijn principes
van een algemeene humane ethiek, die men o.a. in het Romeinsche natuurrecht weervindt
en waar uitteraard de christen niets tegen hebben kan dan alleen, dat hij, een weinig
wetende wat er in den mensch is, hun vaagheid vreest, wanneer het op concrete beslissingen aankomen gaat.
Ter Braak immers vergeet, dat wat h ij „honnêteté", „karakter ", „waardigheid" noemt,
door anderen niet zoo behoeft te worden genoemd en dat, voor het geval hij vast mocht
houden aan zijn opvatting van deze begrippen, slechts de dictatuur van Ter Braak voor
de dictatuur van...... (vult uw lievelings-dictator maar in !) in de plaats is gekomen,
tenzij Ter Braak bij zichzelf begeert te blijven staan ; maar dan vragen wij ons toch af,
waarom hij er zoo bijzonderen prijs op stelt die kriteria als „christelijk" te doen gelden ?
De schrijver zegt wel op blz. 129 van zijn boek, dat hij het woord „christendom" slechts
gebruikt, zoo lang het hem dienstig kan zijn, doch hij kan ons toch kwalijk met dit kluitje
in het riet sturen, wanneer wij hem vragen naar de laatste motieven van zijn gedachtengang.
lntusschen heeft Ter Braak op deze vraag wel degelijk een antwoord gegeven ; een antwoord
dat heel scherp de ernst en oprechtheid van zijn boek in het licht stelt. Het is te vinden
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op blz. 248 en luidt : „De waarheid, die men niet dragen kan, werpt men immers van zich
af door tegen den brenger dier waarheid te wrokken !" En hij vervolgt : „Onder dit
perspectief bestaat er geen enkel principiëel verschil tusschen den geloovigen christen
en den wetenden marxist". Doch zoover behoefde Ter Braak werkelijk niet te special i
onder dit perspectief bestaat er evenmin een principiëel verschil tusschen-sern,wat
hem en ons. Zijn „sarcasme" en onze „vroomheid" vinden elkaar tegenover den brenger
van deze ondraagbare waarheid op dezelfde plaats.
Een laatste opmerking : laat dit „sarcasme" ons niet weerhouden Ter Braaks boek met
groote aandacht te lezen. Zijn kritiek op „ons" christendom moge hardvochtig zijn, bijna
altijd is zij raak. En zij leert ons helder en klaar omlijnd zien, dat er een duizelingwekkende
afgrond gaapt tusschen datgene wat wij over God zeggen en het woord, dat God spreekt
over ons, in het bijzonder, waar het de verhouding betreft tusschen christendom en cu ltuur. De vermening van deze twee grootheden, die op naam staat van de gansche chistenheid, hetzij Katholiek, hetzij Protestant, is zeker één der voornaamste, zoo niet de een ige,
oorzaak van de daemonische verwildering, die zich van de wereld, waarin wij leven, heeft
meester gemaakt. In deze dingen, meer dan in eenige andere, moet gesproken worden
van een verraad en een vervalsching van het christendom door de christenheid „zóó"
christelijk, dat de Antichrist kan optreden als zijn welsprekendste apostel" (blz. 154) en
waarvan het einde niet anders zijn kan dan „het absurde bacchanaal van den Cycloop
waaraan wij niet willen gelooven, omdat wij de christelijke hoop nog hebben toegelaten
in onze gevoelswereld ". (blz. 282).
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ELIZABETH ZERNIKE

KARAKTER EN PEIL VAN HET
HEDENDAAGSCHE PROZA
Zeer geachte Redactie!
Uw vraag heeft mij allereerst doen peinzen over derzelver nut en zinrijkheid.
Wij worden u itgenood igd een willekeurige periode van tien jaar in het
oog te vatten ; 1926-1936 — wat is er in dat tijdsbestek voorgevallen op
litterair gebied, en hoe belangrijk achten wij de gebeurtenissen ?
Tien jaar nu omvat gewoonlijk niet den scheppingstijd van een dichter of
proza-schrijver ; hij kan in dien tijd beginnen, het begonnene voortzetten,
of voltooien. Hieruit blijkt reeds dadelijk, dat wij een zoo korte periode
niet kunnen zien zonder de schaduwen van een vorige, of het perspectief
van een volgende. Voor den l itterai ren vorscher zijn alle stadia in de ontwikkeling van een schrijver belangrijk, maar de tijd schift de voortbrengselen,
en na een vijftig jaar kent het groote publiek alleen de voltooiingen. Waartoe
zullen wij dan nu spreken over alle beginnen, die min of meer toevallig
over de voortzettingen, die meest
zijn en gewoonlijk voorbijgaand ;
herhalingen blijken, en vaak snel aan kracht en eerlijken drang inboeten ?
Moeten wij, die het ernstig meenen met de litteratuur, meedoen aan de
jagende onrust en de ondiepe, vluchtige bevredigingen van dezen tijd ?
Zullen wij ons mede schuldig maken aan het hemelhoog verheffen van een
jong schrijver om hem, luttele jaren na zijn argelooze eersteling, te vergeten
en te verloochenen ?
Zeker, een eerste boek kan aandacht en zelfs liefde
verdienen, maar door te veel critiekloozen ophef kan de natuurlijke groei
van een jong schrijver onherstelbaar worden geschaad, -- terwijl de eerste
een voldragen, door zijn maker niet te overtreffen kunstwerk is,-ling,de
toch een uitzondering blijft. Wat moet een Anne de Vries beginnen na het
succes met zijn „Bartje" ? Publiek en uitgever hebben zich schor gejuicht,
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zoodat van een rustige, afwachtende houding niets meer kan komen. Toch
hadden, na een welverdiende waardeering, zwijgen en een vertrouwend
wachten op rijper werk den auteur heilzaam kunnen zijn.
Zwijgend wachten op geestelijken groei hoort niet thuis in dezen tusschenoorlogschen tijd, en ook - de geestelijke werkers worden gegrepen door
den angst, de gistingen en barensmogel i j kheden van hun tijd niet te verstaan.
Zij zeggen niet meer, in rustig zelfvertrouwen : wij maken den tijd — neen,
ze zijn bang dat ze door de driftig knedende handen van den tijd zullen
worden vergeten ! Zij reizen naar de landen waar het het heftigst woelt,
zij willen zichzelf in den smeltkroes werpen, maar vergeten dat niet alle
vuur zuiverend brandt ; sommige vuren walmen te veel en verstikken den
heiligen gloed.
Men is zoo gauw „beroemd" in ons kleine land ; schrijvers als Marsman,
Den Doolaard, Ter Braak, Vestdijk, Hel man genieten een reputatie, waarover een volgend geslacht waarschijnlijk de schouders zal ophalen. Een
veelbelovend begin (b.v. Hel man, „Zuid-Zuid-West") een jeugdige blague,
een volgehouden zelfoverschatting, en men heeft „naam" gemaakt. In tien
jaar tijds kan men hier heel wat bereiken, maar vijftig latere jaren doen de
tien ineenkrimpen, of liever : ineenvloeien met voorafgaanden en volgenden
tijd. Het nageslacht zal maar in heel enkele gevallen vragen naar een begin,
zal weinig aandacht hebben voor voortzettingen, die niet veel meer dan
herhalingen zijn — maar rekent met voltooiingen.
Een voltooiing van zijn d ichterl i j ken arbeid heeft in deze tienjarige periode
m.i. P. C. Boutens gegeven met zijn „Hol landsche Kwatrijnen ". Hier ligt
in vasten, klaren vorm een diepte van menschelijk gevoel vervat, dat niet
alleen een hoogtepunt vormt in des dichters eigen ontwikkeling, maar ook
absoluut gezien een kunstwerk van zeer hooge orde is, daar het verwondering
en groote vreugde wekt, dat een mensch dit heeft kunnen maken.
Een proza-schrijver, die de gelijke zou zijn van Boutens, hebben wij m.i.
niet. Het werk van Arthur van Schendel, hoezeer ook vernieuwd de laatste
tien jaren, heeft nog niet die zuiverheid van vorm bereikt, waardoor het
onvergankelijk zal blijken te zijn. Toch doen van zijn laatste boeken „De
Waterman" en „Een Hollandsch Drama" ons hopen, dat hij ons een werk
zal geven in nog strakker vorm, van even zuivere en wijd-strekkende
menschel ij kheid.
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ANNIE J. M. DE VRIES

DE VERBORGENE
God, Gij zijt een God van tegenwind,
Verren wind, die aangiert uit de landen
Waar een rustelooze zee de stranden
In haar ruischende omarming windt.
God, Gij zijt een God van 't rechte pad,
Dat zich voor ons uitstrekt, afgebakend,
Waar wij loopen naar Uw veii'ge stad,
Altijd nuchteren en immer wakend.
God, dit is de moeite van ons leven,
Dat Gij op het rechte pad ons vindt,
Met den roep der verten ons omzwevend,
Zingend : ik ben God van tegenwind.
God, dit heeft ons hart voorgoed gespleten,
Dat Gij komt en onze handen vat
In het vreemde land, opdat wij weten
God, Gij zijt een God van 't rechte pad.

271

M. TER WALLE

DOOP
Hoe tast ik naar den zin van 't kleine leven,
Dat Gij slechts korten tijd ons toevertrouwde
En dat te snel, alsof het U berouwde,
Teruggeroepen werd, — terwijl wij bleven.
Het baarde mij geen zorg, dat je moest derven
De daad, die je tot deel van Hem zou wijden ;
Alleen de levende behoeft een steun in 't strijden.
Jij werd volledig één met Hem in 't sterven.
Je komst, kind, gaf mij vreugd' en nieuwe krachten,
Maar 't was niet van je zijn de diepste zin,
Het was je heengaan, dat mij gaf gewin :
Een nieuwe doop, een wassch i ng van de voeten,
Een door de diepte der verneed'ring moeten,
Tot waar, jou ginds, mij hier, Hij stond te wachten.
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THEO VAN BAREN

SONNET VAN HET MENSENLEVEN

Wie weet, vraag ik, wat zijn bestemming is
op deze bol : verliezen of verwerven,
genot en lust, of alle vreugde derven,
een lichte dag of diepe duisternis ?
Wij weten 't niet, slechts dit is ons gewis,
dat iedereen te zijner tijd moet sterven,
en dat, wat mij met moeite hier verwerven
daarginds slechts waardeloze rommel is.
Waartoe dan nog geploeterd en gezwoegd ?
Kan 't ergens zwaarder zijn dan hier op aarde ?
Waarom dan niet dit afscheid wat vervroegd ?
Wat heeft ons hier-zijn dan voor nut en waarde ?
Maar ach, wie eens een zoete vrucht geproefd,
wil niet meer weg uit deze schrale gaarde.
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TH. VAN DER LEEK

EEN UIT VELEN

Toen de zon kwam in de vermolmde kamer
Goudstofjes vonkten om haar bleek gelaat
Klonk al het werkgeluid op van de straat
Rinkink van emmers, 't kloppen van een hamer.

Nog huiverend van slaap en droombevangen
Staat ze, oogknippend tegen 't helle licht.
Haar witte hand schuift de gordijnen dicht.
Niet naar den dag gaat haar verward verlangen.
Als aan 't ontbijt de doove juffrouw praat
Met doffe stem over verhoogde prijzen
Ziet z' i n den spiegel 't glansloos haar reeds grijzen.
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L. CH. MORI

DE ASTROLOGEN

Wij moeten, Heer, wij kunnen anders niet !
's Lands grens ontsloot zich reeds, tijdeloos ver
Voorbij Uw rijk, Heer, m i j lsver van Uw poort
Beheerschen wij 't bezit der naaste ster
Fonkeling, en nog van daar, zwerven wij heen
Op rondtocht, uit Uw hand vandaan, Uw licht,
Uw woord verloren, van Uw blik diep weg......
Onze getallen slaan als steenen in Uw schrift.
Zoo eens...... maar wij zijn nu oud en nooit nog
Zullen wij verwaten hoogtornen, want die zien
Aan het eind, dat eender bloemen zijn en eender
't Rijk, roepen om Gods valscherm onder het vallen.
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G. VAN VELDHUIZEN

SCHOONMAAK
Het klein station wordt schoon gemaakt.
Dat kan net tusschen de twee treinen.
Die 's middags op dit dorp verschijnen
Het werk hoeft hierom niet gestaakt.
Zoo staan op het begrind perron
Wat stoelen, pullen en een tafel
En aan de hefboom hangt de rafel
Van een oud kleed : vlag in de zon.
De wachtzaal blinkt al en de ruiten
Van het kantoor stralen hun schijn
En glans van orde ver naar buiten.
Dan relt een bel, een spichtig fluiten,
De wachteres rukt aan een sein :
't Is veilig : stoelen, puilen, trein !
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P. VAN DER HOEVEN

HET BANKROET VAN EEN
HUMANITAIRE GEDACHTE
N.a.v. A. van Schendel, De rijke Man. J. M. Meulenhoff,
Amsterdam 1936.
Wie een roman schrijft en van z'n hoofdfiguur een held wil maken, iemand die zich van
de gewone mensen onderscheidt, moet hem toerusten met bizondere gaven, met superieure kwaliteiten. Daartoe kan hij hem in alle dimensies vergroten, en dat is het vermogen van de grootste kunstenaars. Hun figuren zijn compleet : ze vertonen alle menselijke
trekken, hoog en laag, edel en onedel, maar in groter formaat. Meestal echter beperkt
de auteur zich er toe zijn hoofdpersoon slechts in één dimensie te verlengen, zoals Saul
van de schouderen en opwaarts hoger was dan al het volk. Hij maakt hem dan buitengewoon : buitengewoon verstandig, buitengewoon begaafd, soms buitengewoon onnozel.
Het kunnen dan natuurlijk mensen blijven : uitzonderingen als deze komen voor, het
zijn in de diepste zin bijkomstigheden ten opzichte van wat de mens i s. Maar al erkennen
we ook grif de buitengemene eigenschappen van zijn romanfiguur, we laten ons door
den schrijver dan nog niet treffen. We zijn zelf nu eenmaal niet van zoveel geestesgaven
voorzien, wij moeten ons dicht bij de grond houden, hoeven niet te proberen ons leven
lang op de tenen te lopen. De schrijver schetst een exceptie, en de conclusies die hij
trekt of die hij ons wil laten trekken weren we af met een beroep op eigen onbekwaamheid : de held kan meer dan ik.
Deze troef die wij tegenover den schrijver in handen hebben gaat niet op als de held
uitblinkt door superieure gaven van het hart, als hij een goed mens is. Want dat is,
wanneer althans de schrijver het juiste begrip heeft van de zaak waarover hij spreekt,
geen exceptie meer. Een exceptie stelt vrij. Maar hierin komt een eis tot uiting, een
woord tot ieder, een vraag. De auteur moet dan aantonen dat de mens het goede wil
niet krachtens een speciale begaafdheid, maar krachtens z'n mens-zijn. Dat de kansen
voor allen gelijk liggen, zodat het doof zijn voor de eis schuld betekent. Hij moet zich
op het algemeen -menselijke richten, op wat de mensen veel dieper bepaalt dan hun
kwaliteiten, hun uitzonderlijkheden. Op dat, wat hen verbindt, niet wat ze scheidt.
Maar daarin ligt een diepe moeilijkheid. Een bizonder begaafd mens aanvaarden we spoedig
als mogelijk. Maar een bizonder goed mens ? Hoe meer de schrijver hem voorstelt als
mogelijkheid voor ieder, des te meer recht hebben wij, z'n beweringen te toetsen. We
behoeven maar om ons heen te zien, wanneer we al niet naar binnen kijken willen, om
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hem bedenkelijk idealistisch te vinden. Zodra dus een schrijver over de werkelijkheid
van alle dag uitspraken wil doen, gaat zeggen hoe het moet, heeft hij alle kaarten op
tafel te leggen ; hij moet precies laten zien waarheen hij wil en waarmee hij komt.
Het is duidelijk dat de schrijver zich nooit voor de werkelijke gang van zaken verantwoordelijk kan stellen. Op het goede gedrag van z'n lezers sluit hij geen verzekering
af. Het is dus de vraag : spreekt hij met gezag, of verkondigt hij alleen maar een
„mening" ? In dit laatste geval blijft hem slechts één uitweg : hij moet de zaak symbolisch
opvatten, van zijn hoofdfiguur een idee maken. Hij moet een prachtige luchtspiegeling
scheppen waarheen hij ieder goede reis wenst. Maar dan loopt in feite elkeen onder z'n
bedenksels door als onder een regenboog. En hoewel de schrijver bedoelde, een gebod
te geven voor alle mensen, is hij toch vervallen in het exceptionele, omdat, wat hij vraagt,
wordt gevoeld als een onvervulbare eis. Hij komt dan in dezelfde komische situatie als
de overtuigde volksredenaar die alleen bij de élite in trek is.
Spreekt hij daarentegen met gezag dan redeneert hij nooit vanuit een idee. Het ideaal
legt hij niet voor, maar achter de mens. Hij laat zien dat de kracht waarin hij staat, in
ieders leven werkelijkheid worden kan, omdat ze vrucht is van een nieuw leven dat in
den mens werkt en dat toch niet van hem afhangt. Maar dat kan hij alleen doen wanneer
hij meer ziet dan hij eigenlijk ziet : want zijn geloof bewijst het hem.
In elk geval richt de schrijver zich niet op toppraestaties, maar op het dagelijkse leven.
Een goed mens is niet op zekere dag vreselijk goed, maar hij streeft er naar dagelijks
goed te doen. Zijn overwinningen betreffen juist die moeilijkheden die op kunstzinnige
wijze haast niet vertolkt kunnen worden : de oneffenheden op het pad van iedere dag.
De kunst staat machteloos : een goed mens kan z'n leven nooit eindigen in de een of
andere apotheose : b.v. als hij jaarlijks honderd gulden geeft en hij legateert er duizend.
Hij gaat zijn weg, en de ene hand weet niet wat de andere doet. Als romanfiguur zal
hij zich wel onwennig voelen : hij heeft het te druk met z'n dagelijks werk. Zijn betekenis ligt juist in het overwinnen van de tijd ; de herhaling is de ernst van het bestaan, zoals Kierkegaard het uitdrukt. Maar in de kunst komt alles aan op het moment ;
het grote ogenblik waarin alles zich ontplooit en alles wordt samengevat ; waarop de
wereld in vuur opgaat ; waarop ieder éven zichzelf vergeet.
In zijn boek „De rijke man" neemt van Schendel het op, den lezer de adeldom des
gemoeds voor ogen te toveren. De hoofdpersoon, Kompaan, bedrijft weldadigheid. De
schrijver kiest zijn uitgangspunt in de opdracht aan de rijke jongeling : ga heen, verkoop
alles wat ge hebt, en geef het den armen. Die opdracht heeft Kompaan begrepen en
hij brengt ze ten uitvoer alsof het een ethische idee, een humanitaire gedachte is. Nu
is er altijd een proef nodig op de som, er moet iets te zien zijn. Welnu, hij gedenkt
in mildheid de armen, verstopt in de achterbuurten van Amsterdam. Daarmee schijnt
in dit boek vol innerlijke bedoelingen een sociaal element binnen te komen.
Een kunstwerk dus met het dagelijkse leven als centraal motief. En dagelijks betekent
hier : steeds-weerkerend. Het inzicht van den auteur zal zich hierdoor het scherpst
verraden in de compositie. Want de bouw van het geheel wijst uit wat de schrijver het
belangrijkste vindt in doen en laten van zijn figuur, waar hij het op aan wil laten komen.
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Hij ordent in zijn verbeeldingswereld naar rang en stand. Dit geldt weliswaar voor ieder
boek, maar het is hier van extra importantie, omdat al bij voorbaat valt in te zien dat
een motief als het hier gekozene principieel niet tot een sluitende compositie aanleiding
kan geven. Er is geen hoogtepunt. Weldadigheid verliest aan waarde als ze uiterlijk
wordt. Milddadigheid, in de wereld bekend, staat ten achter bij die waarvan nooit iemand
hoorde. Maar als alles alléén op Kompaan betrokken blijft is er ook geen slot. Het blijft
een dagelijks pogen, een relaas van vallen en opstaan. Er is hoogstens sprake van een
innerlijk zich ontwikkelen. Kompaans gemoed zal de fijnste peilschaal moeten zijn waarop
we de bedoelingen van het boek kunnen aflezen. Hij leeft uit de idee, hij vindt er de
betekenis van zijn bestaan in. Maar dat kan nooit een oplossing aan de hand doen. De
idee die Kompaan drijft is inzichzelf indifferent ; dat houdt in dat ze ongeïnteresseerd
staat tegenover het al of niet „slagen" van Kompaans leven. Een oplossing kan hier dus
niet liggen in Kompaans verhouding tot die idee, want er is van geen verhouding sprake.
Ze moet uitkomen in zijn verhouding tot de mensen om hem heen : het zou zijn wat
tevoorschijn kwam als die idee in de mensheid onderdook, onder de mensen verwerkelijkt werd. Het is altijd een resultaat. Zonder dat resultaat, zichtbaar, staat Kompaan
met lege handen. We moeten dus nagaan welke resultaten Van Schendel suggereert.
Er zijn in het boek vier bepalende motieven. Elk van die belicht de grondhouding. Het
eerste is, prozaïsch, de mogelijkheid tot geven. Er moet geld zijn. Welnu, Kompaan verheugt zich in het bezit van vijf rijke ooms en tantes, waarvan hij de gelukkige erfgenaam
is. Bovendien heeft hij ook nog een broer in Indië die in het boek alleen voorkomt om
tijdens z'n leven een beetje, en na z'n dood veel geld over te maken. Met al die erfenissen
speelt Kompaan z'n rol. Want zelf werkt hij z'n hele leven haast niet. Hij is bij de likeurstokerij van z'n zwagers financieel geïnteresseerd en doet daarom 't een en ander op
kantoor ; maar hij heeft erg veel hinder van de „lucht" en Van Schendel laat ons duidelijk
voelen dat z'n schrijfwerk voor 't bedrijf geen waarde heeft. Hij v e r d i e n t het geld
niet. Daartoe werd Kompaan niet geschapen. Hij is een romantische zwerver, een onsociaal
mens. Maar daarmee ontneemt de schrijver aan Kompaans vrijgevigheid de zo noodzakelijke innerlijke kracht, want hij laat hem alleen beschikken over geld waarvan hij
nooit de waarde heeft leren kennen, waar geen zweet aan kleeft.
Tegen deze vagebonderende manier van doen komen de burgers in opstand. Door de
wijze waarop ze in het boek geplaatst zijn vormen ze het tweede bepalende motief. Het
zijn Kompaans familie van vrouwskant, z'n zoons, en de goede vrienden uit z'n jeugd.
Z'n schoonfamilie is er op gebrand hem zoveel mogelijk afhandig te maken ; z'n zoons
zijn alleen op eigen voordeel bedacht. En de jeugdvrienden, waar hij eertijds een verbond
mee sloot om samen te trachten, naar het gebod den naaste lief te hebben, te leven,
vinden hem nu extravagant in z'n denken en handelen, een hulpeloze en onpractische
idealist, dien men vooral geen geld moet lenen, maar dien men er bij voorkomende gelegenheden wel om mag komen vragen.
Hiermede beoogt Van Schendel duidelijk dramatisch effect, waarop Ik nog terug kom.
Maar tevens bereikt hij er het volgende mee. Als de schoonfamilie of de zoons Kompaan
manen om zichzelf en z'n gezin te denken, hebben ze niet zijn welzijn maar hun eigen
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plannen op 't oog. Ze spreken uit hebzucht. Ze zijn hem niet goed gezind. Door hun
woorden kan de rijke man nooit tot een innerlijk conflict gedreven worden. Als hij van
zijn goed recht overtuigd is, behoeft hij zich van deze tegenwerking niets aan te trekken.
Nu herinneren de ooms van wie hij een erfenis te wachten heeft hem er ook nog wel
eens aan dat hij om z'n kinderen moet denken. Maar aan hun woorden ontbreekt evenzeer overtuigingskracht. Ze kunnen hoogstens op matiging aandringen : Kompaan doet
wel goed, maar hij moest zekere grenzen in acht nemen. Waartoe is echter ooit de bedachtzaamheid tegenover de vervoering in staat ?
Het wijst reeds dieper, dat Kompaan zich ook aan die woorden niets laat gelegen liggen.
Hij begint bedenkelijk veel op een acterende idee te gelijken, een wandelende tak in
de boom des levens, een mens met oogkleppen. Dit komt nog duidelijker uit als we er
op letten hoe schematisch de tegenpartij is geplaatst. Ze dient als contrast. En de contrastwerking is een aesthetische categorie, de tegenstelling is gericht op de schone verbeelding,
het ontroerde gemoed. Het goede vindt het kwade nooit als vijand tegenover zich, maar
in zich. Ieder neemt zijn eigen schaduw mee. Ook door deze schikking wordt de aanspraak die het boek op waarheid zou kunnen maken, geringer.
Als derde bepalende motief verwachten wij natuurlijk het meewerkend voorwerp van
Kompaans offerzin : zijn armen. Die komen wel voor, maar ze treden nooit naar voren.
Altijd blijven ze op de achtergrond : ze zijn het stemmig décor waartegen Kompaans
goud blinken kan. Het wonderlijke feit vertoont zich nu, dat ze in Kompaans leven geen
rol spelen. Hij is weliswaar altijd te hunnen dienste op pad, hij strooit met geld en goede
woorden als de Sint op zijn verjaardag, maar hij heeft tot de armen geen innerlijke verhouding. Ze spelen niet op hem terug. Ze zijn z'n naasten niet. Ze betekenen niets voor
hem, want ze zijn hem nooit tot last. Hij staat steeds boven hen. Innerlijk wint hij door
hen nooit aan diepte. Hij blijft midden onder zijn gunstelingen altijd de eenzame individualist, de mens die alleen is met zichzelf. Hij leert z'n naaste niet zien : in dit boek,
waar alles om de verhouding tot de medemens zou moeten draaien, is van de naaste
nimmer sprake. Want Kompaan heeft ook geen verhouding tot z'n familie, z'n gezin,
z'n vrouw. Hij wordt hoogstens gestoord en vlucht dan 't huis maar weer uit.
Zodoende blijft Kompaan een schim die zich zelfs door z'n familie niet laat vangen. Op
één punt heeft de schrijver gepoogd hem van binnen te laten zien, door coûte que coûte
een conflict in het leven te roepen : met de haren erbij gesleept zouden we kunnen
zeggen, als het niet zo weinig substantieel was. Dit is het vierde bepalende motief.
Kompaan gaat zich aan 't eind van z'n leven afvragen of z'n geld wel daar terecht kwam
waar het hoorde, of misschien er van zijn goedheid misbruik werd gemaakt. Hij had al
doorzien dat z'n familie hem afperste en er eindelijk een paar maatregelen tegen genomen,
waar de lezer nogal lang op zit te wachten. Maar waarlijk somber wordt Kompaan gestemd als hij er over peinst hoeveel beter z'n geld wellicht had kunnen worden besteed.
Menselijk gezien is het een raadselachtig phaenomeen dat hij zich dit zo laat gaat afvragen,
hij die er zich z'n hele leven niet om bekommerde. Van Schendel laat dit een van de
bijfiguren wel zeggen (pag. 199) maar maakt het daarmee nog volstrekt niet aanvaardbaar.
Men heeft ten allen tijde het recht iemand tot een heilige te maken, maar niet ten koste
van zijn verstand. Dostojewski's „Idioot" is het klassieke tegenvoorbeeld.
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Zo weinig noodzakelijk als dit conflict ontstaat, zo weinig overtuigend wordt het ook
weer opgeruimd. Kompaan merkt dat in alle stilte iemand bloemen brengt op het graf
van zijn dochtertje : de éne rechtvaardige die de stad redt. „En rechtop ging hij het
kerkhof uit, een zwaarte van hem afgevallen" (pag. 202). Er is dus toch iemand die om
hem denkt. Hij weet niet dadelijk wie, maar dat maakt er juist de bekoring van uit :
de stille beloning op zijn goede werk. Dit is een irriterende wending, een ontroering
die alles verdoezelt en vervaagt, nu het er op aan komt de kern van de zaak open te
leggen. Want Kompaan geniet in zijn geven alleen zichzelf. „Wat hem vervulde en wat
hem het hart dreef noemde hij ook nooit anders dan liefhebberij. Daar waar hij plotseling
een ontroering kreeg van de armzaligheid, zodat hij de oogen sloot en de schaamte op
zijn wangen gloeide, daar moesten zijn handen iets doen, maar groot zooals het hoorde"
(pag. 102). Van Schendel houdt deze opmerking echter zelf niet voor waar, doorziet haar
althans niet. Want geen ogenblik wordt de gedachte aangeroerd dat Kompaans weldadigheid
een vorm is van egoïsme. Toch was er alle aanleiding toe. „Le plaisir des grands est de
pouvoir faire des heureux", naar Pascals woord.
Overzien we het boek als een veldheer die zijn troepen monstert voor de slag, dan
vragen we welke mogelijkheden er in dit gegeven verborgen liggen. En dan is de hoogste
mogelijkheid juist de onzichtbaarste : het innerlijk rijker worden van de rijke man. Voor
Van Schendel bestaat deze echter niet. Al in het eerste hoofdstuk verneemt Kompaan
zijn roeping : „Doe wel ", en hij begint zijn rechtlijnige koers door het leven, zooals een
hemellichaam z'n ongestoorde baan doorloopt. Z'n opdracht is een axioma, een onver
anderlijke idee. Daarom kan hij, zoals we reeds opmerkten, tot de idee geen verhouding
krijgen. Het is geen god die antwoordt. Hij moet altijd op het succes zien. Hij is van de
resultaten van zijn bemoeiïngen afhankelijk, of die nu innerlijk zijn of uiterlijk. Zijn leven
mislukt door factoren die buiten hemzelf gelegen zijn, omdat het daardoor alleen bepaald
wordt. Die resultaten zouden moeten liggen in zijn verhouding tot de medemens. Maar
Kompaan h e e f t g e e n i n n e r I ij k. Van Schendel identificeert hem namelijk met
de idee waaraan hij zich offerde. Hij ontdekt alleen dat hij door zijn familie wordt afgeperst, en dat hij zich over de doelmatigheid van z'n gaven geen zorgen moet maken.
Dit'zijn de reacties van heel een leven op een centraal gebeuren. Bovendien ziet Kompaan
ternauwernood datgene, wat de auteur in dit boek wel niet centraal stelt, maar wat het
voor Kompaan zeker had moeten zijn : z'n huisgezin. De lasten thuis ontvlucht hij. Z'n
vrouw sterft vroeg, en niet zonder reden : want ze begreep z'n bedoelingen niet. Als
durende hinder had ze nooit een zinvol bestaan kunnen vinden. Z'n huiselijk leven valt
voor 't grootste deel tussen de hoofdstukken, want Kompaan maakt van z'n eigen familie
geen deel uit. Zodra de schrijver een moeilijkheid van deze aard heeft aangeduid schuift
hij die weer opzij : Kompaans schoonfamilie woont korte tijd bij hem in en is hem een
blok aan het been, maar moet op last van z'n erftante spoedig weer verhuizen. De enige
ethisch waarlijk hoogstaande figuur in het boek is Maartje, zijn huishoudster, want zij
werkt om in het dagelijkse leven uit te komen. Het is overigens niet te verwonderen
dat ze in somberheid sterft.
Hoe moet de schrijver nu aan een slot komen voor zijn boek ? Van Schendel kiest de
enige weg die hem in de gegeven omstandigheden nog blijft : hij poogt alles een tragische
-
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wending te geven. De rijke man is de onbegrepen heilige, die ten onder gaat in deze
kwade wereld. Maar : du sublime au ridicule it n'y a qu'un pas, en dat is een stap die
Kompaan, de zwerver langs Amsterdams straten, meer dan eens doet. Is hij een heilige
of een onnozele ? Een verdwaasde of een, die werd als de kinderen ? Het antwoord is
duidelijk. Dat komt omdat Kompaan nooit mens geworden is. Hij gaat niet ten onder
aan zichzelf, want er is geen verdeeldheid in hem. Hij gaat ook niet ten onder aan het
kwaad in de wereld, want hij heeft er geen enkel aanrakingspunt mee gehad. Hij gaat
alleen ten onder door een teveel aan schaduw, als een uitdovend kaarsje. Van Schendel
stelt alles in het werk om aan zijn verscheiden de luister der tragiek bij te zetten en
laat geen middel onbeproefd, maar hij ziet niet dat de fout al in de opzet schuilt. Hij
bedenkt een menigte treffende staaltjes, die helaas in sentimentaliteit verlopen. Een
voorbeeld : Kompaan bezoekt nog eens een vrouw die hij z'n leven lang geholpen heeft.
„Hij liep eens bij Griet Stapel binnen toen zij ziek te bed lag. Mijnheer Engelbertus,
vroeg zij, heb je heelemaal niets meer ? Dat had ik al lang in de kaart gezien. Het is
niet erg, er zijn er duizenden zoo. Maar ik had u juist willen vragen eens een kleinigheid bij mijn buurvrouw hiernaast te brengen. Kompaan liet zijn portemonnaie zien,

met zeven centen er in. Zij zocht onder het hoofdkussen een toegeknoopten zakdoek
en haalde er een gulden uit. Breng dat dan. Best, zeide hij, ik geef het je morgen terug.
Toen hij een week daarna kwam was zij juist gestorven" (pag. 241).
Tenslotte blijkt vooral uit de poging, de compositie af te ronden, hoe Van Schendel
zijn gegeven fundamenteel misverstaan heeft. Zoals hij in „Het fregatschip" z'n boek inen uitluidt met hetzelfde beeld : het stille schip onder de wijde hemel (en daar volkomen terecht) zo probeert hij hier iets dergelijks. In de stilte van een sneeuwavond
wordt de rijke man ten tonele gevoerd, het rumoer sterft weg : „hij zag ze nog in de
wemelende vlokjes den hoek omgaan, hun stemmen klonken gedempt en anders was het
(pag. 7). En zo verdwijnt hij ook : „Er was een geratel van wielen over de steenen,
daarna het gemompel van de twee mannen op de brug, den hoek om. En het werd
stil in de straat met de lichten en den regen" (pag. 279). Een fundamenteel misverstand,
want de zin van het thema is gelegen in de verandering die het teweeg brengt. Wordt
het in een cirkelgang weggenomen dan is het niet meer geweest dan een schone waan.
En is het een illusie, dan komt het niet als eis. Dan is het alleen maar een mooi spel
geweest, dat, waar het met 't leven geen ernst maakte, ten prooi valt aan de spot.
De schrijver verraadt hier weer wat we kunnen formuleren als : H ij b e h a n d e I t
een ethisch thema op aesthetische wijze. Het is dezelfde fout die
„Een Hollandsch drama" niet boven een aesthetisch drama uit kon heffen.
Aan het slot staat de schrijver kennelijk met lege handen. Een oplossing vond hij niet
in de kracht van het „doe wel ". Alleen al hierom niet, omdat hij het nimmer heeft
aangedurfd deze ethische eis met kracht op het leven te laten botsen. Hij maakte er een
spel van en verloor de geloofwaardigheid. Daarom wekt Kompaans voorbeeld niet tot
navolging. Maar dit fiasco is nog dieper gegrond. De schrijver kon zijn oprecht geloof
in de mens niet bewaren. Dat wil niet zeggen, dat hij de zonde in de wereld kent,
want zonde wordt alleen verstaan vanuit het geloof. Maar het betekent dat hij wanhoopt
aan het succes van een goede gedachte. Zijn antwoord op een geestdriftig pogen luidt
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onveranderlijk : het geeft toch niets. Hij is altijd van de resultaten afhankelijk, en dat
is zeker iets om er moedeloos bij te worden.
Van Schendel geeft nog twee suggesties in de richting van een oplossing, welke nauw
samenhangen. De eerste is zijn geloof in het kind (pag. 183). Dat is onbedorven en
misschien nog voor het goede toegankelijk. „Het kinderhart is nog open". Maar voor
de meeste kinderen in het boek heeft dit geloof in het kind geen betekenis. Kompaans
zoons groeien op in leugen en bedrog. Alleen z'n dochtertje Titia bewijst iets van die
mogelijkheid. Daarmee komen we op de tweede suggestie : Titia's heldere stem, die
Kompaan na haar overlijden nog vaak hoort (pag. 254, 260). Telkens als hij op iets
hogers doelt gebruikt Van Schendel het woord „helder ". Maar dat is een oplossing
die in belangrijkheid volkomen overeenkomt met de wijze waarop de problemen in het
boek worden aangeroerd. Ze valt niet uit de toon.
De schrijver bewijst daarmee hoe niets steekhoudends over een mens gezegd kan worden
wanneer wij niets aangaande die mens geloven. Hoe geen enkele uitspraak over wat
moet („doe wel”) kan staande gehouden worden. Hoe niet te zeggen valt wat en wie
„de naaste" is. Hoe er mee volstaan moet worden, in onwetendheid de schouders op
te halen. Hoe Van Schendel onder zijn boek een streep moet zetten die hij al had
kunnen plaatsen voor hij het eerste hoofdstuk begon.
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J. KOMIJN

AANTEEKENINGEN OVER FILMKUNST

E. A. DUPONT: FORGOTTEN FACES.
Het werk van E. A. Dupont vormt een reeks belangrijke momenten in de historie der
filmkunst. In „Variété ", twaalf jaar geleden ontstaan, had de Duitsche kunstfilm definitief
haar — ook voor het groote publiek aanvaardbare — vorm gevonden. „Atlantic" was
de eerste geluidsfim waarin het geluid een wezenlijke functie in de filmische handeling
vervulde, terwijl „Menschen im Kafig" voor de geluidsfilm was, wat „Variété" voor de
„stomme" film beteekend had. Sindsdien heeft Dupont niets meer van zich doen hooren,
zoodat zijn in Amerika vervaardigde film „Forgotten Faces", die momenteel circuleert —
om begrijpelijke redenen niet in de grbóte bioscopen -- een aangename verrassing beteekent. Ook in artistiek opzicht ? Inderdaad.
Van Dupont heeft het meerendeel der tegenwoordige regisseurs niets meer te leeren -anders gezegd : sinds „Menschen im Káfig" heeft de geluidsfilm wel vele en velerlei variaties,
maar geen wezenlijke ontwikkeling meer doorgemaakt. In de meeste producten worden
de vroegere verworvenheden echter op een zoo cliché-matige wijze toegepast, dat men
den eenen regisseur nauwelijks van den anderen onderscheidt. Grove vergissingen, als
in het experimenteele tijdperk, worden ' zelden of nooit begaan, de persoonlijkheden op
filmgebied worden echter van seizoen tot seizoen schaarscher. Vandaar dat men
zijn, weliswaar door weekbladen en radio al rhetorischer aangeprezen gang naar de
bioscoop, langzamerhand als een dure plicht gaat beschouwen. Totdat een werk als Dupont's
„Forgotten Faces", geenszins volmaakt overigens, u daarmee weer volledig verzoent.
Deze film onderscheidt zich niet zoozeer door haar vorm, noch door haar gegeven van
de kleurlooze massa. Het gegeven is typisch Amerikaansch, hoewel meer cru dan we het
tegenwoordig gewend zi j r, : de hoofdpersoon, eigenaar van een clandestiene speelbank,
schiet den minnaar van zijn vrouw neer en draagt den politieman die hem arresteert en
die toevalligerwijze zijn vriend is, de zorg voor zijn kind op. Het meisje komt terecht
in een zeer welvarende familie. De moeder werkt mee aan revues, die met het
klimmen harer jaren van minder allooi worden, komt in geldnood en zoekt, na
17 jaren, haar man op, met de bedoeling de verblijfplaats van het kind te vernemen.
De man doorziet haar, evenals de politieman, bij wien zij vervolgens aanklopt. De man
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krijgt gratie, doch daar zijn vriend heeft verteld, waarom hij zijn verzoek ingediend had,
niet dan na zijn woord gegeven te hebben, dat hij zijn vrouw niet aanraken zal. Volgt
de van beide kanten met vernuftige middelen gevoerde strijd „om het kind", resp. om
het geld. De man laat zich tenslotte door zijn vrouw neerschieten, de politieman is
aanwezig, de vrouw vlucht en gooit zich te pletter.
Het zal Dupont moeite gekost hebben, deze bijna on menschel i j ke historie te mogen
verfilmen. In normale gevallen pleegt aan een dergelijk, vrij gebruikelijk gegeven een
slot gedraaid te worden, waarbij man en vrouw zich verzoenen en mèt het kind gelukkig
worden.
Behalve dit eerlijk pessimisme, is het de geinspireerde vormgeving, die Dupont's nieuwe
werk wederom tot een gebeurtenis maakt. Is het gegeven tot in zijn details typisch
Amerikaansch, overigens verraadt deze film Dupont's Duitsche afkomst. In handen van
een Amerikaan zou zij sneller, droger en zakelijker geworden zijn. Bij Dupont is zij
vol sfeer en in haar zware geladenheid van een voortdurend stijgende spanning. Het is
weer het gegeven, dat den regisseur verhinderde het niveau van „Menschen im Káfig"
te bereiken, waarvan„ Forgotten Faces" de strakheid en de soberheid mist. Zelfs komt
deze film menigmaal dicht in de buurt van het melodramatische. Maar ook in dergelijke
fragmenten is in ieder effect, in iedere camera-instelling en iedere belichting de hand
van den regisseur merkbaar. Belangrijk is deze film, om wat ook Sternberg's werk in
zijn mislukkingen nog belangrijk maakt : de speurbare aanwezigheid van haar uiteindelijker
maker, om de persoonlijke wijze waarop de filmtaal gehanteerd werd, om haar stijl.
Dupont's stijl berust op het wekken van psychische spanningen tusschen het aangewende
menschen- materiaal, waarbij de ruimte om de acteurs, licht en donker over de wanden,
en het geluid, in „Menschen im Kafig" nog het naturalistische zee-geruisch, hier muziek,
een minstens even groote rol spelen. De beeldende elementen waarover de geluidsfilm
beschikt bereiken slechts zelden een dergelijke harmonie als in Dupont's „Forgotten
Faces", zoodat men de pathetiek van het werk aanvaardt en de overige bezwaren die
men ertegen aanvoeren kan, slechts als zijnde van l itterai ren aard, beschouwen moet.
Zoodra men over een film praat of schrijft loopt men nu eenmaal gevaar — veel meer
dan bij muziek of schilderkunst — haar tot litteratuur te herleiden.
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BOEKBESPREKING
Onheil in de verte door B. Roest Crollius. H. P. Leopold's U.M. 1936.
De heer R. C. is een strijdvaardig man. Hij vecht in dit éne boek tegen oorlog, doodstraf,
rassenhaat en slechte recensies. De remedie is in alle gevallen de liefde. Seffe is de
hoofdpersoon van het boek en „schrijft zelf ". „In de andere brief zat een recensie. Seffe
keek haar even door...... een ergerlijk dom boek...... Maar wat kan het Seffe schelen !
Hij leest tien keer Marianne's briefje en dan gaat dat „Lieve Seffe" in hem zingen als
een lief lied bij schemer". (pag. 220). Voor den schrijver een genot, voor den lezer minder.
Maar als de schrijver nu eens Marianne het manuscript van zijn boek ter lezing had
gegeven zonder het ooit aan den drukker over te geven, had hij de liefde behouden en
zich de slechte recensies bespaard. En dus op ongedachte wijze al z'n bedoelingen verwerkelijkt gezien.
Toch zal de schrijver het hiermee wel niet eens zijn, want in z'n boek klaagt hij al bij
voorbaat, alsof hij weet wat hem staat te wachten : „Overgeleverd ben je aan die heeren,
die hun werk van tien minuten stellen tegenover het werk van een jaar" (pag. 178). Dat
ligt echter meer aan dat jaar dan aan die tien minuten, wat de schrijver wel op ons
gezag zal willen aannemen. Het boek is zonder intellect en zonder reserve regelrecht
vanuit de puberteit geschreven, wat alles verklaart en niets verontschuldigt. Een boek
om te verbranden à f 3.50. P. v. d. H.

Een laar vol Heiligen, door Albert Kuyle. Uitg. : Uitgeverij „Het Spectrum",
Utrecht, 1937.
Kuyle behoort tot de beste proza-schrijvers der Katholieke Jongeren, dat blijkt ook weer
uit dit boekje, waarin een aantal Heiligen -levens zijn naverteld. De frissche wijze, waarop
deze schrijver iets dergelijks onderneemt, zoodat de lectuur van dit boekje ook voor hen,
die vreemd staan tegenover de Katholieke devotie op dit punt, een aangename en verkwikkende is, maakt, dat wij er naar gaan verlangen, dat Kuyle ons eens een wat uitvoeriger bloemlezing uit de groote legendenschat der Christelijke Kerk geeft. Hij is de
man, die daartoe zeker de vereischte gaven bezit.
Ook voor Protestanten zou zulk een boek van veel beteekenis kunnen zijn, al heeft uit
den aard der zaak de Heilige-legende en het Heilige-leven voor ons een anderen zin dan
voor onze Katholieke geloofsgenooten. Wij hebben echter op onze wijze zeker niet
minder behoefte aan „het voorbeeld" van Christus' levende kracht in geheel de Schepping
dan zij, die het geloof der Katholieke kerk zijn toegedaan. Ondanks de gevaren, die er
aan een dergelijke „mystiek" verbonden zijn, zullen zij ons toch nooit ervan af mogen
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houden te belijden, dat Jezus Christus gister en heden dezelfde is en in der eeuwigheid
en daaraan de consequenties vast te maken, die er o.a. ook door de beide Blumhardts
aan dit woord verbonden zijn.
In de rijke legendenschat der Christelijke Kerk, die volstrekt niet het uitsluitend eigendom is der Roomsch- Katholieken, maar die ons allen, die in Jezus Christus gelooven, toebehoort, is, hoezeer bedolven ook vaak onder menschel i j ke fantasieën, toch altijd wel
iets te bespeuren van dat „voorbeeld" van Christus' levende kracht, zooals zich dit
door de eeuwen heen aan het oog der geloovigen heeft getoond en dat heenwijst naar
het „Christus hier en nu", waarmede wij in den regel zoo bitter weinig weten te beginnen, omdat wij er geheel aan gewend zijn geraakt het geloof te aanvaarden als een
„christelijke levens- en wereldbeschouwing" en niet als een levende kracht, die in Christus
bergen verzet.
Wie zich rustig en onbevooroordeeld zet aan de lectuur van deze Heiligen-levens zal bespeuren, dat ook voor Protestanten uit deze levens veel te leeren valt. Dat Albert Kuyle
ze voor den modernen lezer zoo aangenaam leesbaar heeft weten te maken zonder
ze in hun oorspronkelijkheid te kort te doen, geeft ons reden tot bijzondere dankbaarheid. Want maar al te vaak lijden dergelijke „bewerkingen" aan het euvel, dat zij : óf
druipen van zoete stichtelijkheid, óf vervluchtigen tot een ijdel spel met schoone
woorden. Geen van beide is hier echter het geval. R. H.

Menschen, Eilanden en Oceanen door Edgar Lajtha. Leiden, A. W. Sijthoff's
U itgeve rs m i j , 1937.
De vaardige pen van dezen Hongaarschen journalist heeft een bonte reeks „indrukken"
te boek gesteld, die ons niettegenstaande hun kaleidoskopisch karakter een duidelijk
beeld geven van de verwording, die overal ter wereld de Europeesche beschaving — in
haar oorspron kel i j ken zoowel als in haar afgeleiden vorm -- aangetast heeft.
Wanneer men dit boek met eenig oordeel des onderscheids leest, ontkomt men niet aan
de gedachte, dat dit proces een „biologisch" verschijnsel moet heeten, m.a.w. dat het een
oorzaak heeft, die dieper ligt dan met behulp van ons menschelijk bewustzijn valt aan te
duiden. Aan deze verwording heeft noch deze of gene mensch schuld noch dit of dat
systeem, zij is (opnieuw !) een massale manifestatie van het woeden der erfzonde in het
menschelijk geslacht, die wij zoo lang onder schoone beschouwingen van renaissancistische
grootheid en adeldom verborgen hebben gehouden en ligt daarom verankerd in ieders hart.
Wie zijn Bijbel echter goed leest, verstaat, dat er ook hier niets nieuws is onder de zon.
Europa heeft sedert de Middeleeuwen over het algemeen in een wereld van aesthetischen
en intellectueelen schijn geleefd. Slechts de Reformatie heeft één moment een ander
licht op onze situatie laten vallen ; doch ook dit ging voorbij : het individualisme was
sterker en wat het van de Hervorming heeft gemaakt, daarvoor behoeven wij slechts
om ons heen te zien : een nieuw Babel, dat dwars door de Kerk heengroeit als een
giganteske woekering van intellectueele hoogmoed en aesthetische halfslachtigheid.
Lajtha heeft zonder opsmuk een beeld geteekend van deze wereld. Leg er het boek
„Prediker" eens naast en gij zult bemerken, dat God onze wereld tot in haar ziek hart
R. H.
en haar corrupte nieren heeft verstaan.

Brieven van Hadewijch door Dr. M. H. van der Zeyde. Amsterdam, De
Wereldbibliotheek, 1937.
Deze uitgave van de brieven van Hadewych -- de conscientieuze vertaling van Dr. Van
der Zeyde staat tegenover de oorspronkelijke tekst --- verdient in breeden kring belangstelling en waardeering. Immers wat hier voor ons ligt, is om meer dan één reden een
uiterst belangrijk document : litterair, psychologisch en theologisch.
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Als proeve van vroeg- Nederlandsche proza-kunst zijn Hadewychs brieven zeker niet
minder schoon dan haar overige geschriften. Daarnaast staat haar verschijning als „mensch",
die in haar brieven uiteraard veel direkter tot uiting komt dan in haar ander werk. Wie
zich er rekenschap van geeft, dat hier een Nederlandsche vrouw uit de dertiende eeuw
tot ons spreekt ; een vrouw, die in haar fundamenteele levenservaringen niettemin van
gelijke beweging moet zijn geweest als wij, ziet al lezende een wereld voor zich open
gaan van telkens zich verwijdende perspectieven. De tijd valt weg daarbij.
Ten slotte : wie deze brieven leest als uitingen van de mystieke geestesgesteldheid ; overpeinzend, hoe ook deze vrouw geworsteld heeft om de zegenende aanraking Gods, ook
dien gaat een nieuwe horizon op, omdat hij hier in aanraking komt niet met „theorieën ",
maar met de geloofsrealiteit van de mystiek zelf en dan blijkt, dat de mystiek een
oneindig gecompliceerder verschijnsel is dan men wel eens vermoeden zou, wanneer
men zich oriënteert op theoretische abstracties dienaangaande en niet op de werkelijkheid.
Met deze luttele opmerkingen willen wij de aandacht van onze lezers vestigen op dit
boek. Wij hopen later gelegenheid te hebben uitvoeriger op een en ander in te gaan.
R. H.

Tusschen Ploeg en Sikkel, verzen van het land, door Willem de Mérode.
Bosch en Keu n i ng, Baarn, z. j . (Libellenserie No. 137).
De weer ontwaakte belangstelling voor het eigene van bloed en bodem moge elders
ten gerieve van politiek barbarisme uitgebuit worden, toch is het goed, dat een bezinning
op het volkseigene ons weer zaken onder oogen brengt, die ten onrechte wat al te veel
buiten onze opmerkzaamheid en waardeering geraakt zijn. De uitgave van bovengenoemd
boekje is ongetwijfeld te zien in verband met deze tijdssymptomen. Het is de vraag,
of het anders wel verschenen zou zijn. Want het bestaansrecht van dit bundeltje ligt
in een buitenpoëtische opzet ; en het gemis van een innerlijk-aesthetische motiveering
van deze samenlezing wordt nog geaccentueerd, doordat deze verzen in onderling zeer
uiteenloopende tijden geschreven en gedeeltelijk ook gepubliceerd werden. Zoo komt
het, dat er geen eenheid van stijl is : men vindt er zoowel de vroegere De Mérode als
de latere, zoowel zijn emblematische gedichten als zijn enkel -beeldende, zoowel zijn weelderige als zijn sobere verzen.
lntusschen zijn deze bezwaren maar gering. Immers geven deze stijlverschillen den lezer,
die zich de moeite getroosten wil ze uit de niet chronologische volgorde op te sporen,
in een kort bestek niet alleen een indruk van De Mérode's ontwikkeling en mogelijkheden, maar ook bieden zij hem een boeiende verscheidenheid.
Is het in de oudere gedichten („Biddag ", e.d.) nog D e M é r o d e, die den boer en zijn
leven beziet, in later werk komt de boer, om zoo te zeggen, meer zelf aan het woord.
Van een veel objectiever visie uit, want zich geheel aanpassend bij zijn onderwerp, zet
de dichter hem recht en sterk ons voor oogen, als in hout gekorven (hierbij denke men
vooral niet aan de houtsneden, die dit boekje zoo deerlijk ontsieren !). Aldus werden
„Het Stamboek", „Familiedag ", „De nieuwe Knecht", e.d. prachtige voorbeelden van
De Mérode's groot dichterlijk vermogen.
In deze verzen krijgt de boer voor ons gestalte, niet geïdealiseerd en ook niet belast
met overdreven hartelijke bijbedoelingen, maar als type van den Nederlandschen, bijna
schreef ik : G ron i ngschen boer, met al zijn standsgevoel, gezegende aardverbondenheid
en eenvoudige vroomheid, maar ook met zijn hardheid, berekenende geest en materialisme.
Een der voorwaarden voor deze voortreffelijke karakteriseering moet wel liggen in het
feit, dat de dichter de menschen kent, die hij beschrijft, zooals ook zijn rijke woordenschat
in het gebruik van vaktermen getuigt. G. K.
-
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JAC., VAN HATTUM

DE ENGEL
De Wereld — en de witte zuilen breken
en apen sleuren torso's naar het meer;
een engel is op aarde neergestreken,
keerde haastig weer,
schroeide de vleugels
en heeft zijn glans verblindend uitgegoten
over metaal, dat naderende was :
quadrilles, bliksemsnel omhoog geschoten,
een Hemeling bedreigende met gas
en vlam — en nauw de mens ontkomen,
geschroeid de veren en de voeten wond,
zag hij omlaag de wijze, oude bomen,
de gletscher, waar de bergstroom oorsprong vond,
de kleine hutten met de zware stenen,
de wijde zeeën en het blinkend strand,
de steppepaarden op hun ranke benen,
de dorre kusten en het achterland,
slechts één ding boos, van goddeloosheid dronken,
de mens, en van zijn oorsprong afgedwaald,
en in zijn oren bleef dat éne ronken
van wapentuig, dat hem had achterhaald,
den Hemeling, den smartelijk ontwende,
die welbehagen had in 't mensenkind,
die zag, dat plant en dier z'n herkomst kende
en enkel mensen waren trots en blind.
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JAC. VAN HATTUM

DE KRANKZINNIGE
Wat gaf ik niet naast hem gerust te zijn ;
— maar, wat te geven viel, werd nagelaten --hij bleef die avond opgewonden praten
en scheurde brief na brief tot snippers fijn.
Hij rekend' af met z'n voorbij geluk.
„Hoor jij die poes ook in mijn hersens spinnen ?"
Hij luisterde, totdat zijn herbeginnen
met scheuren mij bevrijdde van die druk.
Want niet zo angstig kon 't vernietigen zijn,
dan 't luisteren naar wat alleen hij hoorde :
de kleine poes, die soms haar nagels boorde
en samenkrampte in 't verziekte brein.
Ook sloeg hij wel zijn handen aan het hoofd
en gilde luid : „Hoor je die kat miauwen ?"
hij zag mij aan, riep dan : „Ken jij de vrouwen ?
Heb jij ook eenmaal in 't geluk geloofd ?
0, God, o, God, daar zijn die nagels weer".
Dan doofde 't licht in die krankzinnige ogen
't beweeg der handen werd een macht' loos pogen;
de brieven vielen aan zijn voeten neer.
„Wat ben ik moe, mijn God, wat ben ik moe."
Zacht kwam zijn vrouw -- de vrouw — 't vertrek nu binnen
en, eer zijn mond het vloeken kon beginnen,
droeg zij hem snel de and're kamer toe.
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JAC. VAN HATTUM

MIJN GEDICHTEN
Woorden tussen ons en woorden,
waar geen sylbe van verstomt
strekkend tussen verste boorden,
en geen roep, die over komt.
;

En geen sein, dat wordt vernomen,
sindsdien Gij besloten zijt,
niet de oever na te komen,
in Uw starre zekerheid.
En geen krans, door mij gewonden,
dreef Uw verre zomen toe;
elke vogel, uitgezonden,
keerde tilwaarts, wond en moe.
De bedachte, teêre dingen
maakten nooit Uw hardheid mild,
en mijn onafwendbaar zingen
hebt Gij niet voor U gewild.
Door niets kon ik U verplichten
tot het meest bescheiden part,
dingende, in mijn gedichten,
naar de schaduw van Uw hart.
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H. VAN DER LEEK

SPECTRAALANALYSE EN
ARBEIDSINSPECTIE
Steeds geringer wordt de mogelijkheid, de in technische denkskeletten ingebouwde
werkelijkheid poëtisch te beelden. De pogingen van het proza om zich „zakelijk" aan
de wereld der onaanschouwelijke functies aan te passen, levert kille opzette) i j kheden
op, wier gedachte) i j ke inhoud nog armoediger is dan hun „dichterlijke" vorm. (Stroman,
Bordewi j k). Beter dan Jef Last's stylistisch geëxalteerde „Zuiderzee" kan men een technisch rapport over dit onderwerp lezen. De „zakelijke" liefdesverklaringen van de roman
aan de nieuwe werkelijkheid ketsen af op de ongenaakbaarheid der geliefde. Wat nu
het proza in zijn directe uitbeelding niet lukt, kan aan de lyriek nog minder lukken.
Zij beeldt niet uit een ruimtelijk objectieve, maar essentieel symbolische visie. Haar
scheppende bewogenheid is het levensgevoel, de gevoelsrelatie van mensch tot levensmilieu. Achter de dichter staat de mensch, niet omgekeerd. De dichterlijke mensch
echter is kinderlijk in zijn verbeeldingskracht, zijn onbedachte geestdrift en zijn passie
voor het leven. Het spelende kind maakt doode dingen levend, het dicht. Maar het
dicht alleen met dingen, die het zich symbolisch kan denken als levend of in het leven
organisch opgenomen. Het stokpaard als ros, de stoel als spoortrein en de vloermat als
boot op zee zijn doode dingen, waarmee de kinderlijke fantasie dicht. Het kind met de
mecano -doos echter dicht niet, maar construeert. De lyriek staat er juist zoo voor. Zij
beeldt vanuit het levensgevoel symbolisch haar werkelijkheid. Zij kan, door haar passie
voor het leven, geen leven demonstreeren aan doode dingen, wier wezen slechts abstracte
functie is. De beroemde watermolen uit de romantische (Duitsche) lyriek is organisch
opgenomen in een levensgeheel dat sfeer heeft, daarom kan zij zelf leven krijgen, een
stem en een onvernietigbare gestalte, lotssymbool worden. (in einem kühlen Grunde,
da geht ein Mühlenrad). Een onfeilbare intuïtie zegt den dichter, dat hij deze poëtiseering niet hoeft te probeeren met een electrische turbinepomp. De blamage der Duitsche
machinelyriek lag in het gevoel, dat hier een opgeschroefde, ietwat potsierlijke geestdrift
aan het woord probeerde te komen. De poëtische verheffing was ongeloofwaardig.
Zoo vindt de lyriek heden steeds minder paradigmata voor het symbolische beleven onder
de constructieve vormen der werkelijkheid. Daarom wordt het lyrische levensgevoel
tegenover de „buitenwereld" tot onlust. Het trekt zich met zijn in rijkdom steeds slinkende
beeldmotieven in het droomleven der innerlijkheid terug. Maar ook daar vindt het
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geen positieve verhouding meer. Want, dit is onze tweede overweging, niet alleen de
aanschouwelijke werkelijkheid glijdt langzaam aan uit een organische (anthropocentrische)
in een technische toestand over — maar ook de mensch zelf wordt door het automatisme
der technische levensschema's aangetast, uit zijn centrale plaats verdrongen. Ook in
dit feit ligt een der oorzaken van de negatieve gevoelsverhouding der lyriek tegenover
het levenstotaal. Zij is daarin met de tijdssituatie homogeen. De lyrische onlust, die
alle graden van vermoeidheid tot haat omvat, correspondeert met de nerveuze rusteloosheid
van den mensch, die in het levenstotaal zijn plaats niet meer kent. Deze mensch, wien
dagelijks nog verzekerd wordt, dat de techniek uitsluitend zijn gelukzaligheid op het
oog heeft, voelt zich op een onverklaarbare wijze bezwendeld. Hij heeft van alle technische
orde en comfort al lang genoeg, en wordt toch dagelijks gedwongen er steeds meer van
te „genieten ". Uiterlijk schikt hij zich in het onvermijdelijke, innerlijk is hij moe van deze
geluksfabriek. Zie George Duhamel op zijn New Yorksche hotelkamer (Scènes de Ia
Vie Future) : hij hoeft maar op een knop te drukken, om alle denkbare „service" te
laten aansnellen. Maar neen, hij naait eigenhandig een knoop aan zijn vest en wascht
een vuile zakdoek in de waschtafel. Die nacht voor het eerst „ging hij weer tevreden
slapen ". Natuurlijk, Duhamel badineert. Maar tegelijk treft hij de roos. Want de civilisatie
suggereert den modernen mensch zoowel door haar machtsbewustzijn als door haar
slaafsche dienstvaardigheid een besef van overbodig te zijn geworden. Niet alleen is het
apparaat van slaaf tot heer geworden. Niet slechts laat het hem duidelijk voelen, dat
hij steeds meer „geleefd wordt" in plaats van zelf te leven. Het richt dieper schade
aan. Het wast aan met een wilde groei als van carcinomeuze cellen, die niet meer te
weerhouden of te controleeren is en die het levende organisme gaat overwoekeren.
Willen we verstaan, hoe diep dit verschijnsel het bewustzijn verontrust, dan dienen we
te analyseeren, door welke tempo's het moderne leven bepaald wordt. Het t e c h n i s c h
tempo, d.w.z. desnelheid waarmee door middel van elkaar verdringende uitvindingen de idee
van een technisch constructieve samenleving bezig is zich te verwezenlijken, is formidabel
snel. Zoo snel, dat het 't heele overige leven in zijn baan meesleurt. Het h i s t o r i s c h
tempo, de snelheid waarmee de orde-systemen der samenleving zich aan de technische
wijzigingen aanpassen, is, hoezeer ook sinds honderd jaar versneld, hopeloos ten achter.
Het bestaande wordt niet organisch vernieuwd, maar overwoekerd. De techniseering
schept economische en sociale problemen, die de techniek zelf niet kan oplossen. De
ontwrichte verbanden laat de techniseering achter als taak voor de sociale en economische
politiek. Zoo schept de razende voortgang der „civilisatie ", der machine-cultuur een
economische, sociale en politieke chaos, die tot in het diepste zieleleven van den huidigen
mensch zijn verwarring indraagt. Immers is het historische tempo de reactiesnelheid
van de menschelijke geest op steeds haastiger wijzigingen in de structuur van zijn levensverband. En deze reactie-snelheid is afhankelijk van het p s y c h i s c h tempo, de snelheid, waarmee het bewustzijn en het zieleleven de loop der dingen kan verwerken en
assimileeren. Maar het psychisch tempo verdraagt, als biologische constante, geen noemenswaardige verhaasting, zonder dat de mensch geestelijk vernield wordt. (Tayloriseering,
Rusland). Zoo verliest de mensch mèt zijn elasticiteit de belangstelling en stompt af.
Het bewustzijn verdraagt het moderne trommelvuur van ingrijpende wijzigingen niet
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meer, de belangstelling voor de levenstotaliteit eischt meer geestelijke spankracht, dan
de gemiddelde mensch bezit. Tegelijk echter voelt hij zich door de techniek overrompeld,
onder zijn eigen „geschiedenis" als onder een lawine begraven. Het begrip „cultuurtaak"
onderstelt oriëntatie in, overzicht en begrip van het cultureele geheel. Waar deze principieel onmogelijk is geworden, voelt de arbeidende mensch geen taak meer, maar
botte slavernij. De optimistische gevoelstoon, waarmee de negentiende eeuw lyrisch kon
juichen over de mede-arbeid van den enkeling aan „het machtige werk der cultuur 11
is in een begrijpelijk pessimisme omgeslagen bij cultuurdiagnostici als Ortega, Jaspers
en Huizinga. De reden van deze matheid ligt diep genoeg : de vooruitgang heeft zichzelf
ontmaskerd, de huidige mensch ziet zichzelf op haar beweging voortsnellen naar een
onbekende toekomst als een automobilist in een wagen met defecte remmen langs een
berghelling. Van dezen bestuurder kan men moeilijk verlangen, dat hij zich op de kaart
oriënteert, nota neemt van het landschap en zich „psychisch aanpast" aan zijn situatie.
Veeleer is bij hem doodsangst en verlies van alle zekerheid te verwachten. Daarin is
hij op eminente wijze met zichzelf alleen.
De moderne lyriek verloor haar gevoelsband met de aanschouwelijke buitenwereld, omdat
deze voor de schouwende en symbolisch beeldende fantasie steeds ontoegankelijker wordt.
Zij trok zich terug in zichzelf. Maar de ontwikkeling van het moderne leven is zoo, dat
door de discrepantie van het technisch, historisch en psychisch tempo de oriëntatie op
de levenstotaliteitonmogelijk is geworden. Dat beteekent voor een 1 e v e n d bewustzijn,
als dat van dichters en denkers, het teruggeworpen worden op zichzelf. Het thema
der eenzaamheid heeft thans een andere, huiveringwekkender grond dan aesthetische
gevoelsverbijzondering -- het is als 't ware metaphysisch geworden. Daarom spreekt
Achterberg er anders over dan A. Roland Holst ; Achterbergs „Het Namelooze" plaatst
de mensch in de absolute leegte :
)

Het namelooze, doelverlatene van dit :
tusschen de menschen in te zijn als een
tusschen de steenen van de straat verloren steen;
o dood getal in leege som alleen.
Zoo zal men Slauerhoff pas verstaan, als men begrepen heeft, wat voor hem „cultuur"
beteekende. Zij beteekent niet meer ingeschakeld-zijn, maar vreeselijk alleen-zijn. Niet
meer taak, maar verdoemenis. Niet meer in het midden zijn, maar als Lucifer door een
grenzelooze duisternis vallen. Hoe komt de mensch, die op „cultuur" is aangewezen
als zijn levensfundament tot deze diepe vertwijfeleing ? Wat is de verhouding van cultuur
en bewustzijn ? In deze verhouding treft ons ten eerste een oorsprongsrelatie. De cultuur
is een schepping van de geest. De zin van deze schepping is zekerheid tegenover de
natuurgebondenheid van den mensch. De natuur is primitief gezien chaotisch. Gebonden
aan de natuur beteekent dus afhankelijkheid van het toeval. Aardsche Ievenszeker--heid
1) Karakteristiek tot in het burleske is voor deze cultuurzwijmel „Aus der Mappe eines Glucklichen"
von Geh. Oberregierungsrat Ministerialdirektor Dr. R. Jahnke, een mengsel van Goethe en civilisatie.
Werd nog na 1920 geciteerd en overgedrukt.
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heid is slechts gegarandeerd, waar niet de natuur over de geest, maar de geest over
de natuur heerscht. Zoo schiep zich de primitieve mensch technisch denkend de terp,
de paalwoning en de dijk tegenover de onberekenbaarheid van wind en water. Zoo
wapent zich de cultuurmensch tegen de verbijstering, waarin hem het bewuste staan in
't ondoorgrondelijk Al werpt, met filosofie. Alles wat tusschen deze primitiefste en
subtielste vormen van zelfhandhaving in ontstond aan cultureele schepping, heeft de zin
van „levensverzekering" door geestelijke heerschappij. Maar heerschappij is alleen mogelijk
door oriëntatie, plaatsbepaling, controle. Dat een bepaalde zijde der cultuur, de techniek,
van beveiliging tot bedreiging kan worden, bewijst de technische oorlog. De technische
waarden noemt Duhamel daarom „omkeerbaar ". Cultuur berust volgens hem alleen op
„onomkeerbare" waarden ", d.w.z. geestelijke en zedelijke. Deze zouden zich niet tégen,
den mensch kunnen richten. Dit geloof is het laatste bolwerk van de humanistische menschbeschouwing. Ook dit bolwerk is niet meer houdbaar. We zagen reeds, dat het technisch
tempo een alledaagsche levensoriëntatie onmogelijk heeft gemaakt.
De psychische aanpassing, die voor oriëntatie noodig is, moet bij het technisch tempo
achterblijven, omdat het bewustzijn geen mechanische grootheid is. Het gevolg daarvan
is, dat de snelheid der gedwongen her-oriëntatie in het moderne historische verloop
omgekeerd evenredig is aan haar grondigheid. Standpunten worden ongekend snel achterhaald. Wat gister gold, politiek, economisch, sociaal, technisch — geldt heden niet meer.
Een standpunt betrekken beteekent dus achterblijven, gedesoriënteerd zijn. Met de gang
der historie mee-ijlen beteekent geen standpunt hebben, doch alleen vaart (vitalisme !),
d.w.z. eveneens gedesoriënteerd zijn. Maar dit behoeft toch niet het vormen van geestelijke en zedelijke standpunten te verhinderen ? Dit zou gelden, wanneer de geest naar
zijn existentie als heteronoom werd opgevat, d.w.z. bepaald werd vanuit een Absoluutheid
buiten geest, leven en cultuur. Maar in het humanistisch denken, d.w.z. o n s cultureel
denken, is de geest autonoom, hij wordt vanuit zichzelf bepaald. Het is met de verhouding van geest en cultuur als met een bosch op een berghelling. Beginnend met een
enkele boom heeft het bosch de kale rots bedekt met de humus, waarin het wortelt.
Zoo heeft de geest de cultuur geschapen, mèt zijn autonome wetenschap, ethiek en
religie, d.w.z. zijn existentieele grondslagen. Maar tegelijk wortelt nu de geest in zijn
eigen cultuur, zij is zijn dagelijksch brood geworden en de grond van menschelijke
zekerheid. Cultuur en geest zijn in humanistische zin voor elkaar noodzakelijk als lichaam
en ziel. Denken we ons in, dat er op de berghelling een aardverschuiving plaatsvindt,
dat de humusbodem in de afgrond stort — dan gaat het bosch mee. Zoo is het met
de cultuur gesteld : de techniseering ontwricht de cultureele samenhang, de cultureele
ontwrichting sleept den geest mee. De geest kan zich niet langer in de cultuur oriënteeren,
hij is verdwaald in zijn eigen schepping, d.w.z. in zichzelf. Daarom leven we niet in een
„crisis van overgang" — maar in een „crisis der grondslagen ". Door deze fundamenteele
crisis zijn inderdaad wetenschap, kunst, filosofie en ethiek getroffen. Niet alleen theoretisch (relativiteit), maar tevens practisch (nationaalsocialistische ideologie). De grondpositie
van de humanistische geest-beschouwing (geest is God in ons) heeft het demonische
uit de levenswerkelijkheid verbannen. Dit demonische treedt thans te voorschijn.
Als demonie der techniek, die van slaaf tot tyran is geworden, den mensch beheerscht,
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zijn geschiedenis maakt en zijn toekomst bepaalt. Als demonie der autonome rede, die
gedwongen is de zelfgekozen weg noodlottig ten einde toe af te leggen, waar zij haar
eigen grondslagen moet vernietigen in relativisme. Cultuur en bewustzijn zijn als schering
en inslag dooreengeweven, de vernietiging van het een beteekent „schicksalhaft" de
ondergang van het ander. Daarom is de eenzaamheid van den huidigen mensch veel
verschrikkelijker dan die van den mensch der Romantiek. Deze voelde zijn godverlaten
subjectief temidden van de „natuur" (Werther) — maar hem stond de uitweg-heid
naar een allesbelovende cultuur nog open (Faust).
De huidige mensch voelt zijn godverlatenheid subjectief èn objectief — geest en cultuur
beide zinken onder hem weg. De cultureele toekomst is instede van een haven zijn diepste
schrikbeeld. — In zulk een wereld heeft een litteratuur, een dichterschap, die „uit zichzelf" leven, d.w.z. bewust of onbewust autonoom existeeren, slechts de keus : of de
huidige werkelijkheid, de cultureele en de geestelijke, volstrekt negeeren, of haar volmaakt afbreken en de sprong in de afgrond doen — of zich in de bedwelming van de
grondelooze droom verliezen. Het eerste is de practijk van literaten en amusementsromanciers, het tweede zien we geschieden bij heroieke figuren als Slauerhoff'), het
laatste bij aestheticisten, dus vooral in een epigonistische lyriek.
Tot dusver hebben we in de bepaling van lyriek tot tijdssituatie de cultureele omgeving
grondig moeten onderzoeken. We vonden dit cultureele gegeven. Ten opzichte van
onze christelijke lyriek zullen we nog één laatste schrede moeten doen : haar pretentie
vergelijken met haar zijn.
Eveneens in Duitschland bij Martin Kessel „Herrn Brechers Fiasko" of in Engeland bij AId. Huxie
•Point counter Point".

1)
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S. VESTDIJK

KARAKTER EN PEIL VAN ONS
H EDEN DAAGSCH PROZA

Op de vraag naar het creatieve proza van de laatste tien jaren kan men
antwoorden, dat het peil van dit proza vrij laag is (in vergelijking met onze
poëzie, en in vergelijking met het proza van het buitenland) ; dat het over
het geheel een experimenteel karakter draagt, ook waar „modernistische"
experimenten worden afgewezen ; dat op hun verkenningstochten door de
verschillende auteurs toch wel een gevariëerde proza - literatuur is ontworpen,
waarin geen enkel genre ontbreekt ; dat, tenslotte, schrijvers als F. Bordewi j k,
E. du Perron en Jeanne van Schaik-Wi l l i n k, die men met eenigen goeden
wil alle drie nog tot de „jongeren" rekenen kan, de laatste jaren niet alleen
het beste werk hebben geleverd, maar ook, in hun onderlinge verscheidenheid elkaar op gelukkige wijze aanvullend, van onze proza- schrijvers het
meest representatieve trio vormen. Men zou het hierbij kunnen laten ;
het testimonium is vrij nietszeggend, maar daar leidt de probleemstelling
nu eenmaal toe, alsmede het nadeel van iedere losse essayistische uitlating
over literatuur van nooit „bijzonder" en nooit „algemeen" genoeg te kunnen
zijn. Een meer bevredigend antwoord op de gestelde vraag is slechts mogelijk,
wanneer men één van beide wegen, die van het bijzondere of die van het
algemeene, consequent ten einde gaat : een uitvoerige, tot in bijzonderheden
afdalende analyse geeft van het werk der Nederlandsche prozaschrijvers,
waaruit dan wellicht „inductief ", een eindconclusie te trekken valt, óf,
zich in de algemeene beschouwing ook inderdaad aan het algemeene houdend,
één enkel alomvattend gezichtspunt gelden laat, zonder namen of boeken
te noemen of zich in bijzondere overwegingen te begeven. Beperkte plaats
maakt den eerstgenoemden weg onbegaanbaar voor mij ; over de-ruimte
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wijze waarop i k mij over den tweeden zou wenschen voort te bewegen
volgt hier nog een en ander.
Niet zelden is de Nederlandsche prozaschrijver als dichter begonnen. Dit
begin is zoo typisch, dat men, op zoek naar een algemeen karakteristicum,
hier het best aan vast kan knoopen. De overgang van poëzie naar proza
hield niet alleen een wijziging van techniek in ; bij menigeen is deze overgang trouwens vloeiend -- van vers libre naar lyrisch proza -- en daardoor
technisch onopvallend verloopen. Van meer belang dan de techniek is de
mentaliteit, de psychische intentie, waaraan plotseling zoo heel andere
eischen werden gesteld. Dit laatste zeer letterlijk op te vatten : tot vervelend wordens toe heeft men omstreeks '26 dichters en essayisten aangespoord om hun ivoren toren te verlaten, hun egocentrisme op te geven,
de realiteit en hun „tijd" uit te beelden, etc. Zij hebben dit gedaan, vrijwel
massaal, in roerende obedientie. Maar reeds uit zulk een kunstmatigen
aanhef zou men een toekomstige mislukking kunnen voorspellen. Wat toch
is het geval ? Aangenomen, dat het verschil tusschen poëzie en proza inderdaad gelegen is in een grootere mate van „egocentrisme" bij de eerste,
heeft men, zoodra het gaat om een stoorlooze evolutie van het eene gebied
naar het andere, altijd nog te vreezen voor een dubbelzinnigheid in datgene wat zich tot het „ego" antithetisch verhoudt. De romanschrijver
schrijft, men moet het toegeven, in de meeste gevallen over andere personen
dan zichzelf; maar, gezien de marktwaarde van romans, vergeleken met
die van dichtbundels, schrijft hij ook vóór andere personen dan zichzelf.
Vooral waar een proza -beoefening onder de auspiciën van een in bovenstaanden zin d i rigeerende kritiek is ingezet, — de tot oordeelen bevoegde
kritiek, die voor het besef van den kunstenaar toch minstens een schakel
is met het oordeelende publiek ! -- mag men een verwisseling verwachten
tusschen deze beide grootheden. De kunstenaar zal over zijn „tijd" schrijven
— over zijn „tijdgenooten", dus, strikt genomen, -- op verzoek én voor
het geld van diezelfde „tijdgenooten". Zooiets is moordend. De jongeren
van '26 hadden met proza moeten wachten tot de kreten om het proza
waren verstomd. Met enkele uitzonderingen vertoont hun werk, zooals
het thans voor ons ligt, die ééne trek : een product te zijn van de centrifugale
kracht, die over den recensent naar den lezer loopt, en die den schrijver
allengs van zijn egocentrisme doet afglijden naar de onwaarsch i j n l i j kste
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Kitsch, niet geheel ongelijk aan den man die zich middelpuntvliedend op
de kermis vermaakt en onder het gejuich der omstanders zijn centrale positie
op het rad, waar hij in een kringetje om zichzelf heendraait, moet opgeven
voor een vulgaire buiteling. Wij bevinden ons midden in dit proces. De
kans is heel groot, dat het in intensiteit en omvang zal toenemen. Daarbij
is onze eenige troost, dat er eerlang geen dichters meer over zullen zijn,
aan wie het zich in optima forma voltrekken kan. Neemt men „dichters"
in een iets ruimere beteekenis, dan vervalt ook deze troost, helaas
.
......
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K. VAN DER GEEST

G E L O O F
Eén oogenblik was het héél stil.
Het scheen dat de wind niet meer huilde over de duinen en over de lage daken der
huizen ; dat de branding had opgehouden te razen in de verte, en dat de menschen zelfs
hun adem even inhielden.
Iemand zei zacht : „Godddd......".
Het klonk als een laatste zucht.
En toen kwam het kind.
Het was zoo goed dat het toen juist kwam, dat de moeder daarom alleen wel alles wat
ze al om hem geleden had, en alles wat ze nog door hem zou moeten lijden, kon dragen.
— --- --- ---Ze wist niet meer wat het ergste was geweest : de pijn, die het kind, dat ging komen,
haar veroorzaakte, of de onrust om haar man, die bij zulk een noodweer ergens op zee
moest zijn.
In de kamer fluisterden een paar vrouwen met elkander en met den dokter. Telkens
als zij haar pijn uitschreeuwde, en telkens als weer een wilde windstoot de balken en
binten van het huis deed trillen, keken die vrouwen naar haar.
Het troostte haar een beetje dat ze er waren en naar haar keken met hun goede oogen,
zoo bezorgd. Maar die bezorgdheid schrijnde ook.
Tot ze er niets meer van wist — tot ze van niets meer wist dan van het kind, dat komen
ging, en dat gauw komen moest, omdat, als het er was, alles weer goed zou zijn.
En toen het er was, werd alles weer goed.
De pijn gleed weg uit haar moe getobde leden, en met de pijn de onrust. Er bleef alleen
een weldadige moeheid, zooals ze zich vaag herinnerde van toen ze, als klein meisje nog,
na een week van hard werken, Zaterdags-avonds naar bed kon gaan met de gedachte
„Morgen hoef ik gelukkig niet zoo vroeg op......"
Witte sterke handen bewogen, betastten haar, streelden haar, drukten haar. De dingen
gebeurden met haar en om haar heen, maar ze stond er buiten. Ze lag daar, stil en
wit, maar met groote, levende oogen, en iets in zich, dat zong:
„Een kleine jongen...... een kleine jongen van mij...... ".
Oude Siene deed de bedstee-deuren dicht tot op een kier. Door die kier viel een streep
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icht op de gewitte muur. Ze zag niets dan die streep licht, vanuit het donker waar
haar hoofd lag. Ze hoorde het kindje ademen. En in de kamer schuifelden voeten, rinkinkten stenen kommen, plenste water.
Ze wist, dat de dokter zijn handen waschte en zijn instrumenten opborg. En ze wist
ook, dat hij voor hij weg ging nog even naar haar zou komen kijken.
Het was goed dat te weten en er op te liggen wachten.
Het was bijna zoo als het wachten op een klein feest.
Een mannenstem zei, noodeloos hard :
„We zullen wel nooit weer iets van hen hooren !"
De geluiden in de kamer hielden op, alsof de menschen daar verstarden van schrik.
Eisje glimlachte.
Ze wist, dat het gezegd werd van haar man, en dat de vrouwen en de dokter schrokken,
omdat het gezegd werd.
Maar ze glimlachte er om, alsof ze het erg dom vond zooiets te zeggen.
Haar vingers streelden het kleine menschje, dat ze dicht tegen zich aangetrokken had.
En opeens zei ze, triomfantelijk :
„Wat zal je vader blij met je zijn als hij komt —".
Toen kon ze niet nog meer geluk dragen.
En ze dacht er aan, dat er water aan de kook gebracht moest worden.
„Anders heb ik morgen vroeg, als je vader komt, niets om koffie van te zetten ", fluisterde ze.
Hendrik kon den volgenden morgen nog niet thuis komen, en veel morgens daarna zelfs
niet. Maar aan zooiets moest ze denken, omdat ze niet nog meer geluk kon verdragen.
Ze zei het ook tegen den dokter, toen hij, voor hij weg ging, nog even kwam kijken,
zooals ze had geweten, dat hij doen zou. —
„Er moet water opgezet worden voor koffie......"
Hij lachte, een beetje goedig, om haar zorg. —
„Dat zal wel terecht komen. Nu moet je eerst een poosje slapen ".
En hij deed de deuren weer dicht tot op een kier.
Ze hoorde de menschen weggaan. Daarna niets meer dan de branding, die raasde in de
verte en het tikken van de klok.
„Straks zal ik opstaan om te zien of het water aan de kook komt —", dacht ze.
En ze fluisterde nog eens
„Wat zal je vader blij met jou zijn ........
Toen sliep ze.

Onder het geele licht van de petroleum-lamp zat oude Siene. Haar gebogen lijf leek heel
klein. Haar handen, die al zooveel hadden moeten doen, lagen op het bonte schort in
haar schoot, alsof ze nu niet meer konden. Haar ingevallen mond mummelde
„Het is niet anders...... ".
Maar dat zei ze maar zoo -- misschien omdat ze na een halve nacht van waken en werken
zoo moe geworden was.
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Ze dacht er over na, wat ze zou kunnen doen, later, voor de moeder en voor het kind,
nu de vader wel nooit weer thuis zou komen.
Toen ze eens naar de klok keek, zagen haar oogen de wijzers en de cijfers op de wijzer
plaat, maar ze zag niet hoe laat het was.
Een oogen bl i k daarna keek ze nog eens, en weer zag ze dat niet.
Langzaam stond ze op -- zoo langzaam, alsof ze van te voren elke beweging moest overdenken.
Het vuur in de kachel was haast gedoofd. En dat was maar goed, want toen had ze wat
te doen.
Ze zocht in de turfbak naar dunne houtjes. Terwijl ze een paar turven wat opzij legde,
wist ze plotseling, dat ze tegen het dag - worden opzag.
Nijdig foeterde ze op de mannen, die in de turfbak hadden gespuugd, zoodat zij nu de
tabakssap aan haar vinders kreeg.
Zoo foeterde, ze omdat ze tegen het dag-worden opzag. En dáárom had ze er over zitten
prakkezeer
en wat ze, láter, voor Elsje en het kind zou kunnen doen......
„Later ?......", vroeg ze zich nu af. Ze stond met wat dunne houtjes in de hand voor
de kachel. —
„Later ?...... Láter redden ze zich wel. De menschen slaan zich wel door het leven, zoo
raar kan het vaak niet gaan ......".
Siene had geen medelijden met de menschen. Ze hielp waar ze helpen kon, en wie ze
helpen kon, maar zooiets als medelijden kende ze niet. Ze had ervaren, dat men zich
zonder het medelijden van anderen wel door het leven kan slaan.
„Maar dat wachten, die eerste dagen.... ".
Ze wist, dat Elsje daar zou liggen en uitkijken, zooals zijzelf vaak uitgekeken had, en
nergens over zou praten, omdat ze dan het gevoel kreeg, alsof daardoor iets nooit meer
goed te maken zou zijn.
Eiken dag zou de onrust meer martelend worden. Het kind zou die onrust .indrinken,
met de moedermelk.
En zelf zou ze bij hen aan loopen en het werk doen en dingen zeggen, net alsof ze niet
anders geloofde dan dat Hendrik de een of andere dag zou komen aanstappen over het
straatje voor 't huis, met achter zich den postrijder, die zijn kooizak en kist droeg.
Ze stond daar, met het hout in de hand, en liet de kachel uitgaan, en mummelde :
„We zullen maar hopen...... ".
En juist dat Hendrik nog weer thuis zou komen kon ze niet hopen. Alleen maar : dat
het niet te lang mocht duren voor Elsje zou beginnen te schreien, jammerlijk te schreien.....
Want dan kon Siene haar oude hand op het jonge hoofd leggen. -- En dan was het ergste
leed geleden.

Toen het dag werd, begon het kind te schreien. Siene nam het op, en terwijl ze alles
klaar zette om het te wasschen, suste ze : „Stil maar... su... su... stil maar...... ".
Als steeds, de laatste tijd, telkens wanneer ze een kindje bakerde, verwonderde ze zich
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er over, dat haar handen dit nog zoo goed en trouw konden doen. Ze was er mee klaar,
toen Elsje wakker werd.
En Elsje schrok, alsof ze besefte zich verslapen te hebben, juist nu ze vroeg op had moeten
staan, omdat er voor haar iets heel bijzonders te doen was Maar dadelijk bezon ze zich
en een blijde lach bloeide uit over haar gezichtje.
Zoo had ze niet moeten lachen — tenminste niet dadelijk.
Want toen Siene haar zoo zag, in het koude licht van dien morgen, deed háár die blijde
lach zeer. Ze had neiging om te zeggen : „Ben je vergeten, dat je man misschien vannacht ......".
Maar dat zei ze niet. Ze zei alleen
„Wie moet me nu vandaag een beetje helpen met het werk ?"
Eisje keek even wat verwonderd.
Siene was dien nacht goed geweest voor haar, en iedereen was dien nacht goed geweest
voor haar — het leven zelf had haar 't beste gegeven wat het geven kon.
„Waarom vraagt ze dat ?" dacht ze.
Ze wist immers wel dat Siene te oud was geworden om al het werk in huis te doen,
en daarbij te zorgen voor een moeder en een kind, dat pas geboren was, zooals er voor
zoo'n kind en de moeder van zoo'n kind gezorgd moest worden.
„Maar...... ", begon ze.
Toen legde Siene het kindje weer naast haar neer, en ze vergat wat ze nog had willen
zeggen. Ze keek naar het kind en zocht in het kleine gezichtje bekende trekjes, van
zichzelf en van Hendrik.
Midden in de kamer stond Siene, met een kom water, die ze leeg wilde gooien. Als een
verontschuldiging mompelde ze nog :
,,Ik kan het niet allemaal meer doen, al léén...... ".
Ze verbeeldde zich, dat ze dit hardop zei en een beetje verwijtend, omdat ze toch niet
zoo jong meer was en al zooveel had moeten doen — meer dan menigeen. Maar ze mompelde het slechts zachtjes voor zichzelf.
Het kwam er ook niet op aan — er zou wel iemand komen om het beetje werk hier
te doen.
Terwijl ze naar buiten ging om daar de kom water leeg te gooien, zei ze het, in de
gang, hardop :
„Maar ze moest alleen niet daar zoo liggen en kunnen lachen......".
Want als ze nu nog kon lachen, zou het zoo lang duren voor ze begon te schreien
voor het ergste leed geleden zou zijn.
!V

Vrouwen kwamen en ze zeiden wat van het kind — dat het zoo groot was en dat het
op de moeder leek — en omdat ze daarna niet wisten wat ze nog meer konden zeggen,
schudden ze meewarig hun hoofden en vertelden, dat er dien nacht een deklastje hout
was aangespoeld. —
„En een drenkeling... een man in een blauwe trui, zooals zeelui die over het algemeen
veel dragen...... ".
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Toen zei Siene, dat ze maar eens weer moesten gáán. -„Dan kan Elsje wat slapen !"
Ze liep achter hen aan, de gang door, naar buiten, waar ze hen uitschold, omdat ze
zulke dingen vertelden.
Elsje hoorde haar schelden. —
Ze lag wat te kijken naar de gordijntjes voor de bedstee, zooals ze daar al zoo vaak
naar had liggen kijken. Even dacht ze, dat ze die gordijnen eens zou moeten wasschen,
zoo gauw ze weer op de been was. Toen zag ze alleen nog maar de geborduurde bloemetjes
in den rand. Net kleine kopjes leken het. Ze lag er lang naar te staren, en herinnerde
zich, dat er vroeger bij haar thuis een spreuk aan den wand hing :
„STA STIL EN LET OP GODS WONDEREN".
Als ze soms ziek was, lag ze met half dicht geknepen oogen naar die spreuk te kijken
en las :
Stast-i I-en-letop-Go-dswonderen.
Er was rond die spreuk een rand van blauwe bloempjes.
Als later haar jongen een beetje ziek zou zijn — hij zou dan zijn eigen bedje hebben,
maar mocht, omdat hij ziek was, in haar bed, — ze wist hoe een feest dan het ziek-zijn
kon worden — en dan zou hij zoo liggen kijken naar de bloemetjes in de geborduurde
gordijn -rand, en die bloemetjes zouden poppetjes zijn, die tegen hem lachten en gezichten
tegen hem trokken.
„Een man met een blauwe trui aan...... ".
Daar had zij niets mee te maken en ze kon het niet helpen, dat ze daar niets mee te
maken had. Ze had immers pas haar kleine jongen gekregen en over een dag of wat zou
Hendrik thuis komen en zeggen......
„Ja, wat zal hij wel van jou zeggen, hé ?"
Buiten knersten de wielen van wagens — waarvan de voerlui schreeuwden tegen hun
paarden — hoog opgeladen met hout, dat ze van het strand hadden gehaald.
Siene was weer in de kamer en zei
„Waarom ga je niet wat slapen ?"
„Ik kan toch niet altijd slapen ", wilde ze glimlachend zeggen.
Maar toevallig, zag ze Siene in het oude doorgroefde gezicht. — En toen vroeg ze zich af:
„Zou ze misschien bang zijn, dat Hendrik een ongeluk overkomen is ?"
Daarom zei ze : „Ja — ik denk, dat ik maar een beetje zal gaan slapen ".
Ze deed alsof ze sliep, doch ze lag klaar wakker en dacht er aan wat ze Siene nu zou
kunnen zeggen.
Ze herinnerde zich weer wat 's nachts een man, noodeloos hard, gezegd had, en ze wist
nu waarom Siene vanmorgen vroeg wie haar zou moeten helpen met het werk. —
„Ze weet wel, dat ik van haar niet verlangen kan dat ze alles alleen doet ".
Het kwam niet bij haar op, dat zijzelf geen oogenblik er ook maar aan gedacht had, dat
Hendrik mogelijk wel eens niet weer zou kunnen komen.
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Ze had een kind -- zijn kind --- en hij zou komen om het te zien
Alleen wilde ze nu, dat Siene dit ook zou gelooven.
Vaag was ze zich er van bewust dat ze niet, maar -zoo, hoefde te zeggen : „Maak je
over Hendrik maar geen zorgen — hem is niets overkomen ".
Ze dacht er over wat ze wél kon zeggen.
En terwijl ze daarover nadacht, sliep ze toch in.
VI

Toen ze wakker, werd was het schemerdonker in de kamer.
Siene zat voor het raam en keek uit over het straatje voor 't huis. Ze schrok op toen
Eisje vroeg :
„Zou je maar niet de lamp opsteken ".
„Ja," zei ze, en ze kwam steunend overeind uit de groote stoel, „we kunnen de lamp wel
opsteken". —
Ze aarzelde even voor ze de gordijnen dichtschoof, alsof ze verwachtte nog iets of iemand
buiten te zullen zien aankomen.
Toen zei Elsje :
„Als Hendrik thuiskomt, moeten we de wieg maar daar zetten waar nu hettheekastje
staat."
De woorden schenen in de kamer te blijven hangen. Siene's oude handen beefden meer
dan gewoonlijk, toen ze het glas van de lamp optilde en een brandende lucifer tegen
de kous hield.
Het licht gleed onbarmhartig over haar heen. Ze stond daar en wreef zich de handen
af aan haar schort.
En toen moest ze even naar buiten.
Maar in de bedstee lag Elsje...... En één kort oogenblik zag Siene haar daar liggen.
Ze zag een moedertje zooals ze al zooveel gezien had, en een kind zooals ze al zooveel
in haar armen had gedragen. —
Ze was al zoo oud, en ze maakte zich zoo bezorgd over dat moedertje.
En die lag daar en maakte zich over niets bezorgd. -Het was Siene alsof ze van uit de verte hoorde :
„Mijn oogen hebben Uw Heerlijkheid aanschouwd !"
Ze zei zacht : „God......".
— Het had niets te maken met al wat ze in haar leven al ervaren had. —
Ze zei:
,,Ja, als Hendrik thuiskomt...... wat zal hij wel zeggen, van zijn jongen ?"
En ze geloofde dat hij thuis zou komen!
--
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G. KAMPHUIS

POËZIE KRONIEK
-

De door Uys Krige uitgegeven „A f r i k a a n s e V e r s a m e 1 i n g" 1 zal voor velen
onzer een eerste kennismaking zijn met de jongste Zu idafri kaansche poëzie. Want de
bundels hunner dichters dringen over het algemeen niet tot hier door. Ondanks de moeite,
die er gedaan wordt om tusschen Nederland en Zuid - Afrika een nauwer cultureele band
te leggen, schijnen er daarginds krachten werkzaam te zijn, die doen vermoeden dat
maar weinigen prijs stellen op zulk een contact. In vroeger dagen heeft Nederland zich
weinig van de verre stamverwanten aangetrokken, thans meent een deel hunner zelf
wel zijn boontjes te kunnen doppen. Gelukkig zijn er ook andere opvattingen onder
hen, en met name onder de jongste dichters, zooals uit de biografische aanteekeningen
van deze bloemlezing blijkt. Dat er daarnaast een jeugdige nationale trots bestaat,welke
Nederland als slechts een onbeteekenend stipje op den aardbol beschouwt en, zich nog
te weinig bewust van de voedingssappen waaraan het zelf zijn ontstaan te danken heeft,
in soms jongensachtige overmoed zijn mogelijkheden door eigen krachten meent te
kunnen verwezenlijken, is, alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet onbegrijpelijk. Maar juist omdat wij de moeilijkheden begrijpen en de problemen beseffen,
waarmee men daarginds te worstelen heeft om tot een cultureele ontplooiing van de
Zuid -Afrikaansche volkskracht te komen, zullen wij in des te hartelijker meeleven
aandacht schenken aan alles wat daar op dat gebied gedaan wordt. Anders dan hier
hebben de dichters daar een strijd te voeren voor een nationale zaak. Wie de
Zuid -Afrikaansche poëzie los van de cultureele problemen zou willen zien, alleen van
onze gangbare gezichtspunten uit, gebruikt niet de goede methode tot een juist begrip
daarvan. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat wij in dit geval onze normen bij het beoordeelen dezer poëzie zouden moeten verzwakken ; want dit zou een ontkenning zijn
van de in aanleg volwaardige cultureele krachten, die in dat land der toekomst slechts
tijd behoeven om tot een rijke ontplooiing te komen.
Het is voor den Nederlandschen literator niet zoo gemakkelijk zich inzake deze jonge
poëzie een oordeel te vormen.
Allereerst is daar de taal, die eenige moeilijkheden biedt. Onoverkomenlijk zijn die
niet voor wie min of meer geregeld Zuid -Afrikaansch leest. Maar juist bij poëzie, waar
het zoo op de subtiele nuance, op het juiste accent aankomt, zal het lang niet altijd
)

i) A. A. M. Stols' Uitg. Mij. Maastricht, 1937.
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mogelijk zijn de verzen in alle opzichten te verstaan. Het zal b.v. kunnen gebeuren,
dat een gedicht van ernstig karakter woorden bevat, die ons banaal tij ken en omgekeerd ;
soms ook zullen wij stuiten op voor ons verrassend nieuwe uitdrukkingen van groote
poëtische kracht, die wellicht in de ooren van een Zuid -Afrikaan heel gewoon klinken,
omdat ze aan zijn dagelijksche spreektaal ontleend zijn.
Een andere moeilijkheid doet zich voor, daar het tengevolge van de hierboven gesignaleerde onthouding jegens Nederland (deze moge dan i.c, aan uitgevers of aan andere
instanties geweten worden) niet mogelijk is te beoordeelen in hoever deze bloemlezing een juiste vertegenwoordiging der jongste Zuidafrikaansche poëzie is. Uys
Krige zelf zegt in zijn „Aankondiging ", dat hij „bloot 'n persoonlik en partydige
keuse uit die verse, bale waarvan nog ongebundel is, van sommige van die jongere
minder bekende Afrikaanse digters" heeft willen geven. Een motiveering van eenige
critische houding bij het verzamelen dezer verzen wijst hij af met het wel geestige,
maar toch niet geheel toepasselijke beeld van een jong paard, dat nu nog „na eie wil
en luim deur die veld" draaft, maar pas als het oud en afgeleefd is door de nieuwsgierigen bekeken en door den veearts in de bek gezien wordt, waarna dan critiek en
commentaar zullen loskomen.
Wij zullen er dus goed aan doen deze bloemlezing als een soort „geïmproviseerd bouquet"
te beschouwen, waarin wij met een aantal bloemen van vreemde maar toch verwante
bodem kennismaken, die wij op zichzelf bewonderen en ontleden kunnen zonder het
gebruik van een flora, waarin systematisch groepeeringen en verbanden vastgelegd zijn.
Dirk Coster heeft een stuk vooraf geschreven, dat iets te weids „Inleiding tot de ZuidAfrikaansche dichtkunst' heet, waar toch alleen maar de Zuidafrikaansche poëzie der
allerjongsten bedoeld wordt. Daarin komt deze zinsnede voor : Jongeren, t o t n o g t o e
in Nederland volkomen onbekend (Spat. van mij, G. K.), hebbenzich
in stilte gereedgemaakt, zij hebben zich op hun taalmiddelen bezonnen......" enz. Tegen
deze, een dramatisch effect beoogende, maar daardoor onjuiste voorstelling van zaken
moet Ik met klem protest aanteekenen. Een dergelijke blunder had iemand, die pretendeert te weten wat er zooal in de Nederlandsche letterkunde omgaat, niet mogen maken.
Immers had hij behooren te weten, dat in de jaargangen van dit tijdschrift meer dan
eens over Afrikaansche literatuur en ook over sommige der in deze bloemlezing voorkomende jongeren geschreven is, eerst door Dr. Haantjes, daarna door Dr. Besselaar.
In den loop der laatste jaren (het eerste opstel over dit onderwerp dateert van 1932)
werd o.a. het werk besproken van Haarhoff, W. E. G. Louw, Van den Heever en Mocke.
Hierbij werden reeds een aantal algemeen oriënteerende opmerkingen gemaakt (ik denk
b.v. aan de vergelijking van de gedichten der z.g. tweede generatie met onze Geuzenliederen), die Dirk Coster thans in zijn inleiding, zij het op aanmerkelijk minder zakelijke
wijze, debiteert, zoodat er voor de lezers van „Opwaartsche Wegen" weinig nieuws in
dit stukje te vinden is, zelfs niet in den stijl van dezen schrijver, die overigens op boeiende,
over 't algemeen juiste (voor zoover dat is na te gaan), maar soms wat al te geëxalteerde
wijze het wezen dezer poëzie karakteriseert.
De eerste der dichters, die deze chronologisch gerangschikte bloemlezing bevat, is
D r. T. J. H a a r h o f f. Een belangrijk deel van zijn gedichten bestaat uit vertalingen
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naar Homeros, Pindaros, Vergilius, Catullus en andere klassieke auteurs. Zij getuigen
van een uitnemende techniek om de jonge taal te vormen tot een gewillig instrument
om er de oude wijzen op te spelen. Zijn eigen gedichten zijn eveneens klaar en helder
van gedachte en vormen de uitdrukkingen van een klassiek schoonheidsverlangen, ontsproten aan de kosmische ervaring der wijdheid van zee en land en zich de menschelijke
ontoereikendheid in het zoeken naar de oplossing der levensvragen als een pijn bewustwordend, zoo b.v. in het eerste deel van "See-skoon".
Ek het gesien as daeraad verskyn
Oor Tafelbaai, hoe wonderskoon die fig
Verheerlikend die water kus
In onuitspreeklik' rus,
En ons deurskiet met skoonheid soos 'n pyn
Wat onbevredig soek en immer soek
En worstel met die drukkende gewig
Van vrae onbeantwoord, ongeboek.
Meer gernspireerd geschreven is het werk van I. D. d u Pie s sis. Zijn "Gee my
'
noemt Coster terecht "een van de scherpste landschapsvisies die ons in de Afrikaansche
literatuur bekend zijn". Het is een bezlelde, van hartstochtelijk verlangen vervulde natuurbeschrijving van de Karroo.
Gee my 'n koppie in die kaal Karroo
Waar aalwees waghou oor die as-vaal veld
Totdat die droogte breek, en teen die hang
Die vygies juig in een groat kleur-gesang :

Gee my die glorie van sonsondergang
As wolke dik Ie aan die Westerkim :
Dis goud en purper, pers en diepste roo I
Wat op die hemeltrans word uitgestrooi
Totdat die pragkleur breek, en stilletjies
Versag in teerste blon en karmosijn.
Dis nag in die Karroo. 0 wonderuur !
De Suiderkruis staan in die sterre-vuur.
Luister - daar skreeu 'n kiewiet: en wild-droevlg huil
'n jakkals om drie kraal waar skape skuil.

Gee my die aandblom met haar henning-geur
En gousblomplate wat die heuwels dek :
Neem alles van my weg: maar 0,
Gee my die grootse gees van die Karroo I
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Minder waardeerbaar is Du Plessis' satyrische poëzie, die een beetje kinderlijk-omslachtig
aandoet ; het mopje over jonas en de walvisch is bovendien te goedkoop en banaal om
werkelijk geestig te heeten.
W. J. d u P. E r I a n k, die onder het pseudoniem Eitemal schrijft, bereikt niet in
zijn klassiek-epische fragmenten uit „Phaeton" zijn grootste kracht, al boeit ons daarin
de ons frisch en levendig voorkomende plastiek, maar in korte gedichten (ook uit die
bundel), die in weinige woorden gevoelens van verlangen en ontgoocheling verraden,
soms vermengd met een even schrijnende humor, die alle ook in de Europeesche
literatuur der laatste halve eeuw en zelfs van nog vroeger niet onbekend zijn, zonder dat
hier nu van evidente navolging sprake is. Een voorbeeld daarvan is „Die Begrafenis ",
dat ons in de sfeer van Beets of De Genestet terugvoert.
„Is iemand dood ? En wie was sy ?" —
'n Vreemd'ling vra en stap verby.
Die bure sug : „So'n goeie vrou !
Haar skoonfamilie gaan ook rou".
Die dokter frons : „Dit was nogal
'n Allermoeilikste geval ".
Die predikant, manel en das,
Gebaar : „Ja, alle vlees is gras ".
Twee kleintjies, met dik snye brood,
Roep : „4m ie, onse ma is dood ".
'n Man staar eenkant op die grond
Met twee diep lyne om sy mond.
Alleen in het strijdlied „Handhaaf en Bou" komt plotseling en nationaal enthousiasme
te voorschijn :
Vasgeroes om jou Boeresiel
Ysterbande van vreemde kuituur -Hoor die roep wat die lug deurwiel
Dit is die plek, die dag, die uur.
Grafte van die verlede gaan cop,
Stemme van gister spreek tot jou,
Velde, in Boerebloed gedoop,
Hoor die roep : Handhaaf en Bou.
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Ongetwijfeld belangrijker is C. M. v a n d e n H e e v e r. Hij beleeft het Afrikaansche
landschap minder hartstochtelijk, maar dieper dan Du Plessis, meer rustig en beschouwend.
Zijn verscultuur doet Nederlandsche invloeden vermoeden. De wijdheid en schoonheid
van het hem nauw verwante landschap inspireerde hem tot een aantal gedichten vol
peinzend verlangen, aardverbondenheid en een streven naar zuiverende verheldering
door een opgaan in natuurmystische aanschouwing.
-

O koele water van die spruit,
waarin ek na my oë kyk,
waarin ek sien hoe swart na agter
die dieptes wyk.
O koele water van die spruit,
ek hoor die wind sag in die riet
van weemoed fluister,
en ek luister
na dié verdriet.
O koele water van die spruit,
ek luister na die teer geluid
van riete wat sag- buigend gaan
en in die stille dieptes, wyd,
kyk daar 'n mens my peinzend aan
uit die ewigheid
0 koele water van die spruit......

..... .

......

Niet al de poëzie van dezen voorvechter der Zuidafrikaansche cultuur is echter even
helder en eenvoudig van beelding. Ook zou het onjuist zijn hem, gezien het bovenstaande gedicht, een narcissistisch individualisme toe te schrijven, dat in het diepe
gevoel van gemeenschap met de natuur, welke kenmerkend is voor zijn werk, trouwens
een al zeer ongeschikte voedingsbodem zou vinden.
Het minst Zuidafrikaansch zijn de gedichten van N. P. v a n W i j k L o u w in zoover
men daaronder een minder verfijnd-genuanceerd, subtiel -aesthetisch, maar meer robust
en jong levensgevoel begrijpt. Rijke schakeering in vorm en toon drukken hier een
individualistisch wezen uit, dat, zooals Dirk Coster niet ten onrechte constateert, ten
nauwste verband houdt met en soms sterk beïnvloed werd door geest en vorm van
Boutens' verzen.
Van Wijk Louw is een zeer begaafd, schoon niet altijd zeer zelfstandig dichter, die te
zeer op het Europeesch peil ingesteld is (met alle voor- en nadeelen van dien) om,
behalve door het gebruik van zijn taal, ook naar den geest Zuid-Afrikaner te zijn.
lntusschen bewijst dit taalgebruik, dat het Zuidafrikaansch, al dan niet met behulp van
Nederlandsche scholing, heelemaal niet zoo'n primitief en onhandig instrument is als
sommigen wel meenen. Zou het anders mogelijk zijn een niet diep, maar dan toch vloeiend
licht en met woorden spelend gedicht te schrijven als
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Seemeeu
Lewe
en sterwe
is swewe
en swerwe
tussen blydskap se wolke
en see van die smart ;
iets van die vuurvlieg,
iets van die ster,
en stilte en dood l ê wee rs kant
soos die horison daar ver.
Zijn beste gedicht in deze bloemlezing is ongetwijfeld „Gesprek van die dooie siele".
In een treffende tweespraak belijden de „doode zielen" hun wezenlijke eenzaamheid,
maar tegelijk hun geloof aan een uiteindelijke, mystische verbondenheid in God.
U y s K r i g e, de samensteller, heeft zichzelf vooral niet vergeten : behalve onder deze
vermomming heeft hij hier nog verzen onder zijn eigen naam : Arnoldus Retief, zooals
ons heelemaal aan het eind in een „Naskrif" onthuld wordt. Een zelfbewuste, maar
jongensachtige bravoure spreekt uit zijn werk en meer nog uit de uitvoerige biografische
aanteekeningen, die ook weer afzonderlijk gehouden zijn voor zijn beide ego's. Ook
hij is Europeesch georiënteerd, maar dan antithetisch : hij heeft de vooze plekken, de
wonden onzer overbeschaafde cultuur leeren kennen en het heeft zijn gevoel van eigenwaarde als vrije Afrikaner, zoon van een krachtig voortrekkersgeslacht, aanmerkelijk
bevestigd. Gezien zijn vechten tegen van-al les-en-nog-wat moeten we het maar niet al
te zeer au serieux nemen, wanneer hij zegt het Calvinisme te haten, „waar dit alles
wat jonk, fris, kerngezond en levensblij is, op hardhandig kunstmatige manier wil in
die kiem smoor en tot niet maak ; en veral waar, vermom, dit wil deurgaan as letterkundige kritiek". Blijkbaar heeft hij op zijn omzwervingen door Europa nog geen andere
vorm van Protestantisme leeren kennen dan enkele door hem gegeneraliseerde ons onbekende Zu idafri kaansche aversies daarvan, blijkbaar ook ondervindt de letterkunde dezer
jongeren moeilijkheden met de „dom i nocratie", welke hier te lande, zij het meer
uit vroegere decenniën, niet onbekend is.
Kryge's verzen beantwoorden aan de grilligheid, die zijn persoonlijke notities kenmerken.
Een treffende evocatie van een „Dagbreek" in Parijs, een pessimistisch lied op „Die Wyn",
een vertaling van Villon's bekende ballade „pour luy et ses compagnons, s'attendant estre
pendu avec eulx", een gelegenheidsgedicht betreffende zaken van bi nnen landsche politiek
en een lang episch fragment getuigen van Retief's veelzijdigheid en talent, welke ons
nog alles kan doen verwachten.
Het zal na het bovenstaande begrijpelijk zijn, dat er niet één voorbeeld is te geven,
dat in kort bestek het wezen van zijn poëzie kan karakteriseeren. Daarom alleen enkele
van de strofen die genummerd onder de titel „Verse" hier voorkomen en waarin gemakkelijk de geest van Omar den Tentmaker te herkennen valt.
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O boumeesters, die wêreld sing jul loft
Jul en jul werk moet terugkeer tot die stof:
ieder gebou verbrokkel tog tot sand
— miershoop of swaiunes of koningshof.
jul bou, jul stapel, en jul giet, jul smee :
jul wil jul skeppinge die skoonheid gee
van haelwit donderwolk -kolomme teen die blou
-- Maar waar is Babylon, waar Ninevé ?
In de poëzie van S. I g n a t i u s M o c k e is niet zooveel te vinden van „de zware,
17de eeuwsche klank ", waarvan Coster haar beticht en die den dichter „aan onzen P. C.
Hooft verwant" zou doen zijn. Hij openbaart zich hier als een eenigszins rhetorisch, vlot
versificator, die nog niet zoo veel eigens naar vorm en inhoud te bieden heeft. Een
poging tot christelijke aanvaarding in „Aan U alleen" doet nog weinig overtuigend aan.

Gemartel door neerslagtigheid en smart,
Deur doelloosheid ontsenu, en gewen
Aan ongeloof wat eie krag misken,
Deur selfveragting honend uitgetart:
0, wie verlos so'n diepgeplaagde hart,
Deur eie wil verneder en gekwel
Deur selfkastyding weder as die hel ?
Kan liefde deurdring in so'n nag van smart,
Of hoop bevrydend deur sy doolhof gaan
Met fakkel wat die duisternis verslaan ?
In so'n stilte gaan die stem te loor
Van medely wat tot vertroue maan......
Aan u alleen, o Christus, is beskoor
Die reg om tot sy dieptes in te gaan.
Alleen een dusgenaamde „Operette" heeft iets aardigs door haar verweer tegen de
recensie -schrijvers, die van de dichters het onmogelijke verlangen.
Over de poëzie van W. E. G. L o u w, broer van bovengenoemde Van Wijk Louw,
is destijds in dit blad uitvoerig gehandeld (Opw. Wegen October 1934 en April 1936).
Men vindt hier een aantal gedichten uit „Die Ryke Dwaas ", benevens enkele ongebundelde
verzen. Zooals Dr. Haantjes indertijd reeds opmerkte, staat hij niet zoo ver van de
protestantsche jongeren hier te lande. Al was „De Ryke Dwaas ", ook blijkens het hier
daaruit opgenomen, een veelbelovend debuut (de dichter verwierf er op 20-jarigen
leeftijd reeds de Hertzogprijs mee !), toch mag men verwachten, dat Louw bij verdere
rij ping belangrijker werk zal geven. Wat hier als „ongebundel" (en dus waarschijnlijk
later geschreven) opgenomen is, borduurt voor 't grootste deel op dezelfde motieven
voort. Maar in enkele gedichten durft hij ook andere onderwerpen aan, zooals in
„Apocalypses", een zeer geslaagde verbeelding van Johannes op Patmos.
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De bloemlezing wordt gesloten door de eenige vrouwelijke auteur in dit gezelschap :
E I i s a b e t h B e y e r s. Haar gedicht „Wat is die wonder......" moge sterke herinneringen aan A. Roland Holst oproepen (vergelijk hiermee diens „Zwerversliefde"
uit „Voorbij de Wegen "), in „Ek moes deur baie pyn" en „Maria" treft toch het accent
van een persoonlijke en vrouwelijke wijze van ervaren ; vooral de objectiveerende ver
laatstgenoemde gedicht is niet alleen een belofte, maar bevat ook een-beldinght
rijpe vervulling ; want dit in paralellen en tegenstellingen voortreffelijk, en toch betrekkelijk eenvoudig opgebouwde gedicht is door zijn menschel i j k waarachtige, zich
niet in ijdele bespiegelingen verliezende vroomheid een der beste verzen van deze bloem
-lezing.
'n Engel het dit self gebring,
die vreugde-boodskap en jy het
'n lofsang tot Gods eer gesing,
Maria, nooit uit Nasaret !
Maar toe Josef van jou wou skei
en bure-agterdog jou pia,
het jy kon d i n k, eenmaal sou hy
die heele wereldskande dra ?
Toe jy soms met 'n glimlag langs
jou liggaam stryk...... die stilte in staar......
wis jy met hoeveel liefde en angs
sou hy sy hellevaart aanvaar ?
Die nag daar in die stal, geen een
om in jou nood by jou te staan,
het jy geweet dat hy alleen
Getsemane sou binnengaan ?
Toe vorste uit die Ooste kom
om nederig hulde te betoon,
wis jy hoe die soldate hom
as koning van die volk sou kroon ?
En toe hij in jou arms lê
sy mond j ie teen jou volle bors,
het jy geweet dat hy sou sê,
toe dit te laat was : Ek het dors !......
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Toe dit verby was, en jy met
sy vriend Johannes huis-toe gaan
Maria, vrou van smarte, het
jy toé die boodskap goed verstaan ?
Het zal duidelijk zijn, dat bovenstaande opmerkingen niet meer dan enkele critische
notities konden wezen, welke een voorloopige oriënteeri ng beoogen te zijn op het gebied der jongste Zuidafrikaansche poëzie ; de mogelijkheid is derhalve niet uitgesloten,
dat, mede door toedoen van Uys Krige, niet al deze auteurs tot hun recht gekomen
zijn. Dit bezwaar is echter minder groot, wanneer men bedenkt, dat de meesten hunner
nog jong zijn, zoodat het voor ons voldoende is in hun namen en enkele specimina
hunner kunst een voorloopig aanknoopingspunt te hebben gevonden om hun verdere
ontwikkeling met belangstelling te volgen. Een te slechte indruk zal men in ieder
geval niet krijgen, wanneer men althans de opmerking van hun landgenoot,
Prof. M. S. B. Kritzinger (Die Volkstem, 21 -VIII-'37) geloof mag schenken, dat Krige
er in geslaagd is „om die room van die werk van die jonger digters af te skep".
Overzien we het geheel, dan moeten wij onze vreugde erover uitspreken, dat er in het
stamverwante land ook onder de jongste generatie een steeds sterker behoefte gevoeld
wordt tot cu ltu reele verwerkelijking, i.c. tot het schrijven van poëzie. Dat hierbij een
krachtige steun gevonden wordt in de Europeesche, en inzonderheid in de Nederlandsche
letteren, is begrijpelijk en wellicht noodzakelijk. Maar evenzeer is het te begrijpen,
das deze dichters, sterk door wat zij bereikt hebben, het thans hun taak achten niet
(voorzoover dat bij sommigen hunner nog het geval was) te blijven staan bij deze
Europeesche scholing, noch het als zoodanig herkende eigene te doen verdwijnen in
een al te groote assimilatie aan de Westersche cultuur, maar slechts de noodzakelijkste
elementen daarvan eclectisch te gebruiken tot het vormen en versterken van de middelen
ter openbaring van wat er in het eigen volk leeft. Want wel staat de poëzie in geestelijke
eenheid boven de grenzen van landen en rassen, maar zij ontstaat ook maar niet zoo
in de ruimte, doch is gebonden aan bepaalde „Bed i ngtheiten", ja, kan alleen daardoor
tot haar grootste kracht komen. Of en in hoever de voorwaarden daarvoor bij deze
jongeren aanwezig zijn, hangt af van hier niet nader te analyseeren en trouwens ook
moeilijk te voorziene factoren. De in deze bloemlezing verzamelde dichters zijn, zooals
gezegd, voor het meerendeel nog jong en het lijkt mij derhalve vrij dwaas te beweren,
zooals Vestdijk deed, dat hun poëzie de Nederlandsche nooit zal „overtreffen of zelfs
maar nabijstreven". Zoo deze dichters niet zelf tot de hoogte onzer belangrijkste auteurs
zullen stijgen, dan helpen zij toch in ieder geval zulk een stijging voor te bereiden.
Laat het ons thans voldoende zijn, dat er daarginds een blijkbaar opgewekt en gedifferentieerd literair leven is, en bovenal, dat de liefde tot de natuur en tot het geboorteland, naast een drang tot waarachtig religieuze bezinning in enkele onvergetelijke
verzen vorm gekregen hebben. Wat zou men meer wenschen van een jong land, dat,
voor zoover we kunnen zien, aan het begin van een in kracht snel toenemend volks leven staat?
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AANTEEKENINGEN OVER
FILMKUNST

MARK CONELLY EN WILLIAM KEIGHLEY: THE GREEN PASTURES.
Na vele en langdurige strubbelingen is de merkwaardige negerfilm „The Green Pastures",
naar het tooneelstuk van Mark Conelly, voor openbare vertooning in ons land goed
zelfs voor jeugdigen boven 14 jaar. De titels zijn omgewerkt en enkele-gekurd
fragmenten, onder meer de schoonmaak in den hemel, waar de handeling zich voor
een deel afspeelt, zijn verwijderd. Dit laatste valt te betreuren, het is onwaarschijnlijk
dat een van zulk een innige devotie doortrokken werk als deze negerfilm, door profanie
stootende fragmenten bevatten zou. Een igszi ns te begrijpen is de houding van hen, die
het geheele werk bij voorbaat als profanie, als een „neerhalen van het Heilige" beschouwen, hoewel het „heilige" in deze fraze slechts bepaald is door menschelijk denken
en voorstellen. Tegenover de ernst en de humor waarmee de makers van deze film de
religieuze denk- en voorstellingswereld der negers hebben verbeeld, moeten deze bezwaren echter verdwijnen.
„The Green Pastures" is de tweede belangrijke poging tot religieuze beleving op filmgebied. De eerste poging, Carl Dreyer's „Jeanne d'Arc", is een van de schoonste voortbrengselen der Fransche avant-garde geweest. Voorts bestaan er verscheidene films
— van Cecil de Mille ; „Golgotha" van Julien Duvivier --- waarin een aan den Bijbel
ontleende stof werd behandeld, films die mislukten door gebrek aan waarachtige bezieling.
De bezieling waarmee „The Green Pastures" gemaakt is, komt voornamelijk uit in het
werk van den auteur van het stuk, Mark Conelly, en in dat van de neger-acteurs, van
wie de voornaamste, Rex Ingram, op buitengewoon waardige wijze de rol van den Heer
vertolkt.
Bijna alle films komen tegenwoordig tot stand in een werkgemeenschap tusschen
auteurs, regisseurs, acteurs, camera-men, „cutters" en ontwerpers van „speciale effecten ".
Al deze medewerkers dienen elkaar wel zeer goed te verstaan, wil van hun samenwerking een gaaf kunstwerk het resultaat kunnen zijn. Zelden of nooit komt het dan ook
meer voor, dat een film ons treft en ontroert uitsluitend door zijn zuiver filmische
vormgeving. Een gunstige uitzondering signaleerde ik verleden maand in Dupont's „Forgotten Faces", een film die in ieder onderdeel het stempel van zijn maker draagt. In
„The Green Pastures" is de f i I m i s c h e vormgeving secundair, waarmee niet gezegd
is, dat het werk geen film zou zijn en de regisseur, de man van de „speciale effecten"
en de „cutters" hun taak niet in den geest van auteur en acteurs verricht zouden hebben.
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Toch mist het werk het „einmalige" dat films van Dreyer. Ruttmann, Pudowkin of Dupont
onvergetelijk maakte.
Zoo valt dan de nadruk op het tooneelmatig -litteraire. Mark Conelly heeft in zijn stuk
getracht de interpretatie zijner rasgenooten van de bi j belsche waarheden weer te geven :
de hemel zweeft ergens in de wolken als een gezellige tuin, waar Gods kinderen, negers
natuurlijk, zich vermaken met hengelen en het rooken van dure sigaren. Allen zijn
gehuld in witte gewaden. Af en toe komt de Heer, die eruit ziet als een vriendelijke
dominé in een keurig zwart pak, een praatje maken. Eerbiedig wordt Hij toegezongen
en vaderlijk accepteert Hij een sigaar die Hij „nog even zal bewaren voor straks ".
Op zekeren dag vat de Heer, in overleg met zijn bediende Gabriël, het plan op, bij wijze
van experiment ergens een andere tuin te scheppen : de aarde, waarin Hij twee menschen
zet. Tot 's Heeren verwondering -- hoe kan dat, Hij heeft de aarde toch zelf geschapen
— gaat het alles behalve naar wensch daar beneden. Wanneer Hij voor goed zich ervan
los maken wil, ontmoet Hij echter een jongen krijgsman, wiens woorden hem zeggen,
dat de mensch nog steeds, dóór zijn lijden, o.p Gods genade hoopt. Het slot is niet meer
dan een aanduiding : 's Heeren zelfstrijd, of dan ook „God zelf lijden moet" -- en zijn
vreugde wanneer het op Golgotha wordt volbracht.
Wie zich zijn kinderjaren herinnert, schroomt niet zich van harte te vermaken met deze
naïeve negerfantasieën, die in hun kinderlijkheid slechts de uiterlijke vormen zijn van
een zeldzaam zuiver begrip omtrent de verhouding God-mensch, zooals dat uit den
Bijbel tot ons en de negers komen kan — en dat zonder deze vormen niet zoo ongewoon helder zou kunnen „verdicht" zijn.
W. S. VAN Du KE : THEY GAVE HIM A GUN.
Wat ik opmerkte naar aanleiding van „The Green Pastures" geldt voor deze film in
nog sterkere mate : het gegeven komt niet los van het realistisch-dramatische. Van Dijke
volstaat met het, in een weliswaar beheerscht rythme, opnemen van een meer of minder
belangrijke dialoog met de daarmee gepaard gaande menschel i j ke gedragingen. Vooral
in komische films als het geestige „The Thin Man" brengt hij het hiermee tot behoorlijke
resultaten, al blijft het genre van een dergelijke dialoog-film toch altijd iets halfslachtigs
behouden. Halfslachtig is eveneens „They gave him a gun", hetgeen des te sterker spreekt
door een fragment oorlogsmontage in het begin van het werk, dat veelzeggender is dan
menige volledige „oorlogsfilm" en dat niet van den hand van Van Dijke is.
Wanneer ik „They gave him a gun" toch belangrijk zou willen noemen, dan is het om
de felle aanklacht die erin uitgesproken wordt tegen den oorlog, om de overtuigende
wijze waarop de moreel volledig ontwrichtende invloed die de oorlog kan hebben, erin
aangetoond wordt, en om het feit dat zij een symptoom is van de terugkeer van de
Amerikaansche film naar de in sociaal opzicht zoo belangrijke productie van eenige jaren
geleden.
FRITZ LANG: YOU ONLY LIVE ONCE.
Tot hetzelfde genre, de film als getuigenis, behoort het werk waaraan Fritz Lang zich
tegenwoordig in Amerika wijdt. Zijn eerste Amerikaansche film, „Fury", getuigde tegen
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de lynch-gewoonte, zijn tweede, „You only live once", tegen de doodstraf. Dat deze
films in artistiek opzicht hooger staan dan het hiervoor besproken werk van Van Dijke
spreekt vanzelf: Fritz Lang is een der grootste talenten van de film. Een dialoog —
ook „Fury" en „You only live once" zijn er rijk aan -- wordt bij Lang, door belichting,
camera-instelling en beeldvlakverdeeling, oneindig veel boeiender en suggestiever. Ook
is vooral de laatste film rijk aan snelle, feilloos gevonden beeldwisselingen, waardoor
de tragiek van het gegeven soms zeldzaam sterk spreekt. Lang heeft met dit alles het
scenario, dat voor zijn stijl van een te groote overladen heid en vol sentimentaliteiten en
goedkoope toevalligheden is, niet geheel kunnen redden. De regisseur kreeg niet voldoende gelegenheid aandacht te wijden aan symbolische details, en het rythme van een
traag, spanning wekkend begin geleidelijk op te voeren, zooals hij dat deed in „M" en
„Dr. Mabuse". In een Amerikaansche film dient veel te gebeuren, te veel waarschijnlijk voor Lang's toch waarlijk niet geringe krachten.
J. P. ROMIJN.
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BOEKBESPREKING
De dochter van den Proost, door Karin Juel. Utrecht, Erven J. Bij leveld, 1936.
De Ringmuur, door Birgit Lange. Zeist, J. Ploegsma, 1937.
Een vluchteling kruist zijn spoor, door Aksel Sandemose. Utrecht, Erven
J. Bi j leveld, 1936.
Sinds vele jaren reeds wordt de Nederlandse boekenmarkt overstroomd met Skandinaviese
romans. Zonder aan de goede kwaliteiten van vele dezer boeken afbreuk te willen doen,
geloof ik toch, dat deze gel iefd heid voornamelijk toegeschreven moet worden aan een
zekere middelmatigheid in alle opzichten, die den gemiddelden lezer aantrekt, daar ze
hem niet dwingt om buiten de enge kring van zijn angstvallig afgesloten leven te treden.
Twee van de drie voor mij liggende romans zijn typische producten der goede middelmaat
en het is opmerkelijk, dat deze beide door een vrouw zijn geschreven. De dwaze strijd
om de gelijkstelling der geslachten is gelukkig voorbij, zodat nu in alle rust het feit geconstateerd kan worden, dat de vrouw in de kunst zelden zoveel bereikt als de man. Zij
vervalt af in een uiterste quasi -mannelijkheid, wat zich in de regel demonstreert in een
overdreven aanwenden van minder welriekende viriele elementen, af zij biedt een min
of meer onbelangrijke détailschildering van het dagelijkse leven, soms verzoet door een
paar flinke scheppen goedbedoelde stichtelijkheid. Zulk een boek kan nog heel onderhoudend zijn om te lezen, maar wie weet, hoe een echt dichter de kleine gebeurtenissen
van alle dag tot een groot kunstwerk vermag te sublimeren, begint al deze romans van
kleine of onnozele zielen op den duur wel wat duf en vervelend te vinden.
Ik mis in al deze boeken, die bij honderden overal verschijnen, steeds weer de grote visie,
die een roman pas tot een waarlijk kunstwerk maakt en zonder welke alle kunst niet
méér kan zijn, dan een min of meer gelukkige copie van het leven. En een copie is altijd
minderwaardig ten opzichte van het origineel. Het ware kunstwerk is dan ook geen slap
aftreksel van het leven, maar een herschepping in zeer geconcentreerde vorm. Elk kunstwerk is een projektie op het onmetelijk doek der eeuwigheid en staat, negatief of positief,
in levende verbinding met God. Dit betekent : geen goedkope stichtelijkheid, maar wel
religieuze ontroering, geen wroeten in een stinkende moddersloot, maar wel neerdalen
in de diepste afgronden.
Wanneer men een roman wil schrijven kan men zijn onderwerp van twee verschillende
zijden aanvatten, door af op de uiterlijke feiten nadruk te leggen, of op de innerlijke
gebeurtenissen. In het eerste geval krijgen we de avonturen-roman — bijna alle jongensboeken behoren tot dit genre — waarin het verhaal hoofdzaak is. Een dusdanig boek moet,
om aanvaardbaar te zijn, zich streng, bijna overdreven nauwkeurig aan de mogelijkheden
van deze realiteit houden of anders het terrein der werkelijkheid geheel verlaten. Wij
wensen in een goed boek geen toeval te zien, maar wetmatigheid. Het verhaal is de hoofdzaak, wel is waar moeten de karakters levenswaar zijn, maar de schrijver behoeft niet tot
in psychologiese subtiliteiten af te dalen.
Voor het boek van Karin Juel „De Dochter van den Proost" zou de betiteling avonturen318

roman wel wat avontuurlijk aandoen. Toch behoort het tot die boeken, waarin het verhaal
praevaleert boven de psychologie.
Ongetwijfeld kan Karin Juel vlot en boeiend vertellen. Haar talent is idyllisch en weinig
dramatisch. Met veel liefde schildert ze ons op aanschouwelijke wijze het leven op een
plattelands-pastorie en op een boerderij in het Zuiden van Zweden vijf-en-zeventig jaar
geleden. Ze doet ons meeleven in de vreugde en het leed van het gezin van den proost,
met het ongelukkig huwelijk van Dominee Sollèn en met de grote liefde van Anders en
Petronella. Voor de schaduwzijden van het leven heeft ze een open oog, maar daarnaast
een vast vertrouwen op de betere gevoelens in den mens. „De Dochter van den Proost"
is een vlot geschreven, fris en sympathiek verhaal.
Maar het is allerminst een belangrijk boek. De psychologie van zulke boeken behoeft
helemaal niet verrassend subtiel te zijn, als ze maar verantwoord is. Karin Juels karaktertekening doet den modernen lezer echter wel eens wat erg oppervlakkig en al te simplistisch aan. Haar roman staat nog te dicht bij het Zondagsschoolverhaal, om ons langer, dan
het lezen duurt te boeien : twee plotselinge bekeringen vlak voor den dood, beide nodig
om het verhaal tot een happy end te brengen, zijn in één roman wel wat te veel van het
goede. Karin Juel is op haar best als ze eenvoudige toestanden en ongecompliceerde
mensen schildert, als ze op aarde blijft. Wanneer zij de daemonie van een door en door
slecht mens in de oude Stava wil uitbeelden, die ze daartoe met bijna mythologiese trekken
uitrust, schiet haar talent volkomen tekort.
Geheel anders is het tweede boek, dat voor mij ligt, „De Ringmuur" van Birgit Lange.
Dit is een der vele psychologiese romans, zoals er ieder jaar bij tientallen verschijnen,
knap geschreven en zielkundig verantwoord, maar als kunstwerk desalniettemin mislukt,
door een volkomen ontbreken van het visionaire element. De psychologiese roman heeft
de letterkunde veel kwaad gedaan. Onze eerste vraag tegenwoordig is : is het psychologies
goed ? Natuurlijk moet de karaktertekening verantwoord zijn, maar een scherpzinnig
mensenkenner, die een goede stijl schrijft, is nog lang geen kunstenaar. Deze schrijvers
en schrijfsters missen allen, hoe verdienstelijk hun werk overigens zijn moge, het visionaire element, waarvan, onafhankelijk van eigen inspanning en vormaanleg, in laatster
instantie het al of niet kunstenaar-zijn afhangt, hen ontbreekt de genade, die den ambachtsman tot kunstenaar maakt. Het ware kunstwerk, ook van een klein talent, staat
steeds in de ruimte der eeuwigheid. Een boek kan verrassend knap geschreven zijn, een
scherp psychologies inzicht vertonen en toch dood, dus geen kunstwerk zijn. In de
eerste plaats moet men kunstenaar zijn, tegenover de artistieke visie is en blijft de
psychologie steeds een grootheid van het tweede plan.
Het bovengezegde geldt ook van deze roman, die volgens de bijgevoegde prospektus
in Zweden een goede pers heeft gehad. De karaktertekening der zwakken en verstarden
is in dit boek uitstekend. Alle mensen in deze roman leven, als dit droefgeestig vegeteren
tenminste nog leven mag heten, en de schrijfster doet ons aan hen geloven. Behalve aan
Klaas Haystrom, die tenslotte zijn beperktheid weet te overwinnen, de enige vage en
slecht getekende figuur van het hele boek. „De Ringmuur" heeft niet enkel de inslag
van somberheid der meeste Skandinaviese boeken, het is muf.
In deze roman wordt het leven in het stadje Visby op het eiland Gotland behandeld. De
titel is symbolisch bedoeld : zoals Visby door een ringmuur omsloten is, zo leven ook
alle mensen in dit boek achter een muur. De gehele stad verschuilt zich achter de wallen
van het kleinburgerlijk leven en ieder persoonlijk heeft nog extra een muur om zich heen
gebouwd, om maar niets van zijn diepste eigenheid prijs te moeten geven.
Slechts één, de stuurman Klaas Haystrom, weet zichzelf te overwinnen en de muren om
zijn nauwkeurig geconstrueerde, maar niet levensvatbaar gebleken idealen, te slopen.
Alle anderen blijven halverwege steken, zoals de lerares Maria Kleinsorgen, of gaan aan
hun isolement, dat bedoeld was om hun gevoelig ik te beschermen, ten gronde, zoals de
rijke koopman Fred ri k Burghausen en zijn vrouw Mon i ka.
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De vertaling van alle drie boeken is, voorzover wij dat kunnen beoordelen, uitstekend.
Het derde werk „Een vluchteling kruist zijn spoor" van den Noorsen schrijver Aksel
Sandemose is eigenlijk geen roman te noemen. De ik-figuur uit dit boek ziet op zijn jeugd
terug, en deze herinneringen, tot hoofdstukjes van soms -nog geen bladzijde samengesteld,
vormen tezamen de geschiedenis van een mensenleven.
Heel deze „roman" is één kluwen van problemen. Het belangrijkste vraagstuk is de plaats
van het kind in de verstarde maatschappij der ouderen. De kunstenaar, vreemdeling temidden van het luide leven der mensen, die de afgronden ziet, waarboven de burger in
gewaande zekerheid balanceert, zoekt zich elders een vast punt, om te kunnen staan.
Voor velen is dit de jeugd, niet de werkelijke kindertijd met zijn onbegrepen wreedheden
en onvatbare angsten, de duistere grot, waar zulk een groot deel van onze persoonlijkheid
gevormd wordt, maar een geïdealiseerde jeugd, die den beschouwer een licht en zonnig
paradijs toeschijnt, waar zonde en leed nog niet zijn binnengetreden. Dit is een schone
mythe. Maar elke mythe wordt eenmaal verbrijzeld door de werkelijkheid, om plaats te
maken voor een nieuwe, schoner nog en dichter bij de waarheid. In „Een Vluchteling
kruist zijn spoor" slaat Sandemose de sprookjes van de heerlijk onwetende en gelukkige
kinderjaren voorgoed stuk. Ik noemde dit boek een kluwen van problemen met als kern
het kind, misschien kan ik beter zeggen, dat het kind -zijn alle andere problemen in zich
draagt. Er is dan ook bijna geen levensgebied, dat op deze bladzijden niet ergens wordt
aangeroerd.
De middeleeuwen en de tijd der reformatie waren mythenvormend, de 18e en 19e eeuw
mythen-afbrekend. Nu leven wij in een tijd van overgang : de afbraak is nog in vollen
gang, maar de eerste tekenen van nieuwen opbouw beginnen reeds te verschijnen. Aksel
Sandemose loopt storm tegen de maatschappij, hij is een gepassioneerd ontkenner van
onze huidige verworvenheden, maar achter zijn heftige aanvallen verrijzen reeds flauw
de lijnen van een nieuwe stad. Hij is een fanatiek tegenstander van alle uniformiteit (in
Italië is zijn boek verboden) en huichelachtige burgerdeugd, die hij belichaamd ziet in
de „Jante-mens ".
Een verhaal is dit boek nauwelijks, het is een levensbiecht, brandend van hartstocht,
geschreven met zulk een visionaire kracht, dat men sommige bladzijden haast huiverend
leest. Wij worden meegevoerd naar de diepe afgronden en donkere grotten der menselijke
ziel, niets wordt ons bespaard door den schrijver. Als wij zijn bekentenissen gelezen
hebben, weten we waarom Espen Arnakke, de hoofdpersoon, zijn vriend in Misery Harbor
--- symbolische naam — moest vermoorden. En wij aanvaarden dit.
„Een Vluchteling kruist zijn spoor", de titel zal u nu duidelijk zijn, is een boek van de
geweldige elementaire dingen des levens : God, dood en liefde. Vooral de sexuele liefde
staat allesbeheersend op de voorgrond, ontdaan van het klatergouden kleed der maatschappelijke huichelarij. De strijd van het kind tegen de dwangheerschappij der volwassen
Jante-mensen, zijn verbeten inspanning om een volwaardig mens te worden met gelijke
rechten is hier onvergetelijk beschreven, als ik het woord beschrijven mag gebruiken
voor de lapidaire kracht en penetrante scherpte dezer confessies.
Hier stelt een mens zich naakt voor de eeuwigheid, ontmaskert zichzelf en de wereld,
toont ons een onverhulde werkelijkheid. Tientallen malen zal dit boek ons tot verzet
prikkelen, elke bladzijde wekt ons tot nadenken en hierin ligt de grootste waarde van
deze levensgeschiedenis.
Christelijk in de gewone zin van het woord is Sandemoses boek zeker niet. Het is geheel
doortrokken van de psycho-analyse, voor welke God tot een vader-imago wordt en elke
werkelijke waarde verliest. Maar deze verontwaardiging over kerkelijke verstardheid,
deze hartstochtelijke ontkenning van een ontkerstende Christenheid, deze felle geseling
van een geseculariseerd Christendom kan nergens anders, dan tot Christus heenvoeren.
In dit verband is het tekenend, dat niemand minder dan Sigrid Undset dit werk van een
inleiding heeft voorzien. Kortom het is een boek, dat ieder denkend Christen moet lezen.
THEO VAN BAAREN.
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J. K. VAN EERBEEK

DE CRÈCHE'
Ik had Asuncion een poos geleden beloofd, met haar naar Villeneuve te gaan, naar de
nourrice, die haar kind verzorgde. Gistermorgen kwam ze bij me. Een verwaarloosd
namaak-schildpadden koffertje in de hand. Of ik meeging naar de pouponnière, het kindertehuis.
— Villeneuve is mooi, zei ze, -- U zult het zien. Er zijn altijd wel schilders daar. En
als U dan ook m'n bébé zou willen zien......
Aan alles merkte ik, dat ze een uitgaansdag in het hoofd had. Ze had brood, paté,
sardines en beaumont bij zich ..... .
— We gaan buiten eten, decreteerde ze.
— Nou, als je even wacht ; ik moet verf halen......
Maar je mond ...... hoe is het met je kiespijn ?
Ze had de heele nacht pijn gehad, maar nu was de wang gezwollen en de pijn was
afgetrokken.
Eerlijk gezegd had ik weinig zin in de onderneming. Villeneuve is een kleine havenstad
was de frissche zeewind niet te koud voor haar ? Maar ik wou haar niet teleurstellen.
Ze had er haar zinnen nu eenmaal opgezet, haar inkoopen gedaan, en ik dacht : de
reis er heen in de autocar duurt maar kort — we kunnen ook ieder oogenblik weer
naar de stad terugkeeren.
Ik haalde m'n verf, en toen ik terugkwam had Asuncion voor drinken gezorgd. Ze had
een flesch witte wijn gekocht.
Toen ging de onderneming me interesseeren. Ze leek me al te idioot. Ik wandelde met
een flesch Belletwijn en een lang brood in m'n jaszakken en Sprotje liep met haar
koffertje onder de arm ; zoo fladderden we door de Avenue des Palmiers naar het station
van de autobussen.
Eens te meer bewonderde ik de Fransche Zuid kust...... de eene baai volgt op de andere,
de huizen kruipen tegen de rotsen op ; wie omkijkt, ziet, hoe de blauwe zee en de
blinkende stad elkaar in het gezicht kijken, als twee geliefden, die nooit genoeg van
elkaar krijgen. De weg volgt de kust, en plotseling ziet men het water duizeldiep onder
zich. Een robe van jade met een ruche van schuim.
Er lag een oorlogsschip in de baai van Villeneuve. Een Amerikaan, een tweepijper, met
een gevechtstoren ; en een aeroplaan was er ook aan boord. De matrozen voeren in de
1) Fragment uit een binnenkort te verschijnen roman „Asuncion".
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motorsloep naar de wal om de postzakken en de levensmiddelen te halen. Een paar
agenten van de scheepspolitie in hun grappige uniform : witte mutsen, witte gordel,
en de knuppel in de hand, liepen voor de matrozenkroeg „Le coq d'or" op en neer...
We zetten ons op een omgekeerde visschersboot op het pleintje en keken de haven,
de zon, en de prachtige kleine matrozenkroegjes aan. Boven ons, honderden meters
hoog, tornden de grauwe rotsen in de zon op : als lastige insecten kropen de kleine
huizen op de flanken mee naar boven......
Een hydroplaan streek neer in de baai, het opspattende water was een schuimstreep...
De wacht bracht de eerbewijzen ; een trompetsignaal. De dofblauwe kever scheerde in
een kring de haven rond...... liet zich dan, een dood houten ding weer, gewillig aan
boord hijschen.
Het was twee uur, toen ik Asunta afleverde aan de pouponnière.
Het huis lag op de helling van de rotsen. We hadden geruime tijd moeten klimmen
langs een van die aardige bergpaden. Het was goed, dat Ik mijn matriaal had, want het
was onmogelijk één kant op te zien, die geen krabbel waard was.
Ik keerde terug naar de haven om haar een uur later af te halen. Ik zou dan meteen
een ongezochte gelegenheid hebben het kind te zien.
Goed drie uur klom ik weer naar boven en bereikte spoedig de crèche.
Door een vermolmd hek kwam ik in de, voor deze rotsige streek, groote tuin.
Het huis was gezellig...... (Huizen zijn als menschen : sommige winnen dadelijk het hart).
Maar wat was het verwaarloosd. De voordeur had moeite zich te herinneren wat verf
was. Een schei was er niet. Ik klopte, maar kreeg geen antwoord. Ik liep om het huis,
en kwam in een kippenhok terecht...... of in een stal...... De „villa" maakte de indruk
van een verwaarloosde boerderij. In de tuin zwierf verveloos kinderspeelgoed.
Eindelijk hoorde ik een stem boven me. Ik zag Asuncion met een oude dame, wier dik
gelaat me op het eerste gezicht herinnerde aan dat van Mirabeau......
— Wel, gromde ik vrool i j k — moet dat nog lang duren, daar boven?
En zou er geen gelegenheid zijn, dat een gewoon sterveling ook eens iets te zien
krijgt van de wonderen van de kinderkamer ?
De matrone keek me min of meer wantrouwend aan...... maar ze durfde niet weigeren.
— Zou meneer m'n bébé even mogen zien, vroeg Asunta nog eens......
— Zeker, zeker, zei ze afgepast vriendelijk.
En ik ging door de hal naar boven, de steenen trap op.
U moet me Uw indruk zeggen, van het huis en van de nourrice, had Asunta me gevraagd.
Nu, wat zou ik haar zeggen. De lage wanden van de kamer waren dicht bezet met
kinderledikanten. In wiegen, gevoerd met gebloemd cretonne, lagen drie babies. Asuncion
stond midden in de kamer met den kleinen José op de arm. En madame „Mirabeau"
hield zorgvuldig een moltondekentje om de dijen van het kind. Omdat het zich bevuild
had, deelde ze mee. Ze zei dat op zulk een vergoelijkende toon, dat Asuncion haar niet
durfde vragen, het kind te verschoonen.
— Hij lijkt op z'n moeder, complimenteerde ik Asuncion. En ik loog niet. Een zekere
koppige clownerie zat er in die donkere oogen : maar ze stonden scherp en zeker,
die kijkers.
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Ik kan niet zeggen, dat Asuncion een bijzonder goed figuur maakte. Geen enkele geste,
die het „moederinstinct" verried. De matrone intimideerde haar geloof ik wat. Daarbij
wist ze zelf niet al te goed, hoe met haar kind om te gaan. Veel jonge moeders hebben
dat in het begin. Ze probeerde het kind te laten lachen, maar dat lukte niet.
— Het kind ziet er heelemaal niet slecht uit, merkte ik op.
— Vindt U, zei de matrone gretig.
We zeiden nog een paar van die opmerkingen. Ook over de andere kinderen. Trouwens
het was waar, wat we zeiden. De kinderen zagen er alle tien even verwaarloosd en......
even gezond uit. Wat geen wonder was, want het huis was bijzonder gunstig gelegen ;
men had daar volop zon en zeelucht. En een ongelooflijk ruim uitzicht over de haven.
Een groote ltaliaansche passagierboot voer juist statig de haven binnen.
Maar de verwaarloosde toestand van de kinderen ergerde me, en ik begon de nourrice
een opmerking te maken over het feit, dat de kinderen vuil in bed lagen. Ik keek de
wiegen in, en zag, dat alle drie de zuigelingen even hard behoefte hadden aan schoon
I i j fgoed .
Ik zag ook de andere kinderen aan. De oudste was een jongen van misschien zes jaar.
Er was één kind bij met krullend haar en een bijzondere intelligentie in de oogen.
Maar het leek of het gehypnotiseerd was. Al die kinderen hadden iets dofs, iets......
imbeciels over zich.
Ik vroeg hun namen, en ik moest hun allemaal stuk voor stuk de hand geven. De kleinste,
en ook de levendigste van het troepje, vergat ik, maar het kind pruilde, en ik herstelde
de fout.
Doch, zooals ik zei, de kinderen hadden allen iets gedrukts over zich. We namen de
kinderen mee naar het raam, en toonden hun de zeeboot.
— Die komt van heel ver, legde ik uit ! En er zijn veel menschen aan boord. Zie je
de rook die uit de schoorsteen komt ?
— Waarom ben jij niet op die boot, zei een glanslooze oudemannen-stem. Een paar
doffe oogen keken me aan. En toch sluimerde er een buitengewone intelligentie in dat
kind. Ik weet niet voor wat voor gruwelijk raadsel ik stond. ik keek onwillekeurig achter
me...... wat was er met dit kind gebeurd ? Wat hadden ze met dit kind uitgevoerd ?
Hoe kwamen deze stakkers, die geen vader en voor het meerendeel ook geen moeder
hadden, aan dit lijzige praten, aan die machinale gebaren, die doffe oogen.
— Waarom ik niet op dit schip ben ? Dat is me te duur geloof ik.
Voor dit kind was ik even goed een vreemd voorwerp-van-buiten als die boot.
— Waarom komt er rook uit die schoorsteen ?
— Omdat ze een kachel aan boord hebben.
Dit antwoord beviel den jongen. Hij keerde zich om...... En ik zag dat het haar van
het arme kind vol kleine witte stippen zat. Mirabeau stond met Asuncion te praten,
en keek me aan, maar ze zei geen woord. Ik inspecteerde grondig alle kinderen — en
ze hadden alle roode stippen op het lichaam en witte in het haar. Dit was te erg.
Ik schijn een hartig woord gezegd te hebben. Mirabeau liep op me toe, haar stieren oogen waren rood beloopen en ze hield me haar vuist voor. Ze antwoordde voor ik
gesproken had.
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— Quest ce que vous voulez, zei ze. — Denkt u, dat ik er een hospitaal van kan
inrichten, van het beetje geld, dat ik voor deze kinderen krijg ?
— Veel of weinig geld, antwoordde ik : U heeft er voor te zorgen dat deze kinderen
geen ongedierte bij zich hebben.
Ik was woedend. Maar wat kon ik doen ? Ik had noch rechten noch verantwoordelijkheid. En m'n eigenlijke bezwaar was niet gericht tegen de lichamelijke verzorging maar
tegen de geestelijke verwaarloozing van deze kleinen. Ik begreep, dat er wel hier of
daar in het huis een kelder, of erger, zou zijn, waar ze de schapen bang mee maakte......
Het is geen kunst om een kind te i nti m ideeren. Men kan zelfs een sterk volwassen mensch
vernielen, als men over z'n lichaam en z'n geest beschikt.
Maar ik beheerschte me en ging verder met m'n onderzoek. Wat de beide vrouwen
bespraken, weet ik niet. Ik wees de voorwerpen in de kamer aan, en vroeg de kinderen,
hoe ze heetten. Ik kan niet zeggen dat de antwoorden me allemaal bevredigden. Maar
origineel waren ze wel.
— Wat is dat, vroeg ik, op de haard wijzend.
— Het vuur, zei Popaul.
— En dit. — Ik wees de ketel aan, die er op stond.
— Het water, zei Popaultje.
Popaul hield zich bij de elementen.
— En dit. Ik wees het ledikant aan, waar het derde kind in lag.
— De slaap, zei Popaul, en ik zag, dat het linkeroog van het kind in de wieg scheef
in de kas lag, en het licht miste.
De matrone stond al naast het bedje en legde bits uit, als om zich te verdedigen
— Het is zoo geboren.
Op dit oogenblik trok Popaul me aan de mouw.
— Wie heeft de kleine Micheline scheel gemaakt ?
Ik stond een moment verbluft te kijken...... Achtte m'n nieuwe vriend Popaultje mij
speciaal geschikt om de voorraad van z'n conclusies aan te vullen : Maar ik ging niet accoord
met zijn dialectiek van in elk gegeven geval een oorzaak en een gevolg te onderkennen.
Ach, arme kleine Popaul, er blijven zooveel oorzaken zonder gevolg, en zooveel gevolgen zijn er, die absoluut geen aanwijsbare oorzaak hebben. Wat is de oorzaak van
de dofheid van het eene oog van de kleine Micheline, en wat is de oorzaak van de
dofheid van je eigen beide zwarte kijkers.
Toen, omdat dat hoopje menschel i j ke ellende, daar in die vervelooze kinderkamer me
op de keel sloeg, om me te verzetten tegen het neerdrukkende besef van m'n eigen
onmacht, keerde ik me om naar Asuncion, die, haar kleine op de arm, glimlachend
midden in de kamer stond.
— De kleine José kijkt maar al naar u, zei ze.
Had ze me meegenomen, om m'n belangstelling voor de kleine gaande te maken ? Het
ontroerde me, dat deze kleine moeder het van belang achtte, dat ik, precies ik, belang
zou gaan stellen in dit kleine kind. Kleine Asuncion, ik weet, dat je op een keerpunt,
een soort crisis in je leven gekomen bent, en dat je misschien meer dan iets anders,
een klein beetje moreele steun noodig hebt.
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— Vergeet je kleine moeder niet -- die heeft een en ander voor je over gehad, zeg
ik tegen het kind.
Die morgen, telkens wanneer we een kinderwagen passeerden, had ze gezegd : Zoo
groot is mijn jongen nu ook......
— Kijk, zei Asuncion, — dit is de kleine Pascal, de bébé van het meisje dat tegelijk
met mij in het ziekenhuis was.
En ze nam het jonge kind uit de gebloemde cretonnen schelp...... Een prachtig kind
met lichtblond haar, met zachte, min of meer trieste oogen.
— Het is vier maanden geleden, sinds z'n moeder naar hem is wezen kijken, zei Mirabeau
hard.
Hemel, welk een intrigante, de oude Mirabeau. Het dunne droge grijze haar was geknipt in een jongenskop......
De kleine Popaultje stond in een houding, die wel ingestudeerd leek, tegen z'n pleegmoeder geleund.
Hoe kwam het toch, dat ik niet veel meer dan een vertoon i ng in die aanhankelijkheid
zag ? Er was iets mats in de manier van doen. Men kan een kind alles laten doen en
zeggen, wat men wil...... Een kind kan beter comedie spelen en is geraffineerder in
z'n spel dan een volwassene.
Op een ingestudeerde aanhankelijkheid leek me dat lief-doen van den kleinen Paul. En
nog sterker kreeg ik die indruk bij het volgende nummer van het program.
Asuncion had me gezegd, dat de kinderen kwaad werden, als men er van repte, dat
men een van hun „broertjes" wou meenemen......
— Madame komt om den kleinen José mee te nemen, zei de matrone.
Dadelijk stonden er twee kinderen voor de wieg van José. Nee nee, drensden ze
En ze keken al toe, welke indruk hun woorden maakten.
Nu — de truc was vernuftig gevonden. Maar ik geloof, kleine Asuncion, dat ik de invloed van deze obscure oude dame niet gunstig kan noemen. Straks, als je me vraagt
naar m'n oordeel......
— Zal madame den kleinen José nu maar meenemen ?
En langzaam, met gelijk manuaal begonnen de beide kleine jongens een slaande beweging
in de richting van Asuncion te maken......
— Wat denkt U van die mevrouw en die inrichting, vroeg Asuncion, toen we buiten
gekomen waren.
— Het komt niet op een dag aan, zei ik — maar beloof me, dat je je kind binnen drie
maanden daar weg neemt.
— Waar moet het dan naar toe ?
— Als je moeder het niet nemen wil...... dan...... dan zal ik een plaats voor José zoeken.
— Maar wat denk je er zelf van, ging ik voort, terwijl we langzaam het pad afliepen,
dat naar de stad en de haven diep onder ons voerde...... Hoe wondermooi was de wereld
daar.
-- Wat ik er zelf van denk, zei Sprotje langzaam, we waren juist bij een school, een
troep meisjes speelden in een kring op het pleintje achter het hek...... Ze bleef stil
staan.
......
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— Kijk, zei ze, — ziet U hoe helder en hoe verzorgd die kinderen er uit zien ?
En ze wachtte op m'n antwoord.
— Ja, zei ik toen.
— Nu, telkens als ik een kind tegenkom als deze hier, dan zie ik de vuile kleeren
van mijn eigen kind .....
...... De kinderen speelden verder. Ze hadden iets hemelsch over zich, zou ik haast
zeggen ; zoo onwaarschijnlijk proper en zoo goed gekleed waren ze.....
En ik bedacht hoe vaak op een dag men op straat een goed verzorgd kind tegenkomt...
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ROEL HOUWINK

BIJ DEN DOOD VAN J. K. VAN EERBEEK

Met Meindert Boss, beter bekend onderzijn schu i I naam J . K. van Eerbeek, is één
der weinige proza - schrijvers van formaat heen gegaan, die de Protestantsche letterkunde de hare heeft mogen noemen. Hij behoorde niet tot de
bi j loopers noch tot de habiele fabrikanten van stichtelijke gelegenheidslectuur. Men proeft uit elk zijner boeken, dat zij met het eigen bloed geschreven zijn en dat voor hem „de christen- kunstenaar" niet een theoretische hypothese beteekende, maar dat hij ten volle in zijn vaak zoo moeilijke
en duistere werkelijkheid stond.
Van Eerbeek, die toch een zeer vruchtbare pen had, heeft zich niets laten
ontglippen, waarvan hij meende in geestelijk opzicht de verantwoordelijkheid niet te kunnen dragen. Dat blijkt duidelijk uit zijn minst gave, maar
daarom uit ander oogpunt belangrijkste werk als „Lichting '18" en „Gesloten
Grenzen ". In deze romans heeft hij problemen opgeworpen, die dieper
gaan en verder reiken dan de vragen, welke in de contemporaine litteratuur
(ook buiten het terrein der Protestantsche Christelijke letterkunde) aan de
orde zijn gesteld ; problemen, waarmee het een Dostojewsky niet onwaardig
zou zijn geweest te worstelen.
Want zonder overdrijving kan dit van Van Eerbeek worden gezegd : hij was
de eenige onder ons, die werkelijk „een geniale vonk" bezat. Ondanks zijn
verregaande slordigheid een slordigheid, die aan de nonchalance van
Slauerhoff herinnerde —, waar het de structuur van zijn werk betrof, en
ondanks een vlagende onevenwichtigheid (het moet hem de grootste moeite
hebben gekost deze bij het schrijven te beheerschen) tintelde er in zijn
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verhalen steeds een oorspronkelijkheid, die uit de laatste diepten van het
menschelijk bewustzijn kwam opgestegen.
Of zegt het niets, dat van alle schrijvers van zijn generatie, Van Eerbeek de
is geweest, die een boek als „Lichting '18"
eenige
let wel : de eenige !
geschreven heeft, waarin alles wat deze generatie in de oorlogsjaren beroerd
heeft, althans in beginsel werd uitgezegd ! Noch Marsman noch één van hen,
die om hem waren, is er in geslaagd dit thema ook maar aan te snijden.
En werd er ooit indringender en scherper over „de crisis" geschreven dan
in „Gesloten Grenzen ", hoewel men het eene noch het andere boek als
litteraire structuurvorm bezwaarlijk geslaagd kan heeten ! Maar welke
mogelijkheden, welke perspectieven lagen er in deze werken open .....
Als wij niet beter wisten, zou het ons bitter kunnen stemmen, dat de gansche
schrijverspersoonlijkheid van J. K. van Eerbeek in onze herinnering achter
zal moeten blijven, als een afgeknotte tronk, naar menschelijk inzicht, ontijdig van zijn rijkst beloofden bloei beroofd. Want van geen onzer schrijvers
viel telkens zoo het onverwachte te verwachten dan van hem.
Neem, naast de reeds genoemde boeken, den novellenbundel „Verhalen ",
die zoo juist onder een andere titel „Burgers van Nijstad" het
licht heeft gezien ; neem „Stroosch i ppers", „Beumer & Co.
het
fragment van een nieuwen roman, dat de lezers in deze aflevering aantreffen of één der kortere verhalen, die wij in den loop der jaren in „Opwaartsche Wegen" hebben gepubliceerd, en het zal u duidelijk worden naar
welk een rijken bloei dit bijzonder en in strenge stilte rijpend talent onderweg was.
Wij zullen het zonder de manifestatie van dezen bloei moeten doen, al
behouden wij op velerlei wijze, in wat zijn hand voltooien mocht, het kostelijk beeld van dien aanvang. God heeft het in Zijn wijsheid, die wij niet
doorgronden kunnen, zoo beschikt.
Wat het werk van Van Eerbeek zoo sterk maakt, is, behalve zijn begaafdheid,
die buiten het gebied van onzen wil valt, zijn eerlijkheid ; een eerlijkheid
echter, die ten nauwste met deze begaafdheid verweven was en die hem altijd
weer terugdreef naar de problematiek der menschel i j ke existentie. Het
liet hem niet los, dat hij een mensch was, die voor menschen over menschen
schreef, evenmin als het hem losliet, dat God om onzentwil mensch geworden
was.
",
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Deze dingen vormden de essentieele stuwkracht bij al wat hij schreef. En
hij liet zich daar vanaf niet naar de oppervlakte dringen, waar de gemakkelijke „oplossingen" en de geliefde „kortsluitingen" te geef zijn. Integendeel :
soms zelfs met een zekere grimmigheid volhardde hij bij de naaktheid van
het menschelijk bestaan, waar de chaos der driften, de haat en de booze
wil hun maskers hebben afgelegd. Doch aan den anderen kant : met welk
een teederen humor wist hij dien zwakken, zondigen mensch te bedekken,
gelijk in „Beumer & Co" b.v. ; dien zwakken, zondigen mensch, die wij
a I I e n zijn. Want ook dit was één der schoonste zijden van zijn talent,
dat hij de schuldgemeenschap, waarin wij tot elkander staan, niet alleen niet
loochende, maar met klem op den voorgrond plaatste ; een eigenschap,
die hij zeker in zijn ambtelijken omgang met de wereld der onmaatschappe1 i jken en gedeclasseerden in niet geringe mate heeft leeren ontwikkelen en
die uit den aard der zaak vele „burgerlijke naturen" onwennig of afwijzend
tegenover zijn werk heeft doen staan.
Toch heeft hij daarmee Christus en Zijn Evangelie met grooter kracht en
klaarheid gepredikt dan menig in theologismen en traditie heilloos verwi kkeld predikant. Want al zal men in zijn boeken weinig directe uitingen
dienaangaand aantreffen, een conceptie als de zijne van het menschelijk
bestaan kan alleen gewonnen worden op grond van het Christelijk geloof.
Zijn visie op den mensch is een visie, die alleen mogelijk is in Evangelisch
licht. Bij „eigen" licht blijft men eerder staan en wordt de ernst doodel i j k,
die hier telkens weer door den verkwikkenden wiekslag van den humor
genezen wordt van zijn „krankheid ten doode".
„In de hope des Eeuwigen levens ontslapen" vermeldt zijn doodsbericht.
Indien ooit, dan kunnen deze woorden ten aanzien van Meindert Boss geen
fraze zijn geweest.
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G. KAMPHUIS
IN MEMORIAM J. K. VAN EERBEEK
t 5 NOVEMBER 1937

Mijn vriend Meindert Boss is niet meer. Zelf moet hij altijd wel geweten hebben, dat de
Vijand op de loer lag en hem onverhoeds kon overvallen. Toen hij in een gesprek eens zei :
,,Ik weet, dat ik niet veel waard ben", besefte hij zijn gezondheidstoestand beter dan zijn
vrienden, die erop aandrongen dat hij zich niet zoo geïsoleerd zou houden. Thans moesten
zij op een avond tot hun groote ontsteltenis plotseling zijn necrologie in de krant lezen.
Nog voor hij zijn toebereidselen had kunnen treffen tot een hernieuwd winterverblijf
in Zuid-Frankrijk, heeft hij in de laatste dagen van October, toen het zachte weer eensklaps
omsloeg, kou gevat. Een longontsteking volgde en in een week tijds had de reeds zoo
berooide familie een zoon en broer, en de ontluikende protestantsche literatuur een harer
beste en meestbelovende krachten verloren.
Zijn uiterlijk leven is weinig avontuurlijk verloopen. Geboren den 22sten Juli 1898 te Zwolle
bezocht hij aldaar de normaalschool om voor het onderwijs opgeleid te worden. In het
laatste oorlogsjaar kwam hij bij de opleiding tot reserve- officier. Maar een marsch na een
niet geheel gebeterde ziekte had tot gevolg, dat hij weer instortte, langen tijd ziek lag en
tenslotte deswege ontslag uit den dienst kreeg.
Hoe belangrijk deze tijd voor hem geweest is, bewijst het nog steeds niet genoeg gewaardeerde boek „Lichting '18 ". Het is de eerste roman in onze literatuur, waarin de ontredderi ng, de demoral iseeri ng der toenmalige wereld, door persoonlijk lotgeval in de ontvankelijkste levensperiode des te dieper ervaren, zoo treffend en voor altijd vorm gekregen
heeft. En, al is het geen volmaakt werk, door zijn oorspronkelijkheid moet het toch de
eerste roman der jong -protestantsche letterkunde heeten, waarin een intensief denkend
en diep voelend mensch zich moeizaam worstelend bezint op zijn houding als in de levensrealiteit geplaatst Christen.
Na zijn herstel is hij aan verschillende scholen tijdelijk werkzaam geweest. Maar voor zijn
wankele gezondheid was het opgesloten-zijn binnen een lokaal niet gunstig.
Toen hij de betrekking van onderwijzer aan het Huis van Bewaring te Zwolle kreeg, had
hij eenerzijds ruimschoots gelegenheid het door hem zoo begeerde contact met het leven
te bewaren, anderzijds hield hij voldoende tijd over om zich geheel aan zijn kunst te wijden.
Men denke vooral niet, dat hij in deze werkkring slechts stof zocht voor zijn l iterai ren
330

arbeid. Als de „naaste" dezer menschen in den zin van het Evangelie beschouwde hij zich.
Van hun lot was hij steeds vervuld en slechts zijn ambtsgeheim verbood hem uitvoerig
erover te spreken. Maar wat hij voor velen hunner geweest moet zijn, blijkt o.a. hieruit,
dat na zijn overlijden een ex-gedetineerde kwam, die de „meester" nog eens wilde zien.
Over Van Eerbeek's werk zal elders in dit blad geschreven worden. Ik wil nog slechts met
enkele woorden vertellen, hoe ik hem als mensch en vriend gekend heb.
Zooals gezegd, leefde hij teruggetrokken, althans ten opzichte van het officiëele leven.
Want graag mocht hij met menschen uit allerlei milieu praten. Men kon hem soms tegenkomen met de vreemdsoortigste i nd ividuën. Bovendien nam hij de dingen, die hij zag en
hoorde, scherp in zich op, toetste ze en trachtte erover met zichzelf tot klaarheid te komen.
Zijn geest was allerminst beperkt. Groot was zijn belezenheid, ook in bu iten landsche
literaturen. Zoo kon hij ook met recht zeggen de eerste te zijn geweest, die in ons land de
schoolbelevenissen en later de schippersmystiek als literair motief gebruikt had.
Op zijn reizen in Du itsch land, Vlaanderen en Frankrijk verzuimde hij nooit aan zijn liefde
voor de beeldende kunst gevolg te geven. Het z i e n in zijn meest elementaire vorm was
voor hem een levensbehoefte. Zijn houding tegenover literaire en plastische kunstwerken
was niet aesthetisch-theoretisch, maar direct persoonlijk. Men leze daarvoor o.a. maar
eens pag. 26 en vigg. van „Lichting '18". Daar blijkt tevens, dat hij niet alleen tegenover
kunstwerken, maar ook tegenover menschen, zelfs tegenover den Zoon des Menschen
deze drang tot persoonlijke „confrontatie" (het woord is van hem zelf) gevoelde. Hij had
dan ook een afkeer van het ontledend beschouwen van aesthetische waarden ; fel kon
hij reageeren tegen opstellen in dezen geest geschreven. Want hij was geen literator,
maar m e n s c h. Een sterke, actieve aandacht voor het biologisch (in den ruimsten zin)
levende blijkt uit zijn boeken. En ook zijn gesprekken werden er door gestimuleerd. Du i
getuigenissen daarvan zijn z'n prachtige schetsen over dieren (b.v. het in onze-delijk
vorige jaargang afgedrukte „Pontus en de Vogels "). Hoe kon hij de natuur beleven ! Als
jongen lag hij 's nachts soms uren in het gras om het bedrijf van glimwormen en allerhand
gedierte te bestudeeren. In zijn tuin en kamer had hij een tijdlang (zijn geest zette zich
nooit vast in een permanente maar belangelooze „wetenschap" !) volières en kooitjes met
de vreemdste vogels, wier gedragingen hij met een ware hartstocht observeerde. Nog
in zijn laatste maanden woonde hij in een kampeerwagen, die hij naar een stille plek op de
noordelijke Veluwe had laten rijden. *) Zijn wijze van werken was serieus, hoewel weinig
zorgvuldig waar het de noteering betrof. Hij schreef zijn romans niet „aus einem Gusz",
maar, uitgaande van een zich vaag bewuste algemeene idee, begon hij na vele voor
voor hem niet gemakkelijke compositorische werk. Nauwkeurige observatie-studieh
en het zoo doeltreffend mogelijk uitdrukken van eigen en anderer innerlijke belevenissen
waren wezenlijke factoren in zijn werk. Voor de voorbereiding was hem geen moeite
te veel. Zoo heeft hij b.v. een tijdlang op een vrachtauto meegereden om het milieu
en de taal van chauffeurs te bestudeeren ; de resultaten vindt men in „Beumer en Co".
Eens vertelde hij me, hoe hij tot ontzetting zijner huisgenooten op verschillende manieren
een bord had laten vallen om te zien, h o e het brak, en zoo daarvan in enkele woorden
*) De merkwaardige, toen geschreven dagboekbladen zullen t.z.t. in den lustrumbundel van den Chr.
Auteurskring gepubliceerd worden.
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een oorspronkelijken indruk te kunnen geven. Overbodig is het hierbij op te merken,
dat dit alles, zelfs in zijn meer populaire boeken, toch nergens tot een ziellooze „copieerlust des dagelijkschen levens" leidde.
Hij had een zeer reëele visie op de werkelijkheid door zijn omgang met vele menschen.
Altijd wist hij in hen het karakteristiek-wezenlijke te zien. Hoe smakelijk kon hij dan
soms in het Zwolsch (dat hij beter kende dan ik, hoewel zijn ouders Groningers waren)
daarvan verhalen. Aan deze reëele visie is ook de wijze humor te danken, die ons uit
zijn boeken tegenkomt, niet het minst uit zijn voor een grooter publiek geschreven
romans.
Ondanks dit alles was zijn denken toch bezield door een prachtig idealisme. Niet alleen
verwachtte hij van een nieuw Christendom, waarvan hij de voorteekenen reeds meende
te speuren, na alle ellende van oorlog en revolutie een gelukkiger toekomst, ook had
hij een hooge opvatting van de taak des kunstenaars tot het bereiken daarvan.
Onomwonden spreekt hij zich over deze dingen uit in enkele fragmentarische stukken,
die bestemd waren voor een inleiding op een niet verschenen proza-bloemlezing uit onze
protestantsche letteren. *) Mogen deze in hun begrippelijken opbouw, mede door hun
fragmentarisch karakter, niet overal duidelijk zijn (als theoreticus was Van Eerbeek —
gelukkig, zou ik haast zeggen — niet het sterkst), zijn groote waarachtigheid en zeer
persoonlijke houding tegenover de zich hierbij voordoende vraagstukken laten hem
menige behartenswaardige en scherp geformuleerde opmerking maken, die dieper treft
dan het redelijkste betoog.
Welk een groot verlies het naar menschel i j k inzicht zoo voortijdig heengaan van dezen
belangrijkste onzer schrijvers beteekent, zullen zij, die zijn werk en persoon kennen,
ten volle kunnen beseffen. Hij zelf moet, voor zijn uiteindelijken vrede, ook allerminst
het gevoel gehad hebben, dat zijn taak af was. Dat blijkt uit alles wat hem bezig hield ;
behalve dat hij de laatste maanden hard gewerkt heeft om twee boeken persklaar te
maken, was hij reeds weer aan het opzetten van iets nieuws begonnen. Dat blijkt
ook uit het karakter van wat hij gepubliceerd heeft. Sommigen achten dit niet rijp, niet
gaaf genoeg. En inderdaad geeft Van Eerbeek ons niet een klare synthese als resultaat van
worsteling en experiment, maar deze worsteling en dat experiment zelf. Wie de groote
waarde daarvan niet ingezien hebben, deden hem zeker onrecht. Zelf heeft hij dit wel eens
pijnlijk gevoeld. Want al wist hij, dat hij in dit opzicht pionierswerk deed, toch wilde hij
niet in hooghartig- literaire afzondering leven. Daarvoor had hij een te sterk besef, dat hij
den menschen iets te zeggen had, dat de kunstenaar niet door goedkoope leuzen of van
anderen overgenomen, min of meer gekerstende ideeën, maar in een persoonlijk „sich
auseinander setzen" met de dingen voor anderen een wegwijzer moest zijn.
Het leven uit de waarheid van Christus' woord eenerzijds en het „vrij experimenteeren"
(zooals hij het noemde) anderzijds gaf in hem een nooit aflatende spanning. Met dit groote
probleem der verhouding tusschen vrijheid en gebondenheid van den christenkunstenaar
heeft hij geworsteld als geen ander. Ik twijfel er niet aan, dat hij daarover belangrijke dingen
zou geschreven hebben, indien hij was blijven leven.
Vaak heb ik op onze wandelingen of binnenskamers met hem over deze en andere zaken
') Zie elders in dit nummer.
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gesproken. Als ik dwars door het luidruchtig-leege Zaterdagavondgewoel in de helverlichte hoofdstraat van het stadje, waar we beiden woonden, als 't ware naar hem
toegezwommen was en me plotseling in de stilte van zijn kamer opgenomen voelde,
begon het uitwisselen van gedachten, het vertellen van belevenissen (hij was verzot op
verhalen en anecdotes) ; soms, als de inzichten verschilden, zaten we elkaar in 't haar,
soms tastten we als 't ware elkaars persoonlijkheid af als vreemde dieren, die om elkaar
heen draaien om te zien of ze vriend of vijand voor zich hebben. Van groote gezelschappen
hield hij niet, maar in het persoonlijk gesprek was hij een meester. Zijn psychologische
kijk op de menschen stelde hem al sprekend in staat, de gewenschte reacties in woorden
en gevoelsuitingen bij hen op te wekken, zonder dat zij zelf die opzet dóór hadden.
Zelf gaf hij zich niet gemakkelijk bloot. Als hij met ernst een bepaalde zaak verdedigd
had, kon zijn bezoeker zich soms plotseling onzeker voelen doordat hij het over een
heel andere boeg gooide of precies het tegendeel beweerde. Dit gecompliceerde dialectische
spel bedreef hij niet zonder humor, maar tegelijk toch ook in de diepste ernst. Want
niets was hem hatelijker dan zich te verschansen achter zekerheden, die, gezien sub
specie aeternitatis, slechts ijdele voorwendsels waren, doellooze verdedigingen van gemakkelijk aanvaarde conventies of van het eigen lieve ik. Bij dit alles behield hij echter
een zekere eerbied voor het zieleleven van den ander. Schoone getuigenissen daarvan
kan men lezen in „Gesloten Grenzen ", dat naast „Lichting '18", wel zijn meest waardevolle boek is.
Nu is dit alles voorbij. Slechts langzaam kunnen wij ons wennen aan de gedachte, dat hij
niet meer in persoon l i j ken omgang en door zijn geschriften tot ons spreken zal. Terecht
schreef iemand mij na het bericht van zijn overlijden, sprekend van de protestantsche
letteren : „Dit is de grootste slag die ons kon treffen ".
Maar zijn korte leven zal niet vergeefs geweest zijn, als wij, zijn vrienden, met zijn werk
blijven omgaan en van hem leeren in waarachtige bezinning op de verhouding tusschen de
realiteit des levens en het levende woord van Christus onze taak te volbrengen.
En wij allen, wien de groei der protestantsche literatuur ter harte gaat, laten wij hem niet
tot een mooie legende maken, en ook niet tot voorwerp van een verlate hero-worship,
die hij zelf allerminst op prijs zou gesteld hebben ; maar laten wij hem om de boeken,
waarin hij zich het diepst uitgesproken heeft over zijn en onze strijd, blijvend in gedachtenis
houden als een pionier, die de veilige vesting der levensverzekerden verliet om het
onbekende, ook in het alledaagsche, te gaan exploreeren en door tallooze guerillagevechten in de voorhoede wegen te banen voor wie na hem kwamen.
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J. K. VAN EERBEEK.

FRAGMENTEN VOOR EEN ESSAY''

Bij het verzamelen van stof voor deze bundel heeft de bedoeling voorgezeten een proeve
te geven van het proza der huidige protestantsch-christelijke auteurs.
Het is minder een zegeteeken dan een inventarisatie. Het is niet de bedoeling een monument
op te richten ; daar is het de tijd niet voor. Zoover zijn we niet. We willen alleen eenvoudig
weg laten zien wat we hebben ; valt U dit mee, zooveel te beter. Komt U ons kapitaal wat
al te gering voor : wij hebben alleen een overzicht willen geven, en wanneer wij U in staat
gesteld hebben een op waarheid gegronde conclusie te trekken, dan achten wij onze moeite
beloond, en mogen wij, naar wij meenen, hopen de protestantsch-christelijke litteratuur
van dienst te zijn geweest.
Terwijl wij deze inleiding opstellen is nog slechts een gedeelte der bijdragen binnen en we
weten dus zelf niet hoe de inhoud zal uitvallen. Mogelijk zullen er meer volksche vertellers
onder ons gevonden worden dan denkers die richting kunnen geven aan het geestelijk
leven van heden. We voelen ons zoo ongeveer als de uitvinder, die de chemicaliën te zamen
brengt, ze op tafel zet, en niet weet wat hij er mee zal uitvinden.
Zullen zij, die simpelweg vertellen onder ons, de kunst verstaan een goede vertelling op
te bouwen, waarin de klassieke voorschriften betreffende exposé, climax en ontknooping
op behoorlijke wijze recht gedaan wordt ? Zullen we ons eigen publiek kunnen tevreden
stellen ?
Zullen zij, die een andere kijk op het leven hebben, ons verstaan in de wijze waarop de beginselen, die wij zijn toegedaan, in dit werk tot uiting komen ?
Zijn er ook onder ons, die zich zelf wat verder uitgedetermineerd hebben, die een grootere
mate van onafhankelijkheid verwierven, die eenvoudiger zijn, helderder, vuriger, die
een volstrekter affinitief op het woord in zich dragen ? Iedere tijd kent ze en elke groep.
Karakters, die, vaak zonder dat ze het zelf willen, symbool zijn. Wier constructie zoo is,
dat bepaalde groepen van- menschen er zich in terug vinden. Zonder deze kan geen
beweging stand houden in welke zich bepaalde tendenties van den tijd belichamen.
Zullen wij in dezen tijd, nu men de waardij van een getoetst beginsel inziet, het woord
*) De hier afgedrukte fragmenten zou Van Eerbeek hoogstwaarschijnlijk niet in dezen vorm gepubliceerd
hebben. Het zijn een aantal notities, door hem op papier gezet toen hij zijn taak als bloemlezer overdacht. Men zie er geen sluitend betoog in ; men gebruike ze vooral niet om zonder meer te bewijzen,
dat hij er zoo en niet anders over dacht. Dat dit stuk desniettemin geplaatst wordt, vindt, dunkt mij,
voldoende rechtvaardiging in de hier en daar zeer treffende opmerkingen, komend uit het hart van een
kunstenaar, die ernstig over zijn métier en zijn roeping nadenkt. G. K.
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kunnen spreken dat men noodig heeft ? De menschheid heeft een plan van de geestelijke
arbeid noodig.
Haar moet straks weer opnieuw de weg gewezen worden door deze doolhof, er moet haar
weer een doel gewezen worden, een uitweg. De mogelijkheid tot ontwikkeling moet weer
gevonden worden. Een geluk, dat voor ieder bereikbaar, de groei die zelfs voor den ongelukkigste te volgen is, moet weer aan de massa aangewezen worden. De dichters moeten den
menschen weer een ideaal geven.
We moeten hun een rechtvaardiging geven voor hun smart en hun blijdschap. Die is te
vinden ook op het asfalt, die is te vinden in weerwil van de crisis en het fatalisme, dat ons
met de dood doet jongleeren. In weerwil van onze overvloed en van onze radeloosheid
om die overvloed.
Soms heb ik het gevoel dat de wereld van de orthodoxie meer verwacht dan vroeger. Meer
dan ze geven kan. Niet omdat haar ideeënvoorraad niet rijk of niet waarachtig genoeg is.
Maar ik ben wel eens bang, dat wij te gauw tevreden zijn, dat wij ons te gemakkelijk met
een voorloopige beslissing paaien.
Als het beginsel tot op de wortel van de wereld gaat, waarom ketsen dan onze woorden
over het oppervlak ?
Er is geen sprake van, dat we genoeg doen als we conserveeren wat we hebben. Het Christendom heeft wel eens wat weg van een bevroren kapitaal. Een beginsel leeft alleen maar
in zoover als het in een menschenleven leeft ; het aspect van een beginsel moet met de
constellatie van een tijd mee worstelen. Er is geen sprake van, dat de effectieve kracht van
de christelijke wereldbeschouwing groot genoeg is. En nu kom ik op de vraag, die voor
den kunstenaar van dezen tijd en vooral ook voor den christelijken kunstenaar van belang
is : Hoe verhoudt hij zich tot de gemeenschap ; tot het gezag, de traditie en de Schrift.
Het is gemakkelijk genoeg de gemeente de wet en het gezag van traditie voor te houden,
maar het spreekt vanzelf, dat de dichter, de profeet, die de wet en de traditie voorschrijven,
anders tegenover het gezag van de Schrift staan dan de leek. Ik wil niet zeggen dat hij er
boven staat, ik preek geen tweeërlei moraal. Maar de verhouding is een andere. Het is
noodig dat hij afstand kan nemen nu en dan. Hij is niet uitsluitend keurmeester. Maar hij
zal op gezette tijden in zijn leven zich voorwaardelijk onderwerpen. Hij zal in zijn leven
soms kennen een voorloopige overgave, en een provisioneel verzet op de vleugel. Ik weet
dat elk van deze woorden de mogelijkheid opent, dat een lezer de haren ten berge rijzen.
Maar het is me er nu niet om te doen hoera te roepen. Tenslotte heeft iedereen het recht
in deze regelen meer een belijdenis dan een program te zien.
Voor sommige kunstenaars is trouw aan de traditie al te zeer verraad aan zichzelf. 't Kon
dezen wel eens kwalijk genomen worden, dat zij niet gesproken hebben toen men hun
correctie op de traditie verwachtte. Het is tenslotte gemakkelijk genoeg de gemeenschap
met een schijnbare beslissing zoet te houden.
En nu weet ik wel dat het niet aangaat om te zeggen hoe iets niet moet, maar als we allen
de gemaakte fout inzien, zal dit het pad kunnen effenen voor hem die de nieuwe weg zal
kunnen aanwijzen.
Ik erken het gezag van de Schrift; ook dat van de overheid. Maar ook de ziel van den ziener
heeft gezag, en zonder diens stem kan de gemeenschap evenmin als zonder dien van een
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Fuhrer, een Duce, een deken, een predikant. En wanneer straks iemand door den oppersten
Fuhrer wordt uitgedreven tot het experiment met zichzelf, dat een goed opgevat kunstenaarschap vaak is (een soort auto-vivisectie) dan behoeven wij, de gemeenschap, niet direct
met onze dank klaar te staan.
Zijn er sommige onder ons, die zichzelf verder u itgedeterm i neerd hebben dan wij dat
deden, schrijvers, wier woorden helderder, soms vuriger, en vooral : eenvoudiger zijn dan
die van anderen (ik wil niet zeggen dat we allemaal een even moeilijke weg langs moeten)
laten we goed uitkijken, dat we hun dan n iet voor de voeten loopen. Er is verlakkerij genoeg
op de wereld.
Het hangt er maar van af, wat we van ons beginsel verwachten. Hoe vatten we alles op.
Zien we niet meer dan de nood van dit oogen bl i k ? dan zijn we tevreden wanneer we de
storm voorloopig bezweren. Dan doen we allerlei kleine, krenterige concessies.
Maar als iemand dan scherp toekijkt, ziet hij, dat het overdreven -streng vasthouden aan
die onbenullige uiterlijkheden een innerlijke dorheid moet verbergen ; dat men zich in
kleinigheden verweert, terwijl men zich wat de hoofdzaken betreft met een genoeglijk
transigeeren tevreden stelt.
Maar we moeten nooit en nooit vergeten dat de Christelijke gedachte er een is, die maar
zelden op een waardige manier is bestreden. Ze is nog nooit eigenlijk goed recht gedaan.
Nog niet door haar tegenstanders en nog minder door haar voorstanders.
De oorlog beteekende een groot bankroet. Maar de stormen die thans woeden hebben
eerder het menschdom geteisterd. En de nacht is thans zoo zwart, dat het niet lang meer
kan duren of de morgen komt. Terwijl ik dit neerschrijf, is het me of ik het licht al zie.
De eerste streep aan de kim. Of beeld ik me dit nu maar in ?
Neen, ik geloof te vast in het gezond verstand van ons menschen, dan dat ik me deze hoop
laat ontpraten. lk weet zeker, dat de tijd rijp is voor een nieuw Christendom. Ik weiger aan
te nemen, dat de wetten, die het samenleven van menschen en volken beheerschen, op de
onredelijke grondslagen berusten, die men er thans in ziet. Er moet absoluut een grooter
planmatigheid in de plaatsverdeeling van menschen en volkeren zijn.
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G. KAMPHUIS

KERSTAVOND

Laat alles varen, keer terug
naar ki nderd roomen, haast vergeten
een langzaam wakker wordend weten
is daarheen nog onwillige brug.
de sneeuw is zacht en lichtjes branden
feest' l i j k uit 't open kerkgebouw.
'k hoor op den stillen weg een vrouw
hoesten, een man wrijft koud zijn handen.
de wereld is geluidloos ; helder licht
schitt'ren daarginds de duizend lampen.
aan hooge lucht is melkweg damp : een
dun wolkje voor vaders gezicht.
binnen is 't feest, zacht prael ud ieert
het orgel boven stap en praten :
eere zij God, die ons niet heeft verlaten.
de kachel snort en buurman keert
van 't voorgebed naar vader om een
hand te geven ; de bank is vol.
't wordt stil ; 'k hoor lezen ginds : „de rol
des boeks is met mijn naam vervuld ".
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de dominee spreekt van het Kind.
de muur, witter dan ooit tevoren,
is in het gaslicht mee te hooren,
zingend, hoe ons Zijn liefde vindt.
en weer terugkeerend door koud' en
donker, de hand aan vaders arm,
denk ik, van binnen blij en warm,
dit zingend licht altijd te houden.
laat alles varen, keer terug
naar ki nderd roomen, haast vergeten.
een langzaam wakker wordend weten
is daarheen nog onwillige brug.
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VICTOR E. VAN VRIESLAND

KARAKTER EN PEIL VAN HET
H EDEN DAAGSCH F PROZA
De menschel i j ke geest, in zijn gevarieerdheid, heeft het kritisch vermogen
om achter die schijnbare veelheid de eenvoudiger schematische figuren te
zien, die de basis zijn van zijn uitingen. Waar men zoo in de rijke wisseling
van het beeld der verschillende cultuurperioden den terugkeer van dezelfde
vaste figuren kan gewaar worden, is ook het beeld van onze letteren van
na den wereldoorlog oogensch i j n l i j k volkomen nieuw, slechts als een
herhaling in anderen vorm van reeds vóór den oorlog bestaande impulsen
ontstaan, impulsen die in eerste beginsel reeds bestonden zoo lang de taal
litterair uitdrukkingsmiddel is. Wat deze litteraire richtingen van na den
oorlog tot gemeenzaamheid samenbindt, is, grof en globaal gezegd, het
collectieve als tegenstroom tegen het individualisme. Maar zelfs in ons land,
waar de weerslag op de Europeesche cultuurverschijningen eerst laat en
verzwakt pleegt voor te komen, was deze hernieuwde aandacht voor het
collectieve reeds van het begin van deze eeuw af aanwezig. Het voortbestaan van de zich nog steeds voordoende antithese romantiek-realisme
bewijst ten overvloede, hoezeer de belangrijke stroomingen van na den
oorlog in wezen niets zijn dan voortzetting van stroomingen die eigenlijk
van alle tijden zijn.
Indien wij echter van deze absolute beschouwingswijze afstand doen, moeten
wij na den oorlog een maatschappelijke ontreddering waarnemen, die een
litteraire vormverbreking ten gevolge heeft gehad. Zooals elke letterkundige
vernieuwing werkten ook de na den oorlog ontstane nieuwe richtingen
in de eerste plaats bevruchtend in tech n ischen zin — als uitdrukkingsmiddel — en werden zij slechts geleidelijk ook geestelijk eigendom van
de auteurs. Toch moet de invloed, dien in eenzelfde tijdsgewricht de af339

zonderlijke litteraire verschijningen ondergaan van andere litteraire verschijningen, niet overschat worden. Het is eer een gezamenlijk complex
der letterkundige uitingen in zijn geheel, dat eenzelfden invloed ondergaat
van buitenlitteraire factoren en zich formeert naar bepaalde internationale
tijdsphenomenen. In dit licht moeten wij dan ook verschijningen als het
na-oorlogsche expressionisme beschouwen, of het unanimisme, het simultanelsrne en het surrealisme, waarvan de laatstgenoemde drie echter blijkbaar zoo ingrijpend samenhangen met belangrijke wezenstrekken van de
samenlevingen waaruit zij voortkwamen, dat zij in ons land maar sporadisch
vasten voet gekregen hebben. Het expressionisme daarentegen, hoewel
dood als "school", werkt nog duidelijk na in de beide belangrijke stroomingen
van het oogenblik, die wij, - correspondeerend met romantiek en realisrne, - barok en zakelijkheid zouden kunnen noemen, stroomingen, die
niet lijnrecht tegen elkaar behoeven in te gaan doch elkaar gedeeltelijk
dekken, hoewel de eerste de expressie zoekt van een persoonlijk eigen
visie uit, en de tweede naar zoo groot mogelijke objectiviteit der uitdrukking
streeft.
Ais wij van buitenlitteraire factoren spreken, die op de bovenbedoelde vormverbreking in onze letterkunde van na den oorlog van beslissenden invloed
zijn geweest, dan geldt dit in de eerste plaats technische, maatschappelijke
en wetenschappelijke factoren. Onder de technische factoren rekenen wij
de film, die o.a. het sirnultanetsme heeft geTnspireerd, en waarvan de invloed
sinds dit beginstadium nog is toegenomen, in dier voege dat na de acoustische verarming in vers of proza, die de zwijgende film ten gevolge heeft
gehad, de geluidsfilm weer de sonoriteit van het taalgebruik in haar
natuurlijke vooraanstaande rol heeft bevorderd.
De groote maatschappelijke gebeurtenissen van dezen tijd, oorlog, revolutie,
crisis hebben opnieuw het vraagstuk van de politieke tendentie binnen den
litterairen gezichtskring gebracht, en meer dan dit ooit het geval is
geweest werd het betoog tot kunstvorm verheven. Hiermede in verband
staat de gelijktijdig ontstane persoonlijkheidscultus. De vertegenwoordigers van deze richting hadden (en hebben) met het bovengenoemde
"barok" gemeen, dat zij zakelijk en romantisch tegelijk waren, zakelijk
in hun anti-aesthetisme, romantisch in hun verheerlijking van de persoonlijkheid als eenigen of voornaamsten maatstaf in de litteratuur.
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De zakelijke directheid zou niet te denken zijn zonder den invloed van
zekere wetenschappelijke zienswijzen, die een uiterst belangrijke factor
voor de ontwikkeling van het hedendaagsch proza is gebleken. De populariseering immers der diepte - psychologie van Freud e.a. bracht meerdere
psychologische kennis, die de psychologisch ontledende uitbeelding
uit den roman naar haar eigen, het wetenschappelijk terrein terugwees
en zoo den weg van het beschouwelijke naar het zakelijke mede hielp
vereffenen.
Voordien was de letterkunde in velerlei uitersten doodgeloopen. De tot
het extreme verdiepte zielkunde van voorgangers als Marcel Proust en
James Joyce was de grens waarbuiten litterair n iet verder gegaan kon worden,
de grens van gebieden, die met de taal als instrument niet meer te bestrijken zijn. Uit deze uitersten van psychische ontrafeling ontstond haar
tegendeel : het zich openstellen voor en opgaan in de invloeden van den
tijd en de collectiviteit, in welke het individu zich geplaatst zag. De sociale
belangstelling in onze letterkunde ging overigens meestal niet verder dan
het streven, de werking van de maatschappij op den enkeling afgespiegeld
te doen zien, of, ten hoogste, een maatschappij te toonen voorzoover zij
door ingrijpen en werkzaamheden van den enkeling verduidelijkt wordt.
Pas de op den kron ieksti j l geïnspireerde nieuwe zakelijkheid is wellicht
een eerste, aarzelende poging om tot een beeld der samenleving als geheel
te komen, los van de psychologische factoren en mogelijkheden, die haar
mede tot stand brengen.
Deze laatste richting was in zoover in lijnrechte tegenspraak met het (romantische) expressionisme, dat zij de dingen zonder nadruk, in een koel,
helder licht voor zichzelf liet spreken, waar het expression isme een streven
was geweest naar dynamisch verhevigde en versterkte uitdrukking van het
uitsluitend karakteristieke. De hierdoor reeds ontstane vereenvoudiging
van den prozavorm was het blijvende element, waarop de nieuwe zakelijkheid zou voortbouwen. De nuttigheidsfunctie van het meedeelen is aan het
nieuwe zakelijke proza het essentieele, hoewel dit meedeelen niet nuchter
behoeft te zijn, doch integendeel bij alle schijnbare en gewilde atmosfeer en impressieloosheid een zeer fantastische sfeerwerking kan opleveren.
Dit zakelijke proza is van dezen tijd, maar daarom behoeft het n iet het
best denkbare proza te zijn. Het is alleen, mits van excessen gezuiverd,
341

het in dezen tijd beste proza, omdat voorshands in de acoustiek van dien
tijd alle andere proza valsch klinkt.
In eiken tijd echter, geheel afgezien van zijn stroom i ngen en richtingen,
zijn er bepaalde grenzen en normen, waaraan het proza onderworpen
blijft. Het zou zeker verkeerd zijn, op dogmatische wijze te spreken over
eeuwige waarden in de kunst, omdat de kunst zich nu eenmaal steeds met
de samenleving mede beweegt en ontwikkelt. Doch zij is tevens menschel i j k,
en daarom onderworpen aan enkele psychologisch ingeschapen wetten.
Ook voor de prozakunst geldt de ingeschapen wet van de transpositie der
werkelijkheid, d.w.z. dat de bestaande werkelijkheid in het kunstwerk tot
een andere werkelijkheid wordt omgeschapen. Het is een les van de l itteratuurgeschiedenis, dat proza als kunst zich alleen kan ontwikkelen wanneer
daarin dat element van de transpositie levende is („das Scheinen” van Hegel).
Dit element behoeft niet ontleend te zijn aan al of niet nationale traditie,
al is die daarbij een sterke steun. Maar het zal aanwezig zijn in den maker
zelf, wanneer deze inderdaad litterair scheppend kunstenaar is.
Als wij tenslotte ons hedendaagsch proza in het licht van die transpositie
beschouwen, dan zien wij, dat het veelal tot zijn schade naar twee kanten
de grenzen overschreed. Er is een groep van schrijvers, die de transpositie
volkomen negeert, en zich houdt bij de on m idde! l i j k-feitelijke mededeel i ng
welke journalistiek en reportage is, maar met het werk van een ver-beeldend,
d.i. scheppend schrijver niets meer te maken heeft. Aan den anderen kant
zien wij die schrijvers, die geheel zijn opgegaan in de transpositie, zoozeer,
dat hun werk individualistisch doodliep in een leven- en vruchtelooze
aesthetiek.
Tusschen de polariteit van deze beide uitersten ligt de weg, die de eenige
is waarlangs de kunst van ons proza zich verder zal kunnen ontwikkelen.
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KAREL VAN DORP

SATAN EN NIETZSCHE
(FRAGMENTEN).
I.
SATAN is, op zijn tocht door het dodenrijk (vlak voor den strijd
tussen Christus en Antichrist), nog steeds gevolgd door DARWIN,
het kamp der filosofen doorgeschreden. Dan ontmoet hij NIETZSCHE,
wiens plaats is op het punt, waar straalsgewijs uiteengaan de drie
kampen der kunstenaars, der wijsgeren en der dictatoren. SATAN
spreekt tot NIETZSCHE :
.............................. „U heb ik 't meest bemind
en als een vader met bizondre zorg
u stap voor stap gevolgd. Mijn englen zongen
den nacht dat gij geboren werd een lied,
den toekomstzang voor onzen Oppermens,
die nu op aarde is. Dat zelfde lied
waarmee z' op aard toen u juichend begroetten,
zongen zij weer toen Hij op aarde kwam,
zo scherp zagen z' in u al zijn profeet,
in uw genie 't symbool van zijne macht.
En nog éénmaal zullen zij 't zingen en wij
met hen, wanneer Hij, na den laatsten strijd
op aard, hier zegevierend intocht houdt !
Dit is nu zeer nabij' .
Zo sprak SATAN;
wachtend stond hij, zag de drie kampen rond,
monsterde ze met énen oogopslag ;
even trild' onrust mee : waarheidsmoment
flitsend door eeuwenouden leugennacht;
terstond daarin terug en weer zichzelf, l)
sprak SATAN rustig door, rhythmisch bijna.
1)

Joh. 8 vers 44.

343

Zo spreekt één die door het beminde land
van zijn herinnering glimlachend doolt :
dan, op het rustig rhythme van zijn stem,
deinen van ver zijn zachte woorden aan ;
soms, als hem langs den kustzoom der gedachten
't kabb'lende water van een lang beminde
inham glimlachend lokt, ebben zij even
terug en gaan, zichzelf herhalende,
een wijle praten met elkaar. Zo nu
SATAN : zacht eerst deinden zijn woorden aan,
fluistrend bijna, maar vlug en luider steeds,
al naar d' herinnering naderde tot
het voorgevoel, sloegen z' elkander voort;
den snellen onrustschok stiet hij d i rekt
terug, dan, dolend door zijn leugenland,
(oprecht bemind) sprak hij met englenstem
„Dan (als herinnering) zullen wij, NIETZSCHE,
zingen dat lied, dat ik reeds eeuwen lang
hoorde en in mijzelven zong, vóór ik
rhythme, maatslag en sterk-gestuwde strofen
leerde aan mijn verlangend' engelen.
Want soms, denkend over uw beider komst,
bewoog 'k m'n hand naar 't rhythme van dien zang,
dien 'k in den maatslag van mijn rijk deed zingen,
den drieslag, die door al de sferen golft,
zingend symbool van mijn drievoude macht
in hemel, aard' en hier in 't dodenrijk
daarop deed ik de strofen mededeinen,
steeds, driemaal drie, in keer en wederkeer.
Dieper doorzong, al naar 'k uw komst zag naad'ren,
de vreugde mij, wanneer ik overdacht
den levensloop dien ik u zou doen gaan
van kind tot man tot zegevierend held.
En zacht, als voor een wiegemelodie,
deinden d' eerste drie strofen aan ; maar hoger
stuwden de tweede drie hun woorden voort,
sprekend met aldoor sterker mannenstem,
die in de laatste drie schald' als de lach
van een verwinnend held ; zo, juichende,
stootte de een de ander voort, totdat
de laatste stand, gelijk bij storm een golf
tartend kan voor de bange dijken staan.
Ik wist : za zou uw leven, in drie golven
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hoger en sterker steeds, voortgaan en dan
zich overtuimien naar mijn voeten hier.
Kort voordat gij geboren werd sloeg weer
mijn hand den maatslag van dat lied en 'k zong,
fluisterend eerst, dan luider steeds de strofen
mijn engelen zich wendend naar 't bewegen
van mijne handpalm aangevlogen, stonden
en luisterden ; maar dan, zonder bevel,
schaarden hun reien zich, elk naar hun rang,
om mij en ik koos uit hun hoogste orden
de schoonsten, scherpsten in verstand, om op
mijn wenk tot uwen dienst gereed te staan.
Toen, een Octobernacht, (terwijl op aarde
't woelen van opstand steeg) op mijnen tijd, 1
wenkte ik hen. Gespannen stond hun rei,
luistrend en op uw eersten levenskreet
begroet ten z' u, zingend het heersers l i e d
)

1

Zalig de vrouw die u baarde,
mensenzoon
die den troon
van SATAN
vast zult zetten op aarde.

Lach nu, mijn zoon van de aarde
niet geduld
wordt haar schuld
aan SATAN,
schuld die nimmer verjaarde!

Eng'len, naar 't kind van de aarde,
wiek nu aan
ongedaan
maakt SATAN
den val, herstelt u in waarde.

Spreek nu, mijn man van de aarde,
slaan zal uw stem
smekers tot hem
wien SATAN
dood en graf niet bespaarde.

Slaap nu, mijn kind van de aarde,
engelen gaan
om u staan,
nu SATAN,
wakend, hun wereld bewaarde.

Vertrap nu, gij held van mijn aarde,
't christennest,
vloekbre rest
waar SATAN
de dodenaanbidders ontwaarde.

Glimlach, mijn knaap van de aarde,
wien ik dien,
ongezien,
wien SATAN
gierig schatten vergaarde.

Veldheer, geen christen op aarde,
bleef gespaard
voor uw zwaard,
toen SATAN
den laatsten oorlog verklaarde.

) Nietzsche werd geboren 15 October 1844.
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Heil U! verwinnaar der aarde!
heldenzoon
stijg ten troon :
naast SATAN
eeuwig heerser op aarde !
Zo zongen zij en heel mijn rijk zong mee :
wij hoorden al door 't rhythme van dien zang
den sterken maatslag slaan van legerscharen
wier éne stap de aarde dreunen doet;
van helden die, onder één Opperheld,
de laatste christenen bevechten gaan."

SATAN toont NIETZSCHE aan, dat hij hem al z'n kultuuridealen
inspireerde, ze gebruikend voor zijn doel. Dan vraagt NIETZSCHE:
„Maar waarom dan hebt gij mij hier gezet,
hier op dit jammerlijk ontmoetingspunt
van de drie kampen waar, elk op de plaats
die gij hun weest, de kunstenaars,
de filosofen en de dictatoren
gelegerd zijn ? Hier waar elk kamp vernauwt
en, lager, zijn gewelfde duisternis
toebuigt, zodat een spleet slechts open blijft
die nauwl i j ks ingang biedt, maar groot genoeg
dat ik daardoor schimmen kan zien, stemmen
kan horen ? Zien en horen moet, want telkens
dwingt gij (terwijl ik dacht hier eindelijk
voorgoed versuft en blind te mogen zijn),
telkens opnieuw dwingt gij mij weer te zien,
te luistren ook naar 't dichterkermen eerst,
dan naar de filosofen en daarna
naar de dictators ; altijd deze drie:
herkennen, wreder eiken nieuwen keer.
Zien nauw de dichters maar mijn moede ogen
zich wenden naar hun kamp, waarom sidd'ren
stott'rende vloeken op hun adem mee,
die in één richting rilt, naar mij ! waarom ?
Horen de filosofen mij, waarom
zwijgen z' en staart verwijtende hun blik,
die in één richting pijlt, naar mij ! waarom ?
Ogen en stem der dictatoren — 'k voel :
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hadden zij nog een lichaam, hunne handen
hieven zij op tot één tartend gebaar,
dat in één richting wijst, naar mij ! waarom ?
E i nd loos, driemaal en weer driemaal deunt door
mijn hart die harde hamerslag ! waarom ?"
SATAN, schijnbaar ontroerd, liet d'eerste woorden
deinen naar 't rhythme van die klacht en sprak :
„NIETZSCHE, vanwaar die drift die driemaal vraagt?
niets dyon is isch is er zo'n drang ;
mij schijnt het haast op angst geïnspireerd.
Zo spreekt geen man die door zijn tucht de massa
een weinigje naar boven nivelleert,
haar zo tot platform kiest om dan vandaar,
met krachtige profetenstem, een volk,
een werelddeel tot daden aan te vuren.
En dat „waarom ", driemaal dubbel herhaald
Weifelt ge thans ? Misschien is hier wel weer
hun maatstaf der waardering omgekeerd.
Maar wat dan nog ? onze maatstaf heerst hier
dan zijn 't maar kudden slavenmoralisten,
die onder 't oude juk van kwaad en goed
langer dan gij zich kromden en hier nu,
wroegend en nag jaloers, scheel zien naar u,
die eens hen opriept ook zich vrij te vechten
naar gene zij van goed en kwaad, waar gij
reeds bijna stond, waar zij, toen half en hier
geheel, als heersers hadden kunnen leven.
Zó'n kudde kan slechts, bang en machteloos,
samen één richting uit wat vloeken, staren,
wijzen naar hem dien zij benijdt en vreest ;
dan voelen zij zich (NIETZSCHE, ken u zelf !),
verpulverd, stof, u een sterken magneet,
die 't ijzervijlsel naar zijn krachtveld richt.
Maar wees gerust : mijn rijk herbergt slechts helden,
(hoe zou NIETZSCHE hier anders willen zijn ?)
minder in rang dan gij, maar vrijen toch,
vol van bewondering voor uw genie,
za groot, dat hier de dichters zelfs al stott'rend
worstlen om woorden voor een hymne op U;
zó groot, dat hier de filosofen, zwijgend
onder den ban van het „Hijzelf spreekt nu !",
allen den den kersbl i k richten naar u;
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za groot, dat de dictators hier hun handen
(die Ik hun straks hergeef!) hoog zouden heffen
tot één gebaar, dat juicht met éne stem :
„Heil NIETZSCHE ! driewerf heil ! wij volgen u !"
Zd groot is uw genie."
De SATAN zweeg;
zwarter en zwaar de nacht over de kampen.
Als een gebonden slaaf, geschopt, gegeseld
telkens opnieuw, zo voelde NIETZSCHE zich
driemaal stokte zijn stem en scherper angst
snoerde z'n keel steeds nauwer toe, angst dat,
met elk nieuw woord, dieper geest i ng zou zwiepen
toen sneed z'n hese schreeuw de stilte stuk —
ze sloot zich zonder echo dicht. Maar dan
kaatste des SATAN'S harde lachen harder
echo's terug, zolang tot hij kalm sprak :
„Dit, in mijn rijk, uw plaats : beiden geen schijn
maar zeer reëel en schoon, krachtig en goed
precies naar uw oud -Griekse ideaal !
Ik heers hier, souverein ! dus goed zijt gij,
is zelfs de plaats die ik u heb gekozen,
in 't schoon geordende geheel gevoegd.
Zie : de drie kampen gaan hier straalsgewijs
uiteen ; allen die gij daarbinnen ziet
en hoort kwamen van d'andre zij ;
wat gij als ingang ziet en jammerlijk
ontmoetingspunt, (een kijk- en luisterspleet I),
is hun uitgang en doorgang tot een staat
van hoger waarde, hogere kuituur !
daarom willen z' één richting uit, naar u:
nog drijft hen hier uw inspiratiedrang,
uit het verbasteringsmoeras vandaan
den hogen slingerenden weg te gaan,
den heldenweg, dien gij, eeuwen terug,
eeuwen vooruit, na elke bocht omhoog
zaagt gaan. Ge kent d' étappes toch nog wel ? :
ergens van worm tot aap, van aap tot mens,
(bescheiden DARWIN, hoord' ik daar uw stem ?)
van mens tot oppermens tot antichrist;
koene koorddans, over afgronden heen
toch naar den hoogsten bergtop toe 1 (de lucht
is daar wel ijl, maar onderweg zijn ze
tegen wat duizligheid allang getraind.)
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Gij inspireerd' hen allen, want gij waart
dichter, wijsgeer, dictator al in één ;
het laatste 't meest wel in uw fantasie,
maar 't christendom was in uw tijd nog niet
verrot, de massa nog niet rijp genoeg.
Maar toch, mijn zoon, gij waart de pionier,
profeet en prototype van den mens
dien ik tot stedehouder koos, met wien
gij straks op aard, naast mij, regeren zult."
Hier hield hij in, als éen die, kalm begonnen,
voelt hoe hij plotsling zelf in spanning komt;
dit was nog eens geweest en mocht niet zijn
dan, weer gelovend in zijn eigen leugen,
stond hij, rustig en recht, zag NIETZSCHE aan
en merkte hoe de weggezakte ogen,
even slechts, hu (ploos zochten naar wat licht.
Kalm zag hij 't aan, wel wetend dat zijn woord
over het meeregeren dit verlangen,
dood haast, gewekt had, heviger dan ooit
en hij verheugde zich. Smalend sprak hij :
„NIETZSCHE, maak (niet voor mij, maar voor u zelf)
gerust ook met uw stem kenbaar 't verlangen,
dat ík reeds in uw lichtloze ogen las."
Toen klaagd' een stem als van een doodziek kind
„SATAN, hoe lang nog ? wanneer komt uw rijk ?"
Zó hulpeloos smeekte het zoekend wit
van zijn verziekte ogen toen, dat SATAN zelfs,
had hij ook iets maar van een mens gehad,
bijna geschreid zou hebben als een vrouw.
Maar, meelijden kende hij nooit : om tranen
lachte hij nauwlijks meer, zozeer was hij
door d' eeuwen heen gewend aan dat symbool
van daaglijkse triomf. Angst had hij slechts
voor tranen ergens door een mens geschreid
in bange eenzaamheid, zó lang tot hij
Gods glimlach ziet, die hem rustig doet slapen.
SATAN had dan géén rust, die tranen wekten
een dubb'len echo steeds : boven hemels gezang,
bij hem tandengeknars. Maar bittre tranen,
die christenen elkander schreien doen,
smaakten hem dan weer dubbel zoet en soms
schalde een echo voort van kamp tot kamp,
als SATAN, in tartenden hoogmoedswaan,
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lachte om tranen, waarvan God hem zei
dat Hij ze zou verzamelen in Zijn fles.
Za, schamper, lachte hij ook nu :
,,Haha!
wanneer
komt
uw rijk !"
lang
nog,
„SATAN, hoe
een man vraagt dat ! 't lijkt haast een lispelend
kindergebed, lief-ouderwets van toon ;
ge schijnt uw catechismus nog te kennen.
Maar wees gerust : mijn rijk was, is, zal zijn !
het christendom, dat weeig suikergoed,
spuwde mijn sterke mens, die d' aard beheerst,
reeds lang zijn mond uit en dien laffen smaak
kent hij niet meer. Ook gij leerde zijn tong
proeven de nieuwe spijs ; 'k vergeef u dus
die kindse jeugdherinnering, want verder
waart g' een gehoorzaam zoon ; daarom gaf ik
u deze ereplaats."
Vleiend schijnbaar
sprak SATAN voort (maar ieder volgend woord
beet dieper in, foltrend met scherper priem) :
„Want boven 't meest talentvol kuddedier
met een warm hart, koel hoofd en vaste vuist,
was m' uw genie 't geliefd symbool van de
drievoude macht die 'k oefen in 't heelal
schepper ben ik, alwetend en almachtig,
gij kunstenaar en wijsgeer en dictator I
Beschouw uw taak en plaats en merk hoe hier
die drieslag van uw levensrhythme zich
telkens herhaalt : eeuwige wederkeer !
Uw taak : telkens den veldheersblik te wenden
van 't eerste kamp naar 't tweede, van het tweede
naar 't derde en vandaar naar 't eerste weer
en zo telkens opnieuw. Mijn zoon, het gaat
in driekwartsmaat, ge kunt het zingend doen,
dansend op de kadans van een herinnering:
uw leven ook stuwd' in drie golven voort,
telkens hoger, tot het niet hoger kon.
De eerste golf stootte zich op, bloedrood,
diep uit uw dichterhart ; uw gierge ziel
dronk zich een roes aan woorden en muziek,
verslingerde zich bijna aan een vriend
die in zijn kunst des levens zin deed zingen,
naar gij toen dacht ; tenminste een paar jaar
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hield g' hem voor een scheppend genie dat u
een vaag idee gaf van den Oppermens.
Doch 'k meen dat hij (was 't WAGNER niet ?) gauw dong
naar bijval van de kudded ierengu nst,
en z' u (hij noemd' uw naam niet eens) ontstal.
'k Weet : dàt deed u geen pijn ; ook niet dat hij
u d' eenzaamheid wat ruw instiet (immers,
hoge berglucht deed steeds uw longen goed !) ;
pijn deed u slechts, nietwaar ? dat uw idee,
daar hij 't ontviel, trager moest i n karneren
maar sloeg die dwaling ook een donkre kloof
tussen mijn inspiratie en uw woord,
gij sprongt die over, hij...... durfde niet meer.
Zweeg hij ook niet voorgoed, den dag waarop 1
uw mond, door mijn oud -Persische klaroen,
de eerste klare profetie deed schallen
over mijn Oppermens, die komen moest ?"
NIETZSCHE voeld' hoe zijn stem twee woorden vroeg,
„toeval" en „smart", maar 't kwam zelfs niet tot fluistren
doch SATAN, die 't nog niet gefluisterd woord,
't nog niet gedachte hoort, sprak :
„Toeval ? smart ?
kom lach er om ! 't was juist weer eens zo'n echte,
duivelse streek van mij, precies op tijd.
Trouwens, waart gij het zelf niet die beweerde
dat hij later vals zong ? christlijk misschien ?
psalmen ? want weet : daar trekt de tong bij krom."
Even stotterde SATAN toen hij die
twee kleine woorden sprak ; schijnbaar uit scherts,
maar 't was altijd een snelle angst die hem
hakkelen deed als z' onverwacht zijn tong
krom trokken : voorsmaak van kauwende angst,
nog uitgesteld. Daarom alleen kon hij,
snel weer beheerst, tot NIETZSCHE verder spreken :
„Toch bracht die dwaling u waarachtig' nut :
die weeë pijn der romantiekmoraal .....
een helder morgenrood lachte het weg :
uw scherpe denker zag uw kunstnaar aan
en vond hem menslijk, al te menslijk nog
dat liegend dichterhart ook, hunkrend naar
water des levens dat van boven valt,
)

stierf 13 Febr. 1883, den dag waarop NIETZSCHE 't eerste deel van zijn „Zarathustra"
voltooide ; samenloop door N. als demonisch gevoeld.
1'
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hemelse dauw die troeble tranen droppelt......
uw hersenfilter zuiverde het goed !
Het water van uw tweede levensgolf
was dan ook koeler, helderder van kleur ;
't stroomd' evenwel niet minder sterk en snel
't liep nu, een diepe vrolijke rivier,
z'n bedding door naar d' open toekomstzee;
want d ichterd rang stuwde uw denken steeds,
't werd nooit een eigenwijs begrippenspel
maar boog gehoorzaam met het leven mee;
terecht : eerst is de daad, de norm volgt wel
de leugen die het Leven dient is waar.
D i e waarheidsdrang, ontembre levenswil,
stootte de derde golf za krachtig op
dat hij, één wil tot macht, z'n dapp're flanken
spande tot voor den dijk des doods, zichzelf
daarover wierp en...... hier opnieuw begon
werklijk huiveringwekkend geniaal !
NIETZSCHE, mijn zoon, heb dank : bij elke golf
klopte mijn vaderhart sneller van trots,
't zei zelfs bij elk momènt zo vrolijk ja,
dat ik het keerrijm van za'n levenslied
hier graag, mèt u, telkens weer repeteer."
NIETZSCHE, die driemaal had getracht te spreken,
bracht eindelijk stott'rend de woorden uit :
„SATAN, folter mij niet — tot driemaal toe —
gij weet het toch — u heb ik lief — 'k weet het —
gij zijt jaloers — maar u behoort mijn hart —
mijn ingehouden snikken — toch gezien ?"
En SATAN veinsde iets van warm begrijpen
en vaderdroefheid, maar zijn huichelstem,
plagende echo talmend bij elk woord
dat NIETZSCHE nauwelijks had durven spreken,
antwoordde vals :
„Genie 1 niet slechts uw leven,
uw jeugdlectuur zelfs schijnt g' hier te herhalen
wat ge daar stamelt lijkt haast woord voor woord
op dat verhaaltje van een visserman,
wat dweperig van aanleg, die z'n hart
verpand had aan een slavenmoralist;
omdat hij dat een ogenblik vergat
vroeg die (onzekerheid verbergend onder
het mom van zacht verwijt) tot driemaal toe
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of hij nog van hem hield ; was het zo niet ?
Zo'n dwaze vraag heb Ik u nooit gesteld
Ik ben uw hart, gij mij geen onbekende!
Of wilt g' hier soms ook repeteren
't lied van dien huichelenden tovenaar

die (voor het volk) met d' angst dat d' Onbekende
z'n hart bel u istren wou, bestelen, foltren,

den blaasbalg van z'n grootheidswaan volblies,
tot Zarathustra hem den wind ontnam ?
Achter uw hartedeur zal Ik niet luistren,
(belachelijk : d' alwetende spion !)
trouwens, 'k zou daar mijn eigen woorden horen.
De schatten van uw hart ontsteel 'k u evenmin,

(belachelijk : d' almachtige jaloers !)
trouwens, ik deponeerde slechts bij u
mijn eigendom.,.... voor rente nu en dan.
ik folter niet : me dunkt ge doet het zelf

als g' indaalt in dat diepe hart van u
om de gedachtendraad er weer te vinden
en eindlijk 't labyrinth weer uit te gaan,

't hart bang, den blik versuft, de handen slap.
o Drieslag toch van hart en hoofd en hand
uw levensroes, één muzikale drang,
heeft op d ^t thema schoon gecomponeerd
een fuga uit drie wisselstemmen,
(ik hoorde z' eeuwen al voor uw geboorte)

die eerst alleen dan samen verder zongen,
hier sneller steeds elkander achterhalen,

jagend naar een geweldig slot. — Het komt!
Het nadert nu !"
Even hield SATAN in,

aarzlend ; dan sprak hij kalm
„Hoe lang is 't al
drie
kampen
repeteren
de
dat z' hier langs
't rhythmisch refrein van uw schoon levenslied ?
Ik dacht tot nu : NIETZSCHE kent hier geen tijd,

hier slaat geen torenklok twaalf maal zijn slagen
om na het middernachtlijk uur weerom,

elk uur opnieuw, met harder hamerslag
z'n hart t' herinn'ren aan de hunkering
die hem doorh i jgt, dieper dan harteleed,
en hem te troosten met het voorgevoel

(huivring van vreugd) dat zijn heldenbestaan
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zich tot in eeuwigheid herhalen zal.
Zo dacht ik en ik was bedroefd, immers:
Ik schonk elk hart die hunkering, u 't meest 1
maar 't rhythmisch driemaal zien naar de drie kampen
(beloning voor uw leven, groots genoeg
om het telkens opnieuw weer te herhalen),
hield hier toch ook uw eeuwigheidsheimwee
wel wakker? 't riep misschien wel, dieper nog
dan 't harteleed, om een hernieuwd bestaan 1
en tevens gaf die rhythmisch ingedeelde taak
u 't middel om tot dan den tijd te tellen,
m ij vreugd ; ge weet : ik dans en lach ook graag,
want lachen doodt er meerderen dan toorn
daarom zing ik hier 't rhythmische refrein
(samen met u) welks naam is „Nog een keer ",
welks diepe zin „In alle eeuwigheid."
'k Weet nu : gij componeerde 't met uw leven
tot uw gedachtenis, opdat wij 't hier
na uwen dood steeds samen zouden zingen
o NIETZSCHE, wat een schelm zijt gij, mijn zoon!
maar 'k zing het graag : hier is 't geen feest van ezels,
van...... christenen."
Tartend klonk SATAN's lach,
maar angst trild' een moment er door, waarop
terstond een echo klonk uit de drie kampen.
Even zag hij met NIETZSCHE'S ogen mee,
maar dan, zich inspirerend op zijn leugen,
die hèm steeds waarheid werd, sprak hij :
„Merk op!
niet slechts uw taak, de plaats zelfs waar gij zit
duidt op mijn macht over der helden hart
en hoofd en hand : deel werd g' hier van mijn staf
dien ik, generalissimus, beziel,
mijn plan begrijpen doe en strijdkracht geef;
uw rang hier is : divisiecommandant
over drie regimenten, strijdend onder
prachtmensen, nog wel niet zo'n vervolmaakt
drievoudsymbool van mij als uw genie,
doch epigonen allerminst, maar allen
heersers, leiders van legers die op aard
oprukten, 't zij tegen, 't zij naast elkaar,
disciplinair gedrild steeds door mijn wil,
;

1)

Pred. 3 : 11 in verband met Joh. 8 : 44.
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)

mijn wil tot macht die hen, door tucht getoomd,
steigeren deed, dan stuurde naar mijn doel 1
legers die hier, om 't eigen strijdsymbool,
uw vlammend hart, uw denkerskop en uw
gebalde vuist, rusten, om straks (hun vaandels
wapperen al !) herboren, opgestaan
tot onzen laatsten strijd, mèt die nog leven
verenigd onder uw divisievlag
en 't hoogst bevel van onzen Oppermens,
edelste teelt van mijn volmaakte tucht,
de christenen, driemaal vervloekte rest,
voorgoed van d' aarde weg te doen !"
Zó zwaar
stampvoette SATAN toen, dat al de kampen
schokten en schudden van den wederdeun.
Za stampen kan een sterke alleen, die plots
een Sterkere ziet voor zich staan en voelt
Die zou mij kunnen binden, zal het doen.
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PUNTJES BIJ PAALTJES
DE N. C. R. V. EN HET WOORD „TOONEEL".
Op Maandag 15 November j.l. heeft de N. C. R. V. Vondel herdacht op een wijze die in
overeenstemming was met het belang harer cultureele roeping. Hulde. Bij één klein kinderachtigheidje in het programma van deze herdenking dient echter de volgende opmerking
te worden gemaakt : „een club declamators" onder leiding van C. A. Schilp droeg fragmenten uit Vondel's spelen voor. Voor wie de stemmen van deze „declamators" en hun
leider bekend zijn, was het duidelijk dat men met het „Protestantsch Jeugdtooneel" uit
Utrecht te doen had en dat de N. C. R. V. zich den naam en het werk van dit gezelschap
en, dus, Vondel's werkzaamheid als tooneeldichter schaamde.
Vondel's tooneelwerken op deze wijze tot „declamatoria" te degradeeren is een daad die
even oneerlijk als dwaas is. De N. C. R. V. handhave of verloochene haar houding ten opzichte
van het tooneel zonder halfslachtigheid. R.
PARODIEËN.
Het ligt in de natuur der poëzie, dat zij gemakkelijk te parodieeren valt : het verhevene
grenst nu eenmaal nauw aan het belachelijke en is daarom met weinig moeite belachelijk
te maken. Het is derhalve een onuitgesproken fatsoensregel, dat dichters elkanders werk
niet parodieeren. Zij laten het aan den burger over zich vrool i j k te maken over dingen,
die hij niet begrijpt. En mocht er al door dezen of genen dichter een vers worden geparodieerd, dan zullen zij daartoe instinctief een gedicht kiezen, dat door zijn structuur zulk
een parodie het best verdraagt. Het zal b.v. niet in hun hoofd opkomen een gedicht van
A. Roland -Holst of Boutens te parodieeren, terwijl zij Nijhoff of Henriëtte Roland -Holst
eventueel zonder gewetensbezwaar zullen betrekken bij het spel van hun geest. Men
raadplege in dit verband maar eens den kostelijken bundel „Parodieën" van H. LamanTripDe Beaufort !
Zoo zal ook een waarachtig dichter het nimmer in zijn hoofd halen een zoo „ongrijpbaar"
gedicht als „De Dichter is een koe" van Gerrit Achterberg — zie Opwaartsche Wegen,
October 1937 — te parodieeren. De gedachte eraan zal zelfs niet bij hem opkomen. Daarvoor behoedt hem het poëtisch fluïdum, dat dit gedicht zoo bijzonder krachtig uitstraalt
en het ongetwijfeld tot een der merkwaardigste verzen maakt, die in de laatste jaren zijn
geschreven.
De redactie van „Elckerlyc", tijdschrift voor Christelijke letterkunde, denkt hier blijkbaar
anders over. Zij publiceert althans in haar Novembernummer een parodie op dit gedicht
onder den veelzeggenden titel „De dichter is een eend ". Als auteur van dit fraais fungeert
-- natuurlijk ! — een anonymus, die zich met kennelijke verbittering — waarom ? ! —
bescheiden lijk „Epigoon" noemt.
lntusschen hebben wij hier weer eens een prachtig voorbeeld van de wijze, waarop men
„onder broederen" met elkanders werk pleegt om te springen. Er zal waarschijnlijk nog
heel wat water door de zee moeten gaan, eer onze christelijke letterkundigen in dit opzicht
„manieren" hebben geleerd. Zij kunnen daartoe gerust bij paganisten, vitalisten en dooperschen in de leer gaan !
H.
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BOEKBESPREKING
Intieme Revue door Henriëtte van Eyk. Em. Querido's Uitg. Mij. N.V.
Amsterdam 1936.
De geestigheid van Henriëtte van Eyk duurt deze keer 273 blz. lang en wordt tenslotte
beslist vermoeiend.
Er verandert feite) i k niets in dit uit talrijke schetsen bestaande verhaal. Wel gebeurt er
het een en ander met de mensen die ze typeert — ze hebben hun affaires in weldadigheid,
zaken, liefde enzovoort — maar dat is bijzaak. 't Dient slechts om ze in hun deftig
zelfgenoegzaamheid, hun hoogmoed, egoisme en fatsoen te hekelen. Henriëtte-burgelik
van Eyk creëert geen mensen, ze máákt t y p e n, wier enige reden van bestaan is te
worden gehoond, bespot, belachelik gemaakt. De titel (Intieme) R e v u e is dan ook
voo rt reffe l i k gekozen.
Hoewel Henriëtte van Eyk in dit genre het vak verstaat — haar typeringen zijn origineel
en amusant om te lezen, hier en daar zelfs bepaald geestig — vraagt men zich op blz. 273
toch wel af, of ze haar talent niet vergooit aan dit soort werk. Zij ontkomt niet aan oppervlakkigheid en stereotypie, die tot eentonigheid leidt.
In het voorwoord verweert ze zich tegen de critici die haar verweten hebben dat ze naar
een vast procédé schrijft met bepaalde maniertjes en volgens „een truc".
„Wat die truc betreft, dat is zoo", schrijft ze. „Maar het is mijn truc en niet de hunne,
wat natuurlijk heel jammer voor ze is".
,,....., en ik zie niet in wat er tegen een truc is, vooropstaand natuurlijk dat ie goed is,
wat ie is, waarom ik er zóó blij mee ben, dat ik er haast niet zoomaar zondermeer mee
op kan houden, waarom ik erover denk nog eerst een cursus (tegen betaling), over 'm te
geven om 'm uit te leggen, zoodat iederèèn 't dan zal kunnen, óók de categorie van
daareven, die er natuurlijk misbruik van zal maken als mosterd na de maaltijd, wat mag
van mij, omdat ik voor de toekomst al een nieuwe uitdrukkingsvorm gevonden heb ".
(Blz. 7).
Daarop wachten we dan maar, hopende dat 't ditmaal geen nieuwe truc zal zijn.
TOM DE BRUIN.

It Husmannepetear fen Gysbert Japiks, mei yn l ied i ng en oantei ken i ngs fen
D. Kalma (Fryske Skriuwers. I. Utjefte fen it Jongfrysk Wirkforban). Fa. J.
Kamminga. Dokkum. 1936.
Een volk moet zijn klassieken telkens weer opnieuw ontdekken. Zo gaat het Friesland
met zijn dichter Gysbert Japiks. De oude uitgaven van zijn werk, ook die van Epkema
en van Dykstra, beiden uit de 19de eeuw, zijn uitverkocht ; onlangs verscheen bij Os i nga
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te Bolsward een nieuwe, wetenschappelijk bewerkte editie, verzorgd door J. H. Brouwer,
J. Haantjes en P. Sipma. Voor dit werk bestond reeds lang een grote belangstelling.
De moeilijkheid, waarmee we altijd worstelen bij de uitgave van oudere schrijvers, en
die in Friesland in veel sterkere mate geldt dan elders, is de moeilijkheid van taal en
spelling. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat het volk de lectuur zijner beste schrijvers aan
enkele literatoren en taalgeleerden overlaat, en zich tevreden stelt met een legendarische
verering.
Hoe brengen we den dichter bij het volk ? Dat kunnen we niet. Maar wat wel kan, dat is
de nodeloze staketsels uit de weg ruimen, en de baan voor een toenadering effenen.
Kalma heeft dat hier gedaan, door de zeer moeilijke spelling van Gysbert Japiks in moderne
spelling om te zetten, en tevens, waar dit absoluut nodig was voor het verstaan van het
werk, sommige verouderde woorden door moderne te vervangen.
Het is onnodig te zeggen dat voor dit werk de grootste eerbied en omzichtigheid ver
zijn. Maar als iemand dat weet is het Kalma, die Gysbert Japiks door en door-eist
kent en liefheeft, en die bovendien de taal weet te hanteren als weinigen. Hem kon deze
bizondere arbeid zeer zeker worden vertrouwd, en we kunnen in het algemeen zeggen
dat hij geslaagd is ook.
Gysbert Japiks werk omvat drie delen, t.w. „Ljeafde en boartlike mingeldeuntsjes" (erotische poëzie) „Gemiene ef Husmannepetear en oare kalterije" (didactische poëzie) en
„Himelsk Harplud" (Religieuze gedichten en psalmvertalingen, of liever bewerkingen).
Het hier geboden werkje bevat de petearen.
In een zeer lezenswaardige inleiding wijst Kalma op het conflict, dat het leven van Gysbert
Japiks beheerste : het conflict tussen oorspronkelijkheid en conventie. De moralist in
hem waarschuwt aanhoudend tegen de spontaniteit, de dichter is alleen in de spontaniteit groot. Maar de „Reamer en Sape" klinkt in dit opzicht zuiver. „Reamers kreft leit
net yn ofwizi ng fen dit ef det : hy n i mt it l i bben oan, yn al syn goed en tsjoed. Hy is net
bang for de wráld ; hy is ek net bang forhimsels."
En hij eindigt zijn inleiding met deze behartigenswaardige woorden :
„Net y n I e a r i n g, y n s k e p p i n g leit de wearde fen de kinst bisletten; en
deryn bl i uwt Gysbert Japiks us Master." F. SCHURER.

Het Pelgrimspad, symbolisch spel in Arkad ië, door Christiaan Pfeiffer.
N.V. Drukkerij en U itgeversm i j P. den Boer, Utrecht.
Het Pelgrimspad is het pad der zelfverloochening, gegaan door „den koning" en vervolgens
door „de koningin" ; beiden zullen eerst dan een ideaal vorstenpaar kunnen zijn. Toegegeven, maar waarom deze waarheid verteld in zulk een dorre, levenlooze en onspeelbare
rhetoriek
!
R.

Gerda door Anke Servaes. Een roman voor jonge menschen. Baarn, N.V.
Hol land ia Drukkerij, 1937.
Wij hopen één ding : dat Anke Servaes het manuscript van dit romannetje „op herhaald
aandringen van haar uitgever" ergens uit een rommelhoekje op zolder heeft opgediept,
waar het in een paar verschoten blauwe schoolschriften tusschen H.B.S.-souvenirs verscholen lag. Dan is weliswaar daarmee nog niet ten volle de eer van de schrijfster gered
— want zij had voor dezen aandrang van haar uitgever niet behooren te bezwijken! —,
doch dan hebben wij althans een redelijke verklaring voor het anders vrijwel verbijsterende feit, dat Anke Servaes haar „Kinderzaal" deed volgen door dit boekje, waarvan
met de beste wil der wereld niets goeds te zeggen valt. En misschien is nog het ergst
van al, dat men deze mislukking „een roman voor jonge menschen" heet. Want op Gerda
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na, die waarschijnlijk de schrijfster na staat en daardoor af en toe wat kleur en teekening
vertoont, zijn de overige figuren van dit verhaal — in het bijzonder de vader ! — uit
ressentiment gesproten caricaturen. Overal blijkt, dat Anke Servaes deze stof niet heeft
aangekund, dat zij geen „menschen" uit haar v e r b e e l d i n g kon doen ontstaan.
Nogmaals : wij hopen, dat het zich met het tot stand komen van dit boekje heeft toeged ragen zooals wij hierboven opmerkten ; anders moeten wij de schrijfster raden ten
spoedigste haar arbeid stop te zetten, want dan heeft zij in de mooie boeken („Bezoekuur", „Kinderzaal ", e.a.), waarin zij uit e r v a r i n g schreef, gegeven wat zij te geven
had en kan zij door later „maakwerk" slechts de goede gedachte bederven, die wij van
R. H.
haar
bezitten.
jaapje, door Jac. van Looy. Leiden, A. W. Sijthoff's U.M., 1937.
Deze goedkoope (f 1.20 ing. ; f1 .50 geb.) herdruk van Jac. van Looy's „Jaapje" maakt
één der beste werken van den grootsten proza-schrijver van Tachtig tot een volksboek.
Er is reden zich hierover hartelijk te verheugen.
Het woord is thans echter niet enkel aan de lezers, maar ook aan de paedagogen en
litteratoren om ons vo! k in zoo breed moge) i j ken kring met behulp van dergelijke boeken
weer toegankelijk te maken voor „echte" cultuurwaarden en om hun in verband hiermee
de onwaarde te doen inzien van wat de internationale amusements- industrie aan wansmakelijks en zedenbedervends (maar versta dit vooral niet enkel in „erotischen" zin!)
dag in dag uit als „kunst" produceert. He

Hoe te bidden, aanwijzing voor uw stille tijd, door W. Eric Hodgson, B. 0.
en H. A. Hamilton. B. A. Bewerkt door D. Fokkema Sr. Assen, Van Gorcum
& Comp. 1937.
Een boekje, dat vooral voor Oxford-menschen een groote aantrekkelijkheid zal bezitten.
Ook anderen zullen het met vrucht bezigen kunnen, al kan het tot zeer verkeerde dingen
leiden, omdat de zelf- heiliging zoo licht in het middelpunt van dergelijke „oefeningen"
komt te staan. Hoe groot in het algemeen ook het tekort aan geestelijk leven bij ons,
Christenen, is ; wanneer, gelijk hier, het geestelijk leven de tendenz heeft zich buiten de
Kerk, d.i. buiten de gemeenschap der geloovigen, om te gaan bewegen, is het geraden
het attentie-sein te h i jschen, want dan is er ongetwijfeld een gevaarlijke situatie op komst !
H.
Gedachten over het leven, door Tonny Vi ru ly-Butner. Amsterdam, Andries

Blitz, 1937.
Een eerlijk, spontaan boekje met gedachten en fragmenten van gedachten, zooals ieder
mensch ze wel eens denkt, wanneer leed of ziekte hem voor eenigen tijd aan de kusten
der stilte hebben gespoeld. Maar als menschelijke wijsheid toch wel een zeer arme en
schrale wijsheid, die nergens van zich zelve weg wijst, ook niet wanneer zij „God" in haar
overpeinzingen betrekt. H.
Wat is dat ? Encyclopaedie voor jongeren, Baarn, Hol land ia Drukkerij, 1937.
Met aflevering 7 en 8 is het eerste deel van den tweeden druk van dit voortreffelijk
werk gereed. Het verheugt ons, dat deze herdruk zoo spoedig tot stand gekomen is,
want dit bewijst, dat men in breeden kring het nut van deze uitgave heeft ingezien.
R. H.
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Eiland in de Branding, door K. van der Geest. H. P. Leopold's Uitg. -Mij., N.V.,
Den Haag.
Dit debuut mist de eigenschappen die een „best-seller" plegen te maken : het behandelt
geen actueele problemen, het speculeert niet op gangbare modes, het bezit geen „opbouwende strekking ", terwijl de schrijver bovendien geen brillant, of bijzonder meesleepend verteller is. De gang van het boek is integendeel traag en telkens wanneer de
lezer naar analogie van de meeste romans een conflict of ontknooping verwacht, buigt
de stem van den verteller, afkeerig van pathos en sentimentaliteit, om, en herneemt
zijn verhaal ergens elders. Het gebeuren speelt zich zoodoende voor een groot gedeelte
af „tusschen de hoofdstukken ", hetgeen echter niet wegneemt dat de figuren en hun lot
den lezer tenslotte helder voor oogen komen te staan. Het zijn de wel-overwogen' bouw
van het boek en de zuiverheid waarmee van der Geest zijn waarnemingen verricht en
noteert, die het hier doen.
Van der Geest is echter nog iets meer dan een zuiver waarnemer en een knap realist, zijn
beschrijving van het kleine wereldje op het wadden-eiland is allerminst „klein" : Van der
Geest weet zich te verheffen, hij ziet de onderstroomen die het leven bewegen en staart
zich niet blind in de grauwheid der menschel i j ke ellende die hij beschrijft.
Het betrekkelijk optimistische slot aan dit sombere boek is stilistisch zoodoende volkomen
verantwoord, terwijl het boek als geheel van blijvender beteekenis is dan het werk van
veel Nederlandsche auteurs die misschien meer „bij" zijn en vlotter en boeiender vertellen.
Van der Geest is een bijzonder talent, wiens verder werk met spanning tegemoet gezien
worden kan.
J. R.
Speeldoos, 50 schetsboekbladen uit de N.R.C., 2e serie, door Ch. A.
Cocheret. Met teekeningen van den schrijver. Tweede druk. Rotterdam, W.
L. & J. Brusse N.V., 1937.
Het behoeft niet te verwonderen, dat, welhaast onmiddellijk na verschijnen, van dezen
tweeden bundel schetsboekbladen een herdruk noodig was. Cocheret is in korten tijd
populair geworden. En het is ongetwijfeld een verheugend teeken, dat de kostelijke
gave van den humor, die overigens schaars is in onze letteren, maar die deze schrijver
in ruime mate bezit, door het publiek zoo spoedig en met zooveel enthousiasme werd
ontdekt. Want dit bewijst, dat men nog onderscheid weet tusschen de zoutelooze gein
en den met levensvreugde mild gekruiden lach.
De humor van Cocheret is door en door „Nederlandsch", d.w.z. met bijna immer een
ethische pointe. Maar hij is er ons niet minder lief om. Waartoe zouden wij ons schamen
te zijn, die wij zijn ?
Men kan er over twisten, of de schrijver bij zijn tweede keuze wel steeds de b e s t e
keuze heeft gedaan ; doch dit lijkt ons een vrij onvruchtbare bezigheid. Te meer, waar
wellicht later een derde bundel de thans noode gemiste bladen brengt. En daarenboven :
laat ons dit tintelend spel van speelschen geest niet op ons litteraire goudschaaltje leggen,
het spat en schuimt er toch immers aan alle kanten overheen !
Gelukkig, dat er ook nog zóó geschreven wordt!
R. H.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

NACHTCACTUS

Dan springen na gespannen waken
ten laatste in het nachtlijk uur
de witte, smalle slippen open
en mag ons oog een hart genaken,
zoo koninklijk en schoon en puur,
als wij het ons niet durfden hopen.
Kortstondig wonder in het duister,
dat wordt een wijle door die pracht
als van een witte ster doorschenen....,.

Eén uur van bloei, één uur van luister,
geluk, voltrokken in één nacht
en in de morgenstond verdwenen......
Klaag niet : het sterven komt te vroeg.
Zij bloeide en dat is genoeg.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

ZIEKBED

Het sterven zelf is zoo genadeloos en wreed
niet als dit lang gerekte lijden,
dit dagelijks vergeefs verbeiden
van een genezing, die men niet meer mooglijk weet.
De voeten van de menschen gaan een raam voorbij,
waarachter iemand ligt te l u istren :
een kinderstem, een lach, een f l u istren ......
Een winter gaat voorbij. Het wordt al weder Mei.
De wind wordt langzaam luw. En elke morgen vroeg
komt heel dicht bij de vensterruiten
een merel uit zijn volheid fluiten.
Om dit te dragen leed het hart nog niet genoeg.
Het leven trekt zijn grenzen telkens nauwer saam.
Het moe verweer wordt sti laan zwakker.
En in een nacht van pijnen wakker
bidt iemand eindlijk om de dood in Jezus' naam.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

TERUGGANG

Wij zijn de scheemre huizen uitgetreden
en eischten elk ons deel van 't volle leven,
ontkennend ons waarachtig wezen : geven,
maar hebben scha aan ons geluk geleden.
Wij hebben 't innig eigene verloren,
dat enkel in de stilte schoon kan bloeien.
Wij voelden in 't gewoel ons heimwee groeien
en werden eenzamer dan ooit tevoren.
Wanneer wij weder moeders wilden wezen,
de kinderen met vreugde durfden wachten,
de kleine taak in simpelheid volbrachten,
dan zou wel veel gebrokenheid genezen.
Geef ons een kind, een eigen disch, de warme
beslotenheid van een gezin, dan spreken
de diepste stemmen van ons hart, dan breken
de knoppen los van goedheid en erbarmen.
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E. LEGRAND

CONFRONTATIE
's Morgens had ik op het plaatsje achter ons huis aan een kastje getimmerd, voor onzen
oudsten zoon, die binnenkort naar school gaat en een eigen kamertje krijgt. Het was
halverwege April en eigenlijk de eerste mooie lentedag. Toen ik het plaatsje opkwam vlogen
er eenige musschen op van het zonnige grasveld, waarin mijn vrouw voor wat narcissen
en blauwe druifjes gezorgd had.
Even later merkte ik, dat er nog een spreeuw in het grasveld rondsprong. Zijn veeren
glansden prachtig, de kleuren, bruin, groen en wit, waren helder geteekend. Maar hij
bewoog zich verre van levendig : daaruit maakte ik op, dat het geen brutaliteit was, waarmee
hij zoo dicht in mijn nabijheid bleef. Af en toe maakte hij een traag sprongetje en pikte
naar een worm, of wat het was. Zonder succes overigens, meende ik. Dan bleef hij weer
lang zitten, rondkijkend, met een kleine beweging soms van den kop.
Mijn vrouw, die met veel rumoer iets uit het schuurtje kwam halen, zag hem ook. „Zie
je dat, zeg ? Een spreeuw. Och, hij is ziek, hè ?"
„Hij is niet ziek ", zei ik nijdig. „Hij gaat dood. — Hou de jongens binnen ". Ik was boos
omdat ze zoo'n herrie maakte, omdat ze zoo meewarig deed en omdat ze de spreeuw
opmerkte überhaupt. Toen ze later buiten kwam met een schoteltje geweekte broodkorstjes, was ik even ontroerd, omdat ze in ieder geval aan het beest had gedacht — een
uur lang nog wel — maar toch ook geërgerd om de burgerlijke manier waarop haar gedachten met deze spreeuw omsprongen. Lieve hemel, een stervend dier en een schotel
brood met melk.
„Doe niet zoo dom, Anna", zei ik vinnig, „je ziet toch wel dat het beest dood gaat ?
Het verband snapte ze niet en wanneer ik het haar al had willen verklaren, dan zou ik
het nog niet hebben gekund. Een beetje schichtig — er was iets vermakelijks in — strooide
ze dan toch het geweekte brood, veegde haar vingers droog aan haar schort en wendde
zich alsof er niets was 'gebeurd, verzoenend tot mij : „En, gààt het, jongen ?"
„Zeur niet, jij."
Ze lachte, vertrouwelijk en vergoelijkend. En met een zoen : „Grom-oor !"
Grom-oor, wat een wóórd. Het verheugde me dat ze weg was en ik alleen met mijn
spreeuw en mijn planken. Het beest pikte werkelijk van het brood, ik was blij dat Anna
het niet zag. Ja, het leek soms volkomen normaal en slingerde een broodkorst heen en
weer alsof het een vette, kronkelende pier was. Maar deze opleving duurde niet lang.
Even later, alsof het plotselinge enthousiasme een vergissing geweest was, zat de vogel
weer vrijwel bewegingloos temidden van het brood, de oogen leken telkens dommelig
dicht te vallen en hij stond onzeker, wiebelend op zijn pooten. Eén poot trok hij soms
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op tegen zijn lijf. Maar het beest leefde weer op, telkens als er musschen om de broodkorsten kwamen. Dan voelde hij zich verplicht om mee te gaan doen. Tot hij dat ook

niet meer kon.
Ik was tegen het eind van den ochtend van dit schouwspel machtig onder den indruk.
Ik kon eigenlijk niet zeggen waarom. Sterven, dacht ik. Sterven zooals deze spreeuw,
dat is eigenlijk leven willen, nog willen leven. Willen zien, willen eten, willen staan. Hij
weet niets van den dood, hij merkt alleen voor hoever hij nog leven kan.
Toen ik, later, even naar boven geweest was, lag de spreeuw bij mijn terugkomst dood.
Het speet me dat het toch nog zoo onverwachts was gegaan. Ik had willen zien, hoe hij
zich neergelegd had — of dat hij gewoon omgesukkeld was. Hij lag nu, de vleugelschoudertjes wat opgetrokken, plat tegen den grond, op zijn buik. De kop lag opzij,
zoodat ook de snavel langs den grond was gestrekt. Hij glansde en fonkelde zoo mooi.
Het was of hij sliep. Hij lag in dezelfde houding als 's nachts onze Floor. Ik geloofde toch
wel, dat hij omgesukkeld was, dat hij tenslotte nergens meer op reageeren kon en de
aantrekkingskracht van de aarde het deed. Hij vleide zich dus niet vermoeid tegen den
grond, maar de aarde trok hèm aan haar hart.
Ik overwoog wat er gedaan moest worden. Hij lag daar wel mooi, maar dat zou niet lang
duren. Voor de vuilnisbak was hij te goed. Onder de aarde dus. En niet in een sigarenkistje. Wanneer de pieren zijn lichaam toch moesten doorkruisen — en waarom niet —
dan maar zonder sentimenteele belemmeringen.
Ik groef een kuil in de mooie, rulle aarde van de aankomende border, schoof de spreeuw
zooals hij lag op mijn spa en legde hem, stijf reeds, in het kuiltje. Ik griezelde even, toen
ik een pier zich door de aarde zag boren. Maar toen ik den vogel netjes toegedekt had,
liet de gedachte aan het gedierte, dat binnenkort zijn skelet zuiveren zou, me koud. Zelfs
gaf deze gedachte mij een gevoel van voldoening.
Ook het kastje was nu klaar. En ook dat voldeed. Alle ervaringen van dezen morgen
hadden me in een prettige stemming gebracht. Ik voelde me sterk. Ik maakte het plan,
om den eersten dag van mijn volgende herfstvacantie — die bij mij het heele jaar door,
wekelijks terugkomt tegenwoordig — naar den Haag te reizen. Naar den minister om
hem de huid vol te schelden. Daar had ik een paar rijksdaalders voor over. En wanneer
hij zeggen zou : „Meneer, stelt U dat nu allemaal eens op schrift ", dan zou ik zeggen
„Nee meneer ", hem bij zijn baard grijpen en zeggen hoe ik over hem dacht.
„Anna, Floor", riep ik. En toen ze kwamen toonde ik met achtelooze trots, en zonder
boos te worden om Anna's klacht dat we „allang eten moesten ", hun de kast. „Hij is
klaar, hij moet alleen nog uitgeborsteld worden ". Floor had er niet veel benul van, maar
Anna zei : „Nou, hij is keurig hoor ". Daarna merkte ze, en ik had daar schik in, dat
de spreeuw verdwenen was. „Is ie weggevlogen ?"
„Hoe kom je daar bij. Hij is dood en begraven. Onder de groene zoden. De pijp uit ".
En ik noemde opgewekt alle uitdrukkingen voor dood-gaan die ik kende. Ze vond het
erg oneerbiedig, al was het maar een spreeuw. Met moeite hield ze haar klaaglied binnen,
merkte ik, en verre voelde ik me boven haar verheven.
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Toen we aan tafel zaten, kwam er, alsof het zoo zijn moest, bericht, dat tante Pietje heel
naar was. Frappant is dat, dacht ik, vanmorgen de spreeuw en vanmiddag tante Pietje.
Ik bleef kalm.
Anna was direct heel bedrijvig. In een ommezien had ze de kinderen ergens ondergebracht.
„Hoe gaan we ?", vroeg ze.
„Nou, met de tram maar, vind je niet?"
Onderweg zwegen we, Anna bedrukt, ik onbewogen. Eenmaal vroeg ze : „Waarom ben
je vanmorgen ook niet gaan hooren ?"
In een vriendelijk, bijna teeder „hm V" verborg ik mijn spot om dat „ook". Overigens
had ze het niet als een vraag bedoeld, ze kwam er tenminste niet op terug.
Het bleek dat tante Pietje al overleden was. We zagen het aan de neergeslagen oogen
van tante Marie die ons opendeed en er verbazend slecht uitzag. De ziel had zich kranig
gehouden al deze maanden. Altijd bij kinderen geweest, een rustig leventje gehad, en
nu dit......
Toen ik naarbinnen schoof, bleven de twee vrouwen achter. Tante Marie huilde aan Anna's
borst, wat me vrij overbodig leek.
We waren de laatsten, maar geëxcuseerd : we woonden het verst. De heele familie was
in de kleine huiskamer verzameld. In het schemerige alcoof, waarvan de deur wijd open
stond, lag tante Pietje, afgelegd en wel. Ter begroeting werd toen ik binnenkwam mijn
naam gemompeld hier en daar. Ik benijdde de anderen, die het sterfbed meegemaakt,
roode oogen en dikke kelen hadden, en tenminste zaten. De binnenkomst van Anna en
Marie, die zich allebei volkomen bij het gezelschap aansloten, vergoedde echter veel.
Ongemerkt liet ik me neervallen op een stoel, dicht bij het raam.
Er werd nu wat gepraat gelukkig. Het ging over de doode, over haar laatste uren, die
rustig waren geweest. Zacht en kalm, bijna ongemerkt was ze heengegaan, hetgeen vanzelf
sprak volgens mij, daar ze aan een verkalking geleden had, die haar van tijd tot tijd stille
beroertes met een rustig verloop had bezorgd, welke toch, langzamerhand, haar denkvermogen en haar levenskracht hadden verlamd. Maar hier werd dit kalme heengaan,
al zat men even met haar zwijgzaamheid, ook op het uitlokkend woord van den dominee,
hier werd dit kalme heengaan aan haar Heer-en-Heiland toegeschreven. Zoo werd het
ook in de advertentie vermeld, door mijn nicht Frida, bedrijvig en zakelijk als steeds,
inmiddels opgesteld.
De stemming werd trouwens langzamerhand ongedwongener. Juffrouw Lugt, een oude
vriendin van de generatie der tantes, die hoewel met betraande oogen, tesamen met
nicht Frida het zakelijke element vertegenwoordigde en rondging met opgestroopte
mouwen — ze was verpleegster geweest, verhuurde thans kamers en zij was het die tante
afgelegd had, trouwens, ze was er altijd bij wanneer er een sterfgeval was — Juffrouw
Lugt zorgde voor koffie. In mijn verwarring toen ze me vroeg, of ik een kopje lustte,
bedankte ik, wat me op hetzelfde moment buitengewoon speet.
Er werd gebeld en even later kwam er een lange, keurige heer in het zwart binnen,
die op discreten toon en met een lichte buiging van zijn elegant lichaam de familie en bloc
condoleerde. Daarna onderhield hij zich levendig en opgewekt, hoewel gedempt, met
nicht Frida. Samen zaten ze aan de ronde tafel met het rood pluche kleed, de anderen
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waren nu eigenlijk uitgeschakeld, maar juffrouw Lugt met haar koffie onderhield het contact.
Naast mij zat oom Nol, die verbazend veel op tante Pietje leek. Hij had een glanzend
kaal hoofd, met een krans krullend grijs haar, een forsche maar korte wipneus en ronde
wangen met een klein plekje frisch-roode aartjes. Hij snoof voortdurend hevig door zijn
neus en ging af en toe met een ruk recht-op zitten om naar buiten te kijken, waar de
lucht van een ongemeen blauw was. Soms sprak hij tegen mij, luider dan de anderen
durfden, en met het forsch platte accent dat hem eigen was, een kort zinnetje : „Nog
gauw gegaon". — „We waore d'r om twaolf uur. Maor we hebben niet veul meer an
d'r gehad ". Benevens de informaties over mijn werk en onze jongste. Plotseling haalde
hij zijn sigarenkoker tevoorschijn, klapte hem open, keek even en vroeg : „Rooken ?"
In dezelfde verwarring als bij de koffie zei ik : „Graag ". Maar beschaamd moffelde ik
de sigaar weg achter mijn lefdoekje en ik mompelde : „Nu niet hè ?"
„Nee, nee-nee", zei oom Nol, „maar ik stap op. Ik kèn niet zoo lang zitten. En dan
zonder róóken !" Hij glimlachte hartelijk en stond op. „Marie, hou je taai, meid ". En
even kijkend om de hoek van het alcoof : „Ze legt er mooi bij ". Met een zucht door
zijn neus : „ Ja !"
In de gang hoorde ik hem zijn sigaar aansteken. De geur kwam fijntjes naar binnen. Ik
voelde een grenzelooze sympathie voor mijn oom Nol.

Het sterfgeval verstoorde toch de dagelijksche orde. Ik werd alleen naar huis gestuurd.
Anna zou blijven slapen. Waarom zij nu juist, was mij niet duidelijk, maar enfin.
Ik zorgde voor brood, voordat ik de kinderen ging halen en voorzag dat het verbazend
ongezellig zou worden aan tafel, zoo zonder Anna. Het was de eerste keer sinds jaren.
Dan ging ik naar den overkant. Mevrouw de Wetering zag me het hekje opendoen en
ze was al aan den voordeur, voor ik gebeld had, haar gezicht een en al vraag. Ik antwoordde, nog voordat ze haar mond geopend had : „Ja — tante Pietje was al overleden
toen we kwamen. 't Is nog gauw gegaan ". En vlug erover heen : „Heeft u geen last gehad
met de kinderen ?"
„o nee, ze zijn zóó schattig geweest ". Juist, en vóórdat ik reageeren kon op haar alsnog
ter condoleantie toegestoken hand, stormden ze de gang in. Floor tegen me op. „Vader,
we hebben zoo fijn gespeeld ". Mimi, die niet bij me kon zeurde : „Pappie, pappie ". Toen
ik haar ophief kreeg ik een innige omhelzing. Over mammie werd nog niet gesproken.
Floor ratelde door over de geneugten van dien middag.
Mevrouw de Wetering lieten we gedesillusionneerd achter. Maar Anna zou haar wel
schadeloos stellen.
Ik deed levendig. Vooral om Mimi, die natuurlijk verwachtte mammie terug te hebben.
Alsof ze, klein als ze was, mij doorzag, praatte ze met me mee, maar tegelijkertijd in
háár lijn : „Mammie ook thuis, hè pappie ?" Met de ontelbare malen herhaalde en beaamde belofte, dat mammie komen zou nadat Mimi geslapen had, kreeg ik één boterham
minder dan anders naar binnen. Met hetzelfde geduld, met wegcijfering van eigen persoonlijkheid en ouderschap kreeg ik haar in bed bovendien. Maar dan kwam de teleurgestelde
en teleurstellende uitbarsting. Een huilbui van verdriet en woede van je welste. Ik wist
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haar te sussen tenslotte en ze sliep, een half uur later, van vermoeidheid.
Floor gedroeg zich mannelijk. Eenvoudig had ik hem aan tafel verklaard, dat tante Pietje
gestorven was, dat tante Marie verdrietig was, en dat moeder daarom bij haar bleef.
Hij had gevraagd of tante dan nou in den hemel was en hij had verder met me meegeleefd
in mijn strijd met de kleine. Rustig had hij zich uitgekleed en hij wachtte op me met
de handen onder zijn hoofd. „Vader ", zei hij nog eens, toen ik hem toedekken kwam,
„tante Pietje, hè...... die is nou in den hemel ". — „ja jongen ". En ik dekte hem toe,
na zijn forsche omhelzing. Hij draaide zich op zijn buik, het gezicht naar den muur en
met een lange, rustige zucht.
Mijn zoon, dacht ik, mijn geweldige zoon.
De avond was doelloos en lang. Ik was de eenzaamheid niet meer gewoon. Wanneer ik
las, verstoorde de volkomen stilte waarin het tikken van de klok telkens hoorbaar werd,
mijn aandacht. ik zette de radio aan : een Branden bu rgsch Concert verdeelde rythmisch
de stilte, hard en koel. Af. Vroeg vluchtte ik naar bed. Maar mijn lichaam en mijn oogleden wilden zich niet ontspannen. Ik strekte mijn arm over Anna's bed. Maar ik trok
hem terug, beschaamd over het pathetische van dit gebaar.
Dan kwam het beeld van tante Pietje op haar doodsbed terug.

Ik stond in de huiskamer, waarin ik nu geen menschen zag, op den rand van het grijs
en rood gestreepte karpet — deze stand herinnerde ik me zeer fel — en ik wierp een
blik op de doode. Kort ; maar alle bijzonderheden hadden zich onvergetelijk in mijn geheugen gegrift. Dat bleek nu.
Schuin over het bed viel een zwarte schaduw, want het bed stond met hoofd- en
voeteneind tusschen de twee muren, het hoofdeind tegen den achterwand. Over het
kussen lag een koel licht. Tante Pietje's hoofd was bleeker dan ik het ooit had gezien.
Het stak vaal af tegen het blinkend witte, opgerolde servet, dat de breede en vleezige,
met gekrulde haartjes bezette kin tegenhield. Door de dunne, grauwe hoofdharen blonk
de huid. In de wangen, rood en met aartjes als bij oom Nol, was geen rood meer en
de oogkassen, die altijd diep waren geweest, waren nu, met de gesloten oogen, zwart
en leeg. Toch leek zich, achter deze gesloten oogen, een geheimzinnig leven samengetrokken te hebben.
Ik kon mij, in de nachtelijke eenzaamheid, tegen den angstwekkenden aanblik van de
gestorvene niet verweren. Mijn knieën en lendenen trilden en verloren den grond van
het bed. 1k had een zwevend, dan weer schokkend gevoel in mijn ingewanden. 1k keerde
mij om en ademde diep — maar ik stond op dezelfde plaats en zag tante Pietje. Ik
wendde mijn oogen af en was in de huiskamer als vroeger. Vinnig tikte het klokje. De
geuren van thee en waxine en gedoofde kolen. in de hooge Biedermeyer-stoel als een
troon zit mijn grootmoeder, zwart tegen het roode trijp, streng en voornaam, hoewel
hijgend met korte ademstootjes. Aan den anderen kant van de tafel zit tante Agnes,
stil, met hooge schouders en met een smal glimlachje naar de druktemakers. Ze slikt
een droog kuchje weg.
Nu ik tante Agnes terugzie, zoo alsof ze een lichamelijk leed verbergt en alsof haar lach
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niet vol en hartelijk doorbreken kan, ontroert ze mij tot tranen toe. Ze wellen brandend In
m i j n oogen — in een verlangen naar tante Agnes waarvan i k n iet weet of het zoet of bitter is.
Maar Tante Pietje is er ook. Ze is forsch en gezond, ze bakt koeken en ze zet het eten
op tafel. Mijn grootmoeder eet steunend en met een geweldig malen van haar tandelooze
kaken.De schalen worden haar aangegeven en zij schept het eten op. Wanneer er gegeten
is, vlug en veel door tante Pietje, langzaam, voorzichtig en weinig door tante Agnes,
verheft mijn grootmoeder zich en neemt zelf het boek en haar bril. Ze leest met een
wonderlijke, loeiende dreun en bij de overvloedige pauzes haalt ze met veel beweging
haar adem op. De tantes zitten er als kinderen bij.
Wanneer mijn grootmoeder sterft is het in een laatste groote benauwdheid. Ze neemt
van alle kinderen en kleinkinderen een voor een afscheid, alsof ze op het punt staat
een groote reis te ondernemen — waarvan ze zelf ook wel overtuigd is. Later zie ik haar
terug op haar doodsbed in het alcoof. De huid van haar gezicht is strakker geworden,
de voorname lijnen drukken een ernst uit, waarop zij zich tijdens haar leven reeds had
bezonnen, naar het lijkt.
Tante Agnes sterft weinig later. In haar laatste dagen glimlacht en ademt ze vrijer dan
ze ooit heeft gedaan. Stervend, zoo hoor ik vertellen, prevelt ze een formule waarin
de naam Jezus voorkomt. Er is een voorzichtige, vragende trek om haar mond, wanneer
ik haar zie op haar doodsbed.
Tante Pietje — leefde nog vijftien jaren. Ze zit in grootmoeders stoel, alsof ze er eigenlijk
niet hoort. Ze is er te gezond, te blozend en te lachend voor. Vijftien jaar later zit ze
er nog, blozend, maar de dokter zegt dat het niet goed is ; lachend, maar ze weet niet
waarom. Wanneer tante Marie de boterham klaar gemaakt heeft, grijpt haar volle hand
in de botervloot. Ze kan niet meer opstaan en ze wordt gedragen in bed.
Ik zie haar dood in het alcoof, alsof het haar bestemming was. En ze leeft een leven, dat
geheimzinnig is, maar werkelijker dan haar leven. In de stilte lokt en dringt het mij, maar
ik ben bang. Ik ben bang voor de stilte in het alcoof, voor tante Pietje's doode, levende
gezicht. Met een ruk zit ik rechtop in bed. Mijn hoofd is bezweet en in mijn ooren dringt
het dreunen van mijn eigen hart. Tante Pietje's gezicht is verdwenen, maar de angst
is gebleven. Ik ben bang voor de duisternis achter me, ik durf niet te gaan liggen, ik
durf geen geluid en geen beweging te maken. Ik span al mijn spieren en knijp stijf mijn
oogen dicht, ik wil denken — en bidden. Ik denk, zooals toen ik klein was, en
leeuwen en tijgers mij bedreigden, een woord : God.
Wanneer ik mijn oogen open, zijn de duisternis en de stilte minder beklemmend. Ik
ben er nu aan gewend, zwak dringt een regelmatig geluid tot me door. Het doet mijn
adem stokken, maar dan heb ik het herkend : het is de adem van den jongen, die in
de andere kamer slaapt. Ik snik en ik juich en ben al mijn bed uit. Ik vergeet dat
hij slaapt en omklem met mijn handen zijn schouders. „Floor", fluister ik dicht bij zijn
gezicht, „jongen ". Hij kreunt wat, en wanneer ik hem tegen me aandruk, wordt hij
even wakker. „Vader ", zegt hij slaperig, en hij laat zich meenemen met zijn armen gekl emd om mijn hals.
Wanneer zijn warme lijfje dicht tegen me aanligt en ik neerzink in een heerlijke rust,
doe ik allerlei plechtige beloften. Vaag, want ik ben moe en slaperig.
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J. VAN HATTUM

DE MAAN
(Fragment uit : „En ik diende...... ")
Vergeef de maan, de rust'ge Hemelmaan,
dat zij niet, als de zon, kan op- en ondergaan
in al haar volheid, maar de tijd in halten
verdeelt en onderdeelt, naar schijngestalten
op gouden horens van een heil'ge stier
spietst zij de tijd
het edelste kwartier
en beurt de wol kenf larden trots te voor,
de mantelslierten van een toreador
zo stout geen tocht — en waar geliefden gaan
is dit genoeg, deêz phase van de maan.
Zij wast en groeit tot een bleek-zilv'ren bol ;
lichtsluiers dromen neer ; het dal stroomt vol
de bos-tra, waar de schalkse ritseldieren
het vollemaanfeest op de mossen vieren,
kraakt van een tred : geliefden zitten neder;
daar juicht een stem, die is asgrauw van veder:
het bos, het luisterbos, krijgt duizend oren
de nachtwind sluipt in 't spelende begin
en luistert mee en houdt de adem i n ..... .
want dit is 't oudst en tederste verhaal
de zoete sproke van de nachtegaal.
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Dan neemt zij af en buigt de horens om
of schijnt er rustend in befloerste kom
der kroonjuwelen zuiverst diadeem,
een dolend blad der gouden chrysantheem,
een hemelsieraad en geliefden gaan :
dit is genoeg, deêz phase van de maan......
En zo verloopt die hoorn — het laatst kwartier —
het duister toegenijgd sluipt het licht-schuwst dier
en overvalt en pleegt de donk're moord
de oude bomen hebben het gehoord
en strekken hulpeloos het duister in
hun bange takken in een vraagbegin,
'n zich -afpijnigen, waarom dit gaat,
dit lage sluipen en dit triest verraad,
die overval, op wat zo argloos sliep
en opsprong en in angst getuigen riep
en hulp
en kreten vulden 't dal ;
en stom van schrik zweeg er de waterval,
't geruis hield in der zwaar beloof-de bomen
bij don k're maan was er de Dood gekomen,
de sluipende en sloeg zijn wrede slag
en veder vond en haar, de jonge dag,
van wat er bloedde was een spoor gebleven
dan vroeg de dag de zin van Dood en Leven.

371

THEO VAN BAAREN

WIJ ALLEN HOPEN NOG

Wij allen hopen nog : misschien zal 't morgen zijn,
zoals een kind steeds denkt : nog zoveel nachten slapen,
dan is het Sinterklaas of mag ik eieren rapen,
of wordt ik twalef jaar en ben niet langer klein.
Maar eiken avond weer gaan wij ontmoedigd slapen
en hebben weer geleerd, dat dromen dromen zijn,
maar in de slaap opnieuw verrukt ons beeld en schijn
en lokt ons willoos mee naar glansomgioeide kapen.
Een afgevallen blad op windbewogen stroom,
of heen en weer gedreven op de najaarswind,
of in een stad verdwaald een schuchter buitenkind ......
zo drijft het leven ons en niemand weet waarheen,
verdwaald in een woestijn, vergeten en alleen,
schrijdt God slechts ver en vaag soms door een bange droom.
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G. STUIVELING

KARAKTER EN PEIL VAN HET
HEDENDAAGSE PROZA

Wie de vraag wil beantwoorden, hoe naar zijn mening het karakter en de
stand is van het creatief proza in Nederland, stuit op twee moeilijkheden,
welke mi. te weinig als zodanig zijn erkend. Allereerst deze, dat het zo
min verantwoord is slechts rekening te houden met het gemiddelde peil,
als uitsluitend met het peil der weinige zéér begaafden. De Vlaamse poëzie
van het begin der negentiende eeuw beleefde stellig geen bloeitijd, terwijl
toch Gezelle alléén genoeg poëzie heeft geschreven om geheel een periode
goed te maken. De uitzonderingen bevestigen misschien de regel wel, maar
men behoeft daarom nog niet de uitzonderingen als regel te beschouwen.
De tweede moeilijkheid is, dat wij ons zelden bewust zijn, hoe gecompliceerd en gedifferentieerd het proza is. Werktuigelijk stellen wij aan het
éne werk andere eisen dan aan het andere; zoals trouwens ook de ene
auteur schrijft met -- zij het onderbewust -- geheel andere bedoelingen
dan zijn collega. Zijn collega ? Nauwelijks in hoger mate dan toch, dan
Rembrandt collega is van de man, die voor zes gulden vijfenzeventig twee
echte olieverfschilderijen levert, in zwaar vergulde lijst. Te weinig houden
wij vast aan het onderscheid tussen lectuur en literatuur, te weinig ook
aan het onderscheid tussen de verhalende, de gestalte-scheppende en de
taal-scheppende literator. Deze drie typen van prozaïsten mogen wellicht
in steriele zuiverheid onbestaanbaar wezen, er is niet te twijfelen aan het
feit, dat zij, hoe onzuiver dan ook, duidelijk van elkaar verschillen. Niet
enkel A. M. de jong en Fabricius, doch ook Louis Couperus draagt het
kenmerk van de verteller ; Van Schendel, Walschap, Vestdijk en Nine van
der Schaaf, hoe tegengesteld ook onderling, bouwen karakters op temidden
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van bepaalde omstandigheden : niet het avontuur maar de mens blijkt het
enig wezenlijke ; het derde type omvat gelijkelijk Lodewijk van Deyssel
en Bordewi j k, aangezien van hen beiden zoals ook van vele anderen gelden
kan, dat hun taal geen dienende maar een heersende functie vervult, in
zekere zin zelfs doel op zichzelf is.
Naar het mij voorkomt, moet de ideale roman de eigenschappen van al
deze drie typen in zeer hoge mate en in onderlinge harmonie bezitten :
het „verhaal" is niet zo volkomen bijzaak als de woordkunstenaars beweren,
de stijl niet een zo ondergeschikte factor als blijkens hun proza onze vertellers wel menen. In de ideale roman vormen verhaal en karakter een
voortdurend wisselspel, terwijl de taal de taak van het suggestieve aanduiden en verbeelden verricht, zonder de aandacht af te leiden naar de
taalkundige hoogstandjes en reuzenzwaaien van den schrijver. Ik wens
geen kans voor misverstand te laten bestaan, als zou deze opvatting een
ongemotiveerde voorkeur in houden voor een werkelijk verhaal, voor
normale karakters, voor onpersoonlijk taalgebruik. Onder „verhaal" versta
ik enkel een zekere afwisseling van gebeurtenissen, die evenzeer reëel als
fantastisch kunnen zijn, evenzeer in ruimte en tijd als in droom en verbeelding kunnen plaats grijpen. En ieder karakter, ook het ziekelijke, het
grillige, het sadistische aanvaard ik, zodra de schrijver het aanvaardbaar
máákt. Tenslotte : de aan de stijl te stellen eisen betekenen niet anders,
dan dat ik het onduldbaar acht, wanneer uit de bladspiegel opdoemt het
gelaat des auteurs met de behaagzieke vraag : „Heb ik dat niet móói gezegd ?"
Want niet de mooiheid, maar de adaequaatheid van de taalmiddelen is het
enig artistiek wezenlijke.
Meet ik aan deze normen de stand van het huidige proza, dan vind ik geen
enkel meesterwerk, dat in alle opzichten de toets doorstaat. Onze on bestreden grootste prozaïst, Van Schendel, verenigt een volmaakte kunst
van gestalten-schepping met een indrukwekkende — toch somtijds wat
armelijke — taalbeheersing, en een niet steeds toereikende kracht van
verhalen. Als drie-eenheid is „Het Fregatschip" zijn beste boek, maar de
volmaakte twee-eenheid van „De rijke Man" stijgt hier voor mijn gevoel
nog boven uit. Ondanks het tekort. Bijna hetzelfde kan men zeggen van
Nine van der Schaaf, de ergst onderschatte van de levende prozaïsten en
toch één der gaafste en meest Hollandse talenten. Volkomen andersgeaard,
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met zijn borende dieptepsychologie en zijn ontstellende jeugdcomplexen,
mist ook Vestdijk nog te vaak het evenwicht van gestalte, verhaal en stijl.
Zijn groter werk hindert dikwijls door de onbelangrijkheid van de „held",
naast de belangrijkheid van de op hem verrichte psycho-analyse ; voor mij
ligt Vestd ij ks hoogtepunt tot n u toe i n zijn novellen.
Het heeft geen zin de zeer lange reeks van schrijvers op deze wijze na te
gaan : het algemene feit bestaat, dat sinds de oorlog in elk der drie genres
belangwekkende publicaties zijn verschenen ; belangwekkender dan men
zou opmaken, als men de beoordelingen las, die de dogmatici van het éne
genre uitspreken over de beoefenaars van het andere ; doch minder belangrijk, dan de genre-genoten van elkander menen. De weg naar de synthese,
de opgang naar de gave veelzijdige roman, kan niet worden geforceerd.
Wij kunnen enkel hopen, dat iemand hem plotseling ontdekken zal.
De wending, die er de laatste jaren vrij duidelijk te constateren valt, de
wending naar een nieuwe romantiek, geeft niet de minste garantie voor
een nieuwe bloei. Misschien integendeel. Wie de oorzaken nagaat, die het
verschijnsel van de Romantiek bepaalden en bepalen, ziet eerder angst dan
kracht, eerder vlucht dan strijd. De aandacht voor waarden van het verleden
kan een verdieping betekenen, doch ook een bedwelming. Niet anders is
het gesteld met de Nieuwe Zakelijkheid : de nuchterheid tegenover de
dingen en tegenover de woorden kan leiden tot een simpele volkomenheid,
maar ook tot volkomen simpelheid. Al deze onderscheidingen, hoe onmisbaar
ook voor de literair-historicus, die zijn onbegrensde stof slechts overzien
kan indien hij het „verdeel en heers" weet toe te passen, raken tenslotte
nimmer de wezenlijke waarden van de kunst, het zij dan poëzie of proza.
Trouwens : van „stromingen" zal ook de literair-historicus nauwelijks
kunnen spreken bij de zeer geleidelijke veranderingen, die de literatuur
der laatste jaren te zien geeft. Woordvoerders, die een richting inleiden
en verdedigen, zoals Potgieter het de Historische roman, Van Deyssel het
de Naturalistische deed, ontbreken volstrekt ; er heerst, ondanks de
mateloze productie, een zekere stilte. Is het de stilte vóór of na de storm ?
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JAN H. EEKHOUT

VLAAMSCHE KRONIEK
Ongetwijfeld overtreft dit jaar het aantal geslaagde Vlaamsche romans het aantal geslaagde
Nederlandsche.
De Vlaamsche auteur van vandaag toont zich een idealist, streeft hardnekkig het doel
na, de literatuur van zijn land niet alleen te vernieuwen, maar bovendien breed-nationaal
groot te doen zijn in het Europeesch bestel.
Van een dergelijk idealisme is in Nederland geen sprake.
Nederland produceert jaarlijks zijn verbijsterende hoeveelheid romans puur omdat er
zooveel uitgevers zijn. Het is als het ware de Nederlandsche uitgever die de Nederlandsche
literatuur wrocht — met als resultaat eenige duizenden bedrukte paginaas, welke onze
letterkunde niet in het geringste verrijken.
We zijn vergeven van schrijvers ; we zijn arm aan waarachtige kunstenaars.
Daarom benijd ik Vlaanderen, dat o.a. een Walschap bezit, een Demedts, een Ridwit,
een René Berghen, een Fonteyne op wier werk ik ditmaal de aandacht vestigen wil.
Gerard Walschap handhaaftzich met den roman „Een mensch van goeden
w i I" (Nijgh & Van Ditmar, R'dam) aan de spits der Vlaamsche jongeren, spijts het feit,
dat dit boek in bepaald opzicht geen stijging beduidt na „Celibaat ", minder onmiddellijk
in-dringend, minder verbeten tragisch als het is dan het laatstgenoemd verhaal. Hier tegenover evenwel bloeit het meer, won de klank van het Walschapsche proza aan sonoriteit.
Bleek het „Heerken" uit „Celibaat" een uitgesproken psychopaat, Thijs, Walschaps nieuwste creatie, is louter een goed mensch, en psychopaat, zoo men wil, mogelijk slechts in
dien zin : dat hij al te goed is.
Thijs Glorieus heeft veel gemeen met Charlie Chaplin. Evenals Charlie beoogt Thijs slechts
het goede in zijn zeer simplistisch levensgeloof, en evenals Charlie is hij gedoemd terwille
van zijn goedheid te lijden. Thijs oogst mislukking op mislukking en droomt deze om tot
geluk. Hij is de man van het recht en van de grootmoedigheid. Hij is uiterst logisch, het
axioma geldt hem een heilige waarheid, die geenerlei torn i ng toelaat. Hij is geenszins
tragisch (zelfs niet „zielig" gelijk Charlie bijtijden), juist doordien hij het leven meent te
omvamen. Waar hij fouteert geschiedt dit teneinde de fout te herstellen. De wereld is
uiteindelijk volmaakt, moèt immers volmaakt zijn !
Thijs bemint Rosa, de jongste dochter van een boerenhof, en Rosa bemint Thijs. Doch
Thijs heeft Rosa's moeder op haar sterfbed gul beloofd haar andere dochter, Rosa's onnoo376

zele stiefzuster, in bescherming te zullen nemen. Zulk een belofte telt Thijs, op dit tijdstip
een kind nog, voor een eed.
Een eed is een eed en als zoodanig ondelgbaar. Coletta staat tusschen Thijs en Rosa en dreigt
duidelijk Thijs voor Rosa onbereikbaar te maken. Onderwijl Thijs bij het leger dient, vol
bekommering omtrent Let, huwt Rosa, vrijwel uit baloorigheid, met een schoolmeester.
Deze, de klas rijkelijk zat, werpt zich, na den sch iel i j ken dood van den boer, op het hofbed rijf.
Thijs keert terug uit den dienst en Rosa wenscht hem op den hof vanwege zijn kennis
der boerendoening. En dan omvlindert zij hem van her, doet hem beklag inzake haar slecht
huwelijk, valt schel tegen hem uit, dat hij niemendal om haar maalt : — Zij moest Let
heeten, hé Thijs ?
Let wordt Rosa een hindernis. Zij kwelt haar zuster, zij legt het er op aan Let van den hof
vandaan te krijgen. Eens slaat zij de weerlooze Let zelfs. Thijs ontdekt het en luttel nadien
betuigt hij Rosa, met Let te zullen trouwen. Rosa is radeloos, wringt naar een uitweg.
Een avond knalt zij haar man neer met een tweeloop. Dienzelfden nacht baart Rosa. Men
voert haar naar het hospitaal.
Het is Thijs die de leiding heeft op den hof, de heeren van het parket nauwkeurig in- licht,
simpel wijl het recht zijn beloop moet hebben.
Zijn bekentenissen worden ruchtbaar op het dorp. Men verstaat zulk soort biechten niet
wel, ook al volgt voor Rosa vrijspraak. Men redeneert : indien het aan Thijs Glorieus gelegen had, zou Rosa veroordeeld zijn geworden. Zoodoende komt een lafaard gelijk Thijs
de geduchte rammeling toe welke hij op zekeren dag op een eenzame baan te doorstaan
heeft. Niemand is de dader, maar het slachtoffer wordt halfdood huiswaarts gedragen.
Wanneer Thijs genezen is, trouwt hij met Let, en Rosa, rouwmoedig, wenscht het paar
chance.
Thijs trekt naar de stad en wordt winkelier. De zaken leveren amper genoeg om den buik
te vullen. Doch hij is een taai kamper.
Let wordt moeder.
Hij zal ervoor zorgen, Let, dat alles in 't betere verkeert. Hij zal een bakkerij beginnen,
koester nog even geduld, Let.
Hij bouwt een oven en bakt boter- en krentenkoeken, en brood. Er verschijnen bijkans
geen koopers. Daarom probeert hij iets anders, wordt voorts verkooper van melk. Het gaat
mis met de melk en hij vangt een handel in oude flesschen aan. Hij lijdt armoe.
Nonkel Dolf verschijnt, de avonturier. Nonkel Dolf valt Let lastig (met een onnoozele
behoeft men weinig omslag). Thijs raakt slaags met Nonkel Dolf, wurgt hem welhaast.
Hij bevat Let's „ontrouw" : niet zij staat schuldig. Maar waar Let gelijk een kind is, zal
Thijs haar beleeren ; diep zal hij haar in- prenten „hoe gruwelijk haar misstap is". Hij
gebaart zich streng, zendt haar de deur uit, want aan het recht moet voldaan worden
(en hij meent : na een half uurtje dolens door de straten, zal zij weerom opdagen). De les
van Thijs faalt. Let vergeeft zich.
Wanneer Rosa het bericht ontvangt van Let's dood, spoedt zij zich naar Thijs. Zij comedieert
niet langer hysterisch. Thijs' verslagenheid pakt haar. Deemoedig aanvaardt zij den terugtocht.
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Thijs zet zijn flesschencommercie voort, en dit thans opeens met een ongedacht succes.
Binnen het bestek van enkele jaren weet hij de zaken aanmerkelijk uit te breiden. Hij wordt
een persoon van welstand. Zijn kinderen groeien kloek op.
Allengs verlangt Thijs naar de streek van zijn geboorte, reist erheen, laat zich erneer.
De verstilde Rosa wordt zijn vrouw. Het dorp eert Thijs Glorieus. Glorieus sterft Thijs
bij een poging een oude vrouw te redden uit een brandend huis.
Uit de hierboven weergegeven inhoud van „Een mensch van goeden wil" blijkt, dat Wal
zich er niet voor heeft geschroomd een paar feuilletonistische effecten te bezigen -schap
de moord door Rosa, Thijs' uiteinde.
Deze effecten vormen de ernstige zwakheden van den roman. Hij heeft met Rosa geen
weg geweten, hij forceerde Thijs' dood waar het zuiverder ware geweest het leven van
Thijs rustig te laten uitvloeien aan Rosa's zijde.
Psychologisch echter raakte Walschap de Thijs-gestalte uitmuntend, wist hij ons te suggereeren volledig te gelooven aan en in zijn held. Achter Thijs gaan de overige figuren feitelijk
teloor, ze zijn heel vaag gebleven, slechts áángestipt. Zoo schijnt mij Rosa niet meer dan een
„bewering" van Walschap.
Een der belangrijkste prille prosateurs in Vlaanderen is René Berghen.
R e n é B e r g h e n debuteert met den kleinen, eenigermate Mauriac'sch-psychologischen
roman „Het jeugdavontuur van Leo Furkins" (Nijgh &Van Ditmar, R'dam).
Ik noemde Mauriac.
Er zou m.i. op dit oogenblik een interessante studie te schrijven zijn over Mauriac's psychologischen invloed op het roman-oeuvre der Vlaamsche jongeren (hoezeer aan Mauriac
gebonden is bijv. Walschap in „Celibaat" ; het „Heerken" uit „Celibaat" en Jean Péloueyre
uit „Le baiser au lepreux" zijn onmiskenbaar tweelingbroeders).
Als psycho- patholoog legt Berghen het nauwlijks af tegen Walschap. Scherpzinnig ontleedt
Berghen de verdokenste roerselen der menschel i j ke ziel ; nochtans is hij niet zoo analytisch bezeten als Walschap. Zijn proza bestaat niet uit navrante notities, hij schrijft
meermaals sterke, gedragen volzinnen. Verder is hij fijn-zinniger dan Walschap, ik zou
bijna zeggen : meer dichter (niet zonder raffinement).
„Het jeugdavontuur van Leo Furkins" is in kern een a-moreel boek. Furkins openbaart
zijn vriend een periode van zijn leven : zijn liefde voor de vrouw Maria Leroux (maar kan
iemand als Furkins werkelijk liefhebben ?), zijn koelbloedige, listig u itgewi kte moord op
zijn vader.
Meer behoef ik over den inhoud niet te vermelden. Maar hoè men over dezen denken
moge : met een schier ontstellende knapheid heeft Berghen Furkins' relaas neergeschreven.
We weten thans wat zijn zeldzaam talent vermag. Enkel kunnen wij het betreuren, dat hij
dit talent niet besteedde aan een minder sadistische gedaante (waarmede ik niet zeg, dat
een dergelijke uitbeelding totaal van onnut zou zijn). Een vergelijking van Furkins met het
„Heerken" van Walschap als mènsch, algemeen-menschel i j ken mensch, valt klaar uit in
het voordeel van Walschap's celibatair. Het kan dus nog anders, waardevoller ten aanzien
van het leven, dan Berghen het ditmaal volbracht.
Een andere debutant van beteekenis is F. N. F o n t e y n e, van wiens hand een roman
„P e n s i o n V i v è s" verscheen (Van Kampen & Zoon, A'dam).
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„Pension Vivès” is een wrang, hard boek.
Het komt mij voor, dat de geloovige Christenen (niet alle Christenen zijn geloovig) menigmaal te snel een afwijzende houding aannemen jegens een realisme als dat van Fonteyne.
Ik zie nl. niet in welk kwaad dit realisme zoude kunnen veroorzaken (zoolang men er geen
onmondigen mede in contact stelt). Fonteyne's arbeid bezit wel degelijk moraal al discht
de auteur ons deze niet bijwijze van lesje op. Fonteyne biedt ons een brok leven, dat wij
onmogelijk ontkennen kunnen (struisvogelpolitiek baat nooit). Wie „Pension Vivès"
leest wordt beklemmend bevangen door de wreede tragiek van sommige menschen-existenties, een tragiek, die ons allen even vlijm belangt daar wij tot de menschheid behooren.
Wie dit waarlijk doorpeinst kan dit boek voorzeker als christelijk beschouwen. Want
Fonteyne verheerlijkt de duisternis nergens. Hij legt wonden absoluut naakt. Hij wekt
ons meedoogen (al komt het woord God op geen enkele bladzijde voor). Wie als Christen
dit boek vonnist, pleegt huichelarij. Rampzaligen en hoeren zijn de gestalten van Fonteyne,
bijeenhokkend in een goor Brugsch pensionnetje. Ze zijn rijp voor Christus.
„Pension Vivès" is een uitnemend oorspronkelijk gestyleerd werkstuk en een niet te onderschatten aanwinst voor de Vlaamsche letteren.
„Landrotten" door Frans Carolina Ridwit (Wereld-Bibliotheek, A'dam) is
een roman, net even boven de middelmaat uitstijgend. Het boek is verwant aan het oeuvre
van Lode Zielens (ik denk hier aan Zielens' „Moeder, waarom leven wij ?"). Gelijk Zielens is
Ridwit een van erbarmen vervulde met de verstootenen. Vooralsnog constateerde ik een
tekort aan dramatisch vermogen bij Ridwit, voorts heeft hij een hachelijke neiging tot
wijdloopigheid. Hij zal in het vervolg meer strakte moeten betrachten.
Maar ondanks de opgesomde euvelen is „Land rotten" mij sympathiek. Het is een brok
arbeid van een beginnend, lang niet ontalentvol kunstenaar. „Streep" de hoofdpersoon,
de armen-boze Vader Monte (hij zou een gestalte uit Gorki kunnen zijn), het meisje Germaine — Ridwit gaf ze ten voeten uit.
De dichter And r é Demedts publiceert den lijvigen roman „Het leven d rijft"
(Nijgh & Van Ditmar, R'dam). Het boek bevat de levenshistorie van een zekeren
Vlaamschen dorps- dokter, Gossey geheeten.
Men kan de Gossey-gestalte van Demedts waarnemen als een verkleining, een „in-krimping"
van Antoon Coolen's Frieschen dokter uit „De drie Gebroeders ". Hetgeen Coolen tezeer
aandikt in de poging zijn lezers te overweldigen, suggereer t Demedts ons te dun. Demedts
heeft de afstand tusschen zich en zijn dokter te groot genomen (uit reactie op Coolen's
dokter ?). Er hangt een mistsluier tusschen ons en Gossey.
Demedts stelde ons dokter Gossey voor als een strijdbaar, koppig, eerlijk man. Gossey
bezoekt zijn patiënten aanvankelijk te paard (precies zooals Coolen's dokter), later per
kramakkele ford. Zijn huwelijk is niet bijster welvarend. De immer achterdochtige mevrouw
Gossey verdenkt haar man, ten onrechte, van ontrouw. Gossey kan het niet harden en
eischt van haar hun echtscheiding. Mevrouw Gossey weigert. Wel stemt zij erin toe zich
naar haar ouders te begeven. Gossey is katholiek van origine, maar er hapert iets aan zijn
katholicisme (zie zijn verhouding tot zijn vrouw). De bevolking van het dorp wendt zich
tegen hem onder aanvoering van den pastoor. Men scheldt Gossey „socialist". Gossey
verzet zich, doch is tenslotte gedoemd den strijd te verliezen. Hij verhuist naar een ander
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dorp, betrekt, boordvof illusies, een oud kasteeltje. Hij houdt van de menschen en van
zij n dokterschap. Maar hij staat op d it dorp eveneens reeds als "social ist" berucht. Enkef
met den pastoor knoopt hij een zweem van vriendschap aan, wat niet belet, dat zijn verbittering tegen het leven aldoor wast. Eenmaal nog schijnt het leven hem milder toegezind.
Dat is, wanneer zijn dochter, van de kloosterschool terug, zich bij hem voegt. Gossey's
hoogmoed breekt. Hij erkent zichzelve schuldig aan zijn levensgang. Op een nacht, nadat
hij zijn doktersplicht pleegde, glijdt hij van een beekvlonder en verdrinkt.
"Het leven drijft" is zeer sterk onder invloed van Walschap geschreven. Demedts hanteert
Walschap's stijl, Hij zal zich van Walschap dienen te bevrijden (Walschap's voorbeeld wordt
langzamerhand gevaarlijk in Vlaanderen), wil hij tot een smetteloos boek geraken. Qua
debuut echter is Demedt's werk over aile linies te prijzen. De Nederlandsche debutant
van heden debuteert, op een enkele uitzondering na, gemeenlijk stukken zwakker.
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ROEL HOUWINK

NOODZAKELIJKE BEZINNING

N. S t u f k e n s, Het Evangelie in de jongerenwereld. I. De
Boodschap der Kerk ; II. Onze geestelijke dampkring.
Nijkerk, G. F. Callenbach, 1937.
De theologie staat tegenwoordig bij velen in een kwaden reuk. Tor op zekere hoogte
is dit maar al te begrijpelijk, want er is niet weinig „theologie" die kwalijk riekt. Zij
stinkt naar politiek en naar het meest vulgaire rationalisme. Men ruikt haar reeds op
eenigen afstand.
Het ligt voor de hand, dat in het bijzonder jongeren, die nog over een teer geestelijk reukorgaan plegen te beschikken, dus hun neus ophalen, wanneer zij in de buurt geraken van
deze „theologie ". Men kan daar ten slotte alleen maar dankbaar voor zijn : een gewaarschuwd man geldt voor twee. Doch daarnaast bestaat het gevaar, dat door gebrek
aan vergelijkingsmateriaal thans bij hen de meen i ng postvat, dat deze weinig verkwikkelijke geuren eigen zijn aan alle theologie. En dit gevaar is niet denkbeeldig : men komt
er telkens mee in aanraking in de praktijk en het heeft ten gevolge, dat er een bijna ziekelijke vrees ontstaat met betrekking tot alles wat naar geloofsbezinning zweemt.
Toch betreft het bovengenoemde nog slechts een onschuldigen vorm van theologie-vrees,
wanneer men dezen vergelijkt met de theologophobie — een besmettelijke ziekte ! —,
die haar slachtoffers zelfs onder predikanten en hoogleearen in de godgeleerdheid maakt.
Deze ziekte is daarom van zooveel ernstiger aard, omdat zij niet het gevolg is van een
gebrek aan onderscheidingsvermogen, maar van een verkeerd verstaan van de kern der
Christelijke geloofswaarheid, dat zijn terugslag heeft op het geheele kerkelijke en
geestelijke leven. Kort gezegd komt het hierop neer, dat men het Evangelie verstaat
als een „ethiek" en niet als Waarheid. Men meent — zeg maar : na negentien eeuwen
Christndom ! — aan „het leven" genoeg te hebben en „de leer" wel achterwege te
kunnen laten. Ongetwijfeld speelt hier de reactie mee op een tijd, die alleen op „de
leer" lette en „het leven" verwaarloosde, maar dit kan niet beslissend zijn voor de praealabele constateering van het feit, dat het Evangelie waarheid is en dus in onze menschelijke samenleving niet kan worden uitgedragen zonder leer en...... zonder leer, die als
menschel i j ke conclusie uit een Goddelijke praem isse telkens opnieuw op haar zuiverheid
moet worden getoetst. Negentien eeuwen Christendom verschaffen als zoodanig niet
den minsten waarborg voor leer-zuiverheid, integendeel, zou men met het oog op de
381

huidige situatie bijna geneigd zijn te zeggen. Ook hier moet de Kerk, en wij mèt en in
haar, enkel leven en arbeiden en het verwachten van Christus' belofte in Mattheus XVI :18.
Wij kunnen niet afstappen van de leer en het alles aan het leven overlaten. Er is een
direkt verband in dit opzicht tusschen leer en leven, dat alleen ten koste van een wandelen
in o n waarheid èn o n gerechtigheid kan worden prijs gegeven. En dit geldt niet in abstracto
voor d e Kerk of voor het Christendom, maar voor iedereen, die den Christennaam
draagt.
Het geldt dus ook voor hen, die met dien Christennaam op het voorhoofd (in spiegel
deel hebben aan de beoefening der letterkunde. Zij vormen geenszins een groep-schrift!)
van menschen, die op zichzelf staan en voor wie deze dingen n i e t zouden zijn bestemd,
omdat hun talent hen dispenseert van een dergelijke bezinning. Veeleer moet men hen
uitzonderlijk verplicht achten hiertoe, omdat over het algemeen hun geestelijke invloed
verder reikt en dieper gaat dan van hen die niet aan den publieken weg timmeren en
daardoor hun verantwoordelijkheid ook een meer nadrukkelijk karakter draagt.
Wat zien wij nu echter in deze kringen juist ? Een krampachtig en dikwijls hartstochtelijk
verzet tegen elke theologische bezinning, alsof zij een aanslag ware op iemands talent.
In alle discussies en polemieken, die zich op dit gebied bewegen, komt het telkens weer
naar voren : de theologie verstopt en vergiftigt de bronnen van het talent.
En ook hier moeten wij beginnen met toe te geven : zeker, er is „een" theologie, die
de bronnen verstopt en vergiftigt van het talent, indien men haar als normatief zou aan
voor zijn werk. Wij hebben haar in dit tijdschrift wel eens aan de kaak gesteld.-varden
Doch : er is theologie èn theologie (zie boven) en het zou het kind met het badwater
weggooien zijn, indien wij hier weigerden zulk een onderscheid te maken.
Het lijkt er veel op dan, of men zich achter een door en door verkeerde theologie verschuilen gaat om „alle" theologie met klem van redenen over boord te kunnen zetten
en zich aan „alle" theologische bezinning nu ook eens vooral te kunnen onttrekken.
Dat komt, omdat men nog steeds geen oog gekregen heeft voor de noodzakelijkheid der
theologische bezinning in het leven van i e d e r e n Christen, dus ook van den Christenlitterator Wij kunnen dit in verband brengen met de ontzaggelijk zware schuld der
kerken, die het al sedert jaar en dag verzuimd hebben zich o p g r o n d v a n h e t g eo of ernstig te bekommeren om de zuiverheid der leer, doch dat is hier niet aan de
orde. Wij spreken thans niet over „schuld ", maar over een dagelijks duidelijker wordende
concrete situatie, n.l. deze, dat zonder een ernstige theologische bezinning „de opbloei
der Protestantsche letterkunde" een uiterst ephemeer verschijnsel zal blijken te zijn.
Men verschuile zich hier niet achter de leuze, dat alles „alleen maar" afhangt van het talent,
want het talent als zoodanig draagt een i ntru mentaal karakter en het is de geesteshouding
van den kunstenaar, die in laatste instantie het geestesmerk bepaalt van zijn werk. En
bij deze geesteshouding behoort het, dat zij zich rekenschap geeft van hetgeen men
gelooft en van de w a a r h e i d van hetgeen men gelooft.
Wie zijn Christen-zijn niet verloochenen wil, kan hier niet tusschen uit. Ook de Christenkunstenaar niet. Wij willen gaarne toegeven, dat deze bezinning voor hem in het bijzonder
worden kan tot „een kruis ", maar hij heeft dit kruis op zich te nemen, zooals elkeen dit
doen moet die Christus wil volgen gaan.
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Nu heeft Mr. N. Stufkens in zijn tweedelig werk „Het Evangelie in de Jongerenwereld
ons een proeve van een „leeke-dogmatiek" (blz. 6) gegeven, die uitstekend dienen kan
als uitgangspunt voor een theologische bezinning en die tevens naast de noodzakelijkheid
van een dergelijke bezinning ook „de praktische gevolgen ", die zij hebben kan op onzen
litterairen arbeid in een helder daglicht stelt (Deel II, hoofdstukken XVI I I e.v.). Wij
willen daarvan uitgaan, omdat deze beschouwingen ons onmiddellijk plaatsen in medias res,
waarbij men echter niet vergeten mag, dat men hier niet te maken heeft met losstaande
of in de lucht hangende conclusies, doch met uitspraken, die berusten op de grondige
en verantwoordelijke theologische bezinning, die den inhoud uitmaakt van het eerste
deel van dit boek.
Wij beginnen met een fundamenteele uitspraak : „Wij kunnen onszelf wel wijsmaken,
dat wij een boek alleen genieten om de schoonheidsontroering die 't ons geeft ; in werkelijkheid ondergaan wij altijd den indruk van de zedelijke houding, die de schrijver tegen
zijn onderwerp inneemt" (II, blz. 114). Hiermee is niet alleen het aestheticisme-over
binnen zijn — enge !— grenzen verwezen, maar o p grond der werkelijkheid
(en niet op grond van de een of andere schoonheidsleer !) de kunstenaar en de criticus
— en a fortiori de Christen- kunstenaar en de Christen-criticus ! — herinnerd aan hun
verantwoordelijkheid. Gezegd is daarmee, dat deze verantwoordelijkheid nimmer een
uitsluitend aesthetische verantwoordelijkheid zal kunnen zijn.
Men zou meenen : dit diende onder Christenen „vanzelf" te spreken ; in werkelijkheid
echter verzet men zich (in theorie en praktijk !) nog altijd met de grootste hardnekkigheid tegen het aanvaarden van deze verantwoordelijkheid. De erfenis van Tachtig
drukt ons in dit opzicht bijzonder zwaar. Overigens is dat geen wonder, want zij is in
volkomen overeenstemming met onze natuurlijke ongebondenheid en ongehoorzaamheid :
„Van nature is ons trachten -naar-het-goede een poging zelf ons heil te bouwen, probeeren
wij met onze vroomheid van ons af een brug naar God te slaan, blijft ons jagen naar.
schoonheid een greep naar 't volstrekte te midden der betrekkelijkheid" (II, blz. 116)
De wijze, waarop hier „de schoonheid" in het algemeen- menschel i j ke wordt ingeschakeld,
herinnert ons er scherp aan, dat er voor lezer noch schrijver een uitzonderingspositie
valt op te eischen. Lezer en schrijver jagen beide naar schoonheid en hun jagen is — ook
als dit onder „Christelijk" aspect geschiedt — een greep naar 't volstrekte te midden
der betrekkelijkheid. Het laatste woord kan ook hier niets anders zijn dan vergeving
der zonden. Daar zonder is Protestantsche letterkunde een onmogelijk werk, weinig
minder dan een godslastering, voorzoover wij het bedrijven met allerlei vrome pretenties.
Het feit, dat alle kunst, die waarachtig kunst is en niet verhulde ethiek, dogmatiek of
politiek, altijd „een jagen naar schoonheid" is en dat op zijn beurt alle jagen naar schoonheid uitloopt op „een greep naar 't volstrekte te midden der betrekkelijkheid ", d.w.z.
kortweg op z o n d e en niet — volstrekt niet ! — op de een of andere bijzondere goddelijke openbaring, maakt, dat de kunstenaar het rechte geloof in de vergeving der zonden
niet minder noodig heeft dan wij allen. En de „rechtheid" van dit geloof is een zaak,
die zonder het hooren van het Woord niet mogelijk is, terwijl wij zonder theologische
bezinning dit Woord in de kerk niet van de menschel i j ke woorden, waarin het
gewikkeld ligt, onderscheiden kunnen, al is daarbij niet o n s onderscheidings383

vermogen primair, maar datgene wat de Heilige Geest doet te midden der Zijnen.
Theologische bezinning als waarvan hier sprake is, dienen wij echter dan ook niet te houden
voor een geisoleerde intellectueele bezigheid, doch veeleer als een in gehoorzaamheid
antwoorden op den roep der Waarheid, die tot ons gekomen is in het geloof. Nogmaals :
deze theologische bezinning gaat a I I e n aan, omdat zij staat onder den Evangelischen
imperatief (Matth. XXVIII - 19). De „leer" en het „leven" kunnen volgens het Evangelie
niet buiten elkaar. Wij kunnen de Waarheid niet losmaken van den Weg noch van het
Leven. Zonder de Waarheid is de Weg dwaalweg en het Leven dood. Onze gebondenheid
aan de Waarheid brengt het altijd weer met zich, dat wij niet in „een" waarheid rusten
kunnen, ook al zou dit op zichzelf wellicht een zoete en verkwikkende rust mogen
worden genoemd. En „een" waarheid in dit verband is ongetwijfeld onze aesthetische
zelfverzekerdheid, die kunst en leven op precies dezelfde wijze gescheiden wil houden
als — op een ander niveau — leven en leer. Evenals het „een" waarheid is, dat onze
kracht ligt in ons isolement ; maar d e W a a r h e i d, dat Gods kracht in zwakheid wordt
vol bracht.
„Dat iets tegelijk schoon kan zijn èn verderfelijk, is een der raadselen, waarop we in deze
gevallen wereld telkens weer stuiten, en wier oplossing wij alleen God Zelf in handen
kunnen leggen. Zeker, is, dat wij in zulk een gebrokenheid te leven hebben en ons parmantig jagen naar harmonie hier en nu opgeven moeten" (II, blz. 122). Wij vragen ons
af, heeft de Christen- litterator werkelijk niets met deze dingen te maken ; kan hij werkelijk met een gerust geweten aan dit raadsel voorbij zien, wanneer hij uit zijn scheppi ngsroes is ontwaakt?
Wij hebben hiermee enkele o.i. fundamenteele punten aangeraakt — méér was in dit
bestek niet mogelijk —, die onmiddellijk de levenshouding van den Christen- kunstenaar
en in het bijzonder den Christen- litterator betreffen. Zij hangen ten nauwste te zamen
met de „theologische bezinning, waarover — in den vorm van een leeke- dogmatiek —
het eerste deel handelt van dit boek. Zij zouden er zonder onmogelijk met goed recht
aan de orde kunnen zijn gesteld, maar thans berusten zij op en worden gedragen door
de theologie der Kerk, zooals zij naar reformatorisch gezichtspunt wordt verstaan, d.w.z.
in praegnanten zin als Kerk en theologie des Woords.
Daarmee verliest deze theologische bezinning haar subjectief karakter (al is in haar onderwijzing verbonden met getuigenis) van „leeke- dogmatiek ". Dat zij zich zoo noemt, verklaart haar formeel voorkomen, waarin gebroken is met de gebruikelijke dogmatische
systematiek; doch materieel wijkt zij in geen enkel opzicht van de centrale dogmata af.
Integendeel : juist omdat Stufkens in zijn redeneering strikt „theologisch" blijft, heeft
hij veel minder last van subjectivistisch rationalisme dan menige theoloog van professie,
die ex cathedra spreekt.
En dit is een belangrijk iets, want het rationalisme is nauwelijks een minder erge vijand
van de theologische bezinning dan het irrationalisme. Maar in het bijzonder, waar het hier
de beteekenis van een dergelijke bezinning betreft ten aanzien van een groep menschen,
die uit den aard der zaak anti- rationalistisch zijn ingesteld, is het van zeer groote waarde,
dat geheel Stufkens' betoog zuiver theologisch verloopt en niet rationalistisch is bij geteekend. Het laat open wat open blijven moet en het geeft den keizer wat des keizers is.
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Deze "stijl" maakt zijn boek uitnemend geschikt (uiteraard geldt dit in het bijzonder
voor het eerste deel) om den drang naar theologische bezinning onder ens, jongeren,
te activeeren. Wij zitten nu eenmaal stikvol ressentiment tegenover alles wat met
..theologiseeren" te maken heeft. En wij hebben een buitengewoon groote argwaan tegen
al wat "theologie" is, omdat wij in onze jeugd vrijwel allemaal onder theologismen (niet
het minst in de kerk!) begraven zijn.
Maar toch, dit neemt niet weg, dat wij juist nu niets zoozeer behoeven als waarachtigtheologische bezinning. Ais Christenen kunnen wij niet over de Waarheidsvraag met
meer of mindere elegance heen stappen. Alles wat zich op het oogenblik in de wereld
afspeelt, in en buiten het Christendom, draait om deze Waarheidsvraag. Alles spitst
zich hierop toe: is [ezus Christus de Weg, de Waarheid en het Leven? Met "ons" leven,
met "onze" waarheid en met "onze" weg komen wij niet meer uit.
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D. DIRKMAAT

FAKIR IN DE FAR WEST
„Het groene Licht", „Obsessie" en „Vergeef ons" zijn drie romans van Lloyd C. Douglas,
een Amerikaansch geestelijke die, naar de uitgever J. Ph. Kruseman ons meedeelt, zoowel de Vereenigde Staten als Engeland stormenderhand hebben veroverd, en het —
in de vertaling van H. H. J. Maas ook Nederland zullen doen.
Het pleit zelden voor een boek als het een best-seller is. De man van het vak staat er
wantrouwend tegenover en in de meeste gevallen blijkt zijn wantrouwen maar al te
gerechtvaardigd te zijn. Over de eerste twee boeken van Douglas, heeft zich desondanks
niemand minder ontfermd dan de steeds parate Dr. P. H. Ritter, die in een lovende en
breedvoerige inleiding tracht aan te toonen, dat we hier iets zeer bijzonders voor ons
hebben ; een zeldzaam staaltje romankunst uit de Far West.
De waarheid is — hoor ik de geest van wijlen Klabund mompelen — dat deze heer
Douglas ein Wunderhorn ergötzlicher and boshafter Trivialitáten, äItestes and neuestes
Gerumpel über den modernen Spieszer ausschüttet, der mit einem leeren Hirn aufdrapiert
wie eine Pfingstochse in seinen Geschichten umherwandelt and „Muh" and „Bah" sagt.
Wonderlijk genoeg was de heer Ritter daar in zijn hart blijkbaar zelf van overtuigd ;
zou hij anders, midden in zijn recommandatie, met betrekking tot het „Groene Licht"
quasi terloops de opmerking hebben gewaagd dat de kritische lezer niet kan nalaten een
zekere parallelie met een oppervlakkiger Amerikanisme te trekken ; en ten aanzien van
„Obsessie", dat wij er den schrijver misschien een verwijt van moeten maken dat hij
bij de benadering zijner ideologische werkelijkheid de waarschijnlijkheid der gebeu rtenissen wel eens in gevaar heeft gebracht ?
De boeken van Douglas hebben, zooals men begrijpt, alle drie een tendens, ze willen
„belehren". In het „Groene Licht" dient de figuur van George Harcourt, deken der
Trinity Cathedral, bij wien allerlei menschen om raad komen vragen, tot spreektrompet
voor de diverse opvattingen van den auteur. Van dezen Dean Harcourt zegt Sonia
Duquesne, een vrouwelijke discipel, dat een zijner grootste hoedanigheden bestaat in
zijn vermogen tot het vitaal maken van een banaal geworden woord.
Laten wij vaststellen dat de romancier Douglas dit aan zijn thaumaturg toegeschreven
vermogen in eik geval niet bezit en dat de goedkoope phrasen die hij hem in den mond legt
wel moderner maar geen zier genietbaarder klinken dan die van Tollens. Dean Harcourt
lenigt zoogenaamd de zorgen van allen die hun hart bij hem komen uitstorten. Hij
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wijst hen op het leed van anderen, waardoor het eigen leed in zijn betrekkelijkheid
verschrompelt en de individu leert zich te verliezen in de gemeenschap. Dit is gedeeltelijk de strekking van het Groene Licht.
Op den koop toe krijgt men het spannend verhaal van een arts, die een fout bij een
operatie maakt, nog een arts, die daarvan de schuld op zich neemt, er van door
gaat, verliefd raakt op de dochter van het slachtoffer, en haar na eindelooze verwikkelingen in zijn armen sluit.
In „Obsessie", dat eerder dan het „Groene Licht" ontstond, gaat het, zoo mogelijk,
wat minder waarschijnlijk toe. Hier vindt ge de geschiedenis van een schatrijken, jongen
bon-vivant, die, op het punt te verdrinken, gered wordt doordat men gebruik maakt
van een inhalatietoestel, dat een beroemd hersenspecialist voor zich had gereed staan
De dokter, toevallig ook in het water, sterft. Wanneer de tragische samenhang van deze
gebeurtenissen tot Merrick doordringt, aldus Ritter, laten zijn gedachten niet meer af
van den man die tegen wil en dank zijn slachtoffer werd en in samenwerking met een
verpleegster bestudeert hij de nagelaten papieren van den overledene, waaronder zich
een dagboek in cijferschrift, bevindt, in hetwelk de specialist „den zin van zijn eigen,
aan de leniging van de nooden der menschheid toegewijd leven" openbaart.
Merrick komt onder den invloed van de dynamiek die dat dagboek verspreidt ; hij wordt
wedergeboren, neemt zijn lot in handen, en door jaren van studie en opoffering wordt
hij een even befaamd geneesheer als de man die onderging, tevens echtgenoot van diens
bekoorlijke, jonge weeuw. Alweer een happy end en alweer heeft de lezer wat geleerd :
niet zich te verliezen in de gemeenschap ditmaal, maar integendeel dat die gemeenschap
„in haar dynamische werking grooter kracht geeft aan de individu en hem kans biedt
zich in die gemeenschap wijder uit te bouwen ".
Rest nog „Vergeef ons ", in zekeren zin het beste werk van de trits. Dit behandelt de
geschiedenis van een jongen man die in opstand leeft tegen God en de wereld vanaf het
oogen bl i k dat hij weet hoe zijn moeder om het leven kwam, namelijk bij zijn geboorte
na een liaison met een gefortuneerden Don Juan.
Het onderwerp is uiterst precair, nochtans ziet Douglas ook nu kans een bekeering te
forceeren via een nagelaten brief en de bemiddeling eenex jonge dame die bij de geestelijke gesteldheid van den held het grootste belang heeft.
k geloof niet dat ik den een igszi ns ervaren lezer hoef duidelijk te maken hoe dit alles
tot stand komt, hoe Douglas met ieder psychologisch verantwoordelijkheidsgevoel spot.
Tweemaal, zegge tweemaal in de 974 bladzijden waaruit deze boeken bestaan wordt men
werkelijk gegrepen ; de eerste maal aan het slot van „Het groene Licht" als Sonia
Duquesne nadat het huwelijk tusschen de hoofdpersonen is voltrokken, afscheid van den
deken neemt ; de tweede maal in „Vergeef ons" bij den dood van het verleide meisje
Julia. Ik zou den schrijver onrecht doen indien ik de smartelijke tragiek van deze laatste
episode, waarin vernietiging onverbiddelijk een pril, bloeiend leven aantast, niet
uitdrukkelijk releveerde.
Even nadrukkelijk echter noem ik de rest feuilleton, voor het grootste deel ethische
stuiverslectuur, alleen genietbaar door een zekere verborgen voluptueusiteit en een soort
gijn die Sinclair Lewis weliswaar beter hanteert. En ergerlijk ! Niet omdat Douglas als
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de meeste moralisten zijn afgod maakt van de idee „menschdom", die daar ergens als
een fata morgana in de lucht zweeft en waarmee hij wel zoo gemakkelijk klaar komt
als met de werkelijkheid. Maar omdat hier iemand aan het woord is die meer heeft
van een doortrapt hypocriet dan van de barmhartige apostel waarvoor hij wil doorgaan.
Met evenveel grof-besnaardheid als feilloos instinct voor de wenschen van een door
inferieure films verpest publiek voert deze ethische fakir bijna uitsluitend bevoorrechte,
lieden ten tooneele, uitmuntend door sex-appeal, physieke hoedanigheden, afkomst,
milieu ; betooverende mannen en vrouwen, wier leed door zuiver u i t e r I ij k e omstandigheden ontstond en niet door oorzaken, als een vloek bij de geboorte meegebracht.
Voor de vertrapten, de wezenlijk lijdenden dezer aarde heeft Douglas geen woord, noch
voor den man uit de legende van Anthonie Donker die steeds alle deuren gesloten vindt,
noch voor de vale typiste die met leege oogen in een vroege schemering staart. Komt
het al een enkele maal te pas, zooals in het geval Dawson in Obsessie, het geval Jason
in Vergeef ons (en betrekkelijk bij Sonia uit het Groene Licht) dan geschiedt dat
zonder overtuiging terwille van de geponeerde idee.
Nergens echter die deernis die b.v. in Michael Kramer van Gerhart Hauptmann brandt
nergens de noblesse van dien anderen, toch ook moraliseerenden auteur, Hazrat lnayat Khan.
Kunt ge u Khan denken, zoetsappigheden debiteerend — zoetsappigheden als in vergif
gedoopte broodjes met stroop — aan het adres van iedere secte die zijn sympathie niet
heeft ? Onderscheid zoekend tusschen „volbloeds" oftewel menschen van „standing"
en ordinaire creaturen die men met dédain de deur wijst ? Sprekend over een kel l ner
als over een slungel tot vermaak van een publiek dat bezig is tot Liefde voor de Gemeenschap te worden bekeerd ?
Stelt u zich eens voor, heer Ritter, heeren recensenten, die naar aanleiding der pennevruchten van dezen nazaat van Sequah „Seid umschlungen" brult, hoe een kellner in
een moedelooze bui naar „Obsessie" grijpt. Wat zal hij, op de bewuste passage stuitend,
gesticht worden nietwaar, wat zal hij eensklaps een geloof hechten aan de Verbroedering
die men hier preekt, wat zal hij een kracht putten uit dit geschrijf. Of zij, die in het
geval verkeeren van het meisje Kitty uit „Vergeef ons ", dat niet met den held van het
verhaal mag trouwen omdat de auteur iets voor hem op het oog heeft, dat zijn
carrière niet in den weg zal staan. — Van het leed dat met dergelijke problemen
samenhangt heeft Douglas ondanks Sonia, dan opeens geen notie. Hij weet überhaupt
niet wat lijden is ; hij doet maar alsof, wanneer het in zijn kraam te pas komt.
Hij schrijft maar raak, inplaats van zich in Dostojewski te verdiepen (aan wien hij zoogenaamd ideeën ontleent) wat beter voor hem zou zijn, hij schrijft maar raak voor de
groote massa der gevoelloozen, naïevelingen en zelfvoldanen die zich ongetwijfeld
zullen beijveren zijn humbug door te geven en de uitdrukking „hoort naar mijn
woorden maar ziet niet naar mijn werken" voor vergetelheid te behoeden.
Mundus vult decipi ergo decipiatur. -- De uitgevers varen er in ieder geval wel bij.
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J. ROMIJN

AANTEEKENINGEN OVER
FILMKUNST

Otto van Neijenhoff: Rijksmuseum.
In samenwerking met uitsluitend Nederlandsche krachten heeft Otto van Neijenhoff,
die reeds filmde, lang voor er in ons land een officieele industrie bestond, een klein
filmisch lofdicht op het Rijksmuseum gemaakt. Het filmpje is na-gesynchroniseerd in vier
verschillende talen, zoodat het als een internationaal propaganda- middel voor ons grootste
museum fungeeren kan. Dubbel jammer is het daarom, dat het filmpje niet beter gelukt
is. Terwijl Nederland juist op het gebied van „shorts" voor de film-markt iets zou
kunnen beteekenen, heeft Otto van Neijenhoff zich hier een mooie kans laten ontglippen.
De regisseur heeft, terecht, geen dorre opsomming willen geven van wat het Rijksmuseum
zooal bevat. Hij wenschte in het kort de beteekenis ervan te karakteriseeren en een
indruk te geven van het veel omvattend „bedrijf ". Het een zoowel als het ander is gebrekkig geschied. Het filmpje opent met een aantal beelden die de vergankelijkheid van
alle aardsche schatten doen uitkomen : oplaaiende vlammen, een uitrukkende brandspuit,
door de wind verstrooide prentjes, waarmee een meisje op het trottoir zit te spelcn,
beu rsnoteeri ngen ...... Dan komt de camera even tot rust in een f r a g m e n t van het
exterieur van het museum, terwijl tegelijkertijd de stem van den spreker begint, die de
zin van deze contrast-montage duidelijk maakt, een zin die ons anders inderdaad zou zijn
ontgaan. De luk-rake montages van het begin en van vrijwel het geheele verdere verloop
missen alle dwingende vanzelfsprekendheid — de overigens onduidelijke en irriteerend
rhetorische spreker is beslist erbij noodig, hetgeen niet anders dan tegen de filmische
kwaliteiten van Neijenhoff's werk kan getuigen.
Wat de inzet betreft nog dit : de snelheid, de vluchtigheid ervan zou gerechtvaardigd
geweest zijn wanneer het hier een sfeer aanduidende inleiding betrof — de uitdrukking
van een i d e e had grooter nadrukkelijkheid en grooter helderheid geëischt. Ook het
slot is „ernaast" : de Nachtwacht, eerst in zijn geheel gezien, wordt door de camera
langzaam, begeleid door een onheilspellend, in ieder geval verwachtingen wekkend unisono genaderd, tot nog slechts de twee centrale figuren te zien zijn. Dit naderen is
volkomen zinloos : inplaats dat de figuren beginnen te leven, hetgeen men op zijn minst
had verwacht, wordt het plotseling afgebroken door het woord „einde". Fi l m rhetoriek !
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Tusschen begin en slot wordt ons dan een blik gegund in restauratie- en voorraad -kamers
en in de museum-zalen, we zien de Nachtwacht vervoeren, we zien de waakzaamheid
van de wakers en de schatten van Lombok. Alles verward van opzet en, wanneer de
spreker even zwijgt, begeleid door Max Tak's opdringerige muziek. Enkele fragmenten,
die aardig hadden kunnen zijn : wanneer de camera het op de schilderijen afgebeelde
confronteert met de toeschouwers, worden bedorven door de bij voorbaat verklarende
stem van den spreker en door de te groote bevangenheid van het publiek. Het geheele
filmpje mist tenslotte op hinderlijke wijze een rythmische afwisseling tusschen premier
plan- en totaal-opnamen. Het minste was wel een opname van het museum in zijn
geheel geweest. Maar zelfs de opname van een z a a I geeft ons de indruk niet, dat we
ons in een museum bevinden.
Kurt Gerron : De Drie Wenschen.
Met „Pygmalion" bleek de Nederlandsche film zich even op de goede weg te bevinden,
met Kurt Gerron's „De Drie Wenschen" is ze verder afgedwaald dan ooit. Niet zoozeer
om het vrij onbeduidende gegeven en evenmin omdat een Duitsch emigrant de regie
voerde, terwijl het werk werd vervaardigd in ...... Ital iaansche ateliers, met ltaliaansche
medewerkers voor architectuur en muziek — maar wel omdat de Nederlandsche taal
temidden van de pompeuze, kennelijk on-Nederlandsche decors, hevig detonneert, hetgeen
minder te wijten is aan hun toevallige vereen igi ng, dan wel aan Farkas' harde, nadrukkelijke fotografie en de al even nadrukkelijke wijze waarop Gerron zijn op filmgebied weinig
geroutineerde, maar alleszins bruikbare acteurs, A. M. de Jong's óók al te zwaarwichtige
tekst-bewerking laat declameeren. Wanneer een dergelijk talentloos prul het resultaat
van internationale samenwerking moet zijn, geef ons dan liever een regelrecht N e d e r landsche mislukking.
Alfred Santel : Winterset.
Alfred Santel's „Winterset ", naar het in Amerika veel gespeelde tooneelstuk van Maxwel Anderson, werd dezen zomer op de Biennale te Venetië een eerste prijs voor regie
toegekend, hetgeen over het algemeen niet zoo heel veel zegt, maar hier zonder twijfel
voor het inzicht van de jury getuigt : deze film geeft wel het beste waartoe de Ameri kaan
momenteel instaat is.
-schefilm
Een reeks voortreffelijke typen met hun wederzijdsche angst en hun wraak, een eenzaam
stadsdeel onder voortdurende regen en als bevrijdend motief een pierement, waarvan de
valsche klanken tenslotte de verschillende schurken en de angstwekkende spanning verjagen — ziedaar de simpele middelen waarmee evengoed een „draak" gemaakt had kunnen
worden als de klemmende tragedie, die aan Santel's niet bijzonder opvallende, maar subtiel beheerschte regie zijn ontstaan dankt. Een theatraal gegeven, dat dank zij een voortreffelijk gevoel voor sfeer, en voor de menschel i j ke actie in filmtaal, tot film werd.
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BOEKBESPREKING
Lieveren, door Josef Cohen. Zonder vermelding van uitgever of jaartal.
Stel u voor : een boekje, 11 x 16.8 cm., met een rood omslag, dat zestien aan een kant
bedrukte pagina's bevat. Op de achterzijde van dit omslag staat : „Deze bundel is gedrukt uit het handschrift van den schrijver en is bestemd voor den eenzame, die het
geluk, mengeling van vreugde, schoonheid en droefheid zoekt ".
Eerlijk gezegd : dat klinkt niet erg bemoedigend. Per slot is poëzie een uitdrukking van
den geest en kan de ware poëzieminnaar dergelijke sentimenteel -philanthropische doeleinden bezwaarlijk waardeeren. Uit deze gemoedelijke bedoeling is het waarschijnlijk
ook te verklaren, dat de dichter zijn werkje als facsimile van zijn handschrift liet drukken.
Het troostend -vertrouwelijke daarvan wordt nog versterkt, doordat af en toe een paar
regels verticaal over de bladzijde gezet zijn.
Het boekje bevat korte lyrische strofen en spreukmatige regelduetten, steeds rijmloos.
Josef Cohen toont hierin een bijna vrouwelijk fijn gevoel, een verstilde aandacht voor
zachte n uanceeri ngen en subtiele effecten. Maar te dikwijls wil hij diepzinnig doen en
meer dan eens is hij sentimenteel. Hier en daar is wel degelijk materiaal voor poëzie
aanwezig, maar nergens wordt de lezer gewaar, dat de auteur in staat is deze al te fragmentarische notities tot werk van een waarlijk dwingende dichterlijke kracht uit te bouwen,
zijn gevoelige waarnemingen en zijn overpeinzingen in poëzie om te zetten.
Bij een schrijver met een grooter oeuvre zou een dergelijke uitgave als al dan niet posthume
aanvulling en verduidelijking zin hebben (ik denk b.v. aan een gedeelte van J. H. Leopold's
„Verzamelde Verzen" en aan Gorter's poëzie, waarin ook vele één -, twee-, of drieregelige
strofen voorkomen), maar dit pretentieus uitgegeven boekje is toch meer het werk van
een welmeenende poëtische ziel dan van een dichter.
Slauerhoff maakt zich ergens de illusie, dat jonge meisjes, in het gras liggend, zich aan
zijn gedichten zullen bedwelmen. Ik waag het te betwijfelen, gezien de soms rauwe werkelijkheidszin, waarvan zijn werk getuigt. Maar Josef Cohen maakt bij genoemde meisjes
een uitstekende kans, die hij alleen een enkele maal dreigt te bederven door minder
geslaagde opmerkingen, zooals de, zacht gezegd, eenigszins bevreemdende mededeeling
„De sleedoorn bloeit, de zeelt is aan 't paren
En spat tegen de oevers van 't meer",
wat maar nauwelijks goed gemaakt wordt door de loodrecht daarop geschreven verzuchting :
„Je hebt in ie oogen iets
Of je de Bijbel leest ".
G. K.
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Eenvoudige wijsheid voor jong en oud, door W. Hoogenboom en A. S.
Moerman. Zeist, N.V. Torentrans, 1937.
De ondertitel van dit boek luidt : „Prikkels tot beoefening van wel-levenskunst ". Dat
lijkt ons niet gelukkig, want een dergelijke formule riekt naar een ethisch dilettantisme,
dat minstens even erg is als het moralisme, die andere gevaarlijke klip, welke men bij een
praktisch geb u i k van deze verzameling te vermijden dient.
Dat de samenstellers de gebruikelijke fout hebben gemaakt en de Bijbel ethisch interpreteeren in plaats van de Heilige Schrift als goddelijke openbaringsoorkonde buiten
hun collectie te houden, kan men hen moeilijk kwalijk nemen ; daarvoor leeft deze
averechtsche opvatting te diep in den boezem der Christenheid zelf.
De waarde van dit boek is gelegen in het m a t e r i a a I, dat het verschaft. Dit materiaal
kan zeer verkeerd gebruikt worden ; maar het kan ook van buitengewoon nut zijn in
een tijd als de onze, die een jeugd ziet opgroeien uit ontwrichte gezinnen, welke zonder
eenige zedelijke bezinning blijft.
In wiens handen wij dan bij voorkeur dit boek zouden wenschen ? In handen van hen,
die belast zijn met het leiding geven aan de jeugd. Want bij recht gebruik kan dit boek
een bron zijn voor gemeenschappelijke bezinning op de belangrijke zedelijke vragen,
die zich in elk menschenleven voordoen en die jonge menschen vaak meer en intenser
bezig houden dan wel eens aangenomen wordt.
R. H.
-

De schoonheid van ons land, Deel III. H e i e n B o s. Tekst : Dr. Jac. P.
Thijsse. Afbeeldingen : Karel Kleyn e.a. Amsterdam, Uitgeverij Con+act, 1937.
Wij twijfelen ei niet aan, of de uitgeverij Contact verplicht zeer vele Nederlanders in het
vaderland en in den vreemde met de uitgave van dit standaardwerk, dat met een nog te
verschijnen vierde deel („Rondom de Zuiderzee ") zal zijn voltooid.
Dit derde deel („Hei en bos "), waarvan Dr. Jac. P. Thijsse op de hem eigen degelijke en
levendige wijze de tekst verzorgde, sluit zich uitstekend bij de reeds verschenen deelen
aan. Karel Kleyn, die ook thans weer het leeuwenaandeel aan het fotografisch materiaal
had, betoont zich een gevoelig en toch nuchter fotograaf. Hij laat zich nergens tot een
stemmingsromantiek verleiden.
Wij zouden niet gaarne zien, dat de duizenden landgenooten, die met hun hoplatreinen
Zwitserland bezwermen, zich straks met koffergrammofoons en gebakcartonnetjes neerlaten in de eenzaamheid van hei en bosch ; maar wellicht komt een enkele van die razende
schare door het bladeren in dit schoone boek tot bezinning en leert de wijsheid, dat de
hemel nergens zoo schoon is als boven het eigen dak. Wie deze ontdekking gedaan heeft,
zwerme uit, want hij heeft nu besef van „verhoudingen" gekregen, een eigenschap, die
aan zoo menigen modernen „kosmopoliet” geheel en al ontbreekt.
Het krachtig pleidooi van Dr. Thijsse voor het behoud (en herstel) van ons Nederlandsch
loofbosch, dat door winzucht leelijk in de knel is geraakt, verdient de opmerkzaamheid
van alle Nederlanders, die het behoud van het natuurschoon van hun land ter harte gaat.
R. H.

De dood spreekt......, door Jan Post. Uitg. : „De Nieuwe Koers ", Rotterdam,
1937.
Een pacifistisch spreekkoor, dat misschien wel wat al te simplistisch sommige dingen
teekent, maar dat toch in zijn eenvoud een klemmend beroep doet op den vredeswil van
lezer en luisteraar. R. H.
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JAC. VAN HATTUM

TEIST'REND DIT..
Teist'rend dit

laat mij weer komen

onder Uw verdiept gelaat
en Uw handen weer genomen
Liefd' e n Liefde's evenmaat,
en vertrouwd zijn, en vergeten
dat dit alles is geweest,
en het af-zijn niet meer weten,
waar het bij-zijn ons geneest.
Bloesemsneeuw heugt niet het sneeuwen,
dat haar knop hield ingebed,
en de dag kent niet het schreeuwen
van wie uit zijn nacht gered
en, naar nieuw licht opgeheven,
sprakeloos 't geluk hervond
— en der smarten was gebleven
diepste glimlach rond de mond —
Laat mij weder tot U komen
onder Uw ' verdiept gelaat
en Uw handen weer genomen
Liefd' e n Liefde's evenmaat .
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JAC. VAN HATTUM

GELEVERD
En ik voor U, en Gij voor mij,
en of voor ons de heêmlen zongen —;
toen waaierden er addertongen
en paden kropen naderbij
en spinnen zweefden aan hun draad

een wind stak op in het donk'rend lover;
een goede, gouden zon dreef over;
en dan verloor Uw angst de maat
en wild hebt Gij U afgewend
en mij aan dit gespuis geleverd,
dat niets dan gal en alsem zevert
en tot de hoogste Liefde schendt......
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JAC. VAN HATTUM

GEFAALD
En dat Gij nu nog ademhaalt
met mij in deze zelfde stad ;
heb ik dan zo beslist gefaald,
die alles voor U overhad?
Ik hield U hoog in ieder lied ;
ik prees te roekeloos Uw naam;
Ik dacht m', als wind en ruisend riet,
met U onscheidbaar saam :
k droomde, achter 't aards bestand,
met U, mij in een hoger staat :
wij doolden door een eeuwig land,
waarin de zon niet ondergaat.
Ik wist geen einde aan 't geluk;
ik dacht mijn vreugd' Uw deel gelijk;
Gij wierpt de twinkelbeker stuk,
den koning uit zijn koninkrijk.
Twee straten werden eeuwigheid,
die Liefde nooit meer overspant;
de vale stroom van haat en nijd
scheiden den balling van zijn land.
Enclaves in éénzelfde stad- ;
en dat Gij hier nog ademhaalt
ik heb U meer dan liefgehad
en toch in alles nog gefaald.
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JAN H. DE GROOT

DE NIEUWE TOCHT"
Als de zomeravond al bijna volkomen tussen de heuvels staat, brengen Stephan en Fir
Marguerite naar huis. De dokter rijdt juist de wegbocht door en Jozef laat het paard draven
omdat hij zich verlaat heeft en verlangt thuis te zijn. Voor het hek omhelst Marguerite haar
Vader.
,.Ik dacht dat je het te druk had om je oude Vader nog op te wachten als hij 's avonds
vermoeid van zijn werk komt ", lacht de dokter en drukt Marguerite tegen zich aan,
alsof ze nog een schoolmeisje is.
„Onze schuld dokter", zegt Stephan, „ze wil dikwijls genoeg de benen nemen om vóór
Uw komst thuis te zijn, maar dat beletten wij haar eenvoudig ".
„Jullie moesten je schamen ".
„Je bent de laatste tijd ook onbehoorlijk laat, Vadertje en het uur waarop je zegt thuis te
zijn scheelt nogal eens met de werkelijkheid. Als we heel eerlijk zijn is het een beetje
toevallig, dat we hier tegelijk aankomen ", en Marguerite vertelt snel van de tocht, stroomafwaarts de Dunajec naar Koscienko en ze ziet in een flits naar Fir en kleurt even als ze zijn
ogen ontmoet.
Maar de dokter dringt aan op naar binnen gaan. Hij beweert honger te hebben als een nijlpaard en zo nemen ze afscheid.
Stephan en Fir slenteren met tegenzin de licht stijgende weg op naar huis.
De avond is warm, zoals de dag heet was.
Plotseling zegt Fir : „we moesten er eens uit, we moesten eens een klimpartij in de Tatra
maken, vóór ik weer naar het Oosten trek".
„'t Ja", zegt Stephan, „laten we daar bij gaan zitten ".
Ze nemen een stukje de heuvel, waartegen hoger op de paviljoens van de school gelegen
zijn en waarvandaan stemmen van zingende meisjes klinken. Dan zakken ze in het gras.
Stephan is lui en gaapt. Maar Fir is als geëlectriseerd.
„We gaan met ons beiden. Drie, vier dagen blijven we weg. Goed ? Afgesproken. Morgen
vertrekken we naar Zakopane. Ik weet een prachtige toer. Naar de Slowakij".
„Stop", interrumpeert Stephan, „niet zo hard. Ik ben al doodop van je tempo. Heb je
zo'n haast naar Stanislawow te gaan of drukt je de gastvrijheid in ons huis ?"
„Geen van beide, maar ik moet toch nog wat regelen ginds, m'n bagage staat er precies
zoals ze aankwam. En ik wil nog wat studeren ".
1)
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Fragment uit een roman „Fir".

„Ja, ja,” zegt Stephan, „je moet de Oekraine zeker weer in. Maar goed, zoals je wilt. Alleen
zie ik de noodzaak van je haast niet in".
„Loop naar de drommel, als zo'n plan me te pakken heeft laat het me niet met rust. En
waarom zouden we wachten. Er is toch niets of niemand gebaat bij uitstel ".
,,Ik dacht aan jou," zegt Stephan, „je hebt het pas zwaar gehad in de kerk, nietwaar ?"
Fir antwoordt niet. Hij ligt stil achterover met zijn handen onder het hoofd. Zo kent Stephan
hem in deze houding. Te Habowka in het ziekenhuis lag hij uren zo, starend naar het plafond,
niet antwoordend als Stephan hem iets vroeg, volkomen verloren in zijn eigen gedachten.
Nu bevreemdt Stephan dit niet meer. Hij wacht rustig en zuigt een grasstengel uit.
De nacht valt snel. De sterren staan klein en lichtloos in de matblauwe hemel. De kinderzang is allang stilgevallen. In een enkel gebouwtje brandt licht en uit de verte klinkt de roep
van een uil boven het verwijderd rillend gefluit der rivierkikkers.
Een grote zwarte, oranje-gevlekte bergsalamander kruipt argeloos met zijn droge stroeve
handpootjes over Fir's pols. Dit doet hem ontwaken uit zijn gepeins, hij richt zich op en
neemt het diertje in zijn handen, dan zegt hij langzaam : ,,Ik heb gebeden voor Marjan en
je ouders en jou en Marguerite en de weduwe Marja met haar kinderen, maar vooral voor
Marjan. Ik heb niet voor mezelf gebeden, denk dat niet, ik bid nooit voor mezelf ".
Maar nu geeft Stephan geen antwoord. Het schijnt wel of hij elk woord van Fir aan het overwegen is.
Dan richt hij zich ook op in zittende houding en terwijl hij een nieuwe grasspriet lostrekt,
zegt hij : „dus heb je alsmaar voor jezelf gebeden ".
„Psacref nee," vloekt Fir luid en gooit woest de salamander te pletter op de weg.
„Nee," herhaalt hij, „nee, nooit, nooit voor mezelf ".
Stephan glimlacht een superieur lachje, dat hij alleen zelf ervaart, want Fir heeft zich afgewend en loopt de enkele schreden naar de brede grijze streep van de nachtelijke weg.
„Heilige Stephanus", scheldt Fir, maar de toon is zonder bijtend sarcasme.
„Tamme idioot ", scheidt Stephan terug met milde stem.
Fir keert zich om, de vreemde groene lichtschijn glanst in zijn ogen.
„Dolle hond ", vervolgt Stephan zijn scheiden op dezelfde zachte toon.
,,Aanstellerij moppert Fir, „je scheldwoorden zijn met elkaar in strijd."
„In strijd zeg je, goed, met elkaar, maar niet met jou, vooruit we gaan naar huis ", en zonder
een nader antwoord af te wachten, stapt hij naast Fir op de weg en neemt hem onder de
arm in grote passen mede.
Maar de volgende dag is er iets losgesprongen in Fir. Dat openbaart zich al vroeg. Bij het
zwemmen trekt hij plots de beschutte bocht uit en laat zich met het snelle ondiepe water
meedrijven, dwars door de stroomversnellingen heen, tussen de grote keien door waar de
stroom in strakke golven spuit en kolkt, tot hij voorbij het dorp in diep water komt, zich
op een keibank hijst en een kwartier later langs de hoge oever der overkant terugwandelt,
bovenstrooms te water gaat en zich in de bocht laat drijven, waar Stephan en Marguerite
met enige ongerustheid zitten te wachten
„Moest je weer gek doen ", informeert Stephan.
Maar Fir staat geschramd en geblutst met glanzende ogen op een kei en ziet naar Stephan
",

en Marguerite.
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„Als jongens deden we dat buiten Stanislawow", zegt hij, „in een beek met heel wat groter
verval, maar daar wisten we precies het lijntje om zonder een blauwe plek aan land te
komen ".
„En nu gaan we naar huis ", stelt Stephan voor.

Stephan heeft een grote kaart van de Tatra op de tafel uitgevouwen en Marguerite zit er
in het midden voor met een bepl u i mde en verschoten oranje -rode muts op haar blonde
haren. Maar Fir tilt haar met stoel en al op en zet haar voor het raam.
„Kijk hier maar een beetje uit meisje, terwijl wij de tocht bespreken ", zegt hij.
Maar zij is al opgesprongen en wringt zich tussen Fir en Stephan aan tafel.
„Koest ", zegt Stephan, „je mag toch niet mee ".
„Hier zitten we", wijst Fir aan, „dààr is de Morskie Oko, hier klimmen we omhoog naar
Czarny Staw, laten de Rysy links liggen en nemen de pas over de Pod Chlopkiem naar
de Mengusovska vallei ".
„Kijk goed. Hier komen we in Podpradske Pleso in de Slowakij. Stop. Eerste dag."
„Dat klopt ", zegt Stephan.
„Dan door de Zlomiski Vallei naar de Zelasne Wrota, de Yzeren Poort. Hou je vast. Daar
zit een lastig stuk, hier klimmen, daar dalen, stijl, rolsteen. Ik ken dat. En kamperen aan
Kaczy Staw".
„Dat is het meer van de Gouden Eend ", zegt Marguerite zacht.
Er valt een kleine stilte. Op die plek bleef Marjan dood, toen het winter was.
Maar daar is ineens Fir's stem, luid en geforceerd :
„Derde dag, afdalen naar de Biala Woda, hier. Hier is de Biala Woda". Zijn vinger pikt heftig
op de kaart waar het blauwe lijntje van de bergbeek afgetekend staat. „Hoor je het goed,"
wil hij zeggen, „hoor je het goed, de Biala Woda, waar we langs en weer terug moesten,
toen met Marjan, weten jullie wel, weet je het wel Marguerite. Hier, bij de waterval misten
we hem voor het eerst. Op deze plek vroeg je aan Stephan waar Marjan toch bleef en ik
zei toen, dat hij zó. wel zou komen, ofschoon ik toen reeds wist...... vermoedde...... dacht
...... neen wist...... wist. Maar Fir zwijgt, hij volgt aandachtig en langzaam de loop van de
Biala Woda, terwijl het gehele tafreel van de ski -tocht zich weer voor hem afspeelt.
En toen de weg terug naar boven, denkt hij, de weg terug.
Hij is bleek geworden en Stephan en Marguerite zwijgen.
Maar nu is zijn vinger allang de boshut voorbij en blijft rusten op de bloedvlek van het dorpje
Rostoka.
„Tot Rostoka", zegt hij toonloos en herhaalt, „tot Rostoka, en dan nemen we de bus terug
naar Zakopane".
Hij zwijgt. Het blijft even stil. Maar er gebeurt iets wonderlijks.
„Oef ", zegt Marguerite, ,,ik ben alweer terug en thuis, wat een tocht, wat een tocht. Trek
mijn schoenen uit Stephan en breng me een glas herbata met cognac".
Ze valt over de kaart heen en struikelend over fantastische namen wandelt haar smalle
spitse vinger over de kaart heen.
Stephan ziet haar verwonderd aan, maar Fir pakt haar speels bij de pols en samen stoeien
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ze over de tafel met de kaart tot Fir de tegenspartelende Marguerite optilt en onder de
divan rolt waar de oranje pluim van de wonderlijke muts uitsteekt als een stuk kinderspeelgoed.
„lk ga niet mee ", foetert ze uit haar bergplaats. „Twee zulke mannen als beschermers in
de bergen, dank je. Bij 't minste meningsverschil gooien ze je in het eerste het beste ravijn ".
„Juist ", zegt Fir, „ik weet ook niet beter of je gaat niet mee. Stephan en ik zouden gaan.
Samen. Zonder jou. Bovendien, de tocht is veel te zwaar voor kleine kinderen ".
De verrassing op Stephan's gezicht is nog niet geweken. Hij ziet hoe Marguerite onder de
divan vandaan kruipt en herinnert zich haar oude stoeipartijen toen Marjan het huis met zijn
uitbundigheid, met zijn geweld, nog vulde en met Marguerite ravotte, tot zij slap van het
lachen en uitgeput van tegenweer zich pakken liet en wegdragen, naar de uiterste tuinhoek
of het tuighuis of de stal, of haar laatste verzet opgaf met een machteloos gekrijs als Marjan
haar in een kast stopte of in de grote oude klerenkist of als een pop onder deze zelfde divan
schoof. Marjan was sterk.
Marguerite staat tartend naast Fir en toeft haar haar op.
„lk ga wèl mee ", zegt ze en haar stem klinkt bijna boos. Maar Fir geeft geen antwoord.
En de bedrijvigheid neemt opnieuw een aanvang als Stephan met rugzakken terugkomt
en de uitrusting voor zich en zijn vriend in orde maakt.
Er heerst een wonderlijke stemming in de kamer van ernst en uitgelatenheid.
Marguerite klopt kousen uit en borstelt kleren af, een broek, een cape, en merkt niet,
dat het een oude van Marjan is, en dat Fir die gebruiken zal op de komende reis.
Of merkt ze het wel op?
Stephan herkent de cape en hij ziet Marguerite ernstig aan, maar ze babbelt ongedwongen
voort. Er komt een peinzende trek in zijn ogen.
Sinds vanmiddag is er iets veranderd tussen Fir en Marguerite.
Sinds vanmiddag ? Hij denkt de dagen terug.
„Ik heb de rommel uitgezocht ", zegt Fir.
„Deze rugzak is zeker van Marjan geweest ", vervolgt hij bijna achteloos.
Marguerite kijkt op en keurt de zak.
,,Ja", zegt ze, „die was van Marjan ".
„lk zal alleen in Zakopane schoenen moeten kopen, de oude van Marjan passen me niet,
bovendien het leer is boven de zool gescheurd ".
„Dat is jammer", zegt Marguerite en haalt een draad door een naald.
Stephan bukt zich en sleept een koffer over de grond.
„Hier heb ik nog een riem van hem", zegt hij en reikt haar over aan Fir.
,,Merci".
Een uur later beslissen ze, dat Marguerite mee zal gaan, al heeft Fir zich een ogenblik heftig
verzet.
Stephan moet met haar mee naar huis om haar Vader van de noodzakelijkheid te overtuigen,
dat zij beiden niet zonder haar hulp kunnen.
Onderweg zegt ze : „Waarom zou Fir zich zo verzet hebben ? Ik dacht natuurlijk dat het
een grap was".
„Dat bleek het tenslotte ook te zijn ", zegt Stephan droog.
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Marguerite ziet hem aan. „Zou hij zich dan aangesteld hebben ?"
„'t Ja," zegt Stephan ,,ik dacht dat ik aardig achterzijn spel de ernst en in zijn ernst het spel
ontdekken kon, maar hij heeft me vandaag voor nieuwe raadsels gesteld, hij is vermoeiend soms ".
Zij lopen een stukje zwijgend door, dan zegt Stephan : „Ben je helemaal je angst voor
onze wilde vriend kwijt, Marja Leckowa ?"
Marguerite steekt haar arm door de zijne. Het is een vertrouwd gebaar en het verklaart
dikwijls zo veel meer dan woorden.
Zo wandelen ze het tuinpad op tussen de hoge hagen, waar de nieuwe loten uitschieten.
„Die moeten er nodig af," zegt Stephan.
Hij zegt het ter afleiding voor Marguerite, die-zachtjes loopt te schreien, maar zijn toon
heeft een warme klank. Bij de deur droogt Marguerite haar tranen, ze glimlacht en zegt :
„Je bent al net zo'n bedilal als hij, maar ik ben niet meer bang voor Fir. Het is over. Alleen
heb ik soms een beetje verdriet om iets dat ik niet zeggen kan ".

Vijf volle dagen zitten ze nu gevangen in het Tatra dorpje Podpradske aan het meer. Elke
morgen stapt Fir op zijn bedrand en neemt door het smalle hoge tralieraam de lucht op,
en dan klinkt zijn stem droog en kort maar niet zonder ongeduld : „Regen ".
Stephan is ook reeds naar Strbke geweest om te telegraferen, dat het weer tot wachten
dwingt en dat ze verscheidene dagen later terug zullen zijn dan afgesproken was.
Toch hebben ze de eerste etappe bij gunstig weer afgelegd.
Fir heeft alleen veel gewaagd, onnodig veel.
Hij demonstreerde de bestijging van een loodrechte wand toen zij onder de Pod Chlopkiem
rust hielden.
Waarom ? had Stephan zich afgevraagd.
Bij al z'n grilligheid verspilde Fir als goed bergbeklimmer toch niet nodeloos zijn krachten.
En waarom hij de bijkans onbegaanbare graat boven het ravijn had genomen toen de afdaling naar de Slowakij begon, bleef ook voor Stephan een raadsel.
Soms deed hij of hij niet bij hun troepje behoorde. Was de tocht te eenvoudig voor hem ?
Had hij een makkelijker weg genomen omdat Marguerite mee was gegaan ? Maar deze
route week toch niet af van de uitgestippelde op de kaart ?
Was het een ontlading van een te veel aan energie ? Of pronkte hij ?
Voor hem, Stephan, hoefde hij dat niet te doen.
Maar voor Marguerite?
Hij was vriendelijk, zoals voorheen, stoeide of kibbelde met haar.
En Marguerite's angst voor hem was geweken om plaats te maken voor een angst om hem.
„Doe toch niet zo dwaas gevaarlijk ", had ze gezegd.
Maar Fir praalde als een mannetjesdier voor zijn wijfje.
En hij had haar op die eerste dag gekweld en Stephan was ook ongerust en gespannen
geweest. Maar Fir had zich van al hun zorgen niets aangetrokken. Hij leefde zijn eigen leven
in de bergen.
Wat dreef hem?

Dacht hij zich terug in de Oekraine ? Speelde de geest van Dobusz hem parten?
"Als hij deze tocht aileen had gemaakt, Marguerite, wie weet welke krachttoeren hij dan
zou hebben ultgehaald", had Stephan gezegd.

•••
Nu zit Stephan in de stille serre van de toeristenherberg met het uitzicht over het, door
de regen, matgeslagen meer van Podpradske.
Fir en Marguerite zijn naar het naburige Strbke om wat boodschappen te doen. De wereld
buiten de vellige omheining van de herberg druipt van het water. Stephan heeft zijn trui
aan want het is kil in de rulrnte, waarin hij de enige mens is. Tussen de hertsgeweien boven
het buffet hangt een klok die op 12 uur is stil blijven staan.
Stephan leest. Het is een engels boek, dat hij in de droogkamer vend, vergeten eens, door
een toerist, maar het boeit hem niet, hij heeft bijna spijt niet mee te zijn gegaan naar
Strbke en zo nu en dan ziet hij uit naar de bergen rond het meer.
Bij het trappetje, dat van de serredeuren naar het pad loopt, klokt een waterstraal uit
een gootbuis en spat met stage spettergeluiden in een plas.
Het rnelancholieke geruis klinkt tot Stephan door.
Hij trekt zijn ben en op een tweede stoel en dut in over zijn boek.
Tot de zwartharige Natusia uit de keuken een dampend glas herbata brengt.
"Het is droog", zegt ze.
.Dat zal wel", gaapt Stephan. Maar het klokkend geluid van de goat is stilgevallen en het
meervlak spiegelt klaar en zuiver de contouren van de hoge oevers met de donkere banden
van de opklimmende pijnbossen.
"Je hebt gelij k Natusia", zegt Stephan, "breng me een nieuw doosje cigaretten",
Er is ook meer wind gekomen. Zo nu en dan rilt een huiver over het spiegelmidden.
Ais Natusia het doosje cigaretten brengt, klinken stemmen bij de serretrap, zware stappen
op de treden volgen en met een bans vliegt de deur open.
Fir draagt Marguerite in zijn armen de serre binnen.
"Halla Stephanus", roept hi], "waar zit je r'
"Hier achterin".
"Deze schelm wilde dwars door die plas, dat halve zwembassin naar boven",
Marguerite heeft haar arm om Fir's hals geslagen. Haar verwarde bol zit ergens onder zijn
kin in zijn jas, de oranje muts heeft ze tussen de tanden.
Ze stoot allerlei onverstaanbare geluiden uit, maar dan laat ze haar muts vallen en ze roept :
"Schelm, 0 Stephan, hij is zelf zo'n grote schooier, hij heeft me ..
Marguerite ziet op naar Fir's lachend gezicht. Hij staat nog steeds met zijn vracht in de
armen midden in de serre. Het water druipt van zijn jas, zijn zwarte haren liggen in natte
slierten om zijn voorhoofd. Hij staat daar recht en sterk met Marguerite in zijn armen
en dan buigt hij zijn hoofd en kust haar lang en innig en nogeens en Marguerite's arm om
zijn hals maakt de lichte beweging van een vrouw die terugkust.
Maar nu zakt ze, nog in de omhelzing gevat, op haar voeten. Fir zet haar langzaam neer
en dan zien ze Stephan aan, Stephan die glimlacht, en van de toonbank springt, waarop hij
zijn cigaret rookt.
I I ••
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„Psacref, wel alle drommels, wat hebben jullie ?”
Natusia verschijnt achter Fir in het buffet. Zij ziet Fir staan met zijn arm om Marguerite
en zet kleurend het blad met glazen herbata op de toonbank. Dan keert ze zich om en wil
vertrekken.
„Natusia", roept Fir, dat het schalt, en hij smijt zijn rugzak op de grond, „niet weglopen,
breng wodka Natusia, breng wodka, we zullen wodka drinken, van geluk zullen we wodka
drinken en om de nattigheid te verdrijven ".
Fir slaat zijn andere arm om de schouders van Stephan.
„Vraag me niets kerel, vraag me niets, psacref, het is heel goed zo".
Marguerite ziet Stephan stralend aan. Stephan lacht. Hij lacht oprecht en is plotseling erg
blij. Hij zou met Fir mee kunnen schreeuwen en hij roept ook : „Vooruit, laten we hier
gaan zitten, laten we gaan zitten ", maar er blijft een vage verwondering in zijn ogen, of
hij iets ervaren heeft, dat misschien niet geheel onverwacht kwam, maar hem plotseling,
te plotseling overviel.
Nu zitten ze aan de voortafel bij het buffet aan de open ramen met het uitzicht op het meer
en ze verheffen zich uit de rieten stoelen als de wodka gebracht wordt door een verlegen
Natusia en dan mikken ze gelijk de glaasjes om in hun keel. Marguerite aarzelt niet al trekt
ze een vies gezicht en Fir zet zijn glas meteen weer op het blad en commandeert een extra
dronk.
„Zijn jullie gelukkig ", vraagt Stephan.
„Ja", knikt Marguerite.
„Hoe kom je daar zo op", spot Fir.
Marguerite ziet naar Fir.
Zijn arm glijdt om haar rug. Hij kust haar.
Zijn hand ligt onder de welving van haar kleine borst.
En alsof ze de teerheid van dit gebaar verbergen wil, legt ze haar kleine hand met de spitse
vingers op de zijne.
Natusia is reeds verdwenen. Dampende glazen herbata en kleine glaasjes wodka staan op
de tafel. Langs de toppen der bergen gloeit de late namiddagzon.
De regen is bijna vergeten. De regen, die bijna vijf dagen over de bergen heerste. De lucht
boven het meer is helderblauw en onbewolkt. Klaar weerspiegeld ligt de hemel in het water.
En Fir drukt Marguerite tegen zich aan en zoekt telkens weer haar rode willige mond.
Stephan's ogen dwalen naar het venster en turen uit over het meer.
Hij trekt aan zijn cigaret, tot het vuur knetterend diep in het papier vreet.
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PEIL EN KARAKTER VAN ONS
HEDENDAAGSCH PROZA
In antwoord op Uw enquête het volgende :
Met het gedurende het jongste decennium ontstane nieuwe-zake) i j kheidsideaal heeft men roekeloos den dood over de kunst bezworen. Want in wezen
beduidt dit ideaal niets anders dan aanpassing, aanpassing van de kunst aan
het geestelijk vermogen der massa.
De huidige literaire kritiek vergt van den roman niet langer het zeer bijzondere, niet langer dus, dat hij een toppunt der ku ltu u r vertegenwoordigt.
Zij heeft den kunstenaar gesommeerd, af te dalen naar de menigte en angstig
gehoorzaam verliet hij de hoogten en deed afstand van allen droom.
De proza-artist van vandaag is verworden tot een schrijver temidden
tallooze schrijvers. De roman, zooals deze thans gepubliceerd wordt, ontbeert
volslagen elk scheppend element, het onmiskenbaar stempel der persoonlijkheid van zijn maker. In het woordenboek werd het woord „kunst"
(bovenal in betrekking tot de letterkunde) koelbloedig doorgeschrapt. Wie
een roman componeert, verricht zulks zonder wezenlijke aandrift. Het gaat
er slechts om, copie te leveren, een manuscript, dat men het best vergelijken
kan met koek. De lezer verlangt geestelijke koek ; de auteur bakt de koek.
De kunst van den roman schijnt ten ondergang gedoemd. Hopeloos mager
is het getal der waaràchtige kunstenaars (nag zijn er) onder de Nederlandsche
prosateurs, van hen die nog den moed bezitten, te wrochten als geï nspi reerondanks het feit, dat hun werk teloorgaat onder honderden proden
ducten van vervlakking.
Hoelang nog zullen zij volharden?
Onze beschaving is bevangen door een slepende krankte : de vereering,
de vergoddelijking welhaast -- over alle linies van het middelmatige.
Met on hei lzamen ijver predikt de literaire kritiek de „grootheid" der
mediocriteit. Publiek noch kunstenaar draagt ten slotte de schuld aan de
innerlijk armoedige roman-productie ; schuldig alléén wellicht is de bemiddelares tusschen volk en auteur.
De kritiek zal van nu af aan haar fatale houding moeten wijzigen, tot het
inzicht moeten geraken, dat het haar taak is, an middel l i j k de kunst te dienen
en slechts middellijk het gemeen.
Scherp onderscheide zij het su bileme van het enkel d ráágl i j ke.
Zij brenge de laatsten der mohikanen niet tot zwijgen.
JAN H. EE K HOUT.
1O3

Prof. Dr. G. BESSELAAR

UID-AFRIKAANSCHE KRONIEK
0 o m Pa u I, de heldhaftige geschiedenis van Zuid-Afrika, met elf
illustraties en een kaart, door Marjorie Juta ; H. P. Leopold's
U.M. N.V., 's-Gravenhage, 1937 ; ingenaaid f 2.90, gebonden f 3.90.
Deze Nederlandse vertaling van het Engelse : T h e p a c e o f t h e o x, is een kloek
werk met zeven hoofdstukken en 241 bladzijden en verdient om inhoud en strekking
een ruime afzet. Het maakt vol gebruik van de omstandigheid, dat het boeiend levensverhaal van P a u I K r u g e r nagenoeg de hele 19de eeuw dekt en daarmede de opkomst, bloei en ondergang van de Zuid-Afrikaanse Republiek, dus van de Afrikaner
volksidee in die vorm belichaamd.
Al dadelijk tekent de schrijfster met de twee hoofdfiguren van de Grote Trek : A n d r i e s
Hendrik Potgieter en Andries Willem J. Pretorius, de twee
hoofdrichtingen onder het Afrikaner volk : de Calvinistische en de liberale, beide echter
nationaal. P o t g i e t e r, de onverzettelijke, wil zichzelf wezen : Afrikaner Boer. Hij
weigert, eerst instinctmatig, later bewust, elke concessie ; hij zoekt, schept en consol ideert een Zuid -Afrikaanse republiek ; hier krijgt de nationale gedachte een concrete
vorm ! P r e t o r i u s is meer conciliant, altijd bereid aan elke zaak nog een of meer
kanten te zien, hij wil vooral redelijk wezen en komt zijn tegenstander minstens halverwegen tegemoet. P r e t o r i u s berustte, zij het onder protest, in de annexatie van
Natal (1843) en ging marchandeeren ; P o t g i e t e r trok weg, de Drakensbergen weer
over, de vrijheid tegen en bleef zichzelf gelijk ! De Engelsman volgt ook deze directe
methode en kwam dus onmiddellijk met P o t g i e t e r in conflict ; voor P r e t o r i u s
voelt hij daarentegen minachting, hij maakt alleen gebruik van diens zwakheid om later
nieuwe toegevingen te eisen.
K r u g e r is de Potgieter-type, maar niet doldriest ! Hij neemt het coulante, het begrijpende van P r e t o r i u s over en een van de mooiste momenten in dit boek is het
intieme onderhoud van den jongen Kruger met den ervaren leider P r e t o r i u s, bekroond door de schoon uitgebeelde verzoening (1852 te Rusten bu rg) van de beide oude
vechtleeuwen na een nacht van beraadslaging in een gesloten tent, waarbuiten 4000 Boeren
in voorbede wachtten. Bij het krieken van de dageraad opende zich het voorhangsel en
daar stonden de ruige, vege veteranen, hand in hand, de geopende Bijbel tussen hen
in. Hun dood kort daarop bezegelde de verzoening !
De schrijfster kent niet alleen de Afrikaner-, maar ook de Bantoe-mentaliteit. Zij beeldt
die uit in Mosjesj, den knappen krijgs- en staatsman in Basoetoland, die van uit zijn arends404

nest tientallen van jaren Boer en Brit tegen elkander uitspeelt en intussen zijn gezag
versterkt. Paul Kruger, de leeuwenjager, de prachtmens en krachtmens, bezoekt den
zwarten leeuw in zijn hol, regelt een onderhoud met Mosjesj en berispt hem als hij opzettelijk slordig uitgedost verschijnt ; maakt dan weer een grapje, grondig kenner der
Kaffertalen die hij is ; eindelijk overreedt hij den sluwen zwarte om zijn gewicht in de
schaal te werpen ten gunste der Boeren, waardoor de Engelse Oranjerivier -Souverein iteit
overging in de Boeren Oranje-Vrijstaat (1854).
Toch kan de schrijfster, Brits georiënteerd ook inzake de behandeling der naturellen, haar
natuur niet verloochenen, wat wel blijkt uit haar keuze vóór Livingstone (blz. 57), den
Boerenhater. Geheel onbevangen, bewonderend zelfs, staat zij tegenover Paul Kruger,
den held van het boek. Nu in 1938 het eeuwfeest van de Grote Trek gevierd zal worden,
is dit werk op het zielkundig juiste moment verschenen.
Door de historische gang van het verhaal, komen de vraagstukken, die in de 19de eeuw
de Afrikaanse samenleving beroerd hebben, concreet en in actueel-pregnante zin achter
aan de orde : Boer tegenover Barbaar, Boer tegen Brit, soms ook Boer tegen-envolgs
Boer. Kruger is altijd de centrale figuur, de handelende of bewegende macht in het politiek
en militair gebeuren ; maar zijn groot en klein bedrijf wordt hier zo echt menselijk voorgesteld, dat we den man historisch en zielkundig verstaan. Die Boeren, elkeen koning
op zijn „plaats ", pas ontkomen aan het Britse juk, waren individualisten, jaloers op hun
persoonlijke vrijheid, en het is de grote verdienste van Paul Kruger, in dit boek even
onopzettelijk als onwederstaanbaar uitstralend, dat hij die vrijgevochten scharen gevormd
en opgevoed heeft tot een staatsgemeenschap, waar ieder gewillig en bereid gemaakt
werd om niet te zien op het zijne, maar ook op hetgeen der anderen was. Wat 'n ver
wikkelingen van burgertwist en burgerkrijg, toen Juda Efraim benijdde en Zoutpansberg
en Lijdenburg het beter wisten dan Rustenburg of Potchefstroom. De ingeboren en geslachten lang aangemoedigde volkskaraktertrek om personen te volgen in plaats van
beginselen, bestreed Kruger door consequent één vaste lijn te gaan : gehoorzaamheid aan
de wet des lands. Op menig zorgelijk tijdsgewricht heeft deze niet klassiek -gevormde Boer
tegenover briesende tegenstanders practisch de Latijnse spreuk gehuldigd : Ik ben een
slaaf der wet, opdat ik vrij man bl i jve. Herhaaldelijk heeft deze volksbouwer zijn eigen
belang achtergesteld, zelfs verwaarloosd, bij het belang van de Staat. De reddende genade
van humor kwam de schijnbaar grimmige beer, die een geboren redenaar was, daarbij
-

-

goed te stade.

De romantische periode van het laatste deel der eeuw met zijn ontdekking van diamanten
en goud wordt onderhoudend beschreven. Als vaardige polemiste weet Marjorie Juta,
zeker ook wel ter bekering van haar Engels publiek, heel knaphandig citaten in te lassen
van Britse autoriteiten op historisch erf, zoals J. A. Froude en Mc Call Theal, om alle
partijdige tegenspraak te doen verstommen. Dit boek, waar de vijand rechter is, is een
zeer waardevolle rechtvaardiging der Boerenzaak.
Gedurende Krugers leven heeft het Afrikaner volk de sprong moeten nemen uit de 17de
in de 19e eeuw, uit een patriarchaal verleden naar de moderniteit van industrie en tech405

niek en dit onder de felle kritiek van stoffelijk sterk geinteresseerde uitlanders, vreemd
aan de Afrikaanse mentaliteit en samengesteld uit avonturiers, schatdelvers en het schuim
van Europa en Amerika, geleid door kuipend imperialisme en konkelend kapitalisme
onder de dekmantel van de Union Jack. President Burgers, Shepstone, Jameson, Rhodes,
Chamberlain en Milner, dus de Eerste en Tweede Vrijheidsoorlogen, passeren de revue
en tegen al de golven en baren en stormen blijft staan, naakt en eenzaam, Paul Kruger,
de rots.
Episch en heroisch verloopt het verhaal, toch wordt het niet geleverd in eentonige opvolging van zwaarwichtige episoden, maar leukweg met typerende anecdoten, afgewisseld
met directe aanhalingen, die vasthaken in het geheugen. Groot en groots is en wordt
steeds meer de Boer Kruger ; waardig besluit het boek met het testament van den landsvader aan zijn landskinderen.

Of we dan alleen lof hebben voor dit werk ?
We zouden het plaatsen in de sfeer van het bovenmenselijke.
Waar niet het oorspronkelijke, maar de Nederlandse vertaling ons ter beoordeling werd
toegezonden, willen we met alle waardering voor de qualiteiten der vertaling, toch op
enkele punten wijzen, die in geval van herdruk de welwillende aandacht der vertaalster
mogen verdienen. Het is niet doorlopend gebleken, dat de vertaling voldoende rekening
heeft gehouden met de landsgesteldheid, algemene toestand en de taal vanZuid-Afrika.
Als geboorteplaats van Kruger wordt tweemaal Colesburg, op blz. 7 echter correct Colesberg, genoemd. Elders komt ook Waterburg voor. Wegens gelijke uitspraak in het Engels,
komt deze verwarring in spelling in Z.-Afrika herhaaldelijk voor. — Dan wordt het toenmalige Colesberg een „stad" genoemd ; vandaag, ruim honderd jaar later, is het nog geen
stad, toen zeker niet i Z.-Afrika telde toen 40.000 blanken, verspreid over een oppervlakte als een-derde van Europa, Kaapstad herbergde ruim twee derde van de blanken,
zodat het ongemeten binnenland moeilijk met de rest „steden" kon bevolken. Bovendien
is de vertaling van tow n, towns h i p, city en b o r o u g h staats- en gemeenterechtelijk niet gemakkelijk. De vermelding van een verblijf op de Zoutpansberg maakt
een even vreemde indruk op de kenner van Zuid-Afrika als de mededeling in Europa
zou doen, dat iemand eerst een Pyrenee beklommen heeft, toen een Apennijn om uit te
rusten op een Karpaath.
Als het aankomt op de bespreking van kerkelijke toestanden en instellingen in Nederland
en Zuid-Afrika, komen schrijfster en vertaalster op spiegelglad ijs, waar geen van beiden
een rijbewijs levert. Tegenover dames past beleefdheid, ik haal dus alleen de tweede
helft aan van een Engelse spreekwijs over gebieden, w h e r e a n g e I s f e a r t o t r e a d.
Een van die gebieden is Hollandse kerkgeschiedenis, noord en zuid van de linie. Met de
juiste benaming der drie Hollandse kerkgemeenschappen in Zuid-Afrika verkeert het boek
op gespannen voet, de pogingen worden nu en dan anders herhaald, maar zijn in deze
eerste druk nergens geslaagd.
Ter opklaring van deze vermijdbare nevels verwijst het werk als achtergrond van het
kerkelijk leven in Zuid-Afrika gedurende de 19de eeuw naar kerkelijke toestanden in
406

Nederland na de Franse revolutie. Zij noemt bijv. een nieuwe kerkwet aldaar opgesteld
voor de Hervormde, Arminiaanse en Rooms- Katholieke kerkgemeenschappen. De inkleding van deze en soortgelijke mededelingen wekt noch versterkt voldoende vertrouwen in haar bevoegdheid om de Engels-, of zelfs de Hollands- lezende mensheid in
19de-eeuwse Nederlandse en Afrikaanse kerkhistorie voor te lichten. Tegen het bericht,
dat deze kerkwet ook aan de Kaap werd ingevoerd, doch „dat het merendeel der
„Hollanders er zich niet mee inliet, daar de Calvinistische Gereformeerde Kerk er niet
„in opgenomen was," gelden twee bezwaren : 1. Uit de samenhang blijkt, dat met Calv.
Geref. Kerk de Kerk van Kruger bedoeld wordt ; deze kwam echter eerst in 1858 tot
stand of in kerkrechtelijke terminologie : tot openbaring, dus een mensengeslacht na de
datum waarop haar uitlating wrevel zou gewekt hebben ; 2. de „Dutch" in Zuid-Afrika
zijn geen Hollanders, evenmin als de „Dutch" in Nederland Afrikaners worden genoemd.
De Nederduits Gereformeerde Kerk wordt het hele boek door ijskoud Nederlands Hervormde Kerk genoemd, hoewel er ook een Nederduits Hervormde Kerk van Afrika
bestaat. De mogelijkheid had ondersteld moeten worden, vooral in een historisch werk,
hoe populair ook, dat leden van een kerk hechten aan het gebruik van de juiste naam
van hun kerk.
Opvallend is, dat aan het eind van een paragraaf op blz. 135 een samenvattende opmerking
niet weergegeven wordt in de geijkte vorm van de Bijbeltekst, die hier ongetwijfeld bedoeld wordt, maar niet herkend lijkt te zijn.
De misspelling van Afrikaanse eigennamen schrijven we veilig op het debet van de oertekst;
hier schuilt niet het sterkste punt van Engelse auteurs ! Het doet echter even vreemd aan
dat Sarel Cilliers en Jan Hofmeyr als Celliers en Hofmeyer voorgesteld worden, als dat
Willem van Oranje of George Washington verkeerd gespeld zouden worden in een werk
over de Nederlandse of Amerikaanse geschiedenis.
Ten slotte vinden we de taal van het boek, dat over Zuid -Afrikaanse mensen en dingen
schrijft, te specifiek Nederlands. Een meer Afrikaans getint Nederlands zou beter locale
kleur geleverd hebben. We nemen enkele woorden over en daarnaast een nevenvorm,
niet eens altijd exclusief Afrikaans : boerenhoeve, Boereplaats ; huifkar, ossenwagen ;
nachtlogies, lager of kamp (die toch beide op blz. 180 bekend blijken !) ; houtblok, remschoen ; pleisterplaats, uitspan of uitspanplek ; wildeman, barbaar ; farmer (is dit eigenlijk
wel Ned. ?), boer ; kuddejongen (is hier lexicografisch gezag ?), veewachter ; neger, Kaffer
of naturel ; medicijnman, toverdokter ; bevloeiingsgreppel (7), watervoor.

Historische bezwaren, althans opmerkingen, hebben we ook. Deze gelden uiteraard alleen
het oorspronkelijk Engelse boek : The pace of the o x.
Op blz. 14 en 15 wordt het aantal Boeren op bezoek bij Dingaan en op zijn bevel laaghartig
vermoord, anders opgegeven dan in alle mij bekende geschiedenisboeken van ZuidAfrika. — De schrijfster is op vele kritieke punten zo wetenschappelijk onpartijdig in haar
beoordeling van het Afrikaner standpunt, bijv. in haar onaantastbare verwijzing naar
het Zandrivier-tractaat van 1852, waarin Engeland de onafhankelijkheid derZuid -Afrikaanse
Republiek erkent, dat het ons bevreemdt, dat zij niet grif toegeeft, dat Engelse zende407

tingen, zoals Philips en dr. v. d. Kemp, handlangers waren van het Britse imperialisme.
Waarderend erkennen wij, dat zij de naturellen -politiek der Boeren verstaanbaar noemt,
maar we weigeren toe te geven, dat deze houding bepaald werd door sentiment jegens de
vermoorde landgenoten en niet door recht. Immers lang vóór Dingaanskraal en Slachtersnek
was hetzelfde beleid gevolgd jegens de inboorlingen !
Enkele kleine onnauwkeurigheden vermelden we volledigheidshalve en omdat we na
gezette lectuur ons geen grote herinneren. Dr. Leyds was wel gezant bij het hof van Duitsland, gelijk ook van Nederland, België en Frankrijk, maar niet woonachtig te Berlijn, doch
te Brussel. — En bij de eerste ontmoeting tussen Kruger en Steyn op het schip, dat
den Transvaalsen president naar Londen voerde,•was Steyn niet, zoals aangegeven wordt,
„als student op weg naar een Nederlandse universiteit ", maar in werkelijkheid op weg
ter opleiding voor het toelatingsexamen aan een Nederlandse universiteit.
Een enkel stijlbloempje hier en daar brengt wat variatie, bijv. de mededeling, dat H.M.'s
Gelderland zich zekere dag bevond tussen Caïro en Corsika, wat even grappig klinkt als
een scheepsbericht van een boot tussen Arnhem en de Hebriden. Somtijds gaat de Engelse
natuur boven de Afrikaanse leer, zoals de tirade over Engelands „edelmoedigheid en
tact, die een eigen regering teruggaf aan een overwonnen land"; we vragen of deze edel
niet op hetzelfde ethisch peil staat als het oppoetsen en opwinden van een-moedigh
gestolen horloge.

Ten slotte de waarde van het boek.
Die schuilt niet het meest, doch ook wel, in het vele moois en leerzaams. Mooi zijn de
vele rake en pittige typeringen, bijv. : De Grote Trek was een volksverhuizing, geen
veldtocht. — Johannesburg, de lichtekooi der Republiek. -- Jameson's strooptocht, een
operette revolutie.
Mooi is de beschrijving van Kruger's jachtavonturen, blz. 21 tot 25 verdient een plaats
in elk jongensboek van elke nationaliteit. Hoofdstuk VI is een juweel als Afrikaanse idylle
en als karakterschets. Boeiend zijn de wonderlijke avonturen en uitreddingen op jacht
en oorlog, hoe Kruger bijv. in een Kafferoorlog zich 's nachts in een belegerde grot bij de
natu rellen voegt, die in het stikdonker krijgsraad houden en, goed kenner der taal, die hij
was, de vergadering als een hunner tot overgave tracht te overreden. Een zeer menselijken
Kruger, een teren zelfs, leren wij kennen op blz. 70: in zijn trouwhartige omgang met een
lieve wederhelft. Opvallend, hoe deze krijger zijn leven lang een vredemaker is geweest,
ook op kerkelijk en politiek terrein ! Rhodes noemde Kruger den enigen man, met wie
hij niet kon onderhandelen ! Wel een lof uit de mond van iemand, wiens sterkste argument
zijn chequeboek was !
Verder schuilt de waarde van het boek vooral hierin, dat het Engels- lezend, d.w.z. het
wereldpubliek, Kruger leert zien, zoals het hem zelden heeft kunnen zien : den historischen
Kruger, bij zijn leven verguisd, na zijn dood verzwegen, maar die nu opduikt, omdat hij
stond voor de beginselen van vrijheid en recht. Niet het minst een goed boek voor Zuid
ka, waar, gedeeltelijk ook door een kleurloos geschiedenis-onderwijs, de ware Kruger-Afri
bij het opkomend geslacht nagenoeg onbekend is.
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ANNIE J. M. DE VRIES

KLACHT
Heer, help mij, want er is geen nood
Verlos mij : ik ben niet gebonden.
Red mij van 't leven meer dan van den dood,
Verbind mij, want ik heb geen wonden.
Heer, troost mij, want ik heb geen smart;
Vergeef mij, want ik heb geen schulden.
Onthef mij van mijn last : dit lichte hart,
Dat zich met leed noch vreugde vulde.
Heer, scheld mij, want ik heb geen haat,
En sla mij, want ik heb geen liefde.
Verberg U, Heer! ik heb geen toeverlaat.
Bemin me : ik heb geen wederliefde......
Heer, zie mij aan in dezen nood :
Dit is de ellendigste aller zonden,
Dit de verraderlijkste dood :
--- 1k zoek mijn hart, tot Gij het hebt gevonden !

G. ACHTERBERG

GRAFLEGGING VAN EEN
OUD VRIEND

Ontvouw het witte kleed,
de doode doet niet mee.
Zie hoe hij slaapt voor twee.
Hij weet niet hoe hij heet.
Hij
op
En
als

wit aileen maar mee
deze laatste rit.
zie niet om, hij zit
die te Natn dee.

En bij zijn graf, besteed
geen woord aan zijnen vree.
Hij neemt ons nu voor eeuwig beet.
't Is water in de zee.
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CHRIS VAN DER WEYE

VAN DE DONKERE TOREN, NAAR
COUNTEE GULLEN')

Wij zullen niet voor altijd zaaien blijven
opdat voor and'ren onze akker groent,
niet altijd minzaam zijn, stil en verzoend,
opdat zij ons te feller drijven.
niet eeuwig onze lied'ren laten horen
opdat hun slaap te zoeter rusten spelt,
niet altijd buigen voor hun blank geweld,
niet voor een eeuwig leed zijn wij geboren.
De nacht is toch niet minder schoon door 't zwart
waaruit de duizend witte starren reiken,
en er zijn bloemen die het licht benart,
wier schoonheid pas in schemering gaat prijken.
zo koesteren wij in donker leed het zaad
tot ook ons veld wit voor het oogsten staat.

1) Countee Cullen behoort tot de groep der „nieuwe" Amerikaansche negers, die fier en onafhankelijk
tegenover de blanken en hun beschaving trachten te staan en in hun werk uiting aan hun opstandigv. d. W.
heid
geven.
Chr.
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P. VAN DER HOEVEN

FLORIS NEKSTER
N.a.v. de Tentoonstelling te Amsterdam
bij Huinck en Scherjon ; Febr. —Mrt. 1937.
Floris Verster werd geboren in 1861 en overleed in 1927. Hij behoort tot de sch i lders,
welker uitingen duidelijk de signatuur der Haagse impressionisten dragen. Toch neemt
hij een heel eigen plaats in. Hij is een van die zeer grote figuren, die niet door een richting
kunnen worden gekarakteriseerd, maar omgekeerd zo'n richting eerst een karakteristiek
verlenen ; die de schilderkunst dragen. Èn omdat langzamerhand zijn betekenis meer
beseft wordt, èn, evenzeer, omdat zijn kunst ons nu dreigt te ontglippen, geloof ik dat
het zijn nut heeft in een artikel op hem te wijzen. De nadelen van zo'n manier van doen
komen vanzelf ter sprake.
Tot een juist verstaan is het goed eerst Versters ontwikkeling als schilder na te gaan. Er
zijn daarin drie stadia aan te wijzen ; in elk er van sprak hij zich overtuigend uit.
In het eerste is hij gespitst op een haast primitieve kleurenrijkdom. Hij schildert het meest
stilleven en kan dus zijn eigen schakeringen bepalen, terwijl bloemen de gewenste tinten
op honderd verschillende manieren ter beschikking stellen. Op een van z'n stukken staat
rechts een pul van waaruit naar links met een boog een overvloed van helderrode kelkvormige bloemen wordt gestuwd. Die kelkvorm accentueert nog eens het druipen van
de kleur. De achtergrond is diep fluweelgroen, maar onder de boog der bloemen leeft
er wat heldergeel in alsof er zon doordrong in een dicht beukenbos. De verrassing van
het stuk ligt in een hooggestemd purper dat Verster in de donkerste partijen rechts
om de pot heen laat inspelen. Hierdoor wordt alles in gloed gezet. Het is of er van binnen
uit brand ontstaat. Ook uit andere schilderijen in die tijd gemaakt blijkt het streven naar
een sprookjesachtig effect, een toneelwereld in de beste zin van het woord. Er ligt iets
betoverends in de wereld van de schijn : ieder weet dat ze on-werkelijk is, misschien biedt
ze juist daarom zo vele mogelijkheden voor de fantasie.
Er valt echter niet aan te twijfelen dat er voor Verster zelf onzuivere elementen in mee
hij verandert welbewust van koers. Al z'n virtuositeit in het vinden van-klone,wat
heel aparte kleurcombinaties brengt hij onder de ban van een strenge zelfcritiek. Hij
tuchtigt z'n eigen vervoering. Uiterst nauwkeurige detailstudie : in plaats van olieverf
gebruikt hij het waskrijt en moet zo tekenend het vlak vullen. Waarom deze wending ?
Ik meen : omdat Verster voelde in de grond van de zaak geen fantast te zijn. Zijn kunst
had een uiterst scherpe waarneming nodig om krachtig te blijven ; als haast alle Hollandse
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kunst kon ze alleen door zich hardnekkig te houden aan wat haar door die waarneming
toegevoerd werd, zuiverheid behouden. De Hollander heeft liefde voor de beslotenheid,
voor het ding dat hem behoort, waaraan hij zijn zorg geven kan. Verkwisten ligt hem
eigenlijk ver. Verster moet dus gevoeld hebben met zijn jeugd -élan het ding onrecht aan
te doen. Hij geeft het niet de rechte plaats, hij verwaarloost het ten koste van een raadselachtig effect dat hij wil bereiken : de schoonheid. Maar schoonheid draagt voor een
Hollander altijd het element in zich van aanvaarding van het aardse, van bestendigheid
in het dagelijks bestaan. Ze breekt pas open in rust. In het werk uit Versters eerste periode
wordt met een zekere gejaagdheid gezocht, op de tast gegrepen. Het kan gelukken ;
dan dankt de schilder dat echter eigenlijk niet zichzelf, maar zijn „goed geluk" ; hij weet
de weg niet, die hij ging en bezit daarom ook niet. Hij zoekt de schoonheid waar hij
ze nooit naar zijn eigen aard zal kunnen vinden : hij poogt de dingen in nieuw verband
te zetten en moest ze juist in hun eigen verband doorgronden.
Ter nauwkeuriger bepaling van deze tweede periode doen wij goed een volledig doorgewerkte tekening in waskrijt te vergelijken met de in olieverf uitgevoerde voorstudie
ervan. Ze draagt als voorstudie een voorlopig karakter : is snel opgezet, alleen de belangrijkste effecten zijn genoteerd. Zo bijvoorbeeld in het stuk dat wij hier op 't oog hebben,
een sneeuwlandschap bij ondergaande zon. In de lucht een laaiend oranje, waartegen het
golvend veld in matlila contrasteert. Ruig staan een paar hekken en huisjes in het land.
Rechts een knoestige boom. Het meest treft de vaart waarmee alles geschilderd werd.
Daaruit blijkt dat het élan van de eerste tijd als vooronderstelling in het bedachtzamer
werk van de tweede periode aanwezig is ; het is er als 't ware ondergeschoven en wordt
nu door een critische geest geordend. In de voldragen tekening is alles verfijnd. De lucht
is er niet meer felgekleurd : ze vervloeit in een zachtoranje tint. Het landschap, eerst een
wildernis, heeft cultuur gekregen. Ook de sneeuw vertoont allerlei fijngenuanceerde
schaduwen, en de stoffering met huis en hof is veel vertrouwen-wekkender dan eerst.
De boom rechts veranderde 't sterkst, en is bijna een sierfiguur van lijnen geworden.
Z'n vreemde groeiwendingen kregen op de tekening 't karakter van spel. Het geheel
heeft iets van zuivere roerloosheid ; de kou is tot klaarheid geworden, de atmosfeer is
rein van stof.
Hierbij rijzen twee vragen : wat is de aard van deze puriteinse verstrakking die in Versters
werk zich openbaart, en : waarom legt hij zich juist nu zo op het landschap toe ?
Hoe ziet Verster het landschap ? Feitelijk als een stemming in kleur. Zijn kijk erop heeft
niets van de overtuigende vastheid waarin Vincent van Gogh het als „aarde" herkende.
Voor Verster blijft het poezie, een illusie als men wil, een droom van wat mooi is. En al
bewijst alles zijn grote aandacht voor de vorm, en al is hij niet voor niets tekenaar, het
is hem vooral toch om kleur te doen, om de fijne nuances. Hij is daarmee dus overtuigd
impressionist. Toch onderscheidt hij zich van de landschapschilders sterk. Jaap Maris b.v.
is in zijn schilderijen altijd buiten, terwijl Verster zijn hele tafereel wel voor een ogenblik
in z'n atelier lijkt te hebben overgeplaatst. Er leeft bij hem niets dampigs, niets vochtigs
in. 't Is atmosfeer die voor een moment werd stilgelegd : Verster ziet het landschap als
stilleven. Bij alle vluchtigheid is het toch nog duurzaam genoeg om zonder de illusie van
het vlottende te kunnen worden vastgelegd. Dat deze stilleven -schilder zich tot het land413

schap wendde ligt dus minder in de qualiteit dan in de quantiteit : het landschap biedt
immers een overvloed van details, en de schilder die zijn zelftucht oefent in het hardnekkig vasthouden aan wat de waarneming hem leert, heeft daarin stof te over. De a a r d
der verstrakking komt het best ter sprake nadat eerst de derde periode gekenschetst is.
Versters werk uit de laatste tijd bewijst dat de schilder juist gezien had ten aanzien van
zijn wijze van doen. Hij oogst eigenlijk alles op hoger plan weer in. De spontaneïteit keert
terug als directheid. Tussen zien en uitvoeren schijnt een moeite-loze weg te liggen.
En nadat hij een tijdlang alle kleur tot tint had teruggedrongen, kan hij zich nu ook
innerlijk de weelde veroorloven alles in elke gewenste modaliteit toe te passen. Terwijl
hij nu de macht heeft ook het allereenvoudigste gegeven zonder opschik overtuigend te
behandelen. De meeste stillevens zijn haast simpel van opstelling : gewoon maar een
vaas of pot met wat bloemen er in. Soms dringt hij alle kleurenweelde tot heel klein
oppervlak terug. De vaas stond haast in donker, en uit de nauwe halsopening staken
een stel lisachtige bladeren, waartussendoor pas de bloemen zichtbaar waren. Maar dat
was of een zonsondergang al z'n pracht in een nauwe straat uitgoot ; er leefde oranje
en goud, rood, bruin en paarsfluweel in als fonkelende edelstenen.
Een andere keer ziet ge niets voor u dan een egaalgroen vaasje met wat donkere, dieprode bloemen erin, staande in het nuchtere daglicht. Maar juist dat reine lichtgroen is
even ondefinieerbaar als het blauw in de lucht van Jan Vermeers „Gezicht op Delft"
het is als licht dat blijft hangen in een late zomeravondlucht.
En als Verster een ronde grijze pul schildert met witte rozen, krijgen die bloemen in
al hun broosheid iets onaanraakbaars ; hun teerheid kan niet worden geschonden. Het
lijkt of hij ze voor de vuist weg geschilderd heeft en 't zijn kostbaarheden geworden die
niet komen of gaan, die er z ij n, enkel om al hun pracht te tonen.
We vonden reeds gelegenheid, terloops zijn kunst kort te kenschetsen. Ik wil dit nu
samenvatten aan de hand van een probleem, waar Verster iedere beschouwer van zijn
werk voor stelt : wat is het menselijke in deze kunst ? Versters persoonlijkheid, zijn
inzichten en overtuigingen, blijven in zijn schilderijen geheel buiten geding. Hoe roert
hij er 't menselijke in aan — ja, roert hij 't zelfs wel aan ?
1k wees er al op dat Verster vóór alles schoonheidszoeker is. De zakelijke instelling die
hij tegenover zijn eigen werk had is van aesthetische aard en heeft met nieuwe zakelijkheid niets van doen. Deze ziet het voorwerp als een ding waaraan ik mij stoten kan :
het maakt inbreuk, het is vijandig. Verster daarentegen betracht zakelijkheid ten aanzien
van de schilderkunstige middelen waarmee hij de schoonheid brengen wil. Preciseren
we de gestelde vraag dan luidt ze dus : wat is het karakter van de schoonheid in de
kunst van Verster ?
Dat karakter is weer typisch -Hollands : het is schoonheid die ontluikt door c u I t u u r.
Ze ontstaat niet in het romantische contrast tussen de van de natuur vervreemde, ,ontwortelde „beschavingsmens" en de wilde, ongebonden natuur ; dit contrast is typisch
voor de Duitse volksaard, en werkt zich in al z'n nadelen in de Duitse schilderkunst
uit. Ze ontstaat evenmin in de verrukking over het ongetemde leven, een soort Zigeuner
dom in de kunst dus ; en ook niet in een geidealiseerd ideeënrijk dat zich met een sprong
uit de waarneming bevrijdde. Wezenskenmerk is het c u I t u r e I e : het eigen-door-

414

schouwde van de in bezit genomen en veredelde natuur. En meer speciaal : van de eigen,
vaak dus kleine wereld, nagespeurd met grote intensiteit. De schoonheid is een raadsel,
zegt Dostojefski. En dit raadsel ligt bij Verster, zo ongrijpbaar als het is, in het alledaagse.
Wil men er menselijke waarden in zoeken : ze liggen in de trouwhartigheid en openheid
waarmee Verster alles tegemoetkomt, in de liefde en ootmoed waardoor hij zichzelf
geheel kan wegcijferen. Het schijnt wel voor hem geschreven wat Shakespeare in een van
z'n sonnetten zegt :
0, learn to read what silent love hath writ :
To hear with eyes belongs to love's fine wit.
Voor 't overige ligt er hier als in alle schoonheid iets afgeronds, een immanente volkomenheid. Kierkegaard formuleert het als : „schoon is, wat zijn teleologie in zichzelf
heeft ". Daarmee sluiten we dus ook Versters kunst in zichzelf op. Dat isolement is zijn
kracht en z'n beperktheid tegelijkertijd. Z'n kracht : want hij bereikt een zuiverheid
die aan Vermeer herinnert. Z'n beperktheid : want de kunst kan haar grenzen veel wijder
uitzetten.
Tot slot kom ik nog op twee opmerkingen terug die ik in 't begin maakte. De eerste
is : het brengt duidelijk in 't oog springende nadelen met zich, om Verster in een artikel
te behandelen ; hij is immers een schilder pur sang en bij uitstek uit z'n schilderijen te
verstaan. De rechtvaardiging ligge in de tweede opmerking : zijn kunst dreigt ons te ontgli ppen. Juist door te eenzijdig de nadruk te leggen op het menselijke, vooral naar de
kant van worsteling en angst, vergeten we de onbevangenheid die voor 't verstaan van
Verster nodig is. Het is evenzeer een kant van de werkelijkheid, dat de schilder zijn werk
van al z'n zorgen en lasten vrij kan houden en eenvoudig weer schoonheidszoeker wordt.
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ROEL HOUWINK

NIEUWE WEGEN OP HET GEBIED VAN
HET LITTERATUUR-ONDERWIJS
Naar aanleiding van Dr. C. TAZELAAR, B e k n o p t H a n dboek der Nederlandse letterkunde 1I.
Dr. A. J. DE JONG, Nederlandse Letterkunde,
twee delen.
H. GODTHELP, Nieuwe Nederlandse Poëzie,
deel I—III.
W. KRAMER, Taalstudie en Stijloefening, deel II.
Alle bij J. B. Wolters, Groningen.
Het is een algemeen bekend feit, dat de grondbeginselen, waarop het Middelbaar Onderwijs ten onzent rust, geheel verouderd zijn. Zij stammen uit een tijd, toen een aanzienlijk kwantum parate theoretische kennis gold als bewijs van met vrucht genoten
onderwijs. En al wordt tegenwoordig door het meerendeel der docenten ingezien, dat
een dergelijk bewijs in geen enkel opzicht strookt noch met de behoeften van het
individu noch met de belangen van de maatschappij, zoolang het eind -examen blijft wat
het is : de plaats waar, dit bewijs — dikwijls met kunst en vliegwerk ! — moet worden
geconstrueerd, zoolang zullen alle partieele onderwijshervormingen altijd weer stranden
op wat in de laatste ronde moet worden gepraesteerd.
lntusschen mag dit nimmer een beletsel zijn om „van binnen uit" te streven naar een
ombouw in het bijzonder van het onderwijs in die vakken, welke het ernstigst geschaad
worden door deze ondeugdelijk bevonden grondbeginselen. Eén van die vakken is ongetwijfeld het litteratuur-onderwijs.
Wanneer dit vak gedoceerd wordt in den ouden trant, zoodat vooropstaat de verzameling van een flinken voorraad parate theoretische kennis, zou men het feitelijk beter
kunnen afschaffen, want dan schaadt het meer dan het baat. Immers het kweekt domheid
en onverschilligheid ten aanzien van de hoogste cu ltu reele waarden van een volk en
daarnaast een intellectualistische schijn-beschaving, die, zooals men overal om zich heen
waarnemen kan, bij het minste en geringste ineenstort, omdat zij nergens tot een persoonlijk bezit is kunnen worden.
Wanneer men niet uitgaat van het besef, dat parate feiten -kennis bij het litteratuur-onderwijs
een zeer beperkte plaats heeft in te nemen en dat zij veeleer „achteraan" behoort te
komen dan „vooraf" te gaan, omdat alle feitenkennis „bal last" is, die bij de eerste de
beste gelegenheid — gewoonlijk de dag na het eindexamen ! — over boord wordt geworpen, wanneer niet eerst een „persoonlijke" relatie tusschen de feiten en het subject,
dat op de kennis ervan is gericht, tot stand gekomen is.
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Het tot stand brengen van een dergelijke „persoonlijke" relatie tusschen leerling en litteratuur dient daarom de richtinggevende gedachte te zijn bij alle pogingen, die gedaan
worden om het litteratuur-onderwijs in nieuwe banen te leiden. Ook de voortreffelijkste
handboeken en overzichten falen, indien zij niet uitgaan van deze gedachte. Want daarzonder wordt ook het beste materiaal zonder nut gebruikt tot het verkeerde doel.
Dit kan b.v. het geval zijn met het tweede deel van Dr. C. Tazelaar's „Beknopt Hand boek
van de Nederlandse letterkunde ". Wanneer men dit met groote ijver en toewijding
geschreven werk niet als „hand boek ", maar als „leerboek" gaat gebruiken, brengt men
zijn leerlingen een dosis feitenkennis bij, die totaal onvruchtbaar is, indien men zich
van het litteratuur-onderwijs iets anders voorstelt dan men er zich van voorstelde, toen
de grondslagen voor het middelbaar onderwijs werden gelegd, en dat behoort men te
doen, wil men zijn bevoorrechte plaats in maatschappelijk opzicht waard zijn in dezen tijd.
Als naslagwerk kan dit boek echter goede diensten bewijzen, omdat het sober en helder
in zijn argumentatie is. Het „principieele" in zijn opzet komt duidelijk naar voren en
is ruim genoeg om de noodige objectiviteit te waarborgen bij het schetsen van de ontwikkelingsgang der jongste letterkunde.
Toch ware het misschien beter geweest, indien de schrijver zich bij het samenstellen
van dit tweede deel de medewerking van enkele litteratoren uit de diverse kampen
der jongere generatie verzekerd had, want in de keuze van de in litterair opzicht beste
en meest karakteristieke werken der moderne auteurs is hij niet altijd even gelukkig.
En dan...... heeft de schrijver niet al te zeer naar volledigheid gestreefd ? Er zijn onder
de dozijnen schrijvers en schrijfsters, die hij opnoemt en wier werk hij vermeldt, verscheidenen, wier naam men gerust vergeten mag. Er zou hierdoor meer ruimte overgebleven zijn om belangrijke figuren wat scherper te belichten.
De „pri nci pieele" opmerkingen van den auteur bepalen zich hoofdzakelijk tot notities
als : „Daarom is de geest van zijn werk met de christelijke levensidee onverenigbaar"
(Joh. de Meester) ; „Hun denkwereld staat ver af van die van het christendom, ofschoon
ze daarmee bekendheid verraadt" (C. en M. Scharten-Anti n k) ; „Maar het neo-human istische is voor de christelijke levensovertuiging een belemmering om het ten volle te
waarderen" (Top Naeff). „Voor christelijk denken onaannemelijk (Kleine I nez, Van Genderen
Stort). Het wil ons voorkomen, dat deze wijze van oordeelen groote gevaren in zich
bergt en dat zij in paedagogisch opzicht een allerbedenkelijksten kant heeft. Maar het
zou ons te ver voeren hierop thans nader in te gaan. De gelegenheid zal zich nog wel
eens voordoen in deze kolommen terug te komen op een en ander.
Met „Nederlandse Letterkunde" van Dr. A. J. de Jong zijn wij weder een schrede vooru itgegaan op den goeden weg naar een litteratuur -onderwijs, dat „zakelijk" en niet ,,theoretisch" is en dat de accenten dáár legt, waar zij behooren te worden geplaatst. Wij
citeeren uit de inleiding, die de schrijver aan zijn collega's opdraagt het volgende : „Wie
zo (d.w.z. op een wijze, dat er een persoonlijke relatie tusschen leerling en litteratuur
ontstaat, R. H.) de taak van het onderwijs in letterkunde ziet, kan geen vrede hebben
met een literatuurgeschiedenis vol jaartallen, boektitels en schrijversnamen. Want wel
kan ook de historie een m i d d e I zijn om een kunstwerk beter te doen verstaan, maar
nooit mag bij de lessen in letterkunde de historie d o e I worden, steeds moet 't kunst417

werk zelf in 't centrum worden geplaatst. Niet de letterkundige s t r o m i n g is hoofd
zelfs niet eens de letterkundige k u n s t e n a a r, maar wel het letterkundige-zak,
w e r k, dat leeft en leven zal, ook als de kunstenaar reeds lang gestorven is".
Het lijkt ons, dat dit het eenig juiste standpunt is, dat men bij het onderwijs in de letterkunde innemen kan. De specimina, die Dr. de Jong in zijn boek van de door hem
gevolgde methode geeft, leenen zich dan ook uitstekend voor het gebruik en vormen
stellig een gezonde basis voor een verderen opbouw van dit werk.
Inmiddels is ook het tweede deel verschenen van Dr. de Jong's boek. In zijn woord vooraf
tot zijn collega's stipuleert de schrijver nogmaals zijn opvattingen in zake het litteratuuronderwijs. Hij zegt o.m.: „Dit boek is een i n I e i d i n g, wil dus nóch een min-of-meer
volledig handboek, noch enkel een „g e s c h i e d e n i s der letterkunde" zijn. ik ben
overtuigd, dat onze leerlingen van die geschiedenis niet meer hoeven te kennen, dan hun
hier wordt meegedeeld. De nadruk moet vallen op I e t t e r k u n d e, niet op g e s c h i ed e n i s ". Het ware te wenschen, dat inderdaad dit denkbeeld in zake het litteratuuronderwijs algemeen ingang zou vinden. Voor de docenten moge het uiteraard gemakkelijker zijn hun pupillen te dresseeren op auteursnamen, boektitels, jaartallen en eenige
„historische" gemeenplaatsen, de belangen van het onderwijs zijn daarmee zeer zeker
niet gediend en nog minder de belangen van onze cultuur.
Al dergelijk onverwerkt feitenmateriaal is doode ballast, die men met een zucht van verlichting vallen laat, wanneer de schooldeuren zich voor de laatste maal sluiten achter
iemands rug. In plaats van belangstelling en geestdrift voor de hoogere cultuurwaarden
kweekt een dusdanig litteratuur -onderwijs in hooge mate afkeer en onverschilligheid aan
ten opzichte van alles wat niet valt binnen de sfeer van het direct belang en het onmiddellijk
grijpbaar genot.
De poging, die de heer H. Godthelp ondernomen heeft om de beste poëzie sedert 1880
„concentrisch" te verzamelen ten einde als materiaal te dienen voor dat gedeelte van
het litteratuur-onderwijs, dat gewijd is aan de hedendaagsche letterkunde, verdient onze
volle aandacht. Terecht merkt de schrijver in zijn „Ter Inleiding" op dat de puberteit
de beste periode is om de belangstelling van den opgroeienden mensch te wekken voor
de wereld der letterkunde. „Juist in de puberteitsperiode liggen de grote kansen, beslissend vaak voor 't verdere leven ", zegt de heer Godthelp o.m. en hij voegt er dit behartenswaardige woord aan toe, dat velen docenten in de „humaniora" hun groote verantwoordelijkheid in dezen moge doen beseffen : „Van 't feit of ze in de puberteit behoorlijk met literatuur en andere kunst in contact komen hangt 't misschien voor velen
af of ze al dan niet weer door het economisch-sociale milieu waarin ze komen en door
't vervlakkende moderne cultuurleven, in geestelijke leegte terugvallen ".
Daar de verzamelaar van deze drie bundels zijn keuze zeer beperkte (slechts van veertien
dichters konden in de eerste afdeeling een behoorlijk aantal gedichten opgenomen
worden en behalve deze zijn in de tweede afdeeling maar gemiddeld zevenentwintig
dichters vertegenwoordigd), is het natuurlijk gemakkelijk met hem van meen i ng te ver
schillen omtrent deze keuze en de wijze waarop hij tot zijn onder-verdeel i ng kwam. Het
lijkt ons echter onjuist dit in het algemeen te doen. De persoonlijke keuze is, voorzoover
zij de toets van een objectieve kritiek vermag te doorstaan, bij een dergelijk boek van
-
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veel meer belang dan zij aannemen, die in deze dingen al te zeer naar de breedte streven.
Toch moeten ons een tweetal opmerkingen van het hart. Het lijkt ons onjuist, dat de
samensteller Jacobus van Looy in de eerste afdeeling heeft geplaatst en dit zelfde deed
met Jan H. Eekhout. Jacobus van Looy is zeker geen onverdienstelijk dichter, maar het
zwaartepunt van zijn werk ligt zonder eenigen twijfel niet op het gebied der poëzie,
maar op dat van het proza en daarom was hij beter in de tweede afdeeling op zijn plaats
geweest. Van Eeden, die in slechts één der bundels in de tweede afdeeling voorkomt,
zou dan zonder bezwaar naar de eerste afdeeling kunnen worden overgebracht. De onbekendheid van Van Looy als dichter, waarop de verzamelaar zich bij het doen van zijn keuze
beroept, lijkt ons geen steekhoudend, althans geen vo I d o e n d e steekhoudend argument.
Jan H. Eekhout is stellig een zeer begaafd dichter, maar hij behoort even stellig niet tot
de veertien beste dichters, die de Nederlandsche dichtkunst sinds 1880 heeft voortgebracht, óók niet, indien men het representatieve element bij de gedane keuze in aanmerking neemt en hij dus gelden moet als de (eenige) vertegenwoordiger der jongste
generatie. Het lijkt ons, dat de heer Godthelp er goed aan zou hebben gedaan deze
opvallende keuze eenigszins nader toe te lichten. Over het algemeen trouwens is de
samensteller, dunkt ons, wat al te karig met zijn mededeel i ngen omtrent het gebruik
enz. van zijn bloemlezing geweest. Misschien heeft hij gedacht : een goed verstaander
heeft maar een half woord noodig ; doch het lijkt ons, dat een dergelijke gedachte op
een volkomen ongegrond optimisme zou zijn gebaseerd.
Wanneer b.v. de heer Godthelp op blz. Ill van zijn „Ter Inleiding" zegt :,, Hoofdzaak van
ons literatuuronderwijs moet (daarom) steeds zijn de nauwkeurige lezing en grondige
analyse van de kunstwerken zèlf", dan is vooral ten aanzien van dit laatste punt eenige nadere
verklaring zeer gewenscht. Want „grondige analyse" kan poëzie ook grondig bederven !
Te vermelden valt voorts nog, dat de samensteller met enkele litteratoren overleg gepleegd heeft bij het gereedmaken van zijn bloemlezing — een verheugend bewijs voor
de samenwerkingsmogelijkheden tusschen „school" en „kunst" ! —, die wij ondanks
de genoemde bezwaren voor één der beste houden, die in den laatsten tijd op I itterai rpaedagogisch terrein het licht hebben gezien.
Het feit, dat van W. Kramer's „Taalstudie en stijloefening" II binnen korten tijd drie
drukken verschenen zijn, wijst erop, dat de nieuwe wegen, welke op het gebied van het
litteratuur - onderwijs gewezen zijn, ook metterdaad betreden worden. Wij kunnen niet
anders dan ons daarover van harte verheugen. Het werd trouwens hoog tijd, dat er naar
nieuwe middelen werd omgezien om taalstudie en stijloefening aantrekkelijk en daarmee
praktisch opnieuw bruikbaar te maken onder de zoozeer veranderde omstandigheden,
tengevolge waarvan de aandachtsconcentratie der leerlingen nu eenmaal op een andere
wijze moet worden verkregen dan vroeger het geval was. W. Kramer is er o.i. voortreffelijk
in geslaagd een „fraaie" stof nieuw leven in te blazen. Moge zijn boekje ten goede komen
aan de taal- en stijlverzorging van het opgroeiend geslacht. Het zal zeker geen overbodige
weelde kunnen worden genoemd, wanneer aan deze dingen bijzondere aandacht wordt
besteed, want het peil, waarop de taal- en stijl - verzorging op het oogen blik bij den gemiddelden Nederlander staat, is verre van hoog en vereischt dringend een grondige en deskundige verbetering.
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THEO VAN BAAREN

GOD, WERP MIJ NIETII.

God, werp mij niet als een verrotte vrucht
bij mest en slijk in Uw verbolgenheid,
aanhoor nag eenmaal, wat ik biddend zucht :
Ik wil, maar kan niet ! ach, Uw heiligheid
is veel te groot voor rnij, Uw kleinste zoon,
en wat ik doe, spreekt, wat ik wilde, hoon.
Ik kan niet zelf. Wijkt Gij geheel van mij,
spoel 'k dra aan land met winden en getij.
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THEO VAN BAAREN

SLECHTS WEINIG GELDT..

Slechts weinig geldt

van wat wij moeizaam dolven
in langvergeten groeven van de tijd,
het reine goud der eeuwigheid
wordt schaars geteld,
een dunne neerslag in de kolven,
waar zich scheidt
Gods edel erts
uit slakken van de tijd.
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THEO VAN BAAREN

IN DUIZEND DINGEN

In duizend dingen zag ik U verschijnen,
om duizend hoeken Uwe schim verdwijnen,
in duizend nachten hoorde ik Uw stem,
maar nu ik eenzaam door de branding zwem
van 't hete leven tussen scherpe klippen
voel ik mij aile zekerheid ontglippen
en weet mij ver van Uw Jerusalem.
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II

BOEKBESPREKING
Leeuwke de Geus door Tjebbo Franken. Andries Blitz, Amsterdam, z.j.

De hoofdfiguur in deze roman is een door de crisis vroegtijdig gepensioeneerd belastingambtenaartje, geestel i k uit 't lood geslagen door zijn overbodigheid, klein-burgerlik in
zijn levensvisie, zijn denken, zijn gevoelsleven, zijn overwegingen, zijn handelingen. Milea,
zijn vroegere verloofde die hij in jaren niet heeft ontmoet, nu „dame" geworden met
geverfde haren, blinkende tanden, roodgelakte nagels en omwolkt van een zoete geur,
blijkt hem nog steeds lief te hebben. Zij is getrouwd met een zakenman die zich ruïneert
om haar luxe te kunnen verschaffen. Het huwelik is echter niet gelukkig. Zij probeert
de onnozele de Geus in te palmen o.a. door aanhaligheid, geparfumeerde billets doux en
„hartstochtelijk openbrekende rode rozen ". Om haar huweliken staat wijst hij haar af.
Gelukkig sterft de echtgenoot bijtijds aan een hartverlamming, waardoor de weg vrijkomt. Zij blijkt eensklaps een kranige toneelspeelster te zijn (ook Leeuwke zelf heeft
op de planken eens verdienstelik 'n crisisrolletje gespeeld, waarvan de meeste mensen
die hij ontmoet tot zijn verdriet kennis dragen) en als hij, na haar eerste, geslaagd optreden — als Desdemona in Othello nog wel — naar huis rent om daar haar komst af te
wachten, wordt hij overreden en sterft.
De verhouding tussen die twee is van een ongenietbare weeheid. Franken laat hem in
haar nabijheid aan - één-stuk door stamelen, duizelen, fluisteren, bedwelmd worden. Zij
is meer vrouw van ervaring, omhelst hem om de haverklap, klimt als ze er even kans toe
ziet op zijn knieën, daartussen door banaliteiten kwelend. Ze spreekt hem aan met
domme of lieve jongen, sterke man van mij, engel enzovoort.
De schrijver heeft 't echter bij deze liefdesgeschiedenis niet gelaten. Er worden ook nog
allerlei problemen gesteld en behandeld : economiese, maatschappelike, godsdienstige.
Daar tobt die de Geus mee rond tot de Liefde komt. De vraagstukken zijn dan natuurlik
wel niet opgelost, maar als Franken zijn held niet vlak voor het huwelik in het lijkenhuis
had laten brengen „beschenen met hemels licht ", zou zijn problematieke onrust met
behulp van zijn geliefde Milea wel zijn bedaard. Daarvan krijgen we op blz. 235 de belofte.
Het boek is intussen goed - bedoeld. Franken kan evenwel niet schrijven, óf hij heeft niet
geconcentreerd genoeg gewerkt op dit boek. Als 't er zowat staat, is hij al lang tevreden ;
vooropgesteld dan dat 't „mooi" is gezegd en „litterair" klinkt. Hij heeft geen spoor van
wantrouwen tegenover de vlotheid waarmee de zinnen „uit zijn pen vloeien ". Wij noemden
reeds hartstochtelijk openbrekende rode rozen ; hij laat het loof lispelen, borsten hijgend
op en neer gaan, neusvleugels trillen, polsen onstuimig kloppen, duizelen onder een kus.
Rode lippen zijn een bloedende wonde gelijk, zoete lippen branden op Leeuwkes mond,
hij voelt zich beklemd in de schaar van haar armen, zij kijkt hem aan met gloeiende ogen.
Vóór alles heeft Tjebbo Franken zelf- kritiek nodig. Een schaars artikel vandaag-aan -dendag; zelfs onder schrijvers en dichters.
TOM DE BRUIN.
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Verborgen weelde. De Zondaar, door Jan Senior. D. A. Daamen's Uitg. Mij.,
's -Graven hage.
Meester Peters te Negenhoven heeft een groot gezin, dat goed in elkaar zit. Het is
meesters trots, dat het een degelijk en christelijk gezin is, waarvan de spruiten alle goed
terechtkomen. Het is juist hoogtij in deze gelukkige gemeenschap, twee dochters zijn
de bruid. Het dubbele huwelijk is vastgesteld op de datum van meesters veertigjarig
jubileum. Zoo zal deze dag een hoogtepunt in dit gezinsleven vormen. Maar nu pakt
zich een sombere dreiging samen boven de nabije toekomst. Kees, de jongste zoon, is
op kantoor in de stad. Losgemaakt uit het dorpsch verband, wordt hij gemakkelijk het
slachtoffer van een zedeloos meisje, een nichtje van zijn hospita. Voor haar begaat hij
oneerlijkheden op kantoor. Hij voelt zich diep ellendig en bekent tenslotte......de- halve
waarheid aan een oom en twee zwagers. Daardoor wordt de catastrofe slechts bespoedigd,
zijn patroons staan hem weliswaar een proeftijd toe, maar gaan hem scherp na. Uit angst,
dat vroegere kleine diefstallen nu ook zullen worden ontdekt, begaat Kees een nog veel
grootere, om naar Amerika te kunnen vluchten. Hij wordt gearresteerd en gevangen
gezet. Nu mobiliseert zich de heele familie, brengt het gestolen bedrag bijeen en weet
de patroons te bewegen, hun aanklacht in te trekken. Op het laatste oogenblik kan het
groote feest dus nog doorgaan met Kees erbij. Het gebeuren op de achtergrond wordt
handig voor het wantrouwige dorpspubliek verborgen gehouden, de berouwvolle zoon
krijgt een goede vrouw en spoedig een betrekking in het buitenland.
De verteller van dit verhaal is een van die menschen, die zich gedrongen voelen een
verbale greep naar de werkelijkheid te doen. Maar aangezien hij een orthodox christen
is, acht hij het zijn plicht op stoere wijze aan te toonen, dat een christelijke levenswerkelijkheid volstrekt superieur is aan een wereldsche. Zijn boek moet dus een spil hebben.
Welke van de vele voortreffelijkheden van het christelijk leven zal het zijn ? Nu, in dit
geval is de bron van burgerlijke ? maatschappelijke ? christelijke ? (het is niet erg duidelijk)
levensschoonheid eens „het groote gezin ", product van de sexueele en opvoedkundige
verdiensten van meester Peters. Dit gezin betoont zijn practisch nut krachtdadig daarin,
dat het de afgedwaalde zoon weer op het rechte pad brengt. Zoo heeft het boek dus
een these, welker verdediging echter enkele litteraire nadeelen meebrengt. Zoo ontleenen
b.v. de personen onmiskenbaar hun karakter en functies aan het opzet van dit pleidooi.
Ze zijn om zoo te zeggen, wat al te duidelijk met dit doel op het schaakvlak geplaatst.
Helaas volgt daaruit met strikte noodzakelijkheid, dat het weer al te onduidelijk blijft,
of de hand die de nogal simpele zetten op dit vlak bestuurt, Gods hand is of die van
de auteur. Bedoeld is natuurlijk het eerste. Maar uit de onbeholpenheid der bewegingen
blijkt meer het laatste. Deze onbeholpenheid is niet alleen te wijten aan het ontbreken
van onvoldoende onderscheidingsvermogen alleen. Ook de zeer naieve en provinciale
geaardheid van des schrijvers cultureele voorstellingswereld speelt daarbij een rol. Hij
weet aardig goed wat een dorp, maar minder goed, wat een stad is. Dat is niet erg. Erger
is, dat hij daardoor inplaats van menschen, aangekleede poppen laat optreden. Zoo krijgt
het geheel de eigenaardigheden van een poppenkast. De figuren bewegen zich met een
komisch mengsel van drift en harkerigheid. Af en toe zien we de behaarde hand van de
baas en voortdurend hooren we vanachter het zeiltje zijn commentaar. Daar het hier
een christelijke poppenkast geldt, is dit commentaar van moralistische en deugd l ievende
aard. En toch weer niet geheel. Want de geest van het boek is wel in hooge mate naief,
klungelig en verward, maar niet volstrekt valsch. Naast de ietwat grappig verdedigde
these, dat het groote gezin door God als verdienste wordt beschouwd en dienovereenkomstig tijdelijke en eeuwige zegeningen ontvangt, heeft het boek, bijna bij ongeluk,
nog een thema. Namelijk de liefde. Ook deze komt in verschillende gradaties tot uiting.
Naast de breedsporige en niet altijd even smaakvolle verliefdheid der beide bruidsparen
staat de liefde, die broers en zusters onderling en met hun ouders verbindt en vice versa.
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Doch deze gezinsliefde heeft een wijd stralingsveld, zij inspireert ook familie en kennissen,
j2 zelfs volslagen vreemden tot acten van verteedering en menschelijkheid. In een ge-

vaarlijk verlengde van dit ethische plan ligt dan weer datgene, wat de schrijver, ondanks
alle opzettelijkheid en onhandigheid, toch doet doorstralen van de liefde Gods, waarmee
hij de zondaar lief heeft. Ik beschouw dit besef bij de schrijver als het waarlijk diepste en
echte — en toch heeft de aanwezigheid daarvan helaas niet kunnen verhoeden, dat weer
niet duidelijk wordt, of Kees nu door de familiaire liefde gered of door Gods liefde
gegrepen is. Niet alleen op dit punt heerscht er in het verhaal een geestelijke verwarring,
die tot innerlijke tegenspraak wordt. Dit komt voort uit een wonderlijk mengsel van
opzettelijkheid en overtuiging, moralistische bedilzucht en liefde, pedanterie en echt
christelijk schuldbesef. Er is geen eenheid in de geestelijke houding, in het geestelijk inzicht. Het „principieele" in dit boek ligt verstrooid over de vlakken van burgerlijke conventie, moralisme, ethisch idealisme en geloof. Met Immie, de stadsche verleidster b.v.
wordt door zwager Karel, de flinke zeeman, stoer moralistisch afgerekend -- terwijl
daarentegen het moralisme van de schoonzoons George en Ds. Lent op gezonde wijze
onder de kritiek van eigen schuldigheid wordt geplaatst. De christelijke hoogmoed van
meester Peters moet breken, alvorens hij op goede wijze zijn feest kan vieren. Maar
tegelijk wordt de schande van de afgedwaalde zoon Kees met handige halve waarheden
voor het gnuivende dorpspubliek verheeld. Zoo heerscht er in de geest van dit boek een
heillooze verwarring, die het typeert als het product van de constellatie, waarin zich de
huidige orthodoxie bevindt, n.l. de toestand van ongeestel i j ke kritiekloosheid, die niet
tusschen menschelijk doen en Goddelijk doen weet te onderscheiden. Dat daarbij, b.v.
in een boek als dit, nog echt christelijk geloofsbesef kan blijven bestaan, is menschelijk
bezien een wonder. Dat de neerslag van zulk een verwarring in de christelijke romanschrijverij tot het ontstaan van allerlei halfgare misbaksels moet leiden, is daarentegen
een innerlijke noodzaak. Waar het realisme des geloofs omneveld wordt door allerlei
burgerlijk idealisme, kan de christen de werkelijkheid niet meer zien in haar fundamenteele
en ongeneeselijke verlorenheid. En daar versmalt het wonder der herschepping in grove
menschel ij ke beelden tot een nette bekeering, die nog maar nauwelijks herkenbaar is
als een deelverkrijgen aan het wonder der goddelijke genade. Daarom is dit boek zeer
typisch en instructief.
v. d. L.

Aarde en Brood en Warden, een Koning door Jan H. Eekhout. Uitgaven van
resp. U.M. Holland, Amsterdam en G. F. Cal len bath, N i j kerk.
Een streek -roman kan geschreven worden uit belangstelling en liefde voor een zeker
landschap, een zeker menschentype en de folkloristische bijzonderheden daarvan.
Maar ook -- en tevens — uit de algemeen - litteraire behoefte tot styleering, tot vereen
leven. Is dit laatste niet het geval, dan-voudignetsfrvahmenclijk
komt de auteur aan de litteratuur niet toe en blijft hij steken in een met recht gevreesd
provincialisme. Men ziet hoe Anton Coolen en Herman de Man dit gevaar in hun latere
werken met angstvalligheid mijden, waarbij zij — Coolen in „De drie Gebroeders ", de Man
in „Marie" en „Hert Luteyn" — aan een ander gevaar : de te ver doorgevoerde schematiseering hunner figuren, niet wisten te ontkomen.
Jan H. Eekhout heeft in zijn laatste twee romans voortreffelijke stalen geleverd van streekromans, die in hun algemeen -menschelijkheid en hun diepte van gedachte alle klein -realisme achter zich laten, terwijl toch de erin beschreven figuren wortelen in de werkelijkheid
van landschap en volk. Eekhout verstond het, „afstand te nemen", zonder het contact
met de realiteit te verliezen. Wie het Zeeuwsche landschap kent zal in deze boeken onmid425

dellijk West-Zeeuwsch-Vlaanderen herkennen, wie naar folklorismen speurt, zal vooral
in .Aarde en Brood" vele typeerende eigenaardigheden van den Zeeuwschen boer ontdekken. Zelfs de harmonica en het houtsnijwerk zijn echter geen toevallige attributen
van Petrus Lammaert in .Aarde en Brood", van Warden in "Warden, een Koning" : zij
zijn de belichaming van de schaarsche momenten van vreugde en blijmoedig geloof in het
leven van den Zeeuwschen boer, en vormen begeleidende motieven in de handeling.
.Afstand nemen" en styleeren doet Eekhout ook door middel van zijn archatstisch-dialectisch taalgebruik, dat aanvankelijk misschien excentriek lijkt en irriteert, maar naderhand
verre van een pose blij kt te zijn en bijzonder geeigend is om het trage, doch zekere denken
en doen van zijn figuren uit te beelden. Eekhout's taal, die soms eenvoud en directheid offert aan het zinsrythme, is daarom ook meer geschikt voor het breedere "Warden,
een Koning", dan voor de fellere dramatiek van .Aarde en Brood", al zou ik dit laatste,
dieper als het grijpt, daarom nog niet van minder belang willen noemen.
Ais compositie, styl istisch, is "Warden" gaver, het grij pt echter terug op .Aarde en Brood",
waaraan het zijn gegeven, verstrakt en vereenvoudigd, min of meer ontleent. In beide
boeken is het besef van menschelijke schuld de hoofdgedachte : Frans Lammaert in .Aarde
en Brood", die schuld en boete ziet waar ze niet zijn, gaat eraan te gronde en sleept in zijn
ondergang de steeds en steeds g eve n d e Nelia, die krankzinnig wordt, mee. Tegenover
Frans Lammaert de figuur van den "ziener" Djoeke met zijn geloof in het goede der aarde
"door God", die op het eind van zijn leven de aarde reeds loslaat : verder Nelia's zuster
en egoistisch tegendeel Zanne, en Petrus Lammaert die zijn menschelijke schuld evenzeer
als Gods genade beleeft en feitelijk de centrale figuur in het boek had dienen te zijn. Het
is een fout in de compositie, dat .Aarde en Brood" een centrale figuur eigenlijk mist.
Tenslotte behoudt men de sterkste indrukken van den door Eekhout overigens in zijn demonische bezetenheid voortreffelijk geteekenden Frans Lammaert, hetgeen toch de bedoeling
van den schrijver niet was.
In "Warden, een Koning" geen tegen elkaar uitgespeelde figuren, maar een centrale figuur :
Warden, in wien schuld en verzoening zich beide voltrekken. Naast hem is zijn vrouw
Wanna vlakker dan de eveneens sterk getdealiseerde Nelia in "Aarde en Brood". Het
boek gaat trouwens, zooals ik reeds opmerkte, als geheel minder diep dan "Aarde en Brood".
Het is idyllischer, wanneer men daar bij Eekhout, die natuur en mensch op merkwaardig
epische wijze weet te verbinden, van spreken kana Maar het is ook gayer en van grooter
evenwicht.
J. ROMIJN.

Gerneenschap, Gezag, Geloof, door Prof. Dr. G. van der Leeuw. Uitg.:
J. B. Wolters, Groningen, 1937.
In dit bundeltje zijn bijeengebracht het drietal voordrachten, in het begin van dit jaar
door Prof. Dr. G. van der Leeuw gehouden op uitnoodiging van het Leidsch Universiteitsfonds.
Met de behandeling van deze onderwerpen plaatst Prof. van der Leeuw zijn beschouwingen
midden in de problematiek van onzen tijd, doch doordat hij daarbij zijn phaenomenologischen aanpak der dingen niet laat varen, valt er telkens een verrassend licht op
vragen, die men misschien reeds terzijde had gesteld, omdat zij al zoo vaak onder de
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loupe genomen waren, dat men meende er geen nieuwe zijden meer aan te kunnen
ontdekken.
Wie echter dit boekje leest van Prof. van der Leeuw zal het opvallen, hoe nu eens hier
dan weer daar nieuwe perspectieven opengaan. Ik denk hier b.v. in het bijzonder aan
het gezagsprobleem en aan de verhouding van kerk en staat. Wanneer de schrijver
o.m. over de kerk zegt : „Nergens is het gevaar van ongeloof zóó groot als in de kerk.
Nergens het gevaar zóó groot van een in quasi geestelijke secte zich onttrekken aan de
gemeenschap, of van een verburgerlijking tot niets anders dan gemeenschap ", dan wordt
daarmee ons denken ten opzichte van de kerk en de met haar tezamenhangende problematiek voor een nieuwe visie op de „menschelijke" zijde van het vraagstuk geplaatst.
Zoo zou er meer te noemen en aan te halen zijn ; wij moeten echter volstaan met deze
enkele opmerkingen en het aan den lezer overlaten zich te verdiepen in dit geschrift.
Wij zijn ervan overtuigd, dat de lectuur ervan hem geenszins berouwen zal.
Prof. van der Leeuw is er de man niet naar zijn lezers met een kluitje in het riet te
sturen. Wie dit boekje gelezen heeft, heeft zijn kennis verrijkt en zijn inzicht verdiept,
ook al zal hij hier en daar in margine een vraagteekentje plaatsen, waar — b.v. ten aanzien van de mystiek -- de phaenomenologie het wint van de waarheidsvraag ; doch dat
R. H.
is gelukkig slechts sporadisch het geval.

De dichter vertelt. Een bloemlezing vertellende en beschrijvende poëzie,
door P. H. Muller. Bosch & Keu n i ng, Baarn.
Een verzameling van 37 volledige gedichten en fragmenten, chronologisch geschikt, van de
Vos Reinaerde af tot heden. De verzamelaar verantwoordt deze bloemlezing met een
tweeledig doel : bevordering van de kennis van het epische gedicht en het bijeenbrengen
van minder bekende stof voor declamatie. De bundel mag geslaagd heeten, op één punt
na. Waarom het beste, dat onze verhalende poëzie kent, Pen n i ngs ,, Benjamins Vertel 1 i ngen"
overgeslagen ? Gebrek aan ruimte mag hier niet als argument gelden. Voor de voordracht
is hier veel goed materiaal bijeengebracht, al blijkt uit de keus, dat niet alle gedichten onder
dit oogpunt werden gekozen, doch sommige meer om hun poëtische beteekenis. Deze wordt
voor elke geciteerde dichter in de „inleiding" verdienstelijk uiteengezet. De korte inlichtende overzichten maken de bundel bij uitstek geschikt voor vereenigingen, op welker
program ook letterkundige voordrachten een plaats innemen. De uitvoering is simpel,
v.d. L.
de prijs
laag.

De begraven kandelaar. Stefan Zweig. --- Allert de Lange, 1937.
De legende van de begraven kandelaar betreft de menorah, de heilige, zevenarmige kandelaar uit Salomo's tempel, bij de verwoesting van jeruzalem door Titus naar Rome gevoerd
als roof, later door de zegevierende vandalen uit Rome meegevoerd haar Carthago (455).
De Romeinsche Joden kiezen een zevenjarigen knaap uit, om bij de inlading in de zeehaven
Portus voor het laatst een blik op de menorah te werpen en de herinnering er aan voor
komende geslachten te bewaren. De kleine Benjamin tracht den slaaf, die de kandelaar
in het schip draagt, deze te ontrukken, waarbij het zware gouden voorwerp hem de arm
verbrijzelt. Tachtig jaar later verwoest Belisarius Carthago en brengt de geroofde schatten
der Vandalen naar Byzantium. Op dit gerucht gaat Benjamin Marnefasch naar Constantinopel en verzoekt den keizer, het kleinood terug te geven. Justinianus weigert, maar
uit angst voor de vloek, waarmee de menorah beladen is, geeft hij bevel, deze te plaatsen
onder het altaar van een nieuwe christelijke kerk in Jeruzalem.
De goudsmid van den keizer) i j ken schatmeester, Zacharias, krijgt verlof van de menorah
een copie te maken uit goud, door de Joden verzameld. Copie en origineel zijn niet te onderscheiden en de schatmeester kiest zelf de copie. Het origineel wordt door Benjamin in een
doodkist naar Palestina gebracht en daar op een onbekende plek begraven. Het geheim van
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deze plaats neemt hij in zijn dood mee. Zoo rust de menorah in heilige grand tot God hem
weer aan het licht zal brengen. De aandacht voor deze legende moet wei aan de tijdsomstandigheden worden toegeschreven. Immers geldt deze menorah als verborgen symbool van
de eenheid van het zwervende Jodenvolk en wordt weer centraal tel kens als nieuwe vervolgingen uitbreken. Voor Zweig wordt zij tot de idee van de verborgen wi! Gods. De
novelle is met de bekende virtuositeit geschreven, die Zweigs werk kenmerkt. Reinier
v.d. L.
P. Sterkenburg vertaalde het werkje in zuiver en dichterlijk Nederlandsch.

Maart-April, jeugdgedichten en nagelaten verzen van Alice Nahan. De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1936.
Van officieele zijde heeft het werk van Alice Nahon niet zoo veer waardeering ondervonden. De meeste der toenmalige Vlaamsche expressionisten hadden het te druk met
hun eigen zaken om iets dat zoo simpel en angecompliceerd was te kunnen apprecieeren.
En zelfs gematigder critici waren met hun lofweinig gul, Waarschijnlijk was dit een reactie
op de overgroote bijval van eenvoudige lezers, die, mede geleid door beoordeelaars
met eenige autoriteit onder hen, hier nu de aileen-ware, want voor hen begrijpelijke
poezie meenden gevonden te hebben, waarnaar zij in de toonaangevende letteren tevergeefs zochten.
Er valt van Alice Nahon's werk weinig kwaads en zelfs veel goeds te zeggen, mits men
een zekere selectie aanbrengt en de rest beschouwt binnen het kader van zijn bedoeling
zander eischen te stellen waaraan het zelfs niet pretendeert te voldoen. Zij heeft poezie
van groote zuiverheid en eenvoud geschreven, die waard is niet vergeten te worden.
Maar een ander deer van haar verzen, gedicht tot oefening en vermaak in een aardige,
vlotte rijmvaardigheid, zou men zeer ten onrechte de maatstaven van een ernstige critiek
aanleggen.
De bundel "Maart-April" bevat veel van de laatstgenoemde gedichten, maar tach oak
eenige mooie stalen van haar kunst, zooals .Jk dank u", "Onder uw handen", e.d.
Voor hen, die door de lezing van vroeger werk sympathie zij n gaan koesteren voor Alice
Nahon, zal dit boekje een welkom bezit zijn, waarvan de waarde nog verhoogd wordt
door een uitvoerige en warmgestemde biografische inleiding van Renaat Korten, die ook
de samenstelling verzorgd heeft. Eenige portretten en proeven van het handschrift der
dichteres zijn er aan toegevoegd.
G.K.

Leviticus, door Dr. W. J. de Wi Ide. Uitg. : J. B. Wolters' Uitg. Mij., Groningen
1937.
Goede wijn behoeft geen krans. Zoo is het ook met de deeltjes .Tekst en uitleg" :
zij behoeven geen bijzondere aanprijzing. De theoloog en de in theologie belangstellende
kent ze en gebruikt ze met vrucht. Hij kan slechts dankbaar zijn, dat er weer een nieuw
deeltje aan de reeks is toegevoegd.
R. H.

Opkomst, door Helma Wolf-Catz. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij. N.V.• Leiden1937.
Een Joodsche familie-roman, zich uitstrekkend over vier generaties in onze en de vorige
eeuw. Een interessant en dankbaar gegeven dat de krachten van de schrijfster ech er
verre te boven ging. Haar figuren missen aile in.nerlijk leven, terwijl het wisselend tijdsbeeld, het geestelijk en maatschappeiijk leven van den tijd en het milieu waarin het boek
speelt, nauwelijks tot uiting kornen. Slechts tegen het eind is dat het geval, maar de vage
iiberaliteit van de drie vorige generaties valt dan des te hindelijker Ope Helma Wolf heeft
deze vlakke historie bovendien siecht en slordig verteld, zoodat de lezing ervan nu niet
bepaald een genot is.
J. R.
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Bezoekuur, door Anke Servaes. Uitg. Hollandia Drukkerij, Baarn, 1937.
Het proza van Anke Servaes is zonder eenige pretentie. Dit geldt zoowel den vorm
als den inhoud van haar werk. Wat zij geeft is niet anders dan een aantal momentopnamen uit haar verpleegsterspraktijk. Maar hoe gevoelig en intens heeft zij dit gedaan,
hoe volkomen zuiver !
Wanneer wij dergelijk werk onder oogen krijgen, vragen wij ons dikwijls af, hoe het
toch komt, dat er zooveel geschreven wordt, dat in litterair opzicht veel grooter
pretentie heeft, maar dat in menschel i j ke openheid en geestelijke zuiverheid niet raken
kan aan deze onpretentieuze schetsen.
Daarbij vergeten wij niet, dat op zichzelf beschouwd ook de openheid en zuiverheid
van zulk onpretentieus werk tamelijk zeldzaam is ; doch daar staat tegenover, dat wij
in de hedendaagsche proza- letterkunde deze openheid en zuiverheid wel zeer zelden
aantreffen, terwijl daarenboven hier onze eischen uit den aard der zaak een veel geringere
soepelheid gedoogen. Noblesse oblige ! Daar mogen wij niet van afwijken bij de be
oordeeling van de producten onzer hedendaagsche romanlitteratuur.
„Bartje" en „Graaf Ernst" zijn van het achttal schetsen o.i. het best geslaagd, ofschoon
wij er dadelijk aan toe willen voegen, dat het niveau -verschil in den bundel niet meer
dan betrekkelijk is.
Wil de schrijfster in het vervolg „onderwijl" en „terwijl" niet door elkaar halen ? Het
is een slordigheid, die haar overigens behoorlijk verzorgde stijl noodeloos ontsiert. R. H.

Van den Vos Reinaerde, door Dr. D. C. Tinbergen. Uitg. J. B. Wolters,
Groningen, 1937.
Het verheugt ons, dat „Van den Vos Reinaerde" thans een nieuwe bewerking verschenen
is, waarbij ernaar gestreefd werd de tekst nog beter geschikt te maken voor inleidende
studie. De inleiding is door een nieuwe vervangen, terwijl ook tekst en verklaring,
waar dat noodig bleek, werden vernieuwd en aangevuld. Zoo werd het geheel tot een
uitgave, die de belangstelling voor dit middel -Nederlandsch epos, naar wij hopen, zal
weten gaande te houden. R.H.

Palestina, door H. Heytmeyer en W. Hoogsteen. Prijs f 0.17; bij 10 ex.
a f 0.15 ; bij 50 ex. à f 0.12 5 . Uitg. : P. Noordhoff N.V., Groningen, 1937.
Een op stevig papier zorgvuldig en duidelijk gedrukt kaartje van Palestina (Schaal 1:1.000.000)
dat bij het Bijbelsch onderwijs uitnemende diensten zal kunnen bewijzen, maar dat ook
bij de Bijbellezing in het gezin bij een nabespreking van het gelezene van veel nut zal
kunnen zijn. De plaatsen (een vijf en zestig-tal) zijn alphabetisch in margine gerangschikt
met correspondeerende cijfers op de kaart, wat het opzoeken ten zeerste vergemakkelijkt.
De prijs kan voor niemand een bezwaar zijn. R. H.

Het werkende woord, door Ds. P. ten Have, tweede deel. Uitg.: J. B. Wolters'
Uitg. Mij., Groningen, 1937.
Dit leerboekje bij het Bijbelsch onderricht voor leerlingen van Mulo-scholen en andere
inrichtingen van voortgezet onderwijs komt te rechter tijd, nu er allerwege weer belangstelling voor het Bij belsch onderricht ontwaakt. Ds. P. ten Have, die in deze materie
uitstekend thuis is, heeft met „Het werkende woord" een goed en, naar wij hopen,
vruchtdragend werk gedaan. R. H.
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Het gesproken woord, door Balthazar Verhagen. Uitg. H. J. Paris, A'dam,
1937.
In bovenstaand boekje vindt men de tekst van de voordracht in druk gebracht, door
Balthazar Verhagen gehouden, ter inleiding der dictie-oefeningen in het verband der
colleges voor welsprekendheid aan de Universiteit van Amsterdam.
Uit den aard der zaak moesten des sprekers beschouwingen een eenigermate summier
karakter dragen. Toch hebben wij uit het betoog van den heer Verhagen wel den indruk
gekregen, dat hij goed werk op de hem ter beschikking gestelde plaats verricht. Het is
ongetwijfeld van belang, dat hij die aan een Universiteit studeert en bestemd is straks
een leidende positie in te nemen in het maatschappelijke en cultureele leven, goed spreken
leert, ook al zal hij misschien nimmer in het openbaar optreden als redenaar. R. H.

Descartes- Nummer van het Alg. Ned. Tijdschrift voor Wijsbegeerte en
Psychologie, Oct. 1937. Van Gorcum & Co., Assen.
Ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat Descartes zijn „Discours de Ia
Méthode" in 1637 het in licht gaf en daarmee de aera der moderne filosofie inluidde, zijn
verschillende redevoeringen gehouden. Deze zijn in dit Descartesnummer opgenomen.
Léon Brunschvieg (Sorbonne) bespreekt „La Méthode Cartésienne" .Mej. Dr. C. Serrurier
„Descartes' moraal en persoonlijkheid ", waartusschen ze een schoone harmonie constateert. Prof. Mr. Dr. Leo Polak „De betekenis van Descartes voor de Wijsbegeerte ", die
volgens hem blijvend is in zijn principes der methodische twijfel, van het eigen bewustzijn
als het eenige onmiddellijk kenbare en in de begripszuivering, die Descartes aanbracht
ten opzichte van het psychische en physische in den mensch. In een uitvoerige studie
bepaalt Prof. Dr. H. J. Pos de verhouding van Edmund Husserl en Descartes, waarbij als
vanzelf een zeer belangwekkende kritische genese van Husserl's keuken ontstaat. Zoowel
Husserl als tevens Descartes worden in deze ontwikkeling der relaties verhelderd. Dr.
E. W. Beth handelt over Descartes' Idee ener Mathesis Universalia en haar betekenis voor
de Natuurphilosophie" en geeft daarin een helder résumé van de kritische reactie,
die bepaalde ratuurkundige principes van Descartes bij tijdgenooten en lateren ver
P. H. van der Gulden besluit met een artikel over het „Discours ",-wekt.Drs
waarin het methodologisch probleem gezien wordt als een probleem van anthropologische beteekenis en waarin strikt gekozen wordt vóór het rationeele denken en
tegen een „van stemming doorstroomde existentiephilosophie". v. d. L.

Oorlog, Vrede, Departementen door Jules Sauerwein. Vert. door R. Peeters,
Ned. Keurboekerij, Amsterdam 1937.
De Keurboekerij laat in haar „Periskoop"-serie een aantal populaire verhandelingen
verschijnen over de actueele vraagstukken op politiek gebied. Na Dr. M. van Blankenstein
„Woelig België" komt als nummer twee het bovengenoemde. Sauerwein vertelt erin van
de momenteel vooraanstaande persoonlijkheden in de wereldpolitiek. Hij schetst de gewoonten en de sfeer van de departementen van buitenlandsche zaken in Engeland, Frankrijk,
Du itsch land, Italië, Amerika, Rusland en Japan. Veel relief wordt aan de werkelijke pol i tieke situatie echter niet gegeven. Het blijft bij een genoeglijke causerie, hier en daar
geïllustreerd door een aardige anecdote.
v. d. L.

430

Rood Paleis door F. Bordewijk. N i jgh en v. [Ditmar, 196.
Tegen het eind van zijn boek geeft de heer Bordewijk een klein college wiskunde, „kort,
kernachtig, raak". Hij behandelt de loxodroom, een kromme op het boloppervlak die
de eigenschap heeft alle meridianen onder dezelfde hoek te snijden. Een vondst van „de
zuiverste, raadselachtigste, onmenschelijkste van alle wetenschappen, de wiskunde"
(pag. 236). Met deze zijdelingse opmerking laat de schrijver zijn lezers in de keuken zien.
Zijn boek is wiskundig gedacht en wiskundig gesteld. Het kenmerkende van de wiskundige
S t e I w ij z e is : het plaatsen van vaak wat abrupte, schijnbaar niet samenhangende
opmerkingen, die eerst later blijken in het algemeen verband te passen. Het uitzetten
van voorposten zo, dat de buitenstaander er geen systeem in kan ontdekken vóór hij
't centrale punt heeft bereikt. De wiskundige d e n k w ij z e is formeel -symbolisch.
Een klein aantal nauwkeurig gedefinieerde begrippen worden tot een wonder-samenhangend geheel doorvlochten. Ze verkregen hun ijzeren geldigheid door abstractie en
versymbolisering. Ze boren diep maar willen niets suggereren van het ademende leven.
Deze typisch mathematische middelen heeft Bordewijk zonder meer litterair overgebracht,
waardoor de wiskunde verdween zonder dat de litteratuur verscheen. Dit blijkt dadelijk
als we het boek toetsen in z'n wijsgerige pretenties. Zijn ondertitel luidt : „Ondergang
van een eeuw" ; het poogt het fin-de-siècle van na 1900 te karakteriseren en wil aantonen hoe deze vervalperiode zich oplost in de wereldoorlog, die als een loxodroom
de geesteswereld doorsnijdt, onafwendbaar. Maar het fin-de-siècle herkent Bordewijk
alleen aan een aantal symptomen die zijn eigen originaliteit bewijzen moeten, waarmee
hij opereert als met mathematische grootheden, en die hij, den lezer terwille, ter memorisatie nog eens netjes op een rijtje naast elkaar zet : „de twijfel, de ontucht, de paraschaamte, de paradox, de leugen, de obsessie, de zelfontleding" (pag. 166). De ontucht
vormt het hoofdmoment ; Rood Paleis is een geducht bordeel. Van de andere symptomen
maakt B. zich met een stel gewild - paradoxale opmerkingen af: duidelijk fin-de-siècle
dus. Het zijn formele symbolen, die volkomen losgetrokken worden uit het mysterieuse
geheel wat elke geestesbeweging is. Hij mist eenvoudig het orgaan om zo'n geestesbeweging
waar te nemen. Van een kast ziet hij alleen maar de spijkers. Hij leze er eens Pascals
onderscheiding van „I'esprit de géométrie" en „I'esprit de finesse" op na.
Daardoor maakt Bordewijk zich ronduit belachelijk, en hij licht dit met een soort letter.
kundige wiskundige stelwijze nog nader toe. Daarvan twee voorbeelden. Er moet bij
worden bedacht dat Rood Paleis het symbool is der stervende eeuw. Het wordt eerst
als een lusthof Arcadia door een der hoofdfiguren beschreven. Aan het eind van het boek
gaat 't in brand op : een symbolische gebeurtenis van bedoeld magistrale werking. In
die fantastische beschrijving komt o.m. voor : „Aan het eind van de tuin hangen drie
kristallen balcons, twee op zij, en aan de achterwand het grootste. Roodijzeren wenteltrappen voeren er heen. Ik zeg het veel te grof : er hangen van de balcons dunne trappen
omlaag, rood ijzer als rooie kant" (pag. 20). En nu de symbolische vervulling. „Het
laatste wat hij zag was in een leegbrandend binnenst achter wegvallende coulissen een
stralend geraamte, een rose bloei van ijzer...... Een vierkant van gloeiende zuiltjes, een
gloeiende balustrade, de roode kant van twee wenteltrappen neerhangend in wrongen.
Een laatste feeërie, een uiterst bloesemen van de eeuw. Een ijle bloesem van vuur, die
geen vrucht zetten zou, die immer steriel was geweest" (pag. 263). Alles komt op de
letter af uit. De lezer vraagt zich af hoe het in vredesnaam mogelijk is. Vooral die prachtige ,,wegvallende coulissen ". Net als in een leerboek, licht Bordewijk van alles de betekenis toe. Elk beeld krijgt van hem een verduidelijking mee, juist voldoende om het
te vernietigen. Het tweede voorbeeld is haast nog treffender.

„Met nagelgetik op het steen kwam een gele hond uit de donkerte te voorschijn, het
stroo van zijn nest nog in zijn haar. — Waarom geen naam als een mensch ? zei mevrouw
Doom. Walter Leopold van Brandhuizen zal hij heeten" (pag. 67). Wacht tot Rood Paleis
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in brand staat, dan begrijpt ge de reden. "Er glipte iets langs het been van een brandgast.
Hij schrok. Dan begreep hij, - Verrek, daar heb je de schreeuwleelijk. Hendrik zag
het ook. De hond van Brandhuizen. Deze naam ! Ridicuul en sinister. Kon niet alles liggen
in een naam 1 In dezen stak de quintessens van een vrouw en haar bedrijf, beiden verdoemd" (pag. 263). Hetgeen te bewijzen was. Deze verklaring! Ridicuul en overbodig.
Kan niet alles liggen in een verklaring ? In deze steekt de quintessens van een boek en
Het is aileen een geconstrueerd gedachteding. Het wil typisch zijn,
zijn strekking ..
vooral karakteristiek. Maar er schuilt geen fijne smaak in. Bordewijk is niet op die sensatie
belust die het onderwerp te vermoeden zou geven, maar iets ongehoord verschrikkelijks
wit hij gaarne suggereren (de galanacht) en omdat hij nooit innerlijk worden kan, vervalt
hij tot de ijzige rilmotieven der stuiver-romans, als: de vreselijke kelder, waar in de
grauwe donkerte een met de staarten aaneengegroeid stel ratten rondschommelt. Hij
is er in zijn beelden bijna altijd naast en wordt meestal zeldzaam onsmakelijk. Bovendien
karakteriseert hij eenzelfde motief voortdurend met dezelfde adjectieven. De hond sleept
de woorden "hijgend, zweetend" haast aan z'n staart meet Het meisje Finda "is mooi
en heeft nauwstaande oogen", enz,
In het "na" deelt de schrijver mede deze milieus niet uit eigen ervaring te kennen, en
wij geloven het griff Er is niets waarlijk gezien. Het is product van een denkend brein,
niet van een schouwende geest. Het wil ons doen geloven dat er onder zijn staal-hard
oppervlak een diepe ontroering verborgen ligt, maar het komt aan ontroering nooit toe.
Er is daarom aile aanleiding, dit boek in de ondergang van een eeuw te laten delen, q. e. d.
P. v. d. Hoeven.
II . .
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