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Op het dak van het huis, waar ik kind geweest ben, ligt sneeuw
en uit de schoorsteen, waarboven ik heel vroeger de ster van
Bethlehem heb zien stilhouden, komt een bijna doorzichtige
rook, die een blauwgrijze delta maakt tegen de machtige pakhuisgevel op de achtergrond met zijn kleur van roestig, nat ijzer.
Het huisje van den Roomsen koster is afgebroken (welk een
afstand van hem tot den paus ...... en toch was er verwantschap
in die gezichten) ; door de gaping heen kan ik de achterkant van
de oude kruiskerk zien. Ook het helmvormig torentje is besneeuwd — de vlaggestok staat schuin op de rand geprikt als een
roestige speld — een deel van het dak is van schitterend wit
keper ; als we morgen, op Kerstavond, uit de kerk komen, zal
er achter het slanke boogvenster Iicht schijnen. En wat in de
uitstalling van den suikerbakker s l echte nabootsing is, zal Kier
van een bedeesde schoonheid zijn.
De kerkklok staat, oud en kalm, boven het doorgaand verkeer
uit. Het is dezelfde klank als vroeger, maar hij komt van verderaf
.an in mijn jeugd. Even zo vertrouwd en veraf zou de stem van
iijn lang geleden gestorven vader klinken, als ik die op een
gramofoonplaat kon horen.
Welke onbewuste symboliek heeft mij dit huis met dat uitzicht
doen kiezen ? Wat was het oude pand, waar ik kind geweest ben,
van kelder tot zolder grOOt (en van de achterzijde, benedensdijks, is het nag zo : daar staan de huizen, smal en hoog, naast
elkaar als lange tanden in een oud gebit) en hoe klein is het, als
ik het 's morgens, aan de ontbijttafel, een eerste kop thee in de
hand, met mijn ogen streel.
Een half uur verandert veel op een wintermiddag. lk heb nu de
blauwig-besneeuwde binnenhaven aan mijn rechterhand en zit
met een jongen vriend to praten. Hij zit tegenover mij in een lage
stoel met groene kussens en ik kijk naar hem door de lichtmist,
lie de lamp vlak voor mijn ogen heeft uitgegoten. Hij heeft een
plozend knapengezicht ; zijn blonde, gescheiden haar glanst en
op zijn linkerschouder staat, dof maar zeer duidelijk, de theepot.
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Een hoek van zijn stoel schermt het lichtje af. lk doe geen poging
het optisch bedrog met mijn ogen te herstellen. Er is overigens
volstrekt geen symboliek in het geval : die theepot zal niet in
een raaf of duif veranderen. Toch blijf ik, onder het zachte praten
door, nog een pons vaag en zwakjes naar een diepere zin tasten
en verheug mij erover, dat hij een tijdlang in die aardige houding
blijft volharden.
We zijn het erover eens, dat in de Hollandse literatuur altijd
goed en kleurig gekeken is, maar dat het auditieve tekort schiet.
Het wit van zijn rechteroog glanst, het is een wonderlijk scheelzien, dat hem, met de theepot aan de andere kant, die met de tuft
zijn oorschelp raakt, iets schrikaanjagends geeft. We wijzen elkaar
op het auditieve bij de Bijbelschrijvers, komen op Multatuli en
Van Deyssel, die daarvan hebben geleerd en we berouwen het,
dat het literair impressionisme in Holland zo weinig op gehoorsindrukken heeft gebouwd.
— Scheppende muzikaliteit was in Holland ook zowat uitgestorven
op een paar eenzame walvissen na, zoals Diepenbrock ......
— En Smulders.
— 0, heb je Mensen in de Schaduw gelezen ? Maar als ik in
Opwaartse Wegen ga schrijven, zal er nog wel eens gelegenheid
zijn op de noodzakelijkheid van goed luisteren te wijzen.
— En de overige zintuigen ?
— Dat is moeilijker.
— Omdat het zo lichamelijk wordt.
— Ja. Reukgewaarwordingen, dat gaat nog. Maar smaak ...... dat
moet leiden tot de meest fantastische vergelijkingen, denk maar
aan de pastoor van Timmermans.
— Heb jij in de droom van het Yanahuis ook niet allerlei bestanddelen door elkaar gemengd ? Het is een soort literaire cocktail ......
Dat patina van avondrood, zout en duinflora.
— Daar kwam ik vanzelf toe, brom ik. (Het is toch wel hinderlijk
zo vlak onder die lamp, je meent soms de randen van je eigen
oogleden te zien, of uit het duister daar achteraan een groot oog
te zien opdoemen. Misschien werken mijn brilleglazen als spiegels.
lk ga verzitten). Nu zie ik mijn vriend beter. lk ben hem genegen :
hij is 66k schrijver en wel van het zeldzame soort, dat niet publiceert. Salut, demeure chaste et pure......
— Overwegend visuele typen zullen tegenover Holier onbillijk zijn.
— Er zijn meer onbillijkheden. Zo bijvoorbeeld, dat het boek
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te precies zou wezen om geinspireerd te kunnen zijn. In Koningskinderen zowel als in Eldert Holier zijn al le achter elkaar opgeschreven stukken gemakkelijk als zodanig te herkennen. Ze
zijn gemproviseerd en wel in de letterlijke zin van het woord,
zodat ik meestal niet wist waar ik zou uitkomen en zeker nooit
hoe ik er komen zou.
— Van Deyssels Adriaantjes zijn nog veel nauwkeuriger, maar
wie het extatisch element daar niet in voelt, heeft het belangrijkste niet begrepen.
— Hoe groter het voorbeeld, des te beter ben ik gedekt. Neem
Pascal......
— Of de schepping zeif.
— Die is ook niet bepaald nonchalant, zul je zeggen. Maar om op
Holier terug te komen, ik vind het jammer, dat het boek te veel
gemeten wordt met de maatstaf van een roman van het gebruikelijke, min of meer realistische type. Mijn figuren zijn in bas-relief
gehouden, om ze als groep Later te doen uitkomen. Zelfs Holier
is al teen gezien in zijn verhouding tot Yana. lk wacht nog op de
recensie over mijn boek, dit het afmeet naar zijn eigen ideaal en
die mijzelf overtuigend aantoont, waar de gebreken zitten.
Er zit nu een ander jongmens tegenover mij dan zoêven toen
ik nog onder de lamp zat. Die vorige had een ruig pak aan ; zijn
haar vertoonde de kleur van half-uitgepoetst, geel koper. Dit
lijkt een oudere broer, met donkerder, gladder haar ; hij is bleker
en bedachtzamer, zijn costuum glad, donkerblauw, met een
streepje. Zijn ogen schitteren niet als lantarens op een donkere
weg, maar ze glinsteren stil voor zich heen, als lampen in een
kamer. Het doet me plezier te merken, dat de van hem naar mij
toegewende schoenpunt volkomen in rust is ; ik verveel hem
nog niet, we moeten nog even verder praten. En terwijI ik met
mijn voet de haard regel, breng ik het gesprek op het bedekte
verwijt van Rudolf van Reest in de Reformatie aan het adres van
Wapenaar, Risseeuw en mij, dat wij met name aan de' Gereformeerde jeugd te weinig voorlichting zouden hebben gegeven.
Mijn vriend, in zijn nieuwe gedaante, lacht een beetje. Hij heeft
wel enigszins een zwak voor Rudolf van Reest ; zijn „Gebondenen"
vond hij op vele plaatsen zuiver en ontroerend. En in zijn reactie
kan hij veel begrijpen. Het heeft er in ons literaire wereldje wel
eens de schijn van gehad, dat het altijd de Gereformeerden waren,
die het ontgelden moesten.
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Ik kan het niet helemaal ontkennen. — Het initiatief en de vaste
aanhang komen in ieder geval voor een belangrijk deel uit de
Gereformeerde hoek. Ook weet ik zeker — met dezelfde zekerheld, waarmee een wichelroedeloper op water of metaal stuit —
dat er in die volksgroep nog grote literaire mogelijkheden schuilen.
Toch zit er iets onbillijks in de opmerking van Van Reest. Wat
Wapenaar heeft verricht is nog niet zo lang geleden bij zijn jubileum
geprezen. En wat Risseeuw betreft, die heeft nooit anders gedaan dan kloppen aan de deuren van de eenvoudigen en jongeren,
om opening voor de literatuur te verkrijgen, zowel in de zin
van ontvangen als voortbrengen. Zelf meen ik óók wet eens een
lezing te hebben gehouden.
— Van Reest wil misschien een literair Program van Beginselen,
om actie voor te kunnen voeren, juist zoals in de politiek.
— Daar zit het misverstand. Er is lets goeds in : men wil gezag,
duidelijke uitspraken, leuzen desnoods. Tot zover kan ik het
nog wel waarderen : die mentaliteit van het „zal ik ze slaan,
mijn vader ?" leeft in mij ook wel enigszins. Maar lelijker is, dat
men in de grond van de zaak altijd weer twee dingen van ons
vraagt : kunst of kunstbeschouwing in dienst van een gedachte,
propaganda dus, en : een index. Bij de meeste jongeren vond ik
een afkeer van zelfstandig worstelen met de vragen. Ook studenten
prefereerden een verdeling in zwart en wit, zonder vermoeiende
nuances. Inzicht in kunst kan trouwens niet alleen door studie
en denken worden verkregen, voor alles is nodig p r act is c h
werk e n. Wie gedichten, novellen of romans schrijft, vermeerdert het aanwezige materiaal en schept nieuwe mogelijkheden ook voor het beschouwende werk. Wat mij betreft : een
tijdtang heeft het bettettristische en het bespiegetende werk
afzondertijk m'n aandacht gehad. In Holier zijn die beide etementen,
in mijn zoeken naar eenheid des levens, op etkaar gebotst. Hoe
het verder zal gaan weet ik niet. Te beseffen, dat je leeft en nog
groeien mag, dat er nooit stitstand is en er zich telkens nieuwe
landschappen aan je voordoen ; dat iedere levensfaze een eigen
rijkdom heeft...... dat doet je voor het leven danken.
— Maar om op die propaganda terug te komen — vin-je dat
vertangen zo onredelijk ?
— Natuurtijk niet, iedereen wit propaganda, ook de auteur, al
is hij het zich niet eens bewust. De vraag is maar, of hier aan den
auteur zijn onmisbare (natuurtijk betrekkelijke) vrijheid gegund
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wordt. Voorzover er in zijn werk een propagandistisch element
komt, is dat geheel door zijn ziel gegaan en dus verantwoord.
Hij kan ook niet alles t e g e I ij k zeggen, zoa!s die Iegendarische
ouderling deed, die in zijn gebed voor de dienst meende alles
te moeten uitspreken, wat hij van de kerkleer wist. Op zichzelf
beschouwd, vind ik die neiging tot het complete ontroerend en
prachtig, maar de practijk heeft ook haar eisen. Maar tenslotte,
wat kan Van Reest mij (gesteld, hij bedoelt dit zo) verwijten, dat
ik mezélf niet verwijt ? Mee in verband met ons dagelijks kruis :
chronisch tijdsgebrek ? Wie onzer voelt niet in zich branden
dat onredelijke verantwoordelijkheidsgevoel, die wet Gods in je
lezen, die je van een oneindig tekort in cultureel opzicht overtuigt ? Probeer het met ironie, zoek het weg te lezen, hang een
avond om bij de radio._ Het helpt je niet. Je moet werken,
lezen, spreken, schrijven. Je eigen redenerende stem doet je
soms aan, alsof je plotseling je eigen adem ruikt ; je zou je proza
wel als wrakke kisten in elkaar witien trappen. Niemand kan je
als spreker meer honen dan je het jezelf doet, in een of andere
laatste trein gezeten. 0, die oneindige triestheid, die moordende
nuchterheid van Nederlandse spoorwegstations in de late a-iond.
Je haast je mee naar de uitgang met de andere mensen en de
kaartjesknippende man in het hokje komt je voor als een figuur
op een schilderij van Jeronimus Bosch. —
Er is, ondanks deze lugubere herinneringen, een korte pons een
prettige, levende stilte tussen ons. Nu het buiten geheel donker
is, lijkt de sneeuw weer witter ; geen meeuwen maken het uitzicht onrustig. Ook in mij is — min of meer onafhankelijk van
ons gesprek — een Witte stilte neergesneeuwd. Hoe goed is het
zo te zitten, met je jeugd achter je, toch zó bij de hand en nog
voelbaar in de koude Iucht die door de balcondeuren dringt, en
met een andere jeugd voor je. Een goudvis hapt plotseling de
stilte stuk, we lachen en ontwaren om ons denken en spreken
de verinnigende beschutting van deze laatste Adventsavond.
Als mijn jongere vriend een pons gepraat heeft, vertel ik hem,
hoe het komt, dat wat men „Calvinisme" noemt, bij mij zo'n
persoonlijke en met affect geladen aangelegenheid is, die alweer
een kwart eeuw !evens omspant. lk weet niet wat ik zeg en wat
ik verzwijg ; mijn woorden zijn slechts klankschilfers en zwervende
scherven van het diepe en grote luiden, dat God in mij gedaan
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heeft. En zo heb ik toen mijn kerkleer ontdekt en diezelfde kiank
daarin gevonden ; dat heeft mij aan de traditie gebonden en meteen
daarvan vrijgemaakt, want ik ben een zoon en geen knecht. En
zo ik al geen kunstenaar mocht zijn door talent, dan ben ik het
door het besef van een oneindig tekort en een groot schuidgevoel.
Een certificaat is in mijn hand : ik heb als schrijver dezelfde burgerrechten als de theoloog ; mijn eigen hodos en methodos, mijn
eigen thema's, mijn eigen strijd. Met leven en werken, met lijden
en schrijven — dat soms een vorm van sterven lijkt — wil ik
dat kleine plekje vrijheid verdedigen, dat den auteur van Christus'
wege toekomt om in gebondenheid aan God en vrij van mensen
aan vriend en vijand voor te zingen wat muziek in hem geworden is.
Het lijkt of het weer sneeuwt, buiten. Heb ik mijn vriend uitgeleide gedaan ? 'k Herinner me nu de koude, die uit de open
deur kwam, alweer zo lang geleden.
Kerstklokken luiden in de nacht ; zilver op donkerblauw. In
de kern des hemels is een licht — en in een verborgen plek op
aarde is een Kind geboren.
Komt, Iaat ons aanbidden dien Koning.
Het licht siddert alzijds naar de verste uithoeken van het wereldruim, om daar te zeggen, dat het heelal gered is.
lk sta op verloste grond.
Heb dank voor deze vreugde, die als een zuil bevend in mij staat
opgericht. lk ben zeer geslingerd geweest, maar Gij hebt mij
genezen. In de witheid Uwer sneeuw zijn de schaduwen mijner
zonden vergleden.
lk wil niet meer strijden, als ik niet meteen daarin bouw ; ik
wil mij niet meer verdedigen, als ik daarin niet meteen voor
anderen pleit ; ik wil niets meer schrijven, waaraan ik niet geheel deel heb, met ogen en oren, met alle zintuigen, mijn gehele geest, met al mijn eigenaardigheden, zoals ik nu eenmaal
ben.
Laat mij de vlakte zijn, Heer, waarover Gij lang henensneeuwt.
Heb dank voor alle wanbegrip, voor alle vooroordeel, alle achterklap. lk weet nu, dat alleen die woorden zullen leven, die naar U
gericht zijn, Heer.
Heb dank, dat de ijdele kunstvaardigheid als een vuile troffel
aan mijn hand ontvalt.
Geef dat wij, mijn vijanden, vrienden en ik, alien die Uw Naam
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proberen to schrijven, die voor U willen spelen, of jezus Christus
voor ogen in natuur en mensenleven willen schilderen, geef dat
wij nog mogen bloeien.
Ook als er oorlog komt. En als dan aan al onze verwachtingen
de bodem zal zijn ingeslagen, en er niets meer over zal zijn dan
een zeer diepe granaattrechter — Heer, wil dan Uw winden
daarover doen waaien en Uw regen daarin verzamelen en geef
dan, later, ergens diep op de bodem, dat wij nog een weinig mogen
bloeien, als kleine, wilde bloemen Heer, voor Uw Aangezicht.
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GERRIT ACHTERBERG

REIZIGER „DOET" GOLGOTHA.
I.
Ze hebben Hem, zonder zich of te vragen,
of Hij het kon verdragen,
met nagels aan een kruis geslagen.
En toen Hij daar te Iijden hing —
een spijker is een leelijk ding —
zei Hij : Vader vergeef het hun.
Zei Hij : ze weten niet wat ze doen.
Het was hun er immers om te doen,
om eens te zien, wat of Hij nu zou doen !
Zoo heeft Hij nog voor hen gebeden,
en in Zijn sterven aan hen meegegeven
een alibi voor hun geweten.
En ik stond in de verte quasi wat te praten
met 'n paar onnoodige, onnoozele soldaten.
Ze deden immers tOch, wat zij niet konden laten.
Maar Hij beriep zich op het allerlaatste :
de armen van Zijn Vader ; — nog vOOr Paschen
moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten.
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II.

Toen heb ik
't was op Cyprus — in de krant gelezen :
Jezus van Nazareth, Christus geheeten,
is, na voor drie dagen gekruist to wezen,
zooals onze geachte lezers weten,
niet in zijn graf gevonden ; 't graf was open.
Hardnekkige geruchten loopen,
dat Zijn discipelen de wacht besiopen,
toen deze sliep, en zoo het lijk ontvreemdden.
Geéxalteerde vrouwen echter meenden,
dat zij Hem zagen wandelen door de beemden ;
Maria moet gestameld hebben : Heere
Er zijn ook visschers, die beweren
Hij heeft met ons gegeten bij de meren.
Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken.
Men late zich geen knollen voor citroen verkoopen.
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Rome. — Het anker valt. Wij varen thuis.
ik spoed mij naar de thermen, word ontluisd
van reis en roes en in mijn eigen huis
bij vrouw en vuur en radio gezeten,
ben ik airas Christus en kruis vergeten.
...... Toen heeft een S.O.S. mijn ziel doorreten :
„Mijn Geest wordt uitgestort op alie vleesch.
Wie niet vO6r Mij is, is tegen Mij geweest",
seint een Geheime Zender wit en heesch.
Weer onder zeil, over de eenzaamheden
van oceanen die mij van U scheiden,
Christus, wil mij verschijnen aan den einder.
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NlEK VERHAAGEN

JOZEF BIJ HET KRUIS

Kon ik U zien als kind, dan zou ik tot U spreken
de warme woorden van een vriendlijk man,
ik nam U bij de hand, ik bracht U bij de beken
van ons klein cederbos en ik vertelde U van
dit wonderlijk domein — dat ik heb vergeleken
bij 't oude paradijs — waar Gij zoudt spelen dan......
Maar ach, ik heb te veel, te lang naar U gekeken,
dan dat ik ooit in U het kind hervinden kan,
Hoe zijt Gij nog een droom ? Hoe zijt gij nog een teken
van teerheid die opeens mijn wereld binnenkwam ?
Gij zijt zo ver van mij, zo ver van mij gebleken
toen men Uw laatst bezit, Uw mantel, U ontnam.
En als zij straks Uw beenderen gaan breken
dan zijt Gij gans en al het kind dat mij ontkwam,
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H. DE BRUIN

EXPOSITIE0
De vereniging van beeldende kunstenaars, naar de beginletters
van haar zinspreuk „per ardua libertas" P A L genoemd, zou haar
tweede lustrum vieren met een Najaarstentoonstelling.
Het initiatief tot haar oprichting was indertijd genomen door
enkele leden van de Artistensocieteit „Felix arte", die zich door
hun vrijere, modernere opvattingen daar niet meer thuis voelden.
Zij kregen spoedig aanhang van degenen die zich graag aan de
critiek van de oudere school wilden onttrekken ; verder sloten
zich natuurlijk jonge debutanten bij hen aan en enkele experimenterende vrijbuiters in de kunst.
Het gematigde element ontbrak bij de aanvang niet. Er was
nog invloed van de degelijke sfeer van de Societeit, getuige de
welbedachte spreuk, die tenslotte dan zelfs door de meest vooruitstrevenden was aanvaard, nadat iemand in haar verkorting een
naam als strijdprincipe had ontdekt. Evenwel, zij verlangden als
teken van een reeds gewonnen vrijheid, dat de vereniging juryvrij zou zijn.
Deze bepaling en het gevoel dat PAL, uit verzet geboren, misschien
verzet tot beginsel had verheven, gaven verschillende malen aanleiding tot moeilijkheden met de overheid. Het bonte beeld van
de inzendingen verwekte op zijn minst spotlust bij de erkende
critici, die de tentoonstellingen bezochten om zich, ter afwisseling
ook vooral, eens echt te ergeren.
Bij het tweede lustrum verkreeg de Vereniging de medewerking
van het stadsbestuur, dat haar een paar zalen van een gemeentelijke instelling afstond. PAL had haar „juryvrijheid" voor een
deel opgegeven ; per slot had zij toch al bij haar ontstaan erkend,
dat de ware vrijheid veroverd wordt onder tegenweer.
Rienk van der Mark, aangemoedigd door het bestuurslid Bertus
Buysman, besloot tot inzending. Aan jou, als nieuw lid, zal nu
de commissie van beoordeling te pas komen, had Buysman gezegd ;
1) Fragment uit „De Verborgen Omgang".
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maar ik geloof zeker, dat je ze niet veel hoofdbrekens zult kosten.

In elk geval zul je de openbare eerbaarheid niet in gevaar brengen,
hetgeen een voornaam ding is.
„Zo ? Is dat belangrijker dan de vraag naar de waarde van het
werk ?" vroeg Rienk.
„Sours, ja ...... " zei Bertus met een air dat hij vaak als mom gebruikte voor zijn verlegenheid. Wat moest hij tegen deze jongeman zeggen ? Hem prijzen ? wat hij verdiende, zonder twijfel.
Maar misschien zou straks de critiek hem een opstopper verkopen waar hij dan niet op verdacht was.
„Je stuurt drie stukken," Iegde Buysman uit, „drie schilderijen
en, Iaat eens kijken, doe er een tekening bij, daar hebben we
een afzonderlijke afdeling van, daar ben je dan zeker vertegenwoordigd."
„O ; — en wat denk je van mijn kans met de schilderijen ?"
„Twee. Ja, twee...... maar wil je bedenken, dat ik niet in de
commissie zit ? Ze weten wel, dat ze met mij ruimte tekort komen.
lk scharrel overal dingen op. Als er wat gebeuren moet...... het
Iijkt wel of ik dan een koortskolder krijg om maar aan te zwengelen
he...... aan te zwengelen." Hij zwaaide athletisch met zijn zware
armen : „ja, ik ben een ledenwinner, kampioen ...... jammer, er
zijn slechte bij, ik moet het zeif erkennen."
„Hm." Rienk kuchte.
„Jij bent de uitzondering," zei Buysman.
„Wat je natuurlijk tegen al je aanwinsten beweert," vulde Rienk
aan.
„En wat dan nog ?" vroeg Bertus, zich omdraaiend.
De commissie accepteerde van Van der Mark voor de expositie
twee schilderijen : het keukenstuk onder de titel „Stilleven"
en „Dorpsgezicht". Voor de afdeling tekeningen bestemde ze
een voorontwerp van het stilleven in een enigszins andere cornpositie.
Op de middag van de opening dromden in de voorzaal de genodigden samen om de plek waar de voorzitter zich had opgesteld om een korte herdenkingsrede te houden. Voor degenen
die achteraan stonden was slechts de hoge gladde schedel van
deze gedrongen figuur zichtbaar. Zijn overwogen, nadrukkelijk
uitgesproken woorden bereikten echter ieder.
Men luisterde met een aandacht alsof er een wijdingsplechtigheid
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plaats vond, maar waarschijnlijk hielden ook velen zich zo ademloos en ingetogen om vooral het ogenblik niet te missen waarop
Vorstman een flater zou slaan. De wijze waarop hij zijn zinnen
opbouwde, namelijk als het bedachtzaam klimmen van iemand
over de stenen van een glooring, schiep altijd een van angst en
hunker vervulde spanning, die mogelijk kon breken als die onzeker zekere man slipte, en warempel toch nog goed terecht
kwam.
Toen hij het laatste woord had laten klinken, sprong er een hard
handgeklap los, hier en daar alsof er op hout geklopt werd ;
Vorstman had weer alles gezegd, niets vergeten : de kameraden
niet die hun ontvallen waren, maar evenmin de dank aan het
stadsbestuur ; de historie van de vereniging niet, waarvan hij
als het ware met het lichten van zijn dikke hand de verschillende
tafrelen nog eens had onthuld. Intussen had hij ook de moeiten
en de troost van het vak geprezen.
„Die kerel is waarachtig in zijn spreken net als in zijn werk,"
pochte Buysman over de schouder van iemand voor hem ; „hij
zet het neer, je denkt potdorie ja, staat het of kwakt het eruit
— maar de compositie is hecht, dat beloof ik je."
Een chef van de afdeling Kunstzaken der Gemeente complimenteerde de vereniging namens het stadsbestuur. Hij gedroeg zich
op een andere manier dan Vorstman voorzichtig, hij had maar
een bescheiden, afgepast standpunt. Hij ontnam degenen die na
hem nog jets op te zeggen hadden de kans om met de term „palstaanders" effect te maken, hij benutte hem drie keer als thema,
met dezelfde varianten. Men dankte hem met „hoera" !
Rienk van der Mark was nog juist getuige van dit gejuich toen
hij de portier in de hall zijn deelnemerskaart toonde. Hij keek
reikhalzend over het bordes, onder het scherm door dat achter
de zaalingang stond zag hij slechts het nawippen van voeten die
zich dan schuifelend begonnen te verplaatsen.
„Zijn er veel ?" vroeg hij, reeds voorbarig erkentelijk met een
glimlach.
De portier knikte en zei, met de vinger in een zijgang wijzend :
„voor jassen, daar, achteraan."
„Oh-ja." — Rienk voelde zich als binnengelaten in een nieuwe
school, een jongen, een laatkomer bovendien. En te laat was hij
met opzet, om een, zoals hij nu achteraf inzag, kinderachtige reden
hij had het jubileumgedaas willen mijden. Waarschijnlijk zomaar
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uit spijt dat hijzelf geen verleden had, maar pas begon waar anderen
al besomming maakten of zegevierden.
Hij stapte de trap op, toch nieuwsgierig of hij aanstonds nog jets
als een glimp zou mogen ontdekken die hijzelf bijdroeg tot de
glans van het geheel. Men had „hoera" geroepen, zo'n spontane
doorbraak, onder het gewicht nog wel van deze rondom geconsolideerde architectuur, zou een wonderlijke betekenis kunnen
hebben.
Dadelijk nadat hij binnengeslopen was merkte Rienk het knipogen van Buysman die, boven de mensen uitkijkend, hem evenwel
niet in het vizier scheen te hebben. Eerst toen hij hem door een
duwtje van zijn aanwezigheid kon verwittigen, werd hij verwelkomd met een opzichtig : hee. Vervolgens legde Bertus zijn
grate hand om zijn oorschelp om Van der Mark te beduiden,
dat ginder, in het binnenste nest van de kring, nog iemand het
woord voerde. Meteen werd de vermoeide prater al besprenkeld
met een applausje.
„Vertel eens wat dat gejubel van zoeven te betekenen had,"
vroeg Rienk.
„O, een doodgewone banaliteit," zei Buysman. „Ze wreken zich
altijd op eentje van het stel sprekers om hun afkeer van formaliteiten. lk óók natuurlijk. Want het is toch zo lekker om tenminste eventjes kudde te zijn."
Ze liepen nu samen de grote zaal in om ult het gedrang te raken.
Terwip Bertus Rienk stap voor stap meetroonde naar het midden,
vervolgde hij : „Het werk van een schilder hangt telkens bij
elkaar zoals je weet. Dat is niet altijd voordelig. lk vind, dat er
een andere indeling te maken valt, bijvoorbeeld volgens de onderwerpen en rekening houdend met de beste plaats enzovoort ......
maar alles heeft zijn bezwaren. Tenslotte is het waar, dat je het
op deze manier het gemakkelijkst catalogiseert. En zulke kleine
dingen geven net de doorslag op het laatst." Hij bleef nog eens
staan, de ogen strak op zijn metgezel gericht, alsof niets hem
hier interesseerde dan dit gebabbel. „Laat ik je waarschuwen,"
zei hij, „dat je nooit meedoet aan bestuursvergaderingen en die
dingen. Misschien heb je je dat nooit zo ingedacht, maar...... er
zijn van die maatschappelijke sferen zal ik maar zeggen, waar de
materie zo taai wordt dat men er geen macht meer over krijgt.
Gevaarlijk is dat. Begrijp je wel ? dat is de dood voor je handwerk."
Een indrukwekkend hef-en-stootgebaar ondersteunde deze bewering.
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Van der Mark zocht gelegenheid om onder het beslag van zijn
vriend uit te komen. Het was begrijpelijk, overlegde hij dan,
dat Bertus weiriig aandacht meer schonk aan wat bier tentoongesteld hing, omdat hij al dag aan dag bij het inrichten van de
zalen meegeholpen had. Men kon hem, zoals hij daar nu tegen de
bank geleund stond, aanzien, dat hij futloos was geworden en
bovendien gekweld werd door een bijna onweerstaanbare dwang
tot nabeschouwingen, tot piekeren.
Rienk herkende deze plaag : „je bent glad het spoor kwijt, maar
toch ruik je nog buit." Het streelde hem, dat hij bij de ander,
de oudere nog wel, lets had waargenomen dat hij tegelijk voor
een betrouwbaar kenmerk van ras hield. van ras-kunstenaarschap
wel te verstaan. Hij zou het echter nu maar niet wagen, Buysman
in zulke overpeinzingen te betrekken.
„Kom," zei hij zuchtend, „ik weet niet wat jij doet, maar ik ga
de zaak eens bekijken."
„Ja, amuseer je," riep Bertus hem na, lachend alsof hij, te laat,
op een geestigheid reageerde.
Toen Van der Mark tangs de rechter zijwand zijn tocht begon
speelde onder allerhande verwachtingen de nieuwsgierigheid,
waar, maar bovenal hoe, hij zijn eigen stukken zou ontdekken.
Zijn verlangen was gemakkelijker te bedwingen nu hoop en
vrees elkander nog in evenwicht hielden. Hij herkende vertrouwde
onderwerpen en gebruikelijke manieren.
Ofschoon : daar, dat ding van Menno Slaats had kwaliteiten.
Vooral in de stroom van het water en in het linkse graspartijtje
onder de kademuur zo te zien. Bij nadere beschouwing verlepte
echter zijn belangstelling al weer : in de grote partijen van brug
en huizen was de schildering slap, een volgesmeerde vorm ......
Hij liep verder, overdenkend hoe moeilijk het was bij dit naturalisme,,dat stemming had, werkelijk geboeid te blijven.
...... Boeiend ? Wat betekende dat eigenlijk ? Werp zo'n woord
in een gesprek, schrijf het neer tussen de mededelingen van een
verslag, het is, net als in een schilderij een oneffenheid soms,
schijnbaar van plastische waarde ...... maar toch ontoereikend,
nietszeggend ......
In gepeins, met een waggelend gebaar, draaide Rienk om een
groepje bezoekers keen. Terwijl hij achteloos was voor de voorwerpen waar zij zo gespannen naar tuurden, merkte hij ineens
dat hij van de overzij bespied werd. Met schaamte bijna voelde
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hij het gemis van zijn wijde jas, omdat hij meende, er, zo ongedrapeerd, als een slungel uit te zien. Hij boog zich voorover,
hij ontdekte helderrood ander veel bladgroen en vlinderende
witte bloemen Madje Segers' naam. Deze ontmoeting maakte
hem blij met de gedachte, dat hij eens, en wie weet hoe dikwips
daarna steeds, tegen haar zou kunnen zeggen : je hebt nog een
keer zo'n fris ding gemaakt, dat ik me herinner. Bloemen, alsof
ze pas begoten waren. —
Zo ; dit was dus Madje, afgedaan, niet vergeten. Als hij haar hier
maar niet tegenkwam. Hij keek de zaal rond. Neen, ieder stond
als het ware weer op zijn plaats, nog te genieten, nog overwegend
of dit of dat eigenlijk te genieten was. Straks, als ze verzadigd
waren, begon het vadzige geslenter, het dwalen van de zatte
ogen, waarbij het kon lijken of iedereen nu verzot werd op ieder
ander. Maar men zou elkaar niet veel meer te zeggen hebben
dan wat in een zucht en een lachje kan worden uitgedrukt : moe ;
en : de laatste bekoring, maar dan ook de diepste, is altijd een
leuke snoet. —
Rienk van der Mark scheen gedurende enkele ogenblikken vergeten te zijn wat hij hier kwam doen. Hij staarde in de ruimte,
een vage weerzin tegen de stekende droge warmte, gemengd met
een gevoel van vergeefsheid maakte hem krachteloos. Ergens
in de omtrek moesten twee schilderijen hangen die hijzelf had
voortgebracht. De herinnering aan hun ontstaan was zo flauw,
dat hij niet kon nagaan hoe en of ze metterdaad voltooid waren.
Achter het deinen van de hoofden zag hij reeksen lijsten aan
de overzij ; de beelden die nu en dan tussen de sponningen even
geheel zichtbaar werden maakten de indruk van grillige haperingen
in de tovenarij van een illusionist.
Waarom liepen de mensen niet te hoop, dacht hij, om te ketteren,
te kankeren, dat men overal barriëres had gelegd wanneer zij
het gebied van hun verlangen, van hun begeerten, bijna wilden
binnengaan ? Zij slopen voor de poorten van het landschap weg,
zij meden de heimelijke interieurs, zij onttrokken zich aan de
ploemen, alsof zij bang waren op het laatste moment nog beachelijke slachtoffers te worden van een truc. Maar waarom dan
tenminste de humor niet aanvaard, om met gejuich en handgeklap te ontsnappen ?
Er stond opeens naast Rienk een vlasblonde jonge vent die hem
opnam, een pijpesteel draaiend in zijn brede vochtige mond.
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Van der Mark meende hem te kennen en maakte een toeschietelijke
wending, die de ander met een gemompel beantwoordde :
„Ik ben Tuinstra...... Foppe Tuinstra."
„Oh," knikte Rienk, in afwachting of deze naam hem lets zei.
Daardoor vergat hij zichzelf voor te stellen. Maar Tuinstra wist
zeker dat hij met een collega te doen had, want hij kwam dadelijk
met de vraag : „Vind je het wat ?", om blijkbaar zonder belangstelling voor het oordeel van de aangesprokene te vervolgen :
„Wat een moeite de Iui zich gegeven hebben ais je dat zo bekijkt.
Als ik het voor het zeggen had (hij veegde zich langs de mond,
zijn stem kionk bitser, de woorden afgebeten) ...... dan nooit van
die feestuitstallingen. Want ze werken er maar door voor de
markt, mooi, knap, — ze zijn niet argeloos meer ...... " Onderwip
hij begon voort te stappen, een grauwe das sliertend over zijn
sfojele demi, volgde Rienk hem in een verwonderd zwijgen.
Zij waren ongeveer van gelijke grootte, maar tegenstellingen
wat het uiterlijk betrof : Van der Mark bijna bleek onder zijn
donkere platgestreken kuif, Tuinstra blozend, met als lussen
omhoogstaand haar.
Rienk voelde een merkwaardige genegenheid voor dit contrast
toen het hemzelf opviel ; hij hoopte al, dat ze ook overigens als
dag en nacht zouden verschillen, een neiging om tegen de zoeven verkondigde mening op te komen merkte hij echter niet.
Integendeel, hij liep nog als in de begoocheling van die stoute,
zelfstandige woorden, die van origineler gedaante schenen te
zijn dan alles wat hem hier tot nu toe onder ogen was gekomen.
„Exposeer je hier ?" Tuinstra keek op zonder te antwoorden.
Op dat ogenblik had Rienk hem eigenlijk weer graag in de steek
gelaten, maar er liep hen iemand op de hielen die de aftocht versperde. Toen zei hij nog eens, dwingend, boosaardig bijna : „jij
exposeert hier toch ook, is het niet ?"
„Loop maar netjes mee, dan zul je het zien," grinnikte Tuinstra,
waarop een zware, rollende stem achter hen informeerde : „Heb
je weer een slachtoffer, Foppe ?"
Met zijn drieen slenterden ze naar een hoek van de zaal. Er hingen
twee stukken, bleek geschilderd, links : Nieuwbouw, enkele
huizen achter een heuvelende bestrating ; rechts : Park, bomen,
bosschage, rond een vijver.
„Asjeblieft," presenteerde Tuinstra, „dat is als het ware met
het lamme hand je gedaan. Dat is geen karwei, dat zie je wel.
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Daar is geen moeite en geen verf aan vermorst."
„Dat bespeur ik," zei Rienk, met de vingertoppen over het doek
tastend, „— ondertussen ben je zelf ook maar mager ...... ik
bedoel, ondanks het goede !even blijkbaar."
„Ach ja," mompelde Tuinstra, „brandhout he...... dat is Iekker
heet in het vuur, weet je. Maar dat is een andere kwestie."
„Schavuit," bromde de derde man, „ik heb al weer wat van je
gehoord, jongetje. Pas maar op."
Nu begon Van der Mark deze derde op te nemen. Hij had een
gestalte als een athleet, stank in de taille, wijkende rechte schouders. Hij scheen al geen aandacht meer te hebben voor hetgeen
er naast hem voorviel, zo begerig zocht hij tussen stof, schillen
en gruis in de holte van zijn rechterhand naar pinda's.
Foppe Tuinstra stootte Rienk aan : „Een goed !even...... moet
je Muizeman eens zien, dat grote knaagdier. Die wit van mij wat
zeggen, die prins. Dat is een betaalde kracht, begrijp je. Tegelijk
oprichter van een nieuwe artistenvereniging, uitsluitend voor
Vitalisten ...... zo'n dikke luilak. Kom eens hier, Peter, ik heb
een ktant voor je."
„O ja ?" steunde Muizeman, terwijI hij zich traag, herkauwend,
naar Van der Mark toewendde : „ ...... voelt u wat voor het
vitaliteitsprincipe ? Neemt u me niet kwalijk, dat ik zo zwaar
op de hand ben, maar dat brengt mijn gewicht mee. Overigens,
ik leef ...... al zijn de sporen bij mij niet zichtbaar, zoals bij deze
haan die Tuinstra heet. Het is niet mooi gezegd, maar juist, of
liever : het is mooi gezegd en toch juist. En daar gaat het om."
„Om u de waarheid te vertellen, begrijp ik het niet," hoofdschudde
Rienk.
„Mag ik u dan een uitnodiging sturen voor onze eerste vergadering ? Want daar zullen alle wanhopigen en zij die het niet
snappen samen zijn. lk heb al meer dan dertig adressen, vraag
dus niet, of de flood ook hoog gestegen is. 1k mag toch niet veronderstellen, dat u...... Misschien kunnen we eens kennis maken
met uw werk, als het hier is ? ja ?"
„Laten we maar eens zoeken," zei Rienk. „Ik weet zelf niet waar
het hangt."
Tuinstra en Muizeman volgden hem in de richting terug naar
de uitgang, langs de wand waar Van der Mark zoeven slechts
een rijk van gestalten en illusies had waargenomen. Nu, terwip
de bezoekers van deze zaal bijna tot de laatste man naar de
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hij stuk voor stuk.
Hij bleef voor elk schilderij even staan, aandachtig naar het scheen,
maar na de eerste oogopslag, voor zijn gevoel, al met zo'n kortpijlende blik, geflonker dat maar niet opvlamt. En o, hoe fel richtten
zich naast hem, achter hem, die stralen !
„Moet je hier eens kijken," snerpte Foppe, „die vent had beter
autolakker kunnen worden. Een kannetje links, een poppetje
rechts, tussen beide in een blom als een verniste lollie. En een
gemarmerd, netjes afgepast fond. In ernst : allemaal moeite ......
niets te overwinnen."
„Och," meende Peter, „in elk geval overwin je er de tijd mee ;
laten we zeggen, minstens een maand."
Tuinstra, met een smalende grijns : „Een maand ? — in die tijd
ben ik, weldoener, wonderdoener, verraden, gekruisigd, dood
en weer terug — maar nu hêbben ze me allemaal in de steek
gelaten."
„Wacht maar, jongen, als we eerst weer eendrachtig bij elkaar
zijn. Dit heerschap, als Thomas weliswaar, is ook van de partij."
„Juist," zei Rienk, „tot zolang blijf ik zeker nog twijfelen. lk
houd overigens niet van dat lasterlijke gebral. Waarschijnlijk
onverwerkt ressentiment, onder anderen om de lege tijd, en
wat nutteloze prikkels te verduren. Enfin —"
Meteen waren zij aangeland bij de twee inzendingen van Van
der Mark. Het kwam Rienk gelegen, dat aan de introductie van
zijn werk juist dat verweer tegen de onzin was voorafgegaan.
Want als bij weeromstuit kreeg hij nu houvast aan de zin van
een standpunt tegenover deze beide levenskunstenaars, namelijk :
dat hij in alle onnozelheid slechts zichzelf behoefde te zijn.
Toen ze vlak naast hem waren gekomen, voor het „Dorpsgezicht",
wees hij terloops, zonder een woord, op de ondertekening.
Tuinstra knikte en maakte, wijzend met zijn pijpesteel, op zijn
beurt Muizeman opmerkzaam, eerst op die naam, vervolgens
op Rienk, die niet op hen lette.
Er heerste een poos van volslagen stilte in de zaal, zo'n eigenaardige pauze, waarin op een gegeven moment als het ware al
die in zichzelf verzonken figuren, voorwerpen, gewassen, uit
hun coulissen dreigen te storten, omdat dan zelfs dat Iaatste
boze oog gedoofd blijkt te zijn dat ze nog in de ban hield. Rienk
stond even te dromen ; het was ook alsof opeens de schrik in
zijn bloed opdaagde voor een aanstonds losbrekend gejoel, waarandere vertrekken afgedropen waren, zag
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mee al de schilderijen tezamen zouden roepen : gezien allemaal ?
— en dan zouden ze zich met een slag hebben omgedraaid. —
Hij hoorde Foppe, kalm, bijna toonloos, zeggen :
„Wel kerel, we accepteren het maar zoals het is niet ?" waarop
Rienk hem bijviel met de betuiging : „Dat lijkt me het beste.
Zoals de boom valt, blijft hij liggen, heet het."
„Precies," zei Tuinstra, — „ik merk dat je de catechisatie ook
nog niet te boven bent...... — Toen hij zag dat Van der Mark
er dadelijk op wilde antwoorden, voegde hij er haastig aan toe :
„ ...... lk neem je niets kwalijk, begrijp me goed. We zullen nog
behoefte hebben aan fundamentele waarheden als over enkele
weken op die vergadering de kwestie van ons bestaan als kunstenaars aan de orde komt."
„We zullen elke bijdrage in de bespreking met dank aanvaarden,"
stemde Muizeman in, „mits ze maar recht uit het hart gesproken
is. Daar komt het op aan."
Rienk : „Ik voel neiging om met mijn eigen werk te dwepen,
wit je geloven ? lk meen het. Waarom zou ik me daarvoor generen ?
...... Plotseling wordt jets een geschenk aan jezeif. je hebt het
gemaakt ; maar er is zo goed als geen zweem meer over van de
eerste aanleiding, de schets is uitgewist in je herinnering, de
toets schijnt geschreven met een andere hand dan je eigen ......
je voelt misschien enkel even de trek in je vingers komen, met
bijna de zekerheid van dit schrift te kunnen hervatten, vervolgen ...... —
Foppe Tuinstra legde zijn hand op Rienk's arm : „Genoeg —,
je hebt een kOstelijke roes. Peter's elixer werkt altijd."
Ze lachten alle drie en trokken daarmee de aandacht van een
troepje overlopers uit de achterzaal. Rienk was al opgeschoven
tegenover het „Stilleven" ; hij ging er half met de rug naar toe
staan, verwachtend dat de anderen het wel zouden ontdekken
zonder zijn toedoen.
Het zou zo belachelijk zijn om nog eens naar die naam te wijzen.
Want wie was Van der Mark die onderaan, fors, duidelijk, die
signatuur had gezet 7
De voldane schilder was hij, ja ; en
dezelfde die kinderlijk, op het laatst waarschijnlijk, die spijltjes
van het rek voor de smidse er neergestreken had...... en in de
opgaande sleuf langs de kerk die paar elkaar tegemoet wandelende
figuurtjes ...... en de witte pastorie, puur raak met de eerste
vegen ...... Nu wist hij — zelf wist hij het — hoe dat geweest
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was : de haast verlammende vrees voor mislukking als hij de
toon niet trof van de nuancen in grijs rondom dat volmaakt gestemde centrum. Goddank, hij had nu gezien, dat het geslaagd
was. Waardoor ? Door een tevoren, op zijn eenvoudigst berekend
gebruik van het materiaal ? Onzin. Hij kende natuurlijk trucjes,
die hij maar in schema behoefde te verwisselen om een vlak te
vullen, dat het van gelijke stemming bleef — maar......
Neen, overdacht hij, — die geeft, hem wordt gegeven, en zo...
heeft hij altijd. — Rienk van der Mark gevoelde zich rijk en gelukkig ; en van die banaliteit, als men dat zo noemen wilde, kon
hij leven. Hoelang ? Vandaag ; misschien korter ; met de hoop
achterhands, dat de vreugde terugkomt wanneer men al twijfelt ;
niet jaloers zijn, niet wangunstig, nooit voorbarig. —
Hij keek om zich heen : Tuinstra stond aan de overkant met
iemand te praten, Peter Muizeman, op enige afstand, leunde tegen
een pedestal, onder de fletse ogen van een gipsfiguur.
Vermoeid, duizelend als een tol tegen het omvallen, zwalkte
Rienk van der Mark uit het verste achterzaaltje terug.
Eigenlijk had hij haast ; maar hier en daar, nu links dan rechts,
werd hij weerhouden. En dan dacht hij : dit is beslist de laatste
keer dat ik nog weer even naar iets kijk ; het is zo'n hopeloze
warboel onder mijn kruin, dat ik me machteloos voel om nog
ooit een penseel te hanteren.
De wanden overschouwend, zag hij als het ware al die makers,
gespierd, in hun eerste drift oprijzen, bijna meteen daarop creperen
onder hun stukken, waarvan sommige nors en ingetoomd, andere
frivool, coquet, of schaterend over hen triomfeerden.
„Wat is een mens een vod naast zijn product. Het eindige, het
verschrompelende, tegenover dat wat zich handhaaft en zich
bestendigt. Inderdaad : het leven is kort, de kunst is lang." —
In een hoek bij de hall hielden enkele bestuursleden zich op in
een gesprek, niet zo geheimzinnig alsof hun stramme armen
daar iets schandaligs of lachwekkends hadden te bedekken, maar
toch met gebaren die aan een soort kneveling herinnerden. Rienk
waagde zich in hun nabijheid met het wrevelgevoel van een verslagene. Om welke reden ? — hij zou het zelf niet kunnen zeggen.
Bertus Buysman draaide tweemaal het hoofd in zijn richting :
geen teken van ergernis, laat staan van belangstelling. En toen,
op een gegeven ogenblik, besefte Van der Mark, dat hij hier enkel
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stond te flikflooien om een of andere attentie. Zo kinderachtig
was nu de man die straks rustig geweten had, dat hij niemand
naar de ogen behoefde te zien ; dat hij slechts te gehoorzamen
had van tijd tot tijd, zonder te loeren naar bedankjes.
Hij verwijderde zich haastig ; terwijl hij de trap afliep, in een vleug
van frisse lucht, zag hij door de open voordeur die beheinde
plek van de straat al weer als een podium, vanwaar hij aanstonds
snel het pad zou kiezen dat wegschoot tussen de menigte. —
Langs die weg Book hier en daar een gelaat op dat hem even
boeide, door de oogopslag, door de glanzende convexe vorm
tegen de schemering ; maar herhaaldelijk meende hij verbeeldingen
te herkennen op allerhande wijzen, zoals ze hem straks in de
zalen verschenen waren. En elk op haar beurt leek hem toe te
fluisteren : geloof in mij, ik besta. —
„Omringd door duizend spiegelingen......" : die gedachte vies
hem in, zij werd verschoven door een of ander voornemen dat
zich plotseling opdrong en het volgende moment al weer onvi nd baar was.
In een winkelstraat, langzaam, al langzamer op- en afstappend
langs het trottoir, keek Rienk van der Mark gedurig om naar
een kleine figuur op wacht tussen de heldere vitrines van een
modemagazijn : Sandrina Wijs ...... Vervolgens begaf hij zich,
gewoon, man van de klok en door geen droom meer verward,
naar huis, waar men om deze tijd dekte voor het avondeten.
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BAREND DE GOEDE

SEMPER IDEM

Zooals uit vele bezién tezamen
een wijn tot lafenis ontvloeit,
zoo voegen zich de vele namen
tot een, waarin het bloed ontbloeit.
En uit bloeds divergeerend stuwen
ontspringt ad ultimum de daad,
waarna in schemeren en luwen
het leven onaantastbaar staat.
Onaantastbaar ? Ach de jaren
klimmen snel tot het bestemd getal
en de monden, die zich paren,
blijken slechts een interval.
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BAREND DE GOEDE

GEFINGEERD LEVEN

1k weet, ofschoon het niemand wil gelooven,
hoezeer ik nu met u verbonden ben.
1k weet, de dood is tusschen ons geschoven,
hoezeer ik iedere gelaatstrek ken.
En in de nacht — de stad is ingeslapen ;
rust, óók voor wie het smartelijkste Iijdt —
wordt de herinnering mijn liefste wapen,
waarmede ik uw dood bestrijd
hoe wij tezamen lagen en dan dongen
naar 't kussen van elkanders mond,
en gij uw haren, als mijn handen drongen,
glimlachende bedeesd ontbond.
En dan des daags, ofschoon het niemand wil gelooven,
zie ik u luisterend aan mijn zij.
0, overdag, glen dood is tusschen ons geschoven,
Ieeft gij en eet — en sterft met mij.
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BAREND DE GOEDE

HET KLEINE MEISJE

Zij heeft in schutse van de boomen
haar kinderzakdoek uitgespreid ;
zich als een gracielijke, loorne
prinses ter poozing neergevlijd.
Hoe kennelijk zijn nu haar droomen
aan sprookverschijningen gewijd.
De vlinderzachte komst der gnomen
vindt alles teeder toebereid.
Nog even en de maan zal Iichten,
struiken buigen zich uiteen,
elfen dansen om haar heen.
Reeds klopt het leven in haar Iichter
of een tooverstaf haar had beroerd.
Slapend wordt zij weggevoerd.
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G. L. SLAGMOLEN

BACH'S JOHANNES-PASSION

Het bespreken van de Johannes-Passion van Bach is een minder
aantrekkelijke taak dan het inleiden van de Matthaus-Passion.
Er leeft namelijk bij het luisterend publiek een zekere vooringenomenheid ten opzichte van de M. P. Dat het echter noodzakelijk is ook de andere lijdensmuziek van Bach ruimere bekendheid to geven staat voor hen, die de J. P. meer dan oppervlakkig
kennen, vast. Dat de J. P. minder gemakkelijk aanspreekt dan de
M. P., vindt zijn oorzaak in de ietwat stroeve structuur van het
recitatief, in de vrij koele houding tegenover het menschelijk
leed en de objectieve beschouwing van de waarheid van het Evangelie. De M. P. is zachter, droever, subjectiever, schijnbaar meer
doorleefd en mede-lijdend van structuur en inhoud. Deze groote
verschillen sluiten evenwel niet in, dat de M. P. een grooter
kunstwerk zou zijn dan de J. P. En dat het mede-lijden in de J. P.
zou ontbreken is met het bovenstaande niet gezegd. In het verloop van deze verhandeling zal dat blijken.
Het onderscheid tusschen de beide passionen is ook dat der
Evangelie-verhalen. Bach voelde zich in 1722 aangetrokken tot
het Johannes-bericht, het sterke ; zeven jaar later had zich in
zijn houding tegenover zijn Christus een wijziging voltrokken en
hij wendde zich tot het bericht van Matthews, het subjectieve.
Deze wijziging was natuurlijk geen verslechtering, doch evenmin
een verbetering ; zij was slechts evolutie. Dat het doorleven dezer
beide berichten moeilijkheden met zich brengt, wordt nog jaarlijks bewezen, als men over de J. P. nauwelijks rept en men den
naam van de M. P. geregeld op de lippen heeft. Ruim honderd
jaar Bach-traditie heeft daaraan niets kunnen veranderen en het
blijvend ontbreken van het verlangen naar meer van Bach's passiemuziek toont wel de groote macht van de M. P. alleen, maar is
ook al weer niet het bewijs dat zij, door Bach, niet geevenaard
zou zijn. Het Iigt slechts aan den luisteraar die in de M. P. de
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hoogste voldoening vindt en in den lijdenstijd alleen terug verlangt
naar de Matti-la's-Passion.
Dat het de inhoud is die, bij de eerste kennismaking, de gemeente
verder van de J. P. doet afstaan dan van de M. P., maken wij reeds
op uit een beschouwing der beide eerste koren. Het is immers
veel moeilijker een passie in te leiden met :
Herr, unser Herrscher,
dessen Ruhm in alien Landen herrlich ist !
Zeig' uns durch deine Passion
dass du, der wahre Gottessohn,
zu alter Zeit,
auch in der grOszten Niedrigkeit,
Verherrlicht worden bist.
dan onmiddellijk aan te vangen met de groote klacht der

M. P. :

Kommt, ihr TOchter, heft mir klagen !
Of : ...... het siotkoor der

M. P.

Wir setzen uns mit Tranen nieder
und rufen dir im Grabe zu :
Ruhe sanfte ! sanfte Ruh '.
Ruht, ihr ausgesog'nen Glieder,
ruhet sanfte, ruhet wohi !
Euer Grab und Leichenstein
soil dem angstlichen Gewissen
ein bequemes Ruhekissen
und der Seele Ruhstatt sein.
HOchst vergniigt
schiummern da die Augen ein.
Iigt onze snel-bedroefde natuur immers veel nader dan het
Ruht wohi, ihr heiligen Gebeine,
die ich nun weiter nicht beweine ;
ruht wohi, und bringt auch mich zur Ruh' !
Das Grab, so euch bestimmet ist,
und ferner keine Noth umschliesst,
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macht mir den Himmel auf,
und schliesst die H011e zu.
en de bovenaardsche schoonheid van het slotkoraal
Ach Herr, lass dein lieb' Engelein
am letzten End' die Seele mein
in Abrahams Schooss tragen.
Den Leib in sein'm Schlafkammerlein,
gar sanft, ohn' ein'ge Qual und Pein
ruh'n bis am jCingsten Tage !
Alsdann vom Tod' erwecke mich,
das meine Augen sehen dich
in aller Freud', o Gottes Sohn,
mein Heiland und Genadenthron !
Herr Jesu Christ, erhOre mich,
ich will dich preisen ewiglich !
uit de Johannes-Passie.
Dat met deze teksten de blijmoedige achtergrond van het verlossings-evangelie meer wordt benaderd dan met de toestand
waarin de M. P. ons achterlaat, — waardoor de inhoud in wezen
dus veel hooger ligt — is voldoende om de J. P., op zijn minst,
niet ten achter to stellen bij de M. P. Dat Bach zich, na zeven jaar
(de J. P. is van 1722, de M. P. van 1729), zoo geheel anders tegenover het lijden van Christus kon stellen, bewijst een zekere groei
ten opzichte van de beide evangelie-verhalen. Wat hij in zijn
J. P. bracht is de heldere objectieve waarheid, de goddelijke noodzaak van het lijden van den Zoon — voor ons. Bach is hier nog
niet de gevoelsmensch die zich in de M. P. openbaart. Hij brengt
in de eerste plaats de Boodschap van het Verlossingswerk (eerste
koraal) :
0 grosze Lieb', o Lieb' ohn' alle Maasze,
die dich gebracht auf diese Marterstrasze !
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
und du muszt leiden !
maar de Gemeente onttrekt zich in de begeleiding geenszins aan
de scherpe beschuldiging en aan het mee-doorleven van deze
gevolgen der zonde.
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Het eerste koraal van de M. P. :
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
dasz man ein solch hart Urteil hat gesprochen ?
Was ist die Schuld, in was NI- Missetaten
bist du geraten ?
brengt ons echter in een subjectieve gevoelsstemming die, de
geheele partituur door, een verzachting brengt over het duldelooze lijden.
In de M. P. openbaart Bach voor de persoon van den Gekruisigde
een grooter medelijden en een inniger liefde. De eerste aria's,
in beide werken voor alt, getuigen reeds hiervan : (M. P.) „Du
lieber Heiland, du,...... lasse mir inzwischen zu, von meiner
Augen Tranenfliissen ein Wasser auf dein Haupt zu giessen" ;
daartegenover in de J. P. : „Von den Stricken meiner Siinden
mich zu entbinden, wird mein Heil gebunden. Mich van aller
Lasterbeulen vollig zu heilen, Idszt er sich verwunden". Het
onderscheid is hier al duidelijk : het innige, warme „Heber Heiland"
naast „mein Heil", en even later s I e c h t s „Idszt ER sich verwunden".
Algemeen bekend is de beteekenis die men hecht aan de subtiele
omstraling van Jezus' woorden door de accoorden der strijkers
in de M .P. De (ook in „onze" omgeving gebleven) gedachte aan
de stralenkrans geeft weer, hoe Jezus door alle tijden heen, in
alle kringen, als Goddelijk Wezen misschien niet geaccepteerd,
maar toch wel wordt aangevoeld. In de J. P. is Bach echter aan
deze verheerlijking nog niet toe. Jezus' woorden zijn daar niet
meer dan die van den evangelist, en bijzondere wijding moet
uitgaan van den stem zelf, den bas.
Toch is het niet zoo, als zou Bach in de J. P. de slechts koele, onbewogen, objectieve verkondiger van het Heil zijn. Men hoore
de wondere muziek in het Arioso (No. 31), na de keus vO6r
Barabbas, met de merkwaardige luit-begeleiding. Terwijl Bach
hier de ziel wijst op haar hoogsten Redder, brengt hij een droeve
teerheid in de teekening van het leed-om-ons, dat een ieder die
het geloof van Bach kent en mede ondervindt, aangrijpt en met
mede-lijden vervult.
Men houde er rekening mee dat de inhoud van de teksten en
niet de literaire waarde daarvan, voor hem de hoogste beteekenis
had. Hij heeft de inhoud door zijn muziek op een zoo hoog plan
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gebracht, dat de negatieve waarden vervallen. Het is dan ook in
het geheel niet om die teksten zelf dat zij hier worden geciteerd,
maar terwille van den inhoud die Bach inspireerde. Zonder het
Evangelie zou Bach op zijn minst een gansch andere beteekenis
hebben, zoo niet tevens een veel mindere. Bach's muziek, ook
zijn instrumentale, ontleent haar waarde aan Bach's levensbeschouwing. En deze wortelde in het Geloof.
Het onderscheid tusschen den geest van de J. P. en van de M. P.
zoeke men dus niet in de eerste plaats in de muziek, doch in de
Evangelie-verhalen, die zeer veel van elkaar in spanning en uitbeelding verschillen.
Is niet het verhaal van Matthews als van een kostelijken balsem
overgoten ? Elke wond wordt verzacht, elk hard woord wordt
getemperd door de herinnering aan de heerlijke laatste uren van
den Heiland met Zijn discipelen en met „eene vrouw hebbende
eene albasten flesch". De breedvoerige mededeeling van de zalving
en van den Laatsten Maaltijd verteederen bijvoorbeeld de diepe
ellende die met de worsteling in Gethsemane een aanvang neemt.
Heel veel van deze sfeer-verwekkende detail-beschrijvingen mist
het bericht van Johannes. En waar Bach vanzelfsprekend een Bijbelgedeelte aangreep om wat hem daarin toesprak, is het te begrijpen
dat zijn J. P. geheel in den geest van het evangelie-verhaal is gebleven, terwijI de M. P. de sfeer ademt van wat MattheCis in zijn
woorden legde. Daar beide Bijbel-gedeelten naar het Heil wijzen
zal men er niet aan denken een van beide minder dan het andere
te achten. Daarom ook achte men Bach's Johannes-Passion niet
minder dan zijn Matthdus-Passion.
OORZAAK EN EINDDOEL VAN HET LADEN.
IN DE KORALEN.
Het einddoel van het in wezen onrechtvaardige Lijden, onze
verlossing, staat Bach in de J. P. het eerst voor oogen. Daarvan
spreekt het koraal dat der Gemeente op de lippen wordt gelegd,
als Pilatus „van toen afzocht Hem los te laten", het meest (No. 40) :
Durch dein Gefangniss, Gottes Sohn,
ist uns die Freiheit kommen,
dein Kerker ist der Gnadenthron,
die Freistatt aller Frommen ;
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denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
maszt' unsre Knechtschaft ewig sein.
waarvan de eerste en derde regel ook in de begeleiding onderschikt zijn aan de tweede en vierde, terwijI de gevangenschap
en de kerker door een verrassende terugval in een tusschendominant worden geteekend als de droeve middelen tot onze
zaligheid. In de vijfde regel is het door een reeks „voorhoudingen"
of de gemeente de vreeselijke gevolgen voorvoelt, indien Christus
deze zijn borgstelling, eens mocht intrekken.
Na de vraag van Jezus „Zoo ik NAM heb gesproken, waarom slaat
gij mij ?" zingt de beschouwende gemeente : „Wer hat dich so
geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so abel zugericht't ?"
(No. 15). Het is vol deelneming, doch voornamer is de inhoud
van het volgende couplet, waar de gemeente getuigt van groote
zelfkennis en haar schuld aan den kruisdood belijdt :
Ich, ich und meine Sanden,
die sich wie KOrnlein finden
des Sandes an dem Meer,
die haben dir erreget
das Elend, das dich schlaget,
und das betrabte Marterheer.
en de noten brengen geen berouw, maar de scherpe dissonanten
van de zelfbeschuldiging.
Na de „Verneinung" van Petrus is de Gemeente echter geheel
ontdaan als Jezus Petrus aanziet. „jesu, blicke mich auch an, wenn
ich nicht will baszen ; wenn ich 1345ses hab' getan, rahre mein
Gewissen" (No. 20).
Met deze smeekbede besluit het eerste deel van de Passion.
Het tweede deel zet in met het koraal :
Christus, der uns selig macht,
kein Nis's hat begangen,
der ward far uns in der Nacht
als ein Dieb gefangen,
gefuhrt vor gottlose Leut'
und fdlschlich verklaget,
verlacht, verhOhnt und verspeit,
wie denn die Schrift saget.
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Naast de koele waarheid (wie denn die Schrift saget) valt de
metrische onbeholpenheid van den tekst op. Zou in een aria of
koor de mogelijkheid hebben bestaan deze kreupelheid weg te
werken, in een metrisch koraal met vier tellen in een maat moest
er het conflict ontstaan dat alleen nog illustratief werkt naast
den tekst. Maar Bach's harmonisatie maakt het koraal tot een
aangrijpende klacht over het gruwelijke onrecht dat er in beschreven wordt. Hij loste met felle dissonanten en schrille doorgangen het rhythmische probleem op. Hier blijkt hoe Bach, bij
weinig beteekende dichtkunst, het geheel steeds op een zoo
hoog plan weet te brengen, dat het werk, ondanks onaanvaardbare
negatieve waarden, aan Waarheid niet inboet doch eerder nog
wint.
Van de volgende koralen zijn het meest opval lend : „Er nahm
alles wohl in Acht" (No. 56 ; na het kruiswoord „Vrouw, zie
uw zoon ; zoon, zie uw moeder") waarin, fijn-gedacht en-gevoeld,
Jezus' zorgen voor zijn omgeving — en voor de geheele menschheid — wordt bezongen ; en het extatische slotkoraal :
„Ach Herr, lasz dein lieb' Engelein". Hier uit zich Bach's
Protestantsche mystiek. In dit koraal bereikt hij een hoogte als
nergens elders, noch in de Hohe Messe, noch in de MatthausPassion. De hegemonie van de polyphonie — zoo er in 1722 nog
sprake van mocht zijn — is hier door den grootste der polyphonisten wel volkomen te niet gedaan. Wij beleven een visioen
van de hemelsche heerlijkheid ; het is of wij een blik werpen
in de straten van goud in de Godstad.
Dit koraal sluit niet alleen het geheele werk af, maar tevens een
rij van elf kerkliederen. Bach bewijst hiermee weer, dat de koralen
voor hem de steun zijn van het geestelijke leven, en van zijn hoog
kunstenaarschap. juist als hij ze in zijn passionen zoo rijkelijk
toepast wil hij er mee zeggen dat, bij de voldoening van het Goddelijk Recht, de gansche Kerk, de Gemeenschap der Heiligen, actief
moet zijn in schuldbesef en schuldbelijden ; in de erkenning van
de verdienste van het Kruis en in de aanbidding en in de lofzegging. Over alle verdeeldheid heen is, nu nog, het koraal de
eenige band. Bach heeft die willen leggen en voor wie naar hem
luistert is hij, jn de muziek, de eerste en voornaamste theoloog.
Hij is dit ook in zijn aria's en tijdlooze koren (koren buiten het
tekstverband), maar hij komt toch telkens op het koraal terug ;
en in de cantates en in de M. P. zijn prachtige voorbeelden te
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vinden van het zich niet kOnnen ontworstelen aan het Gemeentelied. Ook de J. P. kent zulk een oogenblik, als (No. 60) de mensch,
na het verscheiden van Jezus, smeekt
Mein theurer Heiland, lasz dich fragen,
da du nunmehr an's Kreuz geschlagen,
und selbst gesaget : Es 1st volbracht i
bin ich vom Sterben freigemacht,
kann ich durch deine Pein und Sterben
das Himmelreich ererben ?
1st alter Welt ErlOsung da ?
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen,
doch neigest du das Haupt
und sprichst stillschweigend : ja i
waarboven de Gemeente haar hoogste verlangen uitspreekt :
Jesu, der du warest tot,
lebest nun ohn' Ende.
In der letzten Todesnoth
nirgend mich hinwende,
als zu dir, der mich versant !
0 mein trauter Herre 1
Gieb mir nur was du verdient,
mehr ich nicht begehre.
op dezelfde melodie en met dezelfde wending in den eersten
regel als No. 20, maar nu in het zachtere D dur. Een zinvolle
samenvoeging van den biddenden eenling en de biddende Kerk.
Op de geringe literaire beteekenis van den aria-tekst wijzen wij
nu niet meer.
IN DE ARIA'S.
De J. P. kent, behalve de proloog en het afscheidskoor, geen
tijdlooze koren zooals de M. P. Alles wat buiten den Evangelietekst valt wordt individueel vertolkt of in het koraal door de
Gemeente uitgedragen.
Van de persoonlijke overpeinzingen, de aria's noemden wij reeds
die voor alt : „Von den Stricken", waar de in-zich-zelf-verlorene
de groote bedoeling van het Lijden weergeeft, na de mededeeling
van Kajafas dat het nut was dat een mensch voor het yolk stierve
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Als Petrus en een andere discipel Jezus volgt, zingt de sopraan
van de heerlijkheid die in het onvoorwaardelijke volgen van den
Zaligmaker geborgen ligt (No. 13) : „lch folge dich gleichfalls
mit freudigen Schritten". Oneindig veel moeilijker heeft Petrus
het als hij, bitter weenende, zijn lafheid inziet en zich afvraagt
(No. 19) :
Ach mein Sinn, wo willst du endlich hin,
wo soll ich mich erquicken ?
Bei der Welt ist gar kein Rath,
und im Herzen stehn die Schmerzen meiner Missethat,
weil der Knecht den Herrn verleugnet hat.
Bach last dezen Petrus in dit berouw, ...... in een hopeloozen
toestand. Maar de Gemeente bidt : „Petrus, der nicht denkt
zurOck, seinen Gott verneinet, der doch auf ein'nen ernsten
Blick bitterlichen weinet : Jesu blicke mich auch, ...... rare mein
Gewissen". De muzikale wending (naar den tusschendominant)
bij „zurOck" is een van de hartstochtelijkste en meest dramatische
momenten in deze Passion (No. 20).
Bij de dringende woorden „Eilt, eilt" (No. 48) door den bas gezongen als de Man van Smarten den zwaren tocht naar de Hoofdschedelplaats heeft volbracht, vallen de „angefochtnen Seelen"
in de rede met de vraag „Wohin ?" waarop, als een heraut, de
spreker heenwijst : „nach Golgotha", met eerst een overmatige
kwart, hetgeen op deze woorden een felle nadruk legt. De muziek
beweegt zich met groote vaart naar het „eure Wohlfahrt blUht
allda" (n.l. zum Kreuzes Hugel) — waarin weer een stijging voorkomt — om dan, na een tusschenspel, het „Eilt nach Golgotha"
to herhalen.
Wonderlijk Evangelie : door den Kruisdood tot Genade en tot
het Leven. Maar Bach kent die rijkdom, immers even later (No. 52)
zegt het koraal: „In meines Herzens Grunde dein Nam' und
Kreuz allein funkelt allzeit und Stunde, d'rauf kann ich frOhlich
sein !" en als uit rotsen gehouwen staan daar de stralende Es duraccoorden, als de zuilen van het onwankelbaar geloof. Totdat de
tekst overgaat in : „Erschein mir in dem Bilde zu Trost in meiner
Not, wie du, Herr Christ so milde dich hast geblut't zu Tod" ;
daar komt beweging in de stemvoering ; en accoord-vreemde
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noten — ook in de melodie — teekenen de aanhankelijkheid der
Gemeente aan haar Redder.
Ook het tweede deel der passie is nu afgesloten met een uiting
van de onverbreekbaarheid van den band tusschen Christus en
Kerk.
DE TURBAE.
Bach laat in de J. P. de volksmenigte !anger aan het woord dan
in de M. P. Dit komt overeen met zijn andere houding tegenover
den Christus. Hij kan in zijn latere werk, bij zijn grootere gehechtheid aan den Lijdenden Jezus, niet dulden dat een ongevoelige
troep bcosdoeners al te veel smaad op den Onschuldig Veroordeelde werpt. In zijn J. P. weet hij echter in de eerste plaats, en
daar leat hij den nadruk op, dat deze houding van „buitenstaanders"
aan de grootheid van Gods Zoon niets afdoet en dat ons hell er
mee wordt bevestigd : „nach den Schriften" , hij voorvoelt dat
door den smaad de heerlijkheid des te heerlijker zal worden geopenbaard. Toch komt hij na de J. P. in de M. P. pas tot deze
groote conclusie, als hij in wonderschoone rust de hoofdman, en
die met hem Jezus bewaarden, laat zingen : „Wahrlich, dieser ist
Gottes Sohn gewesen". Maar de voorbereiding hiertoe vinden
wij reeds in de felheid van de J. P. Bach brengt echter in de J. P.
de geloovigen niet tot een extase als in de M. P. bij het „Donner,
Blitze"-koor. Er is een merkwaardig verschil tusschen dit naar
redding verlangende tijdlooze koor en de menschelijk-bedroefde
inleiding en uitleiding der M. P. eenerzijds en het ontbreken
der niet aan den Bijbeltekst ontleende koren, en de weldadige
rust en objectiviteit van de inleiding en de bovenaardsche troost
van slotkoor en -koraal der J. P. anderzijds.
Op twee der turbae (kreten der volksmenigte) worde nog de
aandacht gevestigd, en wel „Sei gegriiszet, lieber Judenkonig !"
(No. 34) en het „Schreibe nicht" (No. 50), omdat de componist
dezelfde muziek voor beide teksten gebruikte. In het eerste koor
zijn deze moordenaars hun angst voor een mogelijke werkelijkheld van het „Judenktinig" niet bewust, zij willen slechts spotten
en hoonen en de fiolen van hun, door de hoogepriesters opgedreven, toorn uitstorten op dezen (schijnbaar) weerloozen
machtscandidaat. Maar in het andere koor verkeeren zij we; bewust in die doodsangst. Het mag niet waar zijn dat daar hangt
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„der Juden KOnig” ; en Pilatus, dien zij eerst bedreigden met
„overbrieven" aan den Keizer, schrijft nu toch dat Hij het is.
Als het eens waar was, wat dan ! „Sein Blut komme Ober uns I"
Zij realiseeren zich niet dat zij, met door te gaan met hun onrechtvaardigheden, de vervulling van hun eigen wensch tegemoet
gaan. En toch dreigt die wensch werkelijkheid te worden. Bach's
muziek, die in het „Sei gegrasset" sarcastisch klinkt, wordt als
een cycloon over de menigte uitgeslingerd. Het Joodsche Volk
is inderdaad niet voor het Bloed gespaard gebleven ......
Maar Pilatus staat pal — te Iaat, nu — „Was ich geschrieben habe,
das habe ich geschrieben". De Heiden staat hier dichter bij de
Waarheid dan de reeds lang ingewijde Joden.
In het recitatief wijzen wij op twee zeer bijzondere plaatsen.
In (No. 14) de rechtzaal was het koud en bij het „und warmeten
sich" van de knechten en dienaren wordt, in een simpele versiering van de noten, met een accent-verschuiving, het „huiveren
van kou" verklankt.
Van geheel anderen aard is de mooie muzikale teekening van
de schoonheid van Jezus' rok (No. 53), waarom men even later
gaat dobbelen.
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LOET ROM BOUTS

WAT HELPT HET...

Wat heipt het of je langs de straten gaat
met nieuwe haring en met roode bessen
de tijden blijven kwaad.
Wat heipt het of je scharen slijpt en messen,
met bloemen leurt
en in een schreeuw je stem verscheurt
Wat heipt het — maar het leven wil niet wachten
en kleine monden vragen om hun brood
en schreien hongerend door de nachten
en zwijgen koppig in de dood.
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LOET ROM BOUTS

DWALING

0 oud, miskend verlangen,
smart die niet zwicht —
zoo laat een mot zich vangen
in 't laatste licht.
Er zijn geen zekerheden
slechts strijd en schijn —
0 God, leer ons to treden
waar tranen en gebeden
oprechter zijn.
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LOET ROM BOUTS

TWEE WERELDEN

Wij zijn twee werelden, aaneen gedreven
in een to zwaar beladen sfeer ;
wij zijn tezamen en al teen gebleven,
en weldra zijn wij er niet meer.
Wat zich in nood en weemoed toont
hoe elk van ons vervalt zonder de ander,
dat is het laatst bekennen aan elkander
hoe naast dit stilzijn slechts de laatste stilte woont.
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BOEKBESPREKING
EEN MAN ZONDER KARAKTER ...... , door Roel Houwink.
U.M. Holland, Amsterdam.
De vraag die Reel Houwink in dit boek stelt is de vraag naar de schuldgemeenschap. De hoofdfiguur, Maas, weet zich, ook zonder dat het recht hem
zou kunnen grijpen, mede-verantwoordelijk voor de dood van Lucie de Vries,
een meisje waarmee hij een verhouding had toen zijn vrouw hem voor enige
tijd had verlaten omdat ze pogen:wilde op deze wijze in haar huwelijksmoeilijkheden tot klaarheid te komen. Door deze ontstellende ontdekking, die een
verzwaard accent krijgt door de omstandigheid dat het meisje, hoezeer ze
ook medeplichtig is aan een complot tot chantage, een grote zuiverheid van
ziel heeft kunnen behouden, wordt Maas gedreven in een crisis waarin hij zichzelf ontdekt doordat hij Christus ontmoet. Daarin vindt hij de kracht om
zijn vrouw in waarheid en openheid tegemoet te treden en daardoor alleen
ook kunnen hun moeilijkheden binnen het huwelijk een oplossing vinden.
Deze thematische verdeling brengt tevens de grondtrekken van het boek
aan het licht. Het is in de ik-vorm geschreven en bevat de gebeurtenissen dus
zoals ze in Maas' ziel wcrden geregistreerd. Het is daarom van zeer veel belang
om bij elke verhouding in Maas' leven op te merken waar het zwaartepunt
daarvan ligt. In de verhi)uding met Lucie de Vries ligt dit toch altijd in Maas
zelf. De uitingen van 11/:..t meisje zijn feitelijk telkens nieuwe steun- en sprongpunten voor Maas' laden en gedachten. Met betrekking tot haar moet hij
alleen zelf tot kiaarheid komen. Ten opzichte van Marianne, zijn vrouw, staat
de zaak totaal anders. Hier is werkelijk van gemeenschap sprake, en deze
schuldgemeenschap, die daaruit geloofsgemeenschap wordt, is als eenheid
minstens polair.
Ze vraagt daarmee om een gebroken behandeling voorzover het de ik-vorm
betreft, want ze heft zich uit de ik-vorm naar een wij-gemeenschap op. Het
feit, dat dit gedeelte in Houwink's bock het minst tot zijn recht komt, wijst
de constellatie van het geheel het duidelijkst aan. Houwink is bij uitstek
dichterlijk, lyrisch en daarmede van een subjectiviteit, die vooral in het gevoel
gegrond is. Zijn hoofdfiguur is aan deze karakteristiek nauw verwant. Diens
bekering is in de eerste plaats een omkering in de gestemdheid, wat volkomen
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acceptabel is omdat hij zich nimmer in denkbepalingen beweegt. Maas denkt
meestal „te hooi en te Bras". Zijn denken is voor hem veel minder intens en
veel minder wezenlijk dan zijn gevoelsleven.
De aard van het boek is dus ook lyrisch, en wel van een grote zuiverheid en
ongebroken voornaamheid. Het is het werk van een kunstenaar van ras. Maar
toch van een kunstenaar die in deze roman de vorm niet volkomen kon omgrijpen omdat zijn lyrische vorm daartoe ontoereikend is. Het boek blijft een
monoloog. Marianne kreeg te weinig relief, en dat is juist hierom zo voelbaar
omdat ze een van de twee constituerende elementen moest zijn van de gemeenschap die de enkelheid wist op te heffen.
Nu heeft Houwink zelf deze moeilijkheden wel degelijk overwogen en hij poogde
ze te ondervangen door zich een leermeester te kiezen. Zijn epische vorm is
geinspireerd op Dostojefski. Maar dat dit hier geconstateerd wordt, bewijst
dat het Houwinks eigen vorm feitelijk niet is : hij kon hem voor de constructie
niet missen maar hij kon niet verhoeden dat nog na de voltooiing die vorm
In ware afkomst verraadt. — Dit kunnen we ook nog op een andere manier
bewijzen, n.l. door te letten op het dramatische in Houwinks boek : het dramatische als de levende tegenstrijdigheid die vanuit zichzelf de zaak in beweging
zet. Het karakter van Maas is in wezen niet dramatisch, omdat het binnen de
subjectieve, zeer lichtgeraakte gevoelswereld bijeengehouden wordt. Zijn
„zonder karakter zijn" duidt juist op de voortdurende vlucht voor elk doeltreffend handelen. Het karakter van Lucie de Vries daarentegen is typisch
dramatisch van aanzet omdat de telkens optredende doorbraak van de zuiverheld het rechtlijnige handelen belet. En deze gespletenheid juist blijft teveel
bedoeling, teveel schema. Beide polen worden aangeduid zonder in voldoende
spanning tot elkaar te staan, of beter gezegd : door die zuiverheid heeft de
andere pool aan kracht verloren.
In deze artistieke situatie moet de theologie een plaats vinden voor haar voet.
Ze kan dat, zoals te begrijpen valt, maar zeer ten dele want ze maakt aanspraak op een totaliteit die een figuur als Maas haar nimmer kan geven. Het
mooie is nu, dat ze toch nooit onzuiver wordt waar het Maas betreft. Maar
of en toe wordt ze, om aan duidelijkheid te winnen, door Houwink zelf gepousseerd. Dan schiet ineens de schrijver uit de hoek en legt zijn eigen overtuiging in de mond van zijn hoofdfiguur.
Hiermee is vooral gewezen op de randen en bergruggen, die op deze hoogvlakte ontstonden, als plooien in het terrein. Want daarbuiten is het boek
bijzonder gaaf. Een geniale greep is de droom aan het begin, zowel in vorm
als in functie. Daarmee onderscheidt zich het boek als product van dichterlijke ontroering met buitengewone kwaliteiten.
P. VAN DER HOEVEN.
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AANTEEKENINGEN OVER STIJL, PERSOONLIJKHEID EN
KUNSTWERK, door Dr. 0. Bartling. Assen, Van Gorcum & Comp.
1938.
Men zou wenschen, dat Dr. Bartling, die overigens op het gebied der wijsgeerige aesthetica in ons land pioniersarbeid van hoog geestelijk gehalte heeft
verricht, er eens toe zou komen kunnen, de uitkomsten van zijn nauwgezette
denkkracht in breeder verband te boek te stellen en dit zoo te doen, dat een
werk ontstond, dat ook leesbaar zou zijn voor een buiten den kring van zijn
directe geestverwanten staand algemeen ontwikkeid publiek.
Een studie echter als de bovenstaande, verschenen in „Theoria", een reeks
kleinere wijsgeerige geschrlften, is te zeer specialistisch van vorm en inhoud
om belangstelling te wekken onder litteratoren en kritici, laat staan onder de
lezers. Wie niet thuis is in de terminologie en de gedachtewereld der critische en neo-Kantiaansche filosofie, zal de lectuur van dit geschrift vermoedelijk
niet ten einde toe volbrengen ; ja, het waarschijnlijk reeds na de eerste bladzijde uit handen leggen.
Wij vestigden er reeds elders de aandacht op, dat de voorstelling, die de
schrijver van het Christendom heeft, zooals blijkt uit enkele opmerkingen op
biz. 10 en 11 van zijn studie, noodzakelijk een grondige correctie behoeft.
Zij is zoo simplistisch en beperkt, dat men zich met verbazing afvraagt, hoe
een kundig en degelijk auteur als Dr. B., er toe gekomen kan zijn, deze
zinsneden neer te schrijven.
R. H.

ZAHAROFF, door M. Revis. De Gemeenschap, Bilthoven. 1938.
Over Sir Basil Zaharoff, die in zijn obscure jeugd verscheidene ongelegitimeerde, naderhand ontelbare gelegitimeerde misdaden op zijn geweten
gehad moet hebben en via den wapen- en oliehandel tot macht en aanzien
klom, is weinig zakelijks bekend. Revis heeft dan ook geen boekje over
dezen Zaharoff kunnen vullen. En dat is maar goed ook, aan een posthuum
schotschrift bestond geen behoefte.
Revis dan heeft Zaharoff tot symbool verheven, hij heeft in deze figuur
het weerzinwekkend bedrijf van den wapenhandel en der politieke intrigues
gecentraliseerd. En zoodoende heeft hij een felle aanklacht geschreven, die
voor den krantenlezer zijn nut hebben kan. Want de Zaharoff's, die regeeringskabinetten en persbureaux beheerschen, zullen allicht niet met Sir Basil
definitief ten grave gedaald zijn.
Toch vraagt de lezer van Revis' boekje zich of : is dat allemaal nu wel waar ?
En deze vraag ligt voor de hand, omdat de schrijver zijn beweringen nergens
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heeft gedocumenteerd en in zijn stijI te weinig zakelijk gebleven is. Hij
heeft het te mooi willen maken, zijn vinnigheden zijn te litterair, hetgeen
aan de overtuigingskracht van zijn boekje niet ten goede gekomen is.
J. R.

DE ZWERVER MET DE TOOVERFLUIT, door P. H. Ritter Jr.
N.V. W. de Haan, Utrecht, '38.
De „levensroman" vormt zoowel een nieuw als een eigenaardig literatuurgenre. Men kan hem tot de biografieen rekenen doch vraagt te veel, wanneer
men van zijn auteur wetenschappelijke zin en verantwoordelijkheid vergt.
Poogt de biografie voornamelijk de signatuur en de ontwikkeling eener persoonlijkheid zoowel te teekenen als te verklaren, de levensroman Iegt in de
eerste plaats de nadruk op de beschreven levensgang in het kader van den
tijd. Als de monografie plaatst de levensroman de mensch en zijn werk met
elkaar en met den tijd in relatie, mist daarbij echter de wetenschappelijke
documentatie, doch geeft er voor in de plaats het verhaalmatig aaneengeschakelde en als roman gedachte betoog. Daarbij is het levensverhaal, juist
int egenstel I ing tot de biografie, sterk anecdotisch, wat haar leesbaarheid steeds
ten goede komt. Het levensverhaal is een vorm van wetenschap-popularisatie,
66k omdat ze de psychologie op een bijzonder gemoedelijke wijzete hulp roept
en hanteert : in het levensverhaal wordt de psychologie tot menschenkennis.
De zwerver met de tooverfluit is Hans Christian Andersen wiens stellig
interessante levensloop in dit jongste boekje van Ritter journalistiek en luchtig
wordt verhaald. Als alle levensromans, richt ook deze zich tot de belangstellende mensch door te spreken van een mede-mensch. Doch er is, naar
den aard en de bedoeling van het populariseerende genre, zoomin gepoogd
problemen te zien als te stellen — laat staan ze op te lossen. Ritter heeft
altijd getoond, zijn publiek goed te begrijpen en hij weet ook, dat hij in
dit geval alles verbruien zou met een psychologische analyse van persoonlijkheid en tijd. De kunst van de levensroman is : juist zoo veel (of : zoo weinig)
mede te deelen dat de leeken-belangstelling geboeid en de gedachte aan
inspanning verre blijft. Daarbij moet dan de suggestie blijven, dat het beeld
compleet is in de weinig meer dan aangeduide verbanden en dat het ook
dieptescherpte bezit. In zijn opzet is Ritter zeker geslaagd. Zijn boekje heeft
het getal der populaire vertellingen over „belangrijke" persoonlijkheden
met een aardig exemplaar verrijkt.
P. H. M.
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DE VERGEVEN ZONDE, door Hildur Dixelius. U.M. „Holland",
Amsterdam, 1938.
Van deze Scandinavische romanschrijfster bezaten we tot heden in onze taal
het zeer lijvige „Sara Alelia" en „Pleegkinderen" ,twee romans, die de publieke
belangstelling niet blijvend vermochten te boeien hoewel ze uitnemende
kwaliteiten bezaten.
Het veel korter verhaal, dat wij in dit boek voor ons hebben toont allereerst
aandacht voor de gevoelens en gedachten der verbeelde personen en voorts
het vermogen, die wel-omlijnd en eenvoudig te beschrijven. De uiterlijke
verschijning der menschen, die hier optreden blijkt daarbij slechts zeer ter
loops voor de auteur van belang te zijn. Nog meer op den achtergrond liggen
de milieus, waarin de geschiedenis van dit verhaal werd gelocaliseerd.
De zonde, waarvan de titel spreekt komt ten laste van het meisje Hildegard
Gardsram, die, na op den zeer eigenaardige omstandigheden in de woning
van den predikant GOran Holm te zijn terecht gekomen, de plotselinge dood
veroorzaakt van Holms ziek tot hem teruggekeerde echtgenoote. Vooral
in dat, wat men de voorgeschiedenis zou kunnen noemen maakt de schrijfster
het zichzelf zoomin als de lezer gemakkelijk. Hildegard wordt tot een langdurige gevangenschap veroordeeld, komt weer vrij en onder de hoede van
een oud, zeer zachtzinnig en liefderijk dominee. Dat zij een slechte daad deed
waarvoor geen vergeving bestaan kan is, jaar in jaar uit Hildegard's obsessie
en geen liefdebetoon van anderen, geen theologie, geen eigen denken zijn
in staat, de last der zonde van haar of te nemen. Erika, een der andere dienstboden in 't huis van den ouden predikant haat Hildegard om de liefde,
die de jonge boer Sven Kristoffersens haar toedraagt. Op een zeer kouden
winter voor-avond duwt Erica Hildegard in het water ; ternauwernood wordt
het meisje gered. Ze verraadt niemand, wat zij alleen weet, dat ze in 't
ijswater niet is gevallen, doch werd geworpen. Maar in haar ijlkoortsen
komt toch veel aan 't licht, wat de anderen doet nadenken. De quintessence
van het verhaal — dat veel samengestelder is dan wij hier resumeeren —
is, dat Hildegard tenslotte de bevrijdende vergeving voor haar oude zonde
vindt in de vergeving, die zij Erica schenkt. Dit meisje blijft nu gevrijwaard
voor de vernederende en demoraliseerende gevangenisstraf, waaronder
Hildegard zoo geleden heeft.
Men zou geneigd zijn, de geschiedenis resumeerende en vereenvoudigende,
te concludeeren, dat ze een roman is op de tekst : hebt uw vijand lief.
Evenwel treft het de aandacht, dat de vergeving, datgene, waarom het eigenlijk
in geheel het verhaal gaat, een vorm van zelfbevrijding is. Juist omdat we
hier met een religieus verhaal te doen hebben, heeft het nut erop te wijzen,
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dat dit het geval is. Het is niet de Persoon van jezus Christus die de zonde
verzoent maar het eigen-ik, de ziel, het geweten bevrijdt z i c h.
P. H. M.

EEN MENSCH OP AARDE, door Karin Larsen. A. A. M. Stols,
Maastricht. 1938.
In soberen en klaren stijI is deze novelle gehouden. Wellicht dat het lezend
publiek thans in grooten getale afkomt op „dit juweeltje van Scandinaafsche
schrijfkunst" ; ik zal u daarom niet verraden, welke Nederlandsche schrijfster
zich achter dit pseudoniem verscholen heeft, een „wanhoopsdaad", die toch
wel het een en ander omtrent de verhouding tusschen auteurs en publiek
in ons lieve vaderland te denken geeft. Wij lazen tenminste reeds een zeer
prijzende bespreking van dit boekje in een onzer provinciale dagbladen, die
vermoedelijk heel wat minder enthousiast zou zijn uitgevallen als hier de
„Scandinaafsche suggestie" niet haar werk had gedaan.
De schrijfster heeft haar verhaal met een milde en zuivere menschenliefde
geschreven. Elk valsch pathos is haar vreemd, hoewel zij misschien niet altijd
een zekere overgevoeligheid heeft weten te vermijden.
R. H.

DE ZWAKKE KRACHT, door Glenway Wescott. U. M. Holland,
Amsterdam.
Een der hoofdstukken van dezen uit het Engelsch vertaalden roman wordt
gevormd door een lange reeks persoonsbeschrijvingen naar aanleiding van
vergeelde portretten in een oud familie-album. Wie dit hoofdstuk leest
kan zich zonder veel fantasie op een vervelende thee-visite wanen, met een
dergelijk album als laatste redmiddel. En zoo is het heele boek. Glenway
Wescott is dal op zijn foto-album, hij ziet er verschrikkelijk veel in en
achter en hij wordt niet moe, telkens maar weer een blad om te slaan en
nieuwe verhalen over de een of andere oude tante op te hangen. En hij
heeft maar niet in de gaten, dat ons zooveelste kopje thee al lang leeg is
en dat we zitten te springen om weg te gaan.
Wat mankeert er eigenlijk aan dit boek ? Glenway Wescott's ooms en
tantes zijn werkelijk merkwaardige menschen, die heel wat hebben beleefd.
En Glenway heeft een heldere kijk op hun deugden en ondeugden, terwijl
het hem ook niet aan verteltalent blijkt te ontbreken. Waarom het boek
ons dan toch niet kan overtuigen en boeien, het is, omdat het ieder spar
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van compositie mist en het den schrijver ontbreekt aan het geringste vermogen tot zelfbeperking. Mogelijk is deze chaos evenwel genietbaarder in
het origineel, dan in Hans Barendregt's vrij houterige vertaling.
J. R.

KIDNAPPING IN COLORADO, door Jo Otten. A. A. M. Stols,
Maastricht en Brussel.
jo Otten beschikt over een bizarre fantasie en een gevoelig verteltalent.
Waar deze twee in evenwicht waren heeft hij suggestieve verhalen geschreven.
Maar in „Kidnapping in Colorado" heeft zijn fantasie het te bont gemaakt.
De historie verloopt aldus : uit begrijpelijken haat tegen al wat blank is,
sluit een jonge neger zich bij een gezelschap kidnappers aan. Hun bedrijf
stuit hem evenwel tegen de borst en wanneer de bende een lief, zevenjarig meisje ontvoerd heeft, moordt hij het gansche gezelschap, terwille van
haar veiligheid, uit. Het meisje, zeven jaar oud, pleit voor de rechtbank
z66 overtuigend voor den goeden moordenaar, dat hij er met een lichte
gevangenisstraf afkomt. Tien jaar later ontmoeten we hem te Monte Carlo,
in gezelschap van het bewuste meisje, dat hem blijkt trouw gebleven te zijn.
Erg sentimenteel en erg onaanvaardbaar, hoewel Otten zijn best heeft gedaan, om het geval geloofwaardig te maken. Er zijn dan ook goede bladzijden
in zijn novelle.
J. R.

ALS HET DON KER IS ...... , door Henriette van Eyck. Em. Querido,
Amsterdam. 1938.
Niet alle verhalen van dezen bundel staan op hetzelfde peil. Wij voor ons
hebben een beslisten voorkeur voor „Het Wonder" en „N.V. de Kersthaas",
doch dit neemt niet weg, dat Henriette van Eyck een proza schrijft, dat ver
boven den middelmaat uitkomt.
Als wij ons niet bedriegen, heeft haar talent nog niet haar vruchtbaarste
diepten bereikt, maar er zijn in meer dan een van deze geestige, sprookjesachtige vertellingen, aanwijzingen, die ons doen vermoeden, dat wij van haar
nog veel schoons mogen verwachten.
Men heeft haar naam in verband met dien van Andersen genoemd. Stellig
niet ten onrechte, al zien wij in deze verwantschap bovenal een b e I oft e.
Moge het Henriette van Eyck gegeven zijn waar te maken, dat ook in dit
opzicht de spreuk geldt, dat adeldom verplicht.
R. H.
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RICHTINGEN EN FIGUREN IN DE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE NA 1880, door J. A. Rispens. Kampen, J. H. Kok, z.j.
Het is jammer, dat dit voor het overige kloeke en degelijke boek op twee gedachten hinkt. Voor een deel n.l. is het „spontaan" geschreven, voor een ander
deel in opdracht van den uitgever samengesteld. Het geheel draagt hierdoor
een onevenwichtig karakter. Naast voortreffelijke karakteristieken (Leopold,
Alb. Verwey, Van Eyck, Jacq. v. d. Waals) bevat het geheel onvoidoende beschouwingen omtrent schrijvers of problemen, die blijkbaar den auteur niet
lagen. Met een op zichzelf prijzenswaardige plichtmatigheid heeft hij met
behuip van de hem beschikbare bronnen (die echter wel eens zeer vluchtig
geraadpleegd werden I) de faits et gestes van diverse belangrijke (en ook totaal
onbelangrijke I) figuren vermeld, zonder dat hem noch hun persoon noch hun
werk blijkbaar eenigermate vermochten te interesseeren.
Objectiviteit, voorzoover ooit bereikbaar, kon op deze wijze slechts in schijn
worden verkregen. En dit achten wij ten aanzien van de lezers niet geheel
en al onbedenkelijk. Want de veelheid der genoemde figuren doet een eenheid
van behandeling vermoeden, die in werkelijkheid niet aanwezig is.
Natuurlijk denken wij er geen oogenblik aan den schrijver hier van eenige
opzettelijkheid te verdenken. De schuld van dit gemis aan werkelijke objectiviteit draagt de tweeledige opzet van het boek, waardoor essayistische arbeid
van hoog gehalte en nijver compilatie-werk tot een onwezenlijke eenheid
tezamen werden geklonken.
Wat dit laatste betreft willen wij nog opmerken, dat de auteur hier o.i. gerust
wat kritischer had kunnen zijn. De veelheid van namen, die ons geboden wordt,
staat immers in een bijna omgekeerde verhouding tot de werkelijk-belangrijke litteraire productie in den tegenwoordigen tijd. En ook hierdoor
zouden de lezers gemakkelijk een geheel verkeerden indruk van de situatie
kunnen krijgen. Wellicht dat de schrijver bij een eventueelen herdruk zich
in dit opzicht wat meer beperkingen zal opleggen, waardoor tevens ruimte
vrij zou komen voor een uitbreiding van het essayistische element in het
boek, dat, zooals wij reeds opmerkten, het waardevolste deel ervan is ; doch
dat juist door het compilatie-werk lang niet overal even goed tot zijn recht
kan komen.
In elk geval heeft Rispens ons er nog eens weer aan herinnerd, dat hij beR. H.
hoort tot eën van onze zeer goede essayisten.
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PAUL EWALD

DE PROFUNDIS CLAMAVI

lk ben een herfstblad in de felle wind,
gesleurd door het steeds wisselend begeren :
God te ontvluchten, Dien ik niet wit eren
en terug te keren als een schreiend kind.
lk heb te wild het aards geluk bemind :
een Joffe moeheid gaat de vreugd verteren,
ik moet nu moeizaam deze woorden (eren :
dat 't hart slechts rust in Gods nabijheid vindt.
Doch 't is zo zwaar om alles scha te achten,
zich los te maken uit een liefde, die men vond
en als een schuldig kind op Gods gena te wachten.
Geen bede om redding vindt mijn strakke mond,
'k heb slechts, te duur, geleerd mij dieper te verachten:
een blad, dat nutteloos gesleurd wordt langs de grond.
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Zoals een zieke aandachtig het ontstaan
volgt van 't gezwel, dat vreet tot op de benen,
totdat hij, te vertrouwd, het rustloos slaan
van 't koortsig bloed in zich pleegt waar te nemen,
zo zag 'k bewust mijn zondewroeging aan
en boog mij over 't leed des harten henen ; —
te laat heeft mijn vermoeide ziel verstaan :
de smart is uit 't ontleed berouw verdwenen.
Er is een weg, waar, door geen vrees gestoord,
de mens in elke zonde durft te !even,
omdat de ziel door eigen leed bekoord,
zich driest tot ied're afgrond durft begeven.
't Geweten wordt in zondewalm gesmoord,
als niet ons hart tot God wordt uitgedreven.
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Deez' eenzaamheid kan ik niet !anger dragen,
die als een mist nu immer om mij is
het ondoordringbaar grauw van deze dagen,
nu ik, o God, Uw stem en die der Iiefde mis.
1k weigerde verbitterd U te vragen
om mij te redden uit deez' wildernis,
1k wilde niet in schuldbelijdend klagen
ontvangen de aalmoes der vergiffenis.
Doch 't hart, door U geschapen, wil U loven
en dolend zoekt het op deez' bange tocht
toch weer het pad naar Uwe blijde hoven.
0, dat Gij door deez' neevlen schrijden mocht
en, als Uw kind ons blijde doen geloven,
dat Gij een weg uit deze doolhof zocht.
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Wee mij, van elke zonde, die mij smart,
speur ik de kiem reeds in mijn prille jeugd,
en ied're wandaad, die mij schaamrood heugt,
was vrucht van drift, die nog leeft in mijn hart.
Hoe menig bede om reinheid, liefd' en deugd,
werd door een duist're zondedroom verward,
mijn hart, dat lang Gods liefde heeft getart,
kent niet de rust der overwinningsvreugd.
Als straks Gods werelden in brand vergaan,
en ik uit 't stof verbijsterd op zal staan
zal 'k dan beschaamd opnieuw deez' woorden lezen ?
Of zal 'k van alle zondelust ontdaan
niet meer de smart van dit gedicht verstaan ?
deez' strijd een droom na het ontwaken wezen ?
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0, Heiland kom deez' nacht en leg Uw hand op mij,
Gij weet hoe ik lichtzinnig dool van Uwe wegen
en toch, mijn hart schreit in dit uur naar Uwe zegen,
o, red mij door Uw macht uit zonde's slavernij.
Gij leed zo zwaar voor wat 'k slechts aarz'lend U belij
en Gij hebt in Uw smart van al mijn schuld gezwegen,
Gij hebt het recht tot redding in dien strijd verkregen
o, Heiland, kom deez' nacht en leg Uw hand op mij.
0, laat mij voor de zonde bij U zijn geborgen ......
lk voel U in deez' nacht'Iijke ure meer nabij,
dan als het hart U weer ontvlucht in 's levens zorgen.
lk weet : Uw hart kiopt nog in godd'lijk medelij,
Gij kunt mij als Uw kind doen rijzen in de morgen,
o, Heiland, kom deez' nacht en leg Uw hand op mij.
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ROEL HOUWINK

AGNES ONTWAAKT
(Fragment)
Toen dien winter de eerste sneeuw viel, werd zij in de kraamkamer
van het oude stadsziekenhuis geboren. Zij had dezelfde wijde
donkere oogen als haar moeder. Wie haar vader was, heeft zij
nooit geweten. De stille tengere vrouw, die haar ter wereld bracht,
stierf eenige dagen na haar geboorte aan trombose en nam het
geheim met zich in den dood. In een nacht had de koorts haar
bloeiende mond in vlam gezet en verdord.
Haar grootouders konden de schande, die over hun hoofd gekomen
was, niet verdragen en besteedden haar uit bij een tuinmansgezin
op een afgelegen dorpje in den Gelderschen Achterhoek. Daar
bracht zij — een gesloten en eenzelvig kind — haar prille jeugd
door te midden van haar zooveel luidruchtiger Ieeftijdsgenooten,
zich een vreemde voelend zonder te weten waarom, geplaagd
eerst en later gemeden als een dier, dat niet tot de kudde behoort.
Toen het tijdstip was aangebroken, waarop zij naar school moest,
werd zij door haar grootvader bij een onderwijzer te Zutphen in
de kost gedaan.
Op een drukkenden Augustusmiddag — er dreigde onweer —
kwam hij haar halen. Het kostte haar niet veel moeite afscheid te
nemen van de beide menschen, die zij voor haar vader en haar
moeder hield. Zij vroeg niet waar zij heenging noch waarom. Van
het eerste ontwaken van haar bewustzijn of had zij zich leeren
schikken in een lijdzaamheid, die de dingen aanvaardde zooals zij
kwamen zonder eenig besef van een andere mogelijkheid.
De tranen in de oogen van de vrouw begreep zij niet en zij volgde
even argeloos den ouden man met zijn norsch gezicht, die haar
halen kwam, alsof een engel tot haar gekomen was en haar de
schoonste beloften had gedaan.
Tijdens den rit — in een wrakke vigelante — brak het onweer
los en moesten zij ergens schuilen. Grootvader wilde de kap op
laten zetten en doorrijden. Hij zeide, dat hij niet van een dergelijk
gedwongen oponthoud hield ; doch de koetsier beweerde, dat hij
er zijn spul niet aan kon wagen en reed ijlings den doorrit van een
naburige uitspanning binnen, terwijl de eerste zware droppels
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neerploften op den rullen, door de kippen omgewoelden grond
van het erf.
In de gelagkamer waren verscheidene menschen bijeen : voor het
meerendeel zomergasten, die hier een goed heenkomen hadden
gezocht ; maar ook een paar boeren, die bij het hoekvenster, dat
uitzag over de landerijen, stonden te praten. Het lichtte een paar
maal fel achtereen, toen volgde een knetterende donderslag, die de
ruiten deed rinkelen. De gesprekken stokten. Een dreigend donker
hing om de gestalten. Men hoorde alleen het neerruischen van den
stroomenden regen.
Opnieuw vlamde het licht langs den asch-grauwen hemel, onmiddellijk gevolgd door een daverenden slag. Er werden handen gevouwen
en een heesche stem prevelde haastige gebeden. Het kind Agnes
ervoer in deze dingen voor het eerst het oordeel Gods over de
wereld. Zij was diep geschokt, doch verloor haar kinderlijk vertrouwen niet. Stil stond zij met gebogen hoofd aan de hand van
haar grootvader en luisterde deemoedig naar de groote stem van
God's toorn, die uit de wolken tot haar kwam.
Langzaam dreef de bui of en het werd lichter. De gesprekken herbegonnen. Zij durfde nu het hoofd weer heffen. Haar keel was
droog, maar zij waagde het niet een glas water te vragen aan den
zwijgenden man naast haar, wiens oogen ongeduldig den hemel
maten, waaruit nog steeds de regen gutste. In de verte flitste nog
de bliksem en dreunde de donder, maar de menschen waren hun
angst reeds weer vergeten en praatten en lachten luidruchtig.
Eindelijk brak de zon door de laag hangende wolken en de regen
minderde nu snel. Weldra reden zij langs den geurenden boschrand
naar het Westen den kronkelenden Use' tegemoet. Toen de wielen
van het rijtuigje over de Zutphensche straatsteenen ratelden,
schrok Agnes wakker uit den lichten sluimer, waarin zij allengs was
geraakt. Een oogenblik wist zij niet, waar zij zich be yond. De man
naast haar zag haar misprijzend aan. „Het is nog te vroeg om te
slapen", bromde hij. Zij antwoordde niet, maar kleurde diep,
alsof zij kwaad had gedaan. Doch hij lette niet meer op haar en
gaf den koetsier op bevelenden toon een paar aanwijzingen.
Toen reden zij een stille straat in. Bij een hoekhuis was een lange
magere man bezig de luiken te sluiten. Daar hielden zij stil. De
man kwam met groote stappen op het rijtuig toegeloopen en
opende het portier. „Dit is meester Groen", zei Grootvader, „bij
wien je nu voortaan wonen zult". Een beenige hand hielp haar uit
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het rijtuig en in de deur-opening stond een kleine grijzende vrouw
met een door zorg gegroefd gezicht. Haar scherpe oogen namen het
smalle bleeke meisje van top tot teen op. „Je zou niet zeggen,
dat ze van buiten komt", hoorde zij de vrouw even later tot
den man zeggen, toen zij alleen in een holle, naar boenwas riekende
kamer zat achter een bordje met twee boterhammen en een
kroes melk.
In den schaduw van deze beide toegewijde, maar vereenzaamde
!evens, groeide zij op. Vriendinnetjes kreeg zij niet. De schoolkinderen meden instinctief het stille strenge huis van den meester,
waar de luiken des avonds vroeg gestoten werden en waar nimmer
eenig ander vertier te bespeuren viel dan het aarzelend fluiten
van een kleinen geten kanarie-vogel, die in zijn blinkend kooitje
rustetoos heen en weer wipte. Wanneer zij alleen met het diertje
in de kamer was, kwam er een vreemd gevoel van onrust over
haar, dat haar hart van angst en van zaligheid sneller deed kloppen.
Hoewel zij te klein was om het te beseffen, scheen zij zich op de
een of andere wijze in een lotgemeenschap verbonden te weten
met het gekooide vogettje, dat naar een vrijheid hunkerde, waarin
het slechts den dood ontmoeten zou.
Soms hoorde zij op zulke oogenblikken, wanneer het avond was,
in het suizen van het bleeke gaslicht een melodie, die haar gedachten
meenam naar werelden, waar zij anders slechts in haar droomen
vertoefde.
Het echtpaar, dat zij na verloop van eenigen tijd oom en tante was
gaan noemen, liet haar overigens maar zelden alleen. Meestal
zaten zij gedurende de lange winteravonden gedrieen om de
ouderwetsche ronde tafel in de achterkamer, waar zij in dit jaargetijde huisden, omdat het hooge voorvertrek moeilijk warm te
stoken viel. De man had een stapel btauwe schoolschriften voor
zich, die hij zorgvuldig met een scherp-geslepen rood potlood
corrigeerde, terwiji de vrouw bezig was met verstelwerk of
naaide voor een liefdadig doel. Het kind zat dan tusschen hen in,
lezend en kijkend in den lijvigen kinderbijbel met platen van
Dore, die als een kostbaren schat bewaard werd in de bovenste
lade van het mahoniehouten kabinet en die daaruit slechts te voorschijn kwam, wanneer een deemoedig fluisterend stemmetje om
deze gunst had gevraagd.
Enkel des zomers gebeurde het wel eens, dat Agnes alleen thuis
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gelaten werd. De onderwijzer en zijn vrouw wandelden dan naar
de rivier om de aankomst van de Deventer boot of te wachten. Zij
hebben nooit gevraagd, of het kind hen op deze schaarsche avondwandeling wilde vergezellen. Uit zichzelve zou het daarvan nimmer
hebben durven reppen.
In haar herinnering is het beeld van deze eenzame avonden scherp
bewaard gebleven. Het roodachtig schijnsel van de ondergaande
zon gleed door het smalle zij-raam de kamer binnen en vloeide
Iichtend uit over het kaal geborsteld karpet. In de hoeken van
het vertrek had zich de schemer reeds genesteld.
Tegen den tafelrand geleund, stond zij onbewegelijk te staren
naar het Iangzaam krimpend Iicht en vergat den tijd. Haar oogen
dronken dorstig den Iaatsten gloed van den dag. De stappen van
hen, die buiten op het klinkerpad in de stilte van den vallenden
avond voorbijgingen, verklonken in de leegte van haar bewustzijn ;
zoozeer was zij verzonken in de aanschouwing van dit vreemde
stille sterven van een wereld, waarin zij zich dagelijks argeloos
bewoog en die elken dag opnieuw bij haar ontwaken met haar
uit den schoot van het nachtelijk donker werd herboren.
Gewoonlijk kwamen de beide volwassenen thuis, v6Or de duisternis
geheel gedaald was, maar eens was het gebeurd, dat zij zich verIaat hadden, zoodat zij eenigen tijd alleen gebleven was in de
nagenoeg duistere kamer. Zij was toen naar een van de vensters
aan de voorzijde van het huis gegaan, waar zij uitzicht had op een
lantaren, die aan den overkant van de straat op den hoek van de
zijstraat stond, waarin zij woonde. Een macht, die zij niet kende,
had haar getrokken naar die plaats. Doch toen zij daar stond,
haar blik star gevestigd op het welig schijnsel, had zij gevoeld,
hoe achter zich de duisternis van velerlei verschrikkingen bewoog.
Kil zweet was haar uitgebroken en zij had als verlamd gestaan,
niet wetend op welke wijze zij het gevaar moest keeren.
Zoo was zij roerloos blijven staan, tot de onderwijzer en zijn vrouw
binnentraden. Op het gerucht van hun binnenkomen had zij zich
werktuigelijk naar hen toegekeerd. Ontsteld zagen zij in de wijde,
niets-ziende angst-oogen van het kind. Even was er een stilte,
diep als een afgrond, tusschen de oude menschen en het meisje,
dat, met de armen slap langs het lichaam, als verkeerde het in een
toestand van verdooving, in haar kort zomerkleedje zonder te
spreken tegenover hen stond. Toen zeide de man met zijn krakende
schoolstem verontschuldigend
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— Wij zijn laat, he ?
Maar in de gespannen stilte klonk het luid als een noodkreet,
waarvan niemand den zin verstond. Zijn magere, dorre vrouw keek
even van ter zijde naar hem, alsof zij lets aan hem opmerkte, wat
zij tevoren nog nimmer gezien had. Ofschoon hij haar blik niet
scheen bemerkt te hebben, gleed er een nerveuze trekking over
zijn gezicht. Doch reeds had hij zich afgewend en zijn lucifers te
voorschijn gehaald om de lamp aan te steken. Het troebele groenachtige schijnsel van de ganglantaren, dat door de openstaande
deur naar binnen viel, werd plotseling weggevaagd door het aanploffend helder gele licht in het midden van de kamer. TerwijI de
man een voor een de ramen omhoog schoof om de luiken te sluiten,
trok de vrouw de kamerdeur dicht, legde voorzichtig haar hoed
en mantel op de trijpen leunstoel naast het kabinet en begon
de tafel te dekken voor den eersten maaltijd van den volgenden
dag.
Dien nacht lag Agnes lang wakker, verstrikt in don kere gevoelens,
die haar nog niet eerder hadden beroerd. Er was een rusteloos
stroomen door haar heen van gedachten, die geen klaren vorm
vermochten aan te nemen. Doodstil lag zij in haar broei-warm
zolderkamertje ; want wanneer zij zich maar even bewoog, sloeg
de angst als een vlam, fel en sidderend in haar op. Toen zij zoo
een tijdlang zonder zich te verroeren gelegen had — het schenen
haar uren toe, maar wellicht (wie zal het zeggen ?) waren het
slechts enkele seconden ! —, was het haar, of zij langzaam van
deze wereld wegzonk in een water zonder grond. Was dit de
slaap, die haar eindelijk ontvoerde ? En waarheen ? Zij ontwaakte onverwachts in een wereld, die de helderheid had van een
visioen.
Zij liep op een smal pad tusschen hooge, wuivende korenhalmen.
Een lichte zomerbries dreef in speelsche wolken het gulden stuifmeel der bloeiende aren voor haar uit. Doch terwijl haar oogen
met een blijde verwondering den dartelen dans van het stuifmeel
volgden, ontwaarde zij plotseling op een geringen afstand voor
zich — was zij achter de gouden wolk verborgen geweest of op
een geheimzinnige wijze uit haar voortgekomen ? — de gestalte
van een jonge vrouw, bijna een meisje nog. En een innerlijke stem
zeide haar, dat dit haar eigen moeder was. De vrouw bleef staan
en begon tot haar te spreken. De zon, die reeds laag aan den klaren
hemel stond, omrandde haar figuur met een laaienden gloed en
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gedurende het gesprek, dat Agnes met haar moeder had, begeleidde
hen het ruischen der halmen als een vreemde, vervoerende muziek.
— Kind, zei ze, wat doe je zoo laat alleen op dit pad ? Straks wordt
het donker en koud en je hebt niet eens een manteltje bij je......
En zij antwoordde :
— Moeder (maar haar stem trilde zoo bij dit woord, dat ze het
moest herhalen), moeder, ik ben jou tegemoet gegaan, want ik
wist, dat je zou komen.
— Maar hoe wist je, lieveling, dat ik langs dit pad zou komen ?
— lk wist het, moeder. Mijn voeten wisten het, mijn oogen wisten
het en mijn hart wist het, dat je langs dit eenzame pad zou gaan
en dat jij het zijn zou, mijn eigen moeder, die ik dan zou ontmoeten.
Toen kwam zij schreiend tot zichzelve. Het was donker en benauwd
om haar. Langs het venster hoorde zij de regen ruischen. Haar
gezicht was nat van zweet en tranen. Zij klom uit haar ledikant
en zocht op den tast den knop van het raam. Moeilijk duwde zij
het open. Geurige nachtkoelte stroomde naar binnen en omspoelde
haar. Even snikte het nog in haar na. Toen zij weer in bed lag,
voelde zij een geweldige loomte haar gansche lichaam doortrekken.
Behagelijk strekte zij zich uit en sliep in.
Den geheelen volgenden dag was zij vervuld van een stille, verborgen vreugde. Het geheim van wat zij aanschouwd had, leek
alle dingen anders to hebben gemaakt. Zij was nu niet langer meer
alleen. Er was een ander, die zij ergens ontmoet had op een smal
pad tusschen golvende korenhalmen en die met haar gesproken
had. „Moeder", had zij tot deze vrouw gezegd. Maar bij het overden ken van deze dingen werd zij voor het eerst van haar leven
zich ervan bewust, dat er een geheimzinnig duister hing om haar
geboorte. En in het licht van dit bewustzijn verschenen nu eensklaps bijna vergeten toespelingen, die zij onbegrepen opgevangen
had in het tuinmansgezin, wanneer er burenvisite was of familiebezoek en zij argeloos den tuinman en zijn vrouw aansprak als
vader en moeder. Een hemelsche macht was het geweest, die haar
in den droom haar eigen moeder had gezonden. Zij zou nu overal
met haar zijn, waarheen zij ook ging.
Toen zij een der avonden daarop weer alleen moest blijven in
den vallenden schemer, was zij niet bang meer. Het gaf haar thans
veeleer een schok van vreugde, toen zij hoorde, hoe de deur in
het slot viel. Nu was zij alleen, heelemaal alleen, met de gestalte
van haar visioen.
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Rustig zette zij zich aan de tafel en wachtte met glanzende, verlangende oogen, of zij verschijnen zou. En zij voelde in zich een
popelen van geluk, dat haar adem klein maakte in haar borst.
Plotseling was de stem er, die rad en fluisterend, maar toch duidelijk
verstaanbaar, tot haar sprak ; een leven ging voor haar open, dat
zij niet kende — of had grootvader ervan verteld aan den meester
bij een van zijn schaarsche en kortstondige bezoeken ? — : van
zon, sneeuw en bergen, en van een blauw, peilloos blauw meer,
zonder golfrimpel, onder een hemel, die even blauw en oneindig
was als het meer, zoodat men niet wist, of het meer zich in den
hemel spiegelde of de hemel zich in het meer.
Zij luisterde in een ademlooze gespannenheid. Het was zooveel
duidelijker en levendiger nu dan op de bont-gekleurde ansichten,
waarvan oom soms een stapeltje voor haar neerlegde, wanneer
zij op een vrijen middag vroeg met haar huiswerk klaar was en het
weer te slecht bevonden werd om op het achterplaatsje met haar
bal of haar springtouw te spelen.
Bij het zien van die schelle kleuren stokte onwillekeurig haar verbeelding. De stijve popjes op den voorgrond schenen haar met
hun ronde, onnoozele gezichten, die meestal niet veel anders
waren dan een slordige kleurvlek te bespotten. Onmogelijke
kleedingstukken droegen zij, zooals je nooit een mensch loopen
zag ......
Maar nu was het alles anders. Nu was het moeder, die vertelde ;
haar eigen moeder. Zij was daar zeker overal geweest. Aileen ?
Of met vader ? Had zij ooit een echte vader gehad ? Even kneep
deze gedachte schrijnend haar hart tezamen, zoodat zij pijnlijk
zuchten moest. Maar Liesje had immers ook geen vader, dacht ze,
en Tonia ...... Geen vader hebben was niet zoo erg als geen moeder.
Dat had niemand.
Moeder sprak nog tot haar, doch het was of haar stem bedroefder
klonk. Het leek, of zij een groot verdriet had. Zij vertelde nu niet
meer van haar reizen, maar van een man, die zij erg liefhad en die
op een van hun reizen heel ziek geworden was en dood gegaan
was, verweg in het vreemde land. En zij vertelde, hoe hij daar
begraven was temidden van de sneeuw en dat er een groot wit
kruis van sneeuw op zijn graf was gezet.
Agnes kon het heel goed begrijpen wat moeder vertelde. Boven
op de overloop, waar het altijd schemer-donker was, hing in een
breede zwarte lijst gevat een groote plaat. Daar was ook veel
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sneeuw op en een hoog wit kruis stond er midden in. Aan den
voet van het kruis lag een groote ruige hond, zoo maar met zijn
kop in de sneeuw. Onder de plaat stond een woord in een vreemde
taal, maar zij had nooit aan oom of tante durven vragen wat het
beteekende.
„Moeder, en was je toen heel erg bedroefd", wilde ze vragen.
Doch zij hoorde bekende stappen langs de ramen gaan en even
later werd de kamerdeur met een haastig gebaar wijd geopend.
— Heb je zitten slapen ? vroeg de vrouw en zij kon den wrevel
in haar stem niet verbergen. Maar de man legde in het voorbijgaan
even zijn hand op haar hoofd. Er beefden tranen in haar, doch zij
slikte ze weg.
Het licht ging aan. Zij behoefde nu niet meer te antwoorden.
Toen ze dien avond in bed lag, had ze maar een gedachte : dat
moeder nu komen zou en haar met zich mee nemen voorgoed.
Doch zij sliep dien nacht droomloos en zwaar. En toen zij den
volgenden morgen laat ontwaakte door het geluid van een dringend
roepende vrouwestem, was het haar, alsof zij uit een drukkende
verdooving bevrijd werd. Nog terwijI zij zich haastig aankleedde
in het schrille ochtendlicht, gingen haar bewegingen geheel buiten
haar om. Beneden zat oom met de krant uitgevouwen voor zich
aan de ontbijttafel. Hij had zijn gebruikt bord terzijde geschoven
en scheen volkomen in zijn lectuur verdiept. Tante had haar
boterhammen al gereed gemaakt.
— Anders kom je nog te laat op school ook !
Zij kuste de oude vrouw vluchtig, ging zitten en vouwde werktuigelijk de handen. Terwiji zij, eveneens werktuigelijk, de oogen
een paar seconden gesloten hield, zag zij een fontein van roode,
blauwe en paarse vlammen binnen haar geloken oogleden omhoog
sproeien. Verschrikt opende zij de oogen en zag, hoe het licht
grijs en traag om de dingen in de kamer hing.
De vrouw wees met haar langen, spichtigen vinger op de twee
dunne sneedjes, die voor haar klaar lagen. Ze knikte en begon
moeilijk te eten met kleine hapjes. Hoe ze ook haar best deed,
ze vorderde langzaam.
— ook eens drinken er tusschen door...... achtervolgde haar de
stem. Voorzichtig omgrepen de kinderhanden den tot den rand
gevulden melkbeker.
— Niet schuin houden ......
Een oogenblik heerschte er een vreemde, strak-gespannen stilte.
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Agnes voelde, hoe onder het voorzichtig drinken haar keel zich
dichtschroefde. Zij voelde ook, hoe er toen plotseling een koel
straaltje melk langs haar kin liep. En zij wist maar al te goed wat
er gebeuren zou, als het zoo dadelijk neerdruppen zou op haar
nieuwe, met behulp van oom's voorspraak verkregen schooljurk,
toen bleek dat de afgedankte Zondagsche, die bestemd was deze
functie te vervullen en die wat stof en snit betrof van zeer antieke
afkomst scheen te zijn, in hooge mate de spotlust van haar klassegenootjes had opgewekt. Daar kwam het al......
— Kind, je moet nog een slab voor, je kunt nog niet eens een
kroes melk drinken zonder te morgen.
Opnieuw begonnen de kinderhanden hun hachelijken tocht,
maar nu in omgekeerde richting, met den nog bijna geheel gevulden beker. Elken morgen ging het zoo — zij had nu eenmaal
een bijna physieken afkeer van melk — maar het bleef dezelfde
kwelling.
Weer at ze met kleine, trage hapjes en weer klonk de onverbiddelijke stem :
— Drink nog eens......
En gehoorzaam bracht zij opnieuw den beker naar haar onwillige
lippen, die zich tevoren reeds krampachtig samenpersten. Een
wee gevoel, dat haar onpasselijk maakte, kroop in haar op. Zij
hikte. Door de onverwachte beweging, welke zij ten gevolge
daarvan maakte, stortte er een witte gulp melk in haar schoot.
De kroes met de rest van de melk kwam blindelings op de tafel
terecht.
De vrouw greep haar beet, rukte haar van den stoel en duwde
haar voor zich uit naar het keukentje.
— Duvel, leelijke kleine duvel 1 Dat doe je expres, he ! Maar ik
zal je wel anders leeren. Met je ouwe bloemetjes-jurk ga je naar
school, daar helpt geen lieve moederen aan. lk zal je leeren een
hekel te hebben aan je oude goed. Niets waard ben je nog, niets ......
Nou kan oom het zelf eens zien.
Toen de booze bui voorbij gedreven was, stond Agnes in haar
korte, verschoten bloemetjes-jurk bij de aanrecht en hielp tante
met het afdrogen van de vaat. Oom stak voorzichtig zijn hoofd
om de deur :
— Het is tijd, hoor ! We moeten gaan. Lusteloos en met een leeg gevoel in haar binnenste liep ze voort
naast den vroeg gebogen man. In haar gedachten hoorde ze de
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spottende kinderstemmen al. Maar het ging dien morgen op school
alles anders dan zij het zich had voorgesteld. Twee kinderen van
haar klas bleken jarig te zijn dien dag. En de zeldzaamheid van dit
dubbele feest leidde de aandacht van haar af. Er werd getracteerd
en gezongen en het Iaatste half-uur vertelde de juffrouw een
spannend verhaal van een hond, die zijn zieke meesteres redde
bij een overstroomingsramp. Zij zag het met eigen oogen, hoe de
groote ruigharige wolfshond zich in het donkere water wierp
en hoe hij de boot bereikte, die den omtrek afzocht naar drenkelingen, net zoo lang blaffend, tot men hem volgde naar het huis,
dat men verlaten dacht, maar waar op een zolderkamer nog een
oude zieke vrouw lag.
Haar wangen gloeiden en zij vergat haar omgeving geheel. Toen
het verhaal uit was en de kinderen om haar in de ban ken begonnen
te stommelen met hun boeken en tasschen, keerde zij eerst tot
deze wereld terug. Verwezen zat ze een oogenblik voor zich uit
te staren in haar bank, terwijI de hooge middagzon haar fel bescheen. Maar niemand lette op haar. Uit het rumoer der anderen
sloop zij weg door de schemer-koele gangen van het gebouw. In
het ruime, gewelfde voorportaal stond oom te praten met een
collega van de Mulo. Zij ging dicht naast hem staan. De beide
mannen waren in een zoo druk gesprek gewikkeld, dat zij haar
niet bemerkten. Maar het duurde geruimen tijd, eer zij het waagde
de magere afhangende hand naast haar aan te raken. De lage stemmen van de sprekenden gonsden over haar heen en sponnen haar
opnieuw in de verbeeldingssieer van het verhaal. Zij hoorde het
aanklotsende water, duister en dreigend, op haar toe komen.
Toen wendde oom het hoofd en zag haar staan.
— Ben je daar al ?
Ze knikte. De andere meester glimlachte naar haar en nam afscheid. Samen gingen ze de breede hard-steenen stoeptreden af.
Buiten brandde de zon stekend op de grijze keien.
— Er is regen op komst, zei de man naast haar en hij zag op naar
den hemel, die nog zonder wolken was. Daarna liepen zij zwijgend
voort onder den looden druk der broeiende hitte.
Toen zij de half-duistere kamer binnentraden — de luiken waren
met het oog op de blakende zonnestralen, die om dezen tijd van
den dag naar binnen vielen, aangezet — zag zij terstond het witte
vlak van een brief liggen naast oom's bord. Toen zij aan tafel zat,
zag zij, dat tante het couvert blijkbaar reeds geopend had, want
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een flard van de vloeipapieren bekleeding der enveloppe stak
naar buiten en kroop als een zilvergrijs dier over het blanke
dekservet. Haar oogen kon zij niet afhouden van den grilligen
diervorm, welke op haar toe te kruipen scheen. Zij was al teen in
de kamer. Oom en tante voerden in den gang een haastig en
fluisterend gesprek. Haar handen, die zij zoo juist gekoeld had
onder het fonteintje, werden opnieuw heet en zochten in een
angstig-wringende beweging elkander. Haar hart kiopte in haar
keel en zij moest met geweld haar eene hand met de andere bedwingen om niet te grijpen naar het op haar toe kronkelende
papier.
Toen kwam oom binnen en zei :
— je mag met de vacantie twee weken met je grootvader en je
grootmoeder mee naar buiten.
Ze voelde, hoe plotseling vocht van alle kanten uit de porien van
haar lichaam drongen en kon Been woord over haar lippen brengen.
Er sloeg een helle vreugde door haar heen, maar onmiddellijk
daarna kwam er een wilde, wanhopige angst in haar op. Groot
vader had zij, behalve die keer, dat hij haar hierheen had gebracht,
slechts een paar maal gezien, wanneer hij onverwacht, op doorreis
naar den Achterhoek, voor enkele oogenblikken bij hen was
binnengekomen. Tante was dan altijd erg zenuwachtig geweest
en had met de melk of de suiker op het theeblad gemorst, lets wat
haar anders nimmer zou overkomen. En oom liet wel driemaal
zijn pijp uitgaan tijdens zoo'n gesprek met grootvader, waarvan
zij overigens maar enkele woorden, die betrekking hadden op
uitgestrekte landerijen en groote geidsommen, waar lets niet mee
in orde was, verstond.
Voor grootvader, die er streng uitzag en weinig notitie van haar
nam, was zij van het begin af bang geweest. Bij het binnenkomen
en heengaan had zij hem een hand moeten geven en tante had
daarbij telkens gezegd, dat zij daarbij haar grootvader aan moest
zien. Dat had haar nog verlegener gemaakt. En als zij hem dan
aanzag, had zij het gevoel, of hij door haar heen naar een ander
keek, net of zij er zelf niet was, maar of er iemand achter haar
stond, die hij zien wilde. Zijn blauwe oogen boorden zich dwars
door haar heen.
Grootmoeder had zij nog nimmer ontmoet. Slechts af en toe had
zij over haar gehoord in bij toeval afgeluisterde gesprekken tusschen oom en tante, wanneer zij des avonds na den eten met haar
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pop in den gang speelde. Maar dat weinige was voor haar voldoende
geweest om zich een duidelijke voorstelling van haar te vormen.
En deze was niet bijzonder geschikt om haar gerust te stellen met
het oog op de aanstaande Iogeerpartij. In haar verbeelding Ieefde
zij als een niet minder sombere en dreigende gestalte dan de
grootvader.
— Nu, zeg je niets ? Vind je het niet prettig ? vroeg tante, toen
zij, overrompeld door de gewaarwordingen, die haar bij het hooren
van dit onverwachte nieuws bestormden, zwijgen bleef en er
kionk lets triomfantelijks door in haar stem.
— lk weet het niet...... kwam er eindelijk toonloos en met moeite
uit. De man en de vrouw zagen elkander even aan met een blik,
die zij niet begreep en zwegen.
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KEES KLAP

DE JONGEN ZULLEN MOEDE EN MAT WORDEN EN
DE JONGELINGEN ZULLEN
GEWISSELIJK VALLEN . . . .
De jongelingen zijn moe als de ouden
en velen hebben niets behouden
van een overwinnende onstuimigheid,
die alle jonge volken heeft geleid,
van overwinning tot weer overwinning.
0, kameraad, sterker dan ik
straal over je krachten in mij,
laat ons, 't zij een oogenblik
voeren d' opperheerschappij
over yolk en land,
geslacht en tijd,
maar tot de smadelijkste offerand
ook zijn bereid.
Il

Slaan, ja slaan de wilde horde
geeselen de krijschende monden,
afsnijden wat te snel verdorde,
uitbranden de geile zonden
in een wild en almachtig haten,
om in een nieuwe orde
van menschen, rassen en staten
tot een gezuiverd yolk te worden.
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III.
Wrang en knagend het verdriet,
moe en bang en slap te zijn,
te vechten doch het leven niet
te kunnen overwinnen en de pijn
verbannen tot de machtloosheid.
Ben ik dezelfde nog, ik, ik die riep
de jong'ren aan tot moed en strijd
dezelfde nog ? o 'k schaam mij diep
dat ik in meen'ge laat'ren nacht
beroofd van zinnen en van kracht
als een godverlaat'ne heb geschreid.
IV
Klaag niet mijn hart, gij hebt dit al,
deez' droefenis, de bitt're tegenslag
verdiend door nimmer, nimmer pal
te staan als jonge held in jongen dag,
gij was reeds moedeloos toen licht
en vreugde waren trouwe metgezel,
gij hebt de verwarring zelf gesticht
niet onderscheidend levens ernst of spel
en zoudt gij klagen om uw eenzaam zijn
en bitter weenen om het vroege avondrood,
verbrijzel eerst de vooze schijn
en wees, het zij voor 't eerst, een man en groot.
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V.
De duivel, onmacht, kwaad of zonde
of welke woorden ooit de menschen vonden
beheerschen 't jonge Iijf en 't jonge hart,
hoe zal ik dan ongeschonden,
zonder etter, zonder wonden,
zonder leugen, zonder zwart,
tot zuivere en schoone feesten wijden
deez' moede, droeve, droeve stonden,
waarin het zware menschenlijden
klinkt uit alter monden,
toch is een woord tot mij gezonden :
Gij zult o, jong'Iing u verblijden.
VI •
0, dit ziek en moe erkennen
verkeerd te hebben gekozen
en niet te kunnen gewennen
aan 's (evens vruchtelooze
en zeer verlaten dagen,
o, nu te durven stellen
den eisch : te staken dit klagen
en voorwaarts te snellen
als zij die een aanval wagen.
0, vlakke verregende velden
van jeugd, gij ligt zoo verloren,
doch weer zal de stap der helden
zich over u doen hooren.
0 werd ik nog deze, deze uren
om mezelf en and'ren aan te vuren
als een sterk man herboren.
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VII.
Roep ons en wij zullen komen,
vanuit een verloren cultuur,
reeds brandde in onze droomen,
en nieuw verterend vuur,
o, roep ons dan, wij naad'ren
in eerbied tot de grens
om uit het land der vaad'ren
weg to trekken als een herboren mensch.
0, roep ons weer, wij zijn gevangen
in 't oude plan, der oud'ren rust
o, zing ons nieuwe licht zangen
van een overlandsche kust,
misschien zal in ons breken,
al wat aan dit verderven bindt
totdat in onbetreden streken
ons hart zijn vaderland hervindt.

69

H. VAN DER LEEK

DE BURGER IN DE SPIEGEL
Kantteekeningen bij Van Randwijk's
„Een zoon begraaft zijn vader" 1).
Onder de vele geneugten, die wijlen het Amsterdamsche panopticum voor vijftig cents den burger verschafte, was lang niet de
minste, dat hij in de holle en de bolle lachspiegel zijn eigen caricatuur zag. Hij is nu veel slechter of dan toen. Voor een halve
gulden kon hij om zichzelf lachen, nu betaalt hij gemiddeld drie
gulden negentig voor een moderne roman, om zijn eigen beeld
in caricatuur te zien en niemand lacht. Misschien komt het wel,
omdat onze moderne schrijvers den burger in zichzelf zoo serieus
nemen, dat de bevrijdende humor in hen gebluscht is. En gebrek
aan humor is symptoom van een erntig verval van geest en diepte.
De mensch, en dat beteekent nu de burger, is in het middelpunt
van ons denken en voelen vastgeschroefd. Het klinkt misschien gek,
maar de venijnige en elegante spot van Moliere had nog voeling
met een christelijk menschbeeld, deze libertijn had in zijn humor
nog lets van de distantie, waarin de burger demonisch van God
verwijderd gevoeld wordt. Een middeleeuwsche naklank, onbegrepen door Moliere wellicht, maar desondanks werkzaam. Deze
tijd heeft die distantie niet meer en daarom gaan humoristen als
Chesterton ook door voor halve garen. Er zit een merkwaardige
ontwikkeling in de burger als caricatuur. In de jaren, dat de negentiend'eeuwsche burger nog in knop stond, zoo omstreeks 1830,
1840 waren er nog kunstenaars, die hem op afstand doorzagen en
hem vanuit de fopspiegel portretteerden. Dickens, Balzac. De een
nam den burger in het ootje, de ander maalde hem tegelijk tot
pulver. lk lees nog graag Dickens en Balzac. In de eerste plaats
waren het kunstenaars en al hadden ze in de trant van een tijd, die
nog tijd had, soms tientallen bladzijden omslag noodig om op gang
te komen, ze verstonden ook de kunst om in vijf zinnen een onvergetelijk portret te griffen. In de tweede plaats waren ze psychologen met Rontgenoogen, ze zagen bliksemsnel en onfeilbaar de
innerlijke gestalte en ze kregen het nog klaar ook, om de zicht1)

Uitgave: G. F. Callenbach, Nijkerk.
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bare en de onzichtbare persoon met een handgreep weer in elkaar
to schuiven, nadat ze ze een oogenblik lang uit elkaar hadden
laten springen. Dickens had bovendien de humor en Balzac de
hartstocht. Want als ze met spot en sarcasme den burger aftakelden,
dan deden ze dit omdat ze toch nog in een andere menschmogelijkheld geloofden. En dat geloof had een oorsprong van elders, al
was zijn etiket van herkomst nagenoeg onleesbaar geworden. Ze
bedoelden een betere wereld, maar door een kracht niet uit Bien
burger zelf. Vanuit dit bijna verbleekte christelijke besef konden
ze den mensch in den burger nog een kans toekennen, konden
ze hem nog liefhebben en met humor of pathos afstraffen. Zij
waren in hun felle aanval „optimisten" van het gemoed. Uit hun
boeken grijpt een hand rechtstreeks naar het hart van den lezer.
Ik houd van Dickens en Balzac en daarom ben ik er blij om, dat
Balzac en Dickens de tweede fase in de geschiedenis van den
burger niet meer hebben beleefd. Vanaf 1860 werd het vooral in
de roman duidelijk, dat de burgers van hun critiek niets hadden
geprofiteerd. De romanlitteratuur wordt dan de schilderijengalerij van den nieuwen burger, hier aanschouwde hij zichzelf
met welbehagen in alle denkbare poses, als salonleeuw, minnaar,
ondernemer, politieke strijder voor het liberalisme, overwinnaar
van een decadente adel, kortom, als grondvester en schoolmeester
van het Nieuwe Europa. Zelfs in litteraire zin brak hij uit in
menigte, was „boventijdelijk" geworden en ontdekte, dat hij
eigenlijk van de schepping of reeds alle tijden en ruimten had
bewoond en gezegend : in professorenromans ontmoette hij zichzelf als Oergermaan in beestenvel en paalwoning, als Egyptenaar
bevoer hij omringd door Nubische slaven de Nip, als Middeleeuwsch ridder was hij met Gawein op avontuur en met Perceval
op zoek naar de graal getrokken. Hij existeerde vele malen en
genoot daarvan. Genoot zoo voelbaar en hoorbaar van zichzelf,
dat er ongenoegen door ging ontstaan. Er verrezen in deze verguide godsvrede litteraire Nurksen, die hem indiscretelijk volgden
tot achter de coulissen van zijn slaapkamer, waar ze hem lieten zien
minus hooge hoed en gekleede jas met lintje. Nietzsche, Ibsen,
Strindberg, Zola. Onder hun handen verging het hem als Dostojefski's „Oompje" — als het corset uit was en het glazen oog in
een glas water lag en de valsche bakkebaarden naast de pruik
gevleid waren en het kunstbeen tegen de stoel stond, dan bleef
er een soort ruine over. Dit was de periode, waarin de caricaturi71

seering van den burger bestond in het ontkleeden van den burger.
Hij kreeg geen pak slaag meer, maar werd in zijn hemd gezet.
Dat geschiedde in naam der waarheid, en in naam van het ideaal.
Hier sprak geen liefde meer mee, geen humor, hoogstens een
bovenpersoonlijke hartstocht. Het was de tijd van de objectiviteit,
de natuurwet en de vivisectie. En dat was niet aangenaam, als
men burger was. Daarom was deze litteratuur in breede kringen
ook niet geliefd.
Toen kwam er een tijd, dat men de tragiek ontdekte, zoowel in
het pak slaag als in den burger, die het kreeg. De burger promoveerde tot noodlijdende ldee en als voorlaatste fase in de geschiedenis schaarden zich burgercaricaturisten als Galsworthy,
Sinclair Lewis en Wassermann om zijn ziekbed. Hun diagnose
luidde eenstemmig : niets meer aan te doen. Niet waard om te
!even, maar te taai om dood te gaan. Toen kwamen de daadmenschen,
als communisten roeiden ze den „burschui" uit, als nationaalsocialisten leerden ze hem opzitten en pootjes geven.
Arme burger, niemand heeft hem meer lief, zooals de oolijke
grootvader Dickens en de driftige grootvader Balzac hem liefhadden. Hoewel uitermate pijnlijk, was het toch nog een eer,
dat de vadergeneratie van Nietzsche enz. hem nog serieus genoeg
namen, om hem midden in hun werk te zetten. De generatie der
kleinzoons heeft hem niet lief en neemt hem niet serieus, zij vertoont hem als pathologisch preparaat. De Scrooge's en de Grandet's
waren menschen en de Solnessen en Thekla's demonen ; de
Babbits en de Forsytes leven tot in hun vingertoppen en al hebben
ze de demonie en veel bloedwarmte verloren, ze blijven karakteristiek tot in kleinigheden. De Wahnschaffes en Laudins zijn alleen
nog maar typisch, ze missen bloed en gestalte en worden tot
functies. Daarmee is de reeks van burger-beelden afgesloten. Wat
nu volgt, is het experiment der onzekerheid.
Dat klopt met de tijd : de positie van den burger is onzeker,
de burger is onzeker omtrent zichzelf en zijn critici zijn onzeker
omtrent den burger en hun eigen critiek tevens. Zoo verkeert
de burger allerzijds in likwidatie. Zijn probleem heeft zichverwijd
tot het probleem van den m e n s c h. Er moet toch, overlegt men,
een nieuwe mensch op komst zijn ?
En zoo ontstaat er in de litteratuur een tasten en zoeken, want
de burger is uit zijn centrale positie in de roman verdrongen en
zoo verschiinen er allerlei losse en toevallige gestalten en zij spoken
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tusschen de verlaten coulissen van het burgertooneel, zonder er
te passen. De nieuwe mensch heeft in de Iitteratuur nog geen
gestalte. Dat is een uiterst belangrijk symptoom. Want het is
zeer mogelijk, dat de beslissing over de nieuwe mensch, dat wit
zeggen het nieuwe menschentype, al reeds gevallen is. Maar hoe
die is, weten we niet — nog ontbreekt de doordringende blik
van een groot kunstenaar, die hem reeds ziet en doorziet en uitbeeldt. Ook in de christelijke roman, die gemiddeld vijfentwintig
jaar na dato reageert, is thans de onzekerheid omtrent het menschbeeld doorgedrongen. Met de sociologische verschuiving in haar
huidig vergevorderd stadium komt ook hier de burger in zijn
caricaturistische fase. Daartegenover staat, dat het probleem van
den vervallenden burger in de christelijke roman niet zoo simpel
en tweedimensionaal is, als in het humanistische boek. Zijn beeld
heeft een coOrdinaat meer. Namelijk het theologische. En dit
theologisch coOrdinaat is zelf hier en nu niet gelijksoortig. Dat
verhoogt slechts de verwarring. Daarom kunnen er bijna gelijktijdig vier gestalten verrijzen : Egbert Lemke, Jan Veder, Philip
Hagedoorn Jr. en Eldert Holier, van welke men op het eerste gezicht
moeilijk begrip krijgt. Het zijn dubbelzinnige figuren, waarvan
men moeilijk kan zeggen, of ze nu burgers in de verlegenheid zijn
of menschen in de crisis, of ze een voorbije periode afsluiten of
een nieuwe openen. Wel houden deze nieuwe romans den christelijken burger een spiegel voor, wel ziet deze ziin eigen beeld daarin
in caricatuur, wet hebben deze figuren iets uitstaande met de
huidige cultuur en het christendom. Maar ze combineeren een
innerlijke en een uiterlijke onzekerheid, die ze als technische
romanfiguren eigenlijk opheft. lk wit het krasser zeggen : het heeft
er al le schijn van, dat hier met den mensch (en burger) sociologische en theologische experimenten worden gedaan. Of sterker
nog : dat er wordt geexperimenteerd met nieuwe vormen van de
bekeeringsroman. (1k hoop daarop nog terug te komen in een bespreking van de Holierfiguur in een ander artikel). Daarmee is
de bekeeringsroman echter thans in een critisch stadium getreden.
Met alle eerbied voor eventueele theologische g-oede bedoelingen
wit ik thans echter bezien, welke gevolgen dit experimenteeren
voor de christelijke roman als kunstwerk heeft. Mij interesseert
hier het litteraire menschbeeld als beeld. Nemen we nu eens
Hagedoorn senior. Van Randwijk wit in hem den gezeten, welvarenden en in zijn neocalvinistische principes goedgefundeerden
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christel ij ken burger voor oogen stel len. Zijn binnenkant, de zondaar
die van Gods genade alleen leeft, is een apart probleem, dat als
beeldingsmotief bij den levenden vader geen rol speelt. Van
Randwijk bewaart dat tot het slot van zijn verhaal, om het hier
te bezigen als onthulling in de reflexie van den zoon. Het gaat
hier dus om den neocalvinistischen burger als uitbeelding. Als
zoodanig is hij uiterst belangrijk, omdat hij moet dienen als de
achtergrond, waartegen de zoon Philip pas duidelijk kan worden
en niet minder, omdat hij een heele cultureele periode belichaamt.
We zien nu, dat de schrijver deze figuur als het ware met een nerveuze haastigheid het verhaal binnenduwt, om hem op de uiterste
rand van het gebeuren alweer te laten vallen. Binnen de tijd van
een novellistischen dag of drie tusschen receptie en doodsbed
heeft de goede man niet eens tijd gehad om iemand voor ons te
worden, of hij is al ter ziele. Hij leeft ons zijn leven niet voor, we
leeren hem niet kennen, want we worden maar even terloops
aan hem voorgesteld en het is al met hem afgeloopen. En passant
worden ons nog allerlei bijzonderheden over hemzelf, zijn carHere, zijn gezin, zijn sociale werkzaamheid en zijn zaak door den
schrijver ...... gerapporteerd. Maar dit rapport is nog slecht.
Want een rapport mag droog zijn, het heeft het voordeel van
objectiviteit. Doch ook deze trek ontbreekt hier. De burger,
de meest objectieve menschklots, die ooit in de roman heeft
bestaan, is hier voortdurend in trilling en wisselt van tinten als
een weerschijndas. Over de oorzaak hiervan spreken we straks.
Momenteel gaat het er om, te constateeren, dat van Randwijk met
deze figuur een ernstige litteraire fout heeft gemaakt. Hij heeft
namelijk het beeld van den calvinistischen burger als bekend
verondersteld.
Dat is een methode, die in de wetenschap en niet in een roman
thuis hoort. In de chemie mag ik een complexe stof met een
formule aanduiden, in een roman hoor ik een complexe figuur die
ruimte te geven, die hem toekomt, om hem zijn recht te laten
wedervaren, ik moet hem beelden. Zie eens, met welk een eindelooze zorg en zorgvuldigheid in de Forsyte Saga (Galsworthy)
de burger Soames Forsyte wordt geteekend. Weken, maanden,
jaren leven we met hem samen, we verheugen ons met hem en
Iijden met hem, we gaan met hem uit rijden en dineeren met hem,
we maken samen met hem plannen voor een nieuwe villa en we
gaan die met hem bekijken en zoo maar voort. We leeren hem
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kennen in zijn verhouding tot zijn vrouw, zijn vrienden, zijn uitgebreide familie. Trekje voor trekje bouwt de schrijver hem als
beeltenis voor ons op — tot we hem tenslotte kennen tot in zijn
ziel. Dan is het ons pas duidelijk, wie Soames is : de „man of
property", maar nu is meteen duidelijk, wat „eigendom" beteekent
en wat de heele burgerlijke maatschappij beteekent. En het vreemde
is dit : naarmate we het Godverlaten Ievensprincipe van dezen
armen mensch dieper leeren doorgronden, groeit onze sympathie voor hem. Want hij is tot in zijn diepste wezen een mensch
gebleven. Hij is niet op formule gebracht. En we zijn tot in ons
diepste wezen ontzet, want we herkennen in hem onszelf en zien,
dat deze ziekte van Soames een „krankheid tot den dood" is.
Soames Forsyte heeft zijn voile recht verkregen als beeld en daarom
kreeg hij zijn voile beteekenis als symbool. In de Bijbel komt geen
gestalte menschelijk tekort, ja, laten we zelfs durven zeggen ......
artistiek tekort. Want dat is voorwaarde, om ons te laten verstaan,
waarom God den mensch meer geeft, dan hijzelf ooit mogelijk
zou achten. De grond is liefde. De christelijke roman, die de Bijbel
nagetuigen wil, diende niet schaarser te zijn, al is het litteraire
getuigenis ook maar een zwakke echo.
Van Randwijk staat tot deze „vaderfiguur" Hagedoorn in een
betrekking van gestoorde liefde. Eenerzijds wordt de indruk
gewekt, dat hij eerlijk probeert den mensch en den christen in
dezen man te benaderen en lief te hebben. Anderzijds is deze man
voor hem het type van een kerkelijke, sociale en politieke groep,
die hem hopeloos irriteert. Het gevolg is, dat de burger en de
mensch, de zondaar en de begenadigde uit elkaar komen te liggen,
grondig uit elkaar — zoo grondig, dat het den auteur niet meer
fukken kan, de spanning tusschen deze beide voelbaar te maken.
En toch gaat het hem juist om deze spanning, om de „dialectiek"
in dit bestaan. Van Randwijk heeft dit gevoeld, zonder dat hij bij
machte was, het vaische spoor te verlaten. En zoo heeft hij dan
zijn toevlucht moeten nemen tot een uitwendig mechanisme van
verschuivingen. Uitwendig, omdat deze wezenswisselingen niet
uit het leven van zijn figuur opkomen, maar omdat ze zich in het
theologische denken van den schrijver blijven afspelen. Dat is
de reden, waarom de figuur van vader Hagedoorn beprikt wordt
met commentaren en commentaartjes, die afwisselend kribbig en
stichtelijk zijn. Deze bijschriften bij de plaat moeten de innerlijke,
levende spanning vervangen en de dialectiek van het levendegeloof.
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We moeten het met leedwezen constateeren : we zijn hier getuige
van een mislukt experiment. Want de bedoeling was klaarblijkelijk, om vanuit de theologie van Karl Barth een menschbeeld
te constitueeren, waarin heiden en christen, zondaar en verloste
in denzelfden mensch gelijktijdig en in hun paradoxale spanning
zichtbaar worden. Met alle eerbied voor de theologische bedoeling
kan ik niet anders zeggen, dan dat dit litterair niet is gelukt. Want
de houding van den schrijver tegenover deze gestalte is van het
begin of ambivalent geweest. Dat ligt mijns inziens daaraan, dat
van Randwijk met den burger geen weg weet. Hij voelt tenslotte
toch ook nog een aarzelende waardeering voor den „stip" van
dit burgerleven, een stiil intusschen, die hij van tevoren al met
alle macht gecaricaturiseerd heeft. Want dat is het woord : vader
Hagedoorn is een caricatuur en wel een heel slechte, want hij was
niet als caricatuur bedoeld. Maar juist, dat hij onbedoeld een caricatuur geworden is, onthult de situatie. Van Randwijks liefde
voor deze „burgerlijke" gestalte is maar theoretisch, zij is liefde
uit angst. De oorzaak is niet moeilijk te raden. Het critische cornmentaar op deze figuur is geen critiek van het geloof op de zonde,
maar een sociaal getinte ressentimentscritiek op de zondaar als
type en daarmee op een heele groep. Daarom heeft deze gestalte
onder de handen van zijn formeerder niet kunnen groeien, daarom
kon Hagedoorn geen tijd en geen ruimte krijgen, omdat de auteur
voor deze figuur in de grond der zaak geen echte liefde had. En
daarmee is dit menschbeeld in zichzelf veroordeeld, het is geen
kunst, maar tendenzieuse opzet.
Een tweede oorzaak voor de mislukking van de vadergeneratie
ligt in de onzekerheid van den critiseerenden auteur tegenover
het type antirevolutionnaire burger en Gereformeerde. Deze
onzekerheid komt tot uiting in den tegenspeler, den zoon Philip.
Philip, wiens theologisch signalement aldus luidt, dat hij door
zijn vader niet kan worden gekategoriseerd, omdat hij nOch aan
de eene, nOch aan de andere zijde van de antitheselijn kan worden
geplaatst, (begrijpelijk, als we Philip hooren zeggen, dat deze
Iijn „door hem heenloopt, zoodat hij er als 't ware tegen gekruisigd staat") is blijkbaar bedoeld als representant van een
theologisch en dus cultureel hernieuwde generatie.
Philip krijgt veel meer ruimte in het boek, ja we kunnen wel
zeggen, dat hij in dit verhaal tot het eind domineert. Maar ook
in de uitbeelding van dezen zoon is van Randwijk ongelukkig
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geweest. Weer dezelfde grondfout : Philip etiketteert zichzelf,
verraadt al aan het begin zijn eigen formule. „Gekruisigd tegen
de lijn". Middeleeuwsche illustratoren hadden de gewoonte, om
hun figuurtjes een strookje perkament uit de mond te laten hangen,
waarop hun „formule" stond. Men wist dan, wat men aan ze had.
Dat schijnt van Randwijk ook als een behoefte te hebben gevoeld
jegens Philip. We moeten uit zijn eigen apercu leeren, dat hij in
een diepmenschelijke aarzeling staat ten opz i chte van het leven
en dat die aarzeling haar grond vindt in het gespleten wezen
van den geloovige. Maar welke noodzaak bestaat er voor ons,
die toch een roman lezen en ons dus bij het b e e I d mogen
houden, om te aanvaarden, dat Philips levensactualiteit daarmee
in nauw verband staat ? Een romanschrijver mag van zijn lezers
niet veriangen, dat ze „besluiten tot", integendeel, hij moet hun
„laten zien dat". Nu is Philip, als romanfiguur bekeken, een prul
van een vent. Dat is vanuit neocalvinistisch oogpunt bekeken
natuurlijk geen aanbeveling, maar toch zeker evenmin onder
dialectisch oogpunt. Als leerling op school, als bediende op zijn
vaders kantoor, als onderwijzer, als leeraar, als dichter (dat is
hij ook min of meer), als echtgenoot en als zoon is Philip een
haifhartige mislukkeling, een echte levensdilettant. lk vermoed
nu, dat de auteur bedoeld heeft, met deze levensloop drie dingen
tegelijk te adstrueeren : ten eerste, dat men uit klinkklare reactie
tegen een al te degelijk-burgerlijk milieu wel eens opstandigonburgerlijk kan worden, vooral op de psychologische bodem
van het vader-zoonconflict ; ten tweede, dat deze onburgerlijkheiduit-verzet het vaderlijke christendom met de vaderlijke burgerlijkheid identificeert en dus afwijst en bij gebrek aan beter geesteIijke beleggingsmogelijkheden allerlei soort van „idealisme" gaat
omhelzen ; ten derde, dat het „milieu", de „kring" niet aarzelt,
om al te menschelijke, te eerlijke en te origineele jonge christenen
met idealen, die niet kloppen met de opvattingen van de „kring",
zachtjes maar beslist uit zijn organisme te verwijderen.
De ingewikkeldheid van zulk een propositie heeft gemaakt, dat
in het kader van dit boek, waarin nog allerlei meer aan de orde
komt, de beteekenis van de zoonfiguur vrij duister blijft. Als het
er om gaat, tegenover de specifieke zonde van de vaderfiguur de
specifieke zonde van dezen zoon te plaatsen en zoo een duidelijke
contrastteekening te krijgen, dan weft ik niet precies, waar de
schrijver daarmee heenwil. Of is het de bedoeling, aan te toonen,
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dat de Barthiaansche christen zoowel het christelijke als het
humanistische cultuuridealisme moet overwinnen, om uitsluitend
getuige te zijn van Christus ?
Maar dan valt me toch op, dat het cultuuridealisme van den vader,
zijn werken voor het „koninkrijk Gods" al heel in het begin in
een al te doorzichtig verband wordt geplaatst met overwegingen
van koopmanschappelijken aard en dus na deze qualificatie niet
meer dialectisch „overwonnen" behoeft te worden, vooral niet
door Philip. Want diens idealisme bestaat eigenlijk hierin, dat hij
doet, wat hij graag wil en voor al le moeilijkheden van de werkeIijkheid en verantwoordelijkheid van zijn leven een straatje am
gaat. En als Philip dan aan het eind van het boek op het kantoor
van zijn vader plaats neemt, dan begint hij met een paar keer
dilettantisch in te grijpen in het beheer van de financiên, z66
dilettantisch en impulsief, dat we ons ernstige zorg maken over
de juistheid van een besluit, dat voor Philip toch een eind moet
maken aan zijn toeschouwershouding en parasitaire levensmanier, namelijk het besluit om te gaan staan op de plaats, die hem
als het ware van het geloof uit gewezen wordt.
Zoo omhult de schrijver ons met zijn Philip met allerlei problemen,
die meer problematisch, dan innerlijk noodzakelijk zijn. Wat wil
hij eigenlijk met deze figuur ? Is dit de belichaming van het nieuwe
„theologische type" ? Is al dit trag sche en toch ook weer niet
tragische, is al deze klinklare neurasthenie een illustratie van
het „gekruisigd zijn op de lijn die in hem geloof en wereld scheidt" ?
Is de bedoeling, om aan te toonen, dat Philip juist krachtens zijn
geloof, in deze wereld geen werkelijke plaats heeft ? Is dit het
bewijs des geloofs tegen de ethiek ? Het is mij niet duidelijk
willen worden.
In ieder geval vend ik het uiterst bedenkelijk, dat een figuur als
Philip toch blijkbaar op de een of andere manier staat voor de
theologie van Barth. Het zal er toe meewerken, dat de theologische situatie nog meer vertroebeld wordt, dan zij reeds is. lk
zou den schrijver willen vragen : is j u i s t onder het oogpunt
van deze theologische boodschap de vraag, of men burger is of
arbeider of aristocraat of paria uit een woonwagenkamp van
eenig belang ?
lk kan de grond voor deze onklaarheid al teen maar aarzelend
onderstellen en openhartig uitspreken, in het vertrouwen, dat
we elkaars eerlijke meening zullen weten te verstaan. Van Rand78

wijk kan de dingen, waar het in zijn boek om gaat, niet zuiver
zien, zoolang hij zich politieke en sociale actualiteiten permitteert
en zich mede daardoor laat normeeren. Hij mag het gelooven of
niet, maar niemand kan en kunstenaar en partijganger en doctrinair theoloog zijn, alles tegelijk, en niet tegelijk in zijn geestelijke bewegingsvrijheid belemmerd worden en de boel grondig
door elkaar halen. '/Vat er dan op uitdraait, dat hij geen goed boek
meer kan schrijven, omdat zijn beelding het tegen een teveel
aan ingewikkelde ideeen moet afleggen.
Deze overwegingen vinden nog een verrassende steun in het
feit, dat de figuur van Anna, die niets representeert dan een verloren mensch en die dus niets te torsen krijgt van de problematiek uit van Randwijks hoofd, verreweg het best is losgekomen.
Juist omdat zij niet uit zijn hoofd is ontsprongen, wordt zij gedragen door de liefde van zijn hart en is ze gaan leven. In zijn beide
hoofdfiguren daarentegen heeft van Randwijk de eene politieke
en sociale houding geplaatst tegenover een andere. Hij heeft zich
niet weten vrij te houden van wat hij in het vadermilieu bestrijdt.
Daarmee zinkt zijn geestelijk kritiek tot het peil van moral isme,
is zijn gevoel overweldigd door ressentiment en is zijn beelding
gestrand op tendenz.
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NIEK VERHAAGEN

SMAAK

Dat ik de dienstmeid dag aan dag bespied
vindt niet zijn oorzaak in haar lijflijkheid,
want die is niet zodanig dat mijn tijd
en brede aandacht er voor overschiet,
maar hierin, dat zij, zo z'al bloemen giet,
de was uitlegt of met de poesen vrijt,
nimmer een zweem toont van zwartgalligheid
en blijkbaar onvergetelijk geniet.
lk kijk haar nog eens aan voordat ik schrijf;
het minst wanstaltig zijn haar benen ; heus,
hoe graag ik 't wil, zij is niet schoon van lijf ......
Helaas, zij ziet achter de klimoprand
mijn steelse blik en maakt haar dikke neus
een kwart el !anger met haar zeepsophand ......
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NIEK VERHAAGEN

DE AFLEGGING

Zoals de noordenwind over de stromen
is plotsling over hem de dood gekomen.
Een snelbevroren water ligt zijn IV
nu op het vale laken, koud en stijf.
Voor hem die lang de levensstorm verdroeg
was zo to worden een doodsvlaag genoeg.
Nochtans heeft hij tijdens zijn bruisend 'even
de vaste wal geen duimbreed toegegeven. —

Mijn vriend, verwacht ook nu Gods zoele zuidenwind
ontdooi, ontwaak, vermaak u als een kind.
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NIEK VERHAAGEN

MIJN VOGEL ZINGT

Luister aandachtig hoe mijn vogel zingt,
want naar dit land kan ze maar eenmaal komen.
Straks glijdt mijn vogel sneller dan het stromen
van de rivier die aan mijn voet ontspringt
of naar het dal waar ze haar schuilplaats vindt,
diep in de dichte schaduw van de bomen.
Mijn kleine vogel zoekt haar onderkomen
wanneer de hoge lucht is rood getint.
Luister, ze zingt en heeft zich opgericht
naar de vervulling van haar schoonste dromen.
Straks wordt mijn kleine vogel opgenomen
en valt de horizon achter haar dicht.
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NIEK VERHAAGEN

GEBED IN DE MORGENDIENST

Heer, deze predikant die psalmen leest
is in de week ver van u weg geweest.
En wij, vanmorgen uw verdwaalde schapen,
toonden wel anders dan zo'n blatend beest ..... .
Vergeef ons alien, Heer ! maar mij het meest.
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NIEK VERHAAGEN

ZOMERMIDDAG

De lucht staat strak boven de straat gespannen.
De zon is hoog en wit en feilloos rond,
een 1000-watt lamp aan een blauw plafond. —
En onder rood en hardgebrande pannen
verdorst ik, warm en hijgend als een hond.
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P. VAN DER HOEVEN

PAR USE SCHILDERS
Wie na de tentoonstelling : 100 jaar Franse kunst, een bezoek
heeft gebracht aan de expositie der „Parijse schilders", eveneens
in het Stedelijk Museum te Amsterdam gehouden, voelt heel
sterk de vraag bij zich opkomen of hier in enig verband van een
voortzetting kan worden gesproken, of niet in de grond van de
zaak een paar totaal nieuwe elementen hun intrede in deze kunst
hebben gedaan. Want de tegenstellingen zijn grocer dan de punter
van overeenkomst, en het beeld van de Parijse kunst herinnert
maar in heel weinig meer aan de grote periode ervoor. De oudere
Franse kunst stond het nog toe onder het aspect van het mensbeeld te worden gebracht, of anders uitgedrukt : zij wist nog een
antwoord op de vraag : wat denkt ge van de mens, wat weet ge
van hem te vertellen. Maar reeds het impressionisme negeerde
deze vraag volstrekt : het erkende er zelfs het recht niet van ;
het meende dat zulke vragen geheel buiten het terrein van de
kunst lagen en er alleen door een misverstand in zouden kunnen
worden geintroduceerd.
Het is nu van zeer veel belang op te merken dat de Parijse kunst
zoals die op de genoemde tentoonstelling aanwezig is, wat dit
betreft met het impressionisme eens geestes is. Hoewel er veel
van is te begrijpen wanneer men op de achtergrond ditzelfde
impressionisme denkt als een front, waartegen de hele jongerenbent zich keerde — ten aanzien van de mens is de positie niet zo
heel verschillend.
Voor de nieuwe periode van de schilderskunst staan de grote
namen van Cezanne en Van Gogh. De eerste is degene, die het
roer welbewust heeft omgegooid en met dit gebaar de koers
aan zijn opvolgers wees ; de tweede is een veel samengestelder
figuur en draagt elementen in zijn kunst die nog bij verre na niet
door de na hem komende kunstenaars zelfs maar zijn aangedurfd.
Om de positie van de modernen te begrijpen moeten we echter
de tegenstellingen die in Cezanne's kunst tot een eenheid versmolten werden, scherper naar voren brengen en er in alien
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gevalle de tendenz naar harmonie aan ontrukken. Want wat men
ook van de modernen kan zeggen, en welke nobele strevingen
men hun kan toedichten — hun gebrek aan harmonie moet men
eerst als kwaliteit verkiaren, voor men er toe gerechtigd is ze
verder de to) der bewondering te betalen. Deze tegenstellingen
zijn voor een groot deel op de eenzijdigheden van het impressionisme gebaseerd. In de eerste plaats op die van de overschatting
van het gevoel ten koste van andere vermogens, met name de wil.
De impressionist was niet zozeer een veel gevoeliger mens dan
zijn buurman, maar hij was de overtuiging toegedaan dat hij in
dit gevoel eigenlijk het orgaan bij uitstek bezat om het wezenlijkste van het leven te ontdekken. Zijn intuItie alleen moest hem
aangaande de waarheid onderrichten. Daarom voerde hij zijn
sensibiliteit tot zeer hoge graad op, maar om dit te doen moest hij
haar toespitsen op een ding, waaraan ze zich tot in de verlorenheid zou kunnen overgeven, waarin ze zich geheel moest kunnen
vergeten — en dit alles onder de voorspiegeling, dat ze hiermee
juist het wezenlijkste te pakken had. Bij alle eenzijdigheid in
kunstopvatting is de impressionist daarom volkomen voorkeurloos,
want de voorkeur is een keur, een beproeven en kiezen, en de
gevoelskunst laat zich willoos en weerloos door haar object verblinden. De impressionist leeft zijn eigen stemming als een serene
toestand. Daarin is de gelukzaligheid voor een ogenblik gevonden.
Hij bevindt zich in zijn eigen geest als een gevangene. Hij kent
geen hoger doel dan het ogenblik van de doelloosheid.
Als we dit schilderkunstig herkennen willen moeten we letten
op de verfijning van de meest directe ziensuitingen, n.l. toon en
Iicht. En wat het tweede punt betreft, op de vorm, het ding, dat
behandeld wordt. Toon en licht zijn zwevende grootheden. Ze
zijn nergens thuis en laten zich overal gelden. Het licht staat bij
de oude meesters in dienst van een ordenend princiep, het schept,
het wijst aan en zet opzij. Maar in dienst van de impressionistische
kunst vervult het een geheel andere taak. Het is vibratie, variatie,
levende trilling geworden. Het acht zich voor niets te hoog, het
is door en door democratisch ten aanzien van alles wat het met
zijn gunsten kan verblijden. Het kent geen voornaam of edel,
geen laag of onwaardig gedoe — voorkeurloos heft het alles tot
zijn eigen tere pracht omhoog. En doet daarin tegelijk elk ding
nog onrecht, juist door die universele miskenning. Maar wie zou
het dit nog kwalijk nemen ? Vooraan elke impressionistische
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geloofsbelijdenis staat : in den beginnen zag ik — en dat is tegelijk
het „kart begrip."
De vorm, het ding, zou men de overtuiging in de schilderkunst
kunnen noemen. Het is weerbaar, het verzet zich tegen nivellerende
werkingen, het vormt zich als beslistheid in z'n omgeving. In de
oudere kunst trad dit vormprobleem nog niet zo expliciet op,
omdat in de vormwil van de kunstenaar het gehele kunstwerk
een beslissend karakter droeg. Maar de impressionistische kunst
ging aan de gespletenheid tussen vorm en licht tegronde, omdat
ze niet met de werkelijkheid maar met de schijn wilde te maken
hebben (dit laatste niet physisch, maar psychisch gedacht).
Cezanne koos op een typisch impressionistische manier tegen
het impressionisme. Deze paradox blijkt zijn kunst het best te
karakteriseren. Hij koos er tegen, waar hij zich van de nivellering tot de geometrische ordening wendde — hij koos er op impressionistische wijze tegen, waar hij in deze vorm geen weerbaarheid erkende maar alleen dichtheid, volumen, geen bestand
maar alleen dichterlijke rust. Hij behoudt de overwinning van het
licht op alle duister, dat wit dus zeggen hij leert de kleurrijke
decoratie als essentieel bestanddeel van de moderne school.
Want zodra de ordening zich in de toon voltrekt, verliest de ruimtesuggestie in drie-dimensionale zin zijn betekenis.
Hierin is de losgeslagen positie van de nieuwe schilderkunst
begonnen. Er moet een orde op zaken worden gesteld en alle
zaken liggen uit elkaar. Er moet een eenheid worden geschapen
en de kunst had juist alle elementen die vroeger nooit afzonderlijk
ter sprake kwamen uiteengerukt. De eenheid was uit de geestelijke
voegen gerukt en moest nu langs experimentele weg
weer worden teruggevonden. Met deze laatste stelling meen ik
wel, dat het meest typerende van de Parijse school is gezegd.
De orde kan namelijk alleen geschapen worden onder twee voorwaarden : de eerste is, dat er een ordelijke geest is, die aan het
werk gaat, de tweede is dat er werkelijk lets te ordenen valt.
Een ordelijke geest is hetzelfde als een ernstige geest. Orde is
niet hetzelfde als netheid. Orde is waarachtigheid — iedereen
vreest de wanorde en de verstoring die voegen m o e t, als hij in
plaats van de ernst het spel ziet triomferen : apres nous le deluge.
Maar tot orde behoort daarom moed. Een ordelijke geest durft
orde op zaken te stellen, de dingen te zien zoals ze zijn, en ingrijpende maatregelen te treffen waar die nodig zijn. Orde zonder
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ernst is een innerlijke onmogelijkheid, daarvan overtuigt de moderne school ons bij monde van meer dan een van zijn vertegenwoordigers. De verwarring is zo groot, omdat ieder ervan zeker
is, dat iets in orde moet worden gebracht, maar niemand weet
in welke richting gewerkt dient te worden. Er zijn bijna geen moderne schilders die met het lichtprobleem raad weten. Er zijn
bijna geen moderne schilders die de vorm als innerlijke stelligheid
weten te hanteren. Dat komt door een gebrek aan overtuiging.
En daarom juist is het probleem van de moderne schilderkunst
zo diep aan Vincent van Gogh te bestuderen, want hij voer met
een totaal nieuwe en uiterst vruchtbare overtuiging door de
kunst en nam in zijn vaart alles mee. Het vormvraagstuk en de
licht- en kleurbehandeling verkrijgen in zijn werk een geheel
nieuwe fundering en worden in een nieuwe rangschikking ingevoegd. Nog veel te weinig heeft men er de nadruk op gelegd dat
de ernst Van Gogh van al zijn navolgers onderscheidt, en dat zijn
opvattingen, alleen vormtechnisch overgeplant, zinloos geworden
zijn — zoals trouwens elke overgedragen vorm van een groot
en persoonlijk kunstenaar.
Dat de tegenstellingen zich in de Parijse kunst zo toespitsen tegen
de oudere Franse kunst, komt vooral ook door het contrast cultuurnatuur, door de tegenoverstelling van de nationale en de internationale elementen. Parijs is internationaal, en hoewel van de
Parijse buitenlanders alleen Pablo Picasso op de tentoonstelling
was vertegenwoordigd (men kan er zeker van zijn, dat hij heus
de meest levende niet is) valt deze uit al le streken saamgelezen
cultuurwereld ook heel duidelijk aan de anderen te herkennen.
In de genoemde contrastwerking tussen cultuur en natuur ziet
het eerste op de bodemloosheid van de kunst, op het gemis aan
orientering op gezonde waarden die de kunst, naar Van Gogh's
woord, nooit kan missen.
Aan Picasso is dit alles het duidelijkst te zien. Wie aan zijn
groot talent zou twijfelen, behoeft alleen maar de „Strijkster" en
de „Circusacrobaten" te zien om zich op slag gewonnen te geven.
In laatstgenoemd schilderij legt hij met uiterst sobere middelen
de fijne beschouwing van de acrobaat, de lenige kleine man die
voor zijn brood plezier moet maken en zijn lichaam in dienst van
het spel moet bewaren. Deze weg van een grote kunst bewandelt
de schilder echter maar heel kort. Al spoedig doet het cubisme
zijn intrede. Het cubisme is de orde van een ordeloze geest.
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Tenzij het een nieuw gevoel voor en begrip van volume weet te
wekken. Ordeloos is het als het wordt toegepast als het in rechthoekjes beschrijven van oppervlaktewerking, als het een verwarrende veelvuldigheid van Iijntjes nodig heeft om een levende
schijn op te roepen. Want dan is het zijn eigen huffs kwijt. Dan
wil het de taak van het impressionisme overnemen, en tracht
vlottende schijnsels met een kunstig mechaniek te evenaren.
Picasso is niet degene (als Utrillo) die de betekenis van het cubisme
heeft doorzien — niet omdat hij daartoe de gaven miste, maar
omdat hij het als experiment, onverplichtend voor iedere waarde,
de kunst binnenbracht. Want elke „richting" kan wel groot
worden als ze maar door een groot kunstenaar wordt gehanteerd.
De uiterst wisselvallige lijn waarlangs zich Picasso's kunst beweegt,
bewijst eens te meer zijn lichtzinnigheid. Een stuk als de „aarden
kruik met fruitschaal" uit 1931 klinkt als een klok, is sterk, gedurfd, uitdagend met z'n heldere kleuren en de zware bindende
lijnen, de sterke contouren en de brede verdeling — maar mist
net de ernst en de ootmoed die een groot kunstenaar onderscheiden. Het is bijzonder interessant — maar de interessantheid
is de culturele vernietiging van alle oprechtheid. Het is daarom
niet zo belangrijk als men het wel eens doet voorkomen om alle
ismen op te sommen en te onderscheiden — ze worden als experiment begrepen en als onverplichtend veroordeeld. Bij de groten
van geest zijn ze bittere ernst en vruchtbaar, niet om zichzelf,
maar om de vorming in dienst van de roeping.
B r a q u e is de tweede cubist. Hij valt onder hetzelfde oordeel
als Picasso, maar hij is een orde kleiner. Hij heeft zelf de luchtigheid van zijn bedrijf niet door. Al le stillevens die van hem op de
tentoonstelling hingen hadden eenzelfde structuur : een soort
cafetafeltje in het midden, tegen een achtergrond van cubistische
draperieen, en beladen met vruchten en de onmisbare guitaar.
Ook al kan men een streven naar evenwicht in de vormgeving
duidelijk herkennen, de kwestie waar het om gaat is vooral, dat
Braque dit evenwicht wil bereiken als een verstandig overleg ten
aanzien van onverstandige verwikkelingen, of anders uitgedrukt,
dat hij een voorraad scherven op orde tracht te leggen, die hij
eerst zelf met aandacht heeft vervaardigd. Zijn werk vermag op
deze wijze niet de minste levende belangstelling (dat is een aandacht
die er belang bij heeft) wakker te roepen.
Leger is het minst artist, het meest constructeur ; het minst
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ziener maar evenmin een denker. Hoogstens is hij een bedenker,
een uitdenker, een puzzelaar die wat te doen wil hebben. Men
doet de oprechte moderne kunst eigenlijk grote schade door
zulk werk in grote hoeveelheden te vertonen en er het stempel
van degelijkheid aan te verlenen. De kunst zou er veel meer
mee gebaat zijn als onderscheid werd gemaakt tussen wat de bebelangstelling waard is en wat er in geen geval aanspraak op
maken kan.
Mat i s s e is zijn leven lang tot de „fauves" blijven behoren,
de schilders die met hun kleurdavering tegen het impressionisme
van de sfeer te velde trokken. Zijn werk leeft vanuit het protest,
maar is verder in z'n blinde voorkeurloosheid aan de bestreden
richting gelijk. „Het amber collier" wijst zulke komische
omkeringen onmiskenbaar aan. Het is namelijk een portret van
een vrouw, die een amber collier draagt, hoewel de benaming
van het stuk treffend juist blijft : het wijst toch het belangrijkste gedeette van het schilderij werkelijk aan.
De schilder die het meest de aandacht verd lent is M au r i c e
U t r i I 1 o. Hij weet tenminste dat zelfs de kunst niet vrij van
verantwoordelijkheid, niet als een autonome werkgeefster mag
worden beschouwd — het impressionistische principe bij uitnemendheid dat al de zoeven genoemde schilders maar kritiekloos
hebben overgenomen. Hij denkt over het cubisme na en vindt
er in zijn werk vastheid door. Hij bedenkt ook, dat de kunst in
Iaatste instantie toch niet in het wilde weg spreken kan (men
wil soms wet doen geloven, dat dit de taak der decoratieve kunst
zou zijn) maar iets moet bezitten waarover ze spreekt. Juist om
al deze redenen zou men hem geen recht doen, wanneer men op
grond van het tentoongestelde werk een uitvoerige analyse trachtte
te geven.
Van de overige schilders valt, onder het gezichtspunt dat wij in
dit artikel kozen, niet zoveel meer te zeggen. Bo nn a r d behoort
niet tot de sterkste persoonlijkheden maar kan prachtige dingen
met de verf doen. Hij heeft zich door de verwarrende richtingstrijd
niet uit het spoor laten gooien, en zijn eigen weg naar de versierende kunst is hij gevolgd. De durf van de grote figuren uit de
impressionistische school waar hij een aanhanger van bteef, mist
hij echter wel.
V u i I 1 a r d weet, bij alle sympathiserende bewoordingen die men
voor zijn werk over kan hebben, toch het hart niet te raken, hij
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blijft een binnenhuisarchitect met kwaliteiten, en Georges
R o u au It was met te weinig werken van betekenis vertegenwoordigd om hier tot zijn recht te kunnen komen.
Voor alles moeten wij nu vaststellen dat de tentoonstelling niet
door ruime en veelziidige keuze zich onderscheidde, ze kon zich
in geen opzicht meten met haar grote voorgangster van '1932
Ecole de Paris. Toch vestigde ze weer eens de aandacht op het
verschijnsel, dat de strijd tegen het impressionisme tot op heden
nog zeer dikwijls een strijd is geweest die zich binnen de impressionistische geesteshouding beweegt. Actie en reactie worden
dan door dezelfde willekeurige willoosheid gekenmerkt.
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BOEKBESPREKING
IN ALLE ERNST, door J. Greshoff. Emil Querido's Uitgevers
Maatschappij, Amsterdam. 1938.
Alles is tegen Greshoff — het ouder worden en de politieke nood en de religieuze verinniging van deze tijd. Het ouder worden van Greshoff is hem aan
to merken, het maakt zijn toon stiller, zijn doodsfilosofie krijgt bijna een
stichtelijke teederheid, in tegenstelling met de felle raillerie van vroeger
werk. Greshoff mag dan tot vermoeiens toe herhalen, dat het leven geen
kans is, nooit geweest is, principieel nooit kan zijn — het is toch ons gene
en enkele leven. En als Greshoff dan getuigt, dat het niets is dan een aaneenschakeling van waan en desillusie, dan blijkt alleen, dat het de v e r I o r e n
eenige kans is geweest. En uit de hardnekkige herhaling van de klacht blijkt
dan toch hoe frenetiek ook Greshoff aan dit gene leven hangt, waarin zelfs
de liefde een schijnbelofte bleek : „De mislukking van zoo vele verbintenissen,
door den oppervlakkigen beschouwer en dikwijls door de slachtoffers zelf
toegeschreven aan de beruchte „incompatibilite d'humeur", komt voort uit
de Essentieele Teleurstelling, waar niemand aan ontkomt en die toch de basis
van iedere redelijke levensbeschouwing zou moeten zijn : de erkenning dat
men, in weerwil van de zuiverste en vurigste liefde, eenzaam geboren zijnde,
na een eenzaam leven, eenzaam sterven zal. „Zielsrust vindt alleen hij, die de
eenzaamheid als zijn en alter lot onvoorwaardelijk aanvaardt". Dus het gaat
met alle grappenmakerij tOch om zielsrust. Er is dus tâch iets onvoorwaardelijks
en onherroepelijks ? Konden we vanuit dit moment elkaar maar beter verstaan
en uit negativiteit en skepsis, Greshoff en wij samen, nu eens komen tot een
wending van resignatie tot overgave, van spot tot hartstocht naar verlossing.
Waarom blijft Greshoff in het discipelschap van Schopenhauer ? Waarom wil
hij de waan van zijn eigen dogma niet als waan doorzien ? Sprekend over Bloem
zegt hij : De Nederlaag van Bloem is een overwinning. Hij heeft, door vele
ellenden heen, eindelijk het alleen-zijn als de eenige, eerste en laatste, wereldwet
erkend, totdat (misschien I) de dood de banvloek opheft en wij weer terugkeeren
in het onpersoonlijke, dat wij nooit hadden moeten verlaten". Maar waartoe
dan dit boek ? Waarom alweer de diepste inconsequentie van Schopenhauer
en von Hartmann : taaie en verwoede arbeid van een heel !even met als eenig
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doe! ontkenning van leven en arbeid, van menschelijke zin ? Waarom het streven
der ontkenning van alle streven ? Dat is toch niets dan wanhoop ? En wanhoop
is toch alleen maar doodsangst ? Bespiegeling is het hoogste van de gees t.
Maar geest zonder existentie, zonder liefde, ernst en — geloof is daarom meteen
volstrekte perversie. Greshoff heeft het dan in deze tijd wel bijzonder zwaar,
De politieke nood is tegen hem. Een nieuwe generatie, even wanhopig, heeft
het perverse beseft in het idealisme der vrijheid, dat op de eenzaamheid van
een zwervende hond uitloopt. Een dierlijk-instinctief besef, goed. Maar daarom
te echter — en deze generatie worgt de vrijheid, die haar geworgd heeft met
een tyrannie, die zichzelf worgt. Het is toevallig het totalitaire Portugal, waarin
Greshoff aan deze situatie gestalte heeft gegeven in het eerste deel van dit
boek „Met uitzicht op Zee" (Sao Martinho do Porto, 1936), waarin hij zich nu
bewust had moeten worden van dit verlammend-ernstige : dat er thans afwerk
gemaakt wordt met die wereld, die Greshoff en zijn geestverwanten speelsch,
railleerend, litterair-onverantwoordelijk, zuiver „voor hun pleizier" hebben
uitgehold en ondermijnd. Maar Greshoff blijft gedistantieerd. In zijn beschaafde,
rustige, technisch volmaakt beheerschte prozastiji (Ieerschool voor een jonger
geslacht, dat geen fatsoenlijke volzin meer schrijven kan !) vertelt hij van zijn
ervaringen in Portugal. Zij culmineeren in de geestverwantschap met de
Portugeesche intellectueelen, in wier stille bondgenootschap hij wordt opgenomen. Voor het regiem vindt hij de realistische en drastische krachtuitdrukkingen, waarin hij zijn ergernis pleegt te uiten. En voorts stuurt hij een
Nurksiaansche boutade op het reizen en verzamelen van indrukken vooruit,
om dan met zijn beminnelijke inconsequentie (hier slechts een aesthetisch
onschadelijk trucje) toch een fijne en boeiende impressie te laten volgen van
het Portugeesche land en leven. — Vijf opstellen „In een Koffiehuis geschreven"
(Brussel, 1937) handelen over Nederlandsche en Fransche litteratuur.
Hier blijkt Greshoff's innerlijke verwantschap met de filosofische resignatie
van den ouderen Van Schendel uit een diepwaardeerend getuigenis omtrent
diens latere werken. Greshoff's religiositeit gaat open in een pathos als dit :
„De taal heeft in De Rijke Man een merkwaardig nieuwe kleur gekregen.
Bezield door zijn evangelische drift, welke dit boek draagt, heeft van Schendel
zonder het te willen of te weten in zijn stij I een abrupte verhevenheid gekregen,
welke aan de Statenvertaling verwant is". Nu ja ...... „evangelische drift"en
„Statenvertaling" ! Waartoe dit pathos bij een verloren zaak ! Immers zegt
Greshoff over Van Schendels werk even later : „Het verheven fatsoen van
Werendonck (Een Hollandsch Drama) en de onuitputtelijke offerdrift van
Kompaan (De Rijke Man) zijn al even n u t t e loos als het ononderbroken
werken van Kasper Valk, want de innerlijke vrede wordt niet verkregen door
deugd, noch door liefde ; maar door de aanvaarding van het inzicht dat de
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eenzaamheid de eenige menschelijke waarheid is en dat dus de dood het !even
doordringt en beheerscht".
lk herhaal telkens : ik begrijp dan niet meer het streven der resignatie, de
dogmatiek der skepsis, de vitaliteit der raillerie bij Greshoff. Waar vindt Greshoff eigenlijk ooit Greshoff ? Het is hem een grapje en geen grapje, dit irrationeele spel met het rationeele, en dan weer rationeele spel met het
irrationeele. Is De Rijke Man nu alleen maar Iitteratuur of is het
meer ? Maar als het meer moest zijn, dan kan Greshoff toch niet weer
van voren af aan beginnen met te breien aan de oude kous, dat de
evangelien alleen maar ethiek zijn ? Die kous, die hij zelf met waar
genot heeft uitgerafeld ? Waarom nu niet eerlijk toegegeven, dat het toch wel
waar moet zijn, wat het Evangelie zegt : dat skepsis wanhoop is en wanhoop
doodsangst en doodsangst niet aanvaarde zonde, dus volkomen verlorenheid en daarom eenzaamheid voor God ? Dus dan maar railleeren in het aangezicht van God ? Dan maar een grapje ? Een straatjongen zou zeggen : „Hij
doet of hij gek is". Maar toch ook geen grapje ? Laat niet merken, dat ge
gelooft, dat Greshoff gek i s. Want dan begint hij In alle Ernst. Daarom is ook
de verinniging van het geloof in deze tijd, uit vreeselijke nood geboren, tegen
Greshoff. De ernst, die van z ij n ernst verschilt is hem een beklemming. Want
als er menschen zijn, juist nu, die niet meer tusschen idealismen kunnen en
willen kiezen, omdat hun zekerheid Iigt in de dood en de opstanding van
Christus, dan zijn ze, bekeken uit den ooghoek van Greshoff zeker gek en doet
hij niet meer mee. Als er iets begint zichtbaar te worden in kapotte !evens
van een g e n a d e, die als achteloos uit het ongekende en onbegrepene valt,
dan kromt Greshoff zich in zelfverweer als een tijger en springt er op af om
het te verscheuren, als in dit boek in „Fragment bij wijze van inleiding" :
Mijn moeder zei : met vragen wordt men wijs.
Dat blijkt volmaakt onjuist : het paradijs
Bleek tegen Eva's weetlust, al te astrant,
En de critiek van Adam niet bestand.
De kindren die tot vragen zijn geboren
Gaan dus voor alle heerlijkheid verloren ,
Zij staan alleen en voelen zich verdoemd
Want Onze Lieve Heer is wijd beroemd
Juist om de zekerheid die hij in 't groot
Voorradig heeft voor iedere ziel in need.
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Maar met dit grapje komt Greshoff er niet af. Wij vragen hem om duidelijker
te worden. Want de inzet is immers te groot, om altijd maar litteraire kiekeboe
te blijven spelen. Laat Greshoff nu eindelijk inderdaad eens in alle ernst
spreken. Want hij heeft met honderden bladzijden nog n lets gezegd.
v. d. L.

DE MENSCH EN ZUNI KUNST, door Dr. Hendrik Willem van
Loon. lngeleid door Dr. C. P. Gunning en onder zijn toezicht
vertaald door Carel Tervueren. Uitg. : N.V. Servire, Den Haag.
In dit monumentaal uitgevoerde, 650 pagina's omvattende boekwerk, geillustreerd met 140, deels in vier-kleuren-druk uitgevoerde teekeningen van
de hand van den schrijver, behandelt Hendrik van Loon de ontwikkeling
van alle takken van kunst, van de vroegste tijden tot heden. „Dertig jaren
studie had Van Loon noodig om „De Mensch en zijn Kunst" te kunnen schrijven.
Het schrijven zelf eischte tien jaar" — aldus de uitgeefster, die ons hierdoor
met respect vervult voor Hendrik van Loon's ijver en het in letterlijken
zin kolossale resultaat van zijn arbeid.
De waarde van het boek is daarmee evenwel niet bepaald. Deze waarde is
niet in het informeele en wetenschappelijke gelegen. Wie, dit boek gekocht
hebbende, meent door den schrijver op alle gebieden der kunst volledig te
worden georienteerd, komt bedrogen uit. Het is namelijk geen opeenhooping van zaken- en feitenkennis, doch het resultaat van den tocht van
een intelligent, veelzijdig ontwikkeld, geestdriftig kunstgenieter door de
gebieden der kunst. In de eerste plaats kunstg e n i e t e r en geen -geleerde
of -criticus En derhalve nooit objectief, doch steeds oordeelend vanuit een
strikt-persoonlijk bepaalde, in dit geval tevens humanistisch-democratische
geesteshouding.
Het spreekt van zelf dat tegen een dergelijk boek tallooze bezwaren zijn
aan te voeren, die evenwel den opzet ervan niet raken. Men moet van Willem
van Loon houden, om zijn werk te kunnen genieten. Wat mij betreft : ik
heb dezen geestigen, soms wat al te gijnigen babbelaar wel eens graag op visite,
maar liever niet a I t ij d over den vloer. Want hij kan soms hopeloos doorslaan en dan schiet zijn onderwerp er toch wel een beetje al te erg bij in.
Om daarvan een indruk te krijgen leze men het hoofdstuk over „Richard
Wagner, de vader van het Duitschland van Adolf Hitler".
Doch nogmaals : hulde voor Willem van Loon's dertig-jarigen arbeid, voor
de uitgeefster die zijn werk zoo uitnemend verzorgde, voor den onverbeterlijken vertaler en niet in de Iaatste plaats voor den teekenaar Willem van
Loon, die de evenknie van den verteller is.
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J. R.

EEN REIS MET DE DILIGENCE. OP DE BOK : J. Amos Comenius. Déja-vu-serie. Amsterdam, Uitgeversmij. „Holland", z.j.
Benjamin Cooper geeft in dit smaakvol uitgegeven boekje een reeks gedachten
uit het werk van J. Amos Comenius, die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Het is goed te luisteren naar deze stem uit het verleden in een tijd als
deze, die dreunt van leuzen, maar zoo bitter weinig gelegenheid tot bezinning
biedt.
R. H.

MADONNA'S VAN VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Tien gekleurde
reproducties, tekst van Cyriel Verschaeve. Amsterdam, N.V. van
Ditmar, z.j.
In samenwerking met N.V. De Standaard-boekhandel te Antwerpen heeft
N.V. van Ditmar te Amsterdam de goede gedachte gehad een tiental zeer
geslaagde reproducties van Madonna's van Vlaamsche primitieven het Iicht
te doen zien. Het is een kostelijk boekske geworden, dat wij gaarne in veler
handen wenschen.
De tekst van Cyriel Verschaeve is in hoofdzaak oriênteerend, doch benadert
goed het wezenlijke der Madonna-schilderijen. Liever zou men misschien hier
een meer synthetische opstel over dit onderwerp hebben aangetroffen dan
deze uit den aard der zaak wat vluchtig aandoende notities, doch hierdoor
zou het boekje al te zeer van karakter veranderd zijn. Trouwens wij zijn al
blij, dat Verschaeve het geestelijke in deze schilderstukken op den voorgrond
plaatst en niet het aesthetische, zooals in dergelijke omstandigheden helaas
meermalen het geval is.
R. H.

BULLETIN OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SOCIAL
HISTORY. 1938. — No. 1. Leiden, E. J. Brill.
Bevat mededeelingen omtrent aanwinsten van de bibliotheek van het Int. Inst.
voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en vervolgens een bibliographisch
overzicht van werken op sociologisch gebied in 1937 en 1938, over de geheele
wereld.
v. d. L.

TERUG TOT DEN GODSDIENST, door Henry C. Li nk. Amsterdam,
Van Holkema & Warendorf N.V. 1938.
Een boek, doortrokken van een typisch Amerikaanschen geest ; en
waartegen een groot aantal ernstige bezwaren zijn in te brengen ; en toch :
een boek, dat helpen kan, waar de kerk geen toegang heeft en naar haar stem
niet meer wordt geluisterd.
R. H.
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GERRIT ACHTERBERG

AAN DEN DOOD

Om to vergaan,
dood, maak mij zoet ;
ik ben een Iichaam zonder naam,
neem het, wanneer het moet ;
die mij in u is voorgegaan
bezit mijn bloed.
Dood, maak mij voor de aarde goed,
waarin zij ligt :
geef ons het zelfde soortelijk gewicht,
opdat ik ben geboet,
en met haar stof in evenwicht
bij het opstaan ;
wij waren samen een gedicht,
doe het om deze waan,
doe het met oogen dicht.
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GERRIT ACHTERBERG

DROOM

Vannacht, den droom, liggend onder een tafel,
hurkte een vreemde vrouw bij mijn gezicht.
lk heb mij langzaam aan haar opgericht,
zeggend : zag je voor gindsche doode ramen
ooit nog bewegen ? Zij moest dit beamen.
Toen heb ik uitgeroepen : zij ligt boven,
en ging op weg, een waterscheiding over.
Maar hooge gazen noopten mij to keeren
en ook een schuit ging tergend maar een meter
In dit ontwaken, als uit een vergeten
kan ik u bijna aankijken en -raken
en moet u nochtans onbereikbaar weten.
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GERRIT ACHTERBERG

ACHTER DEN DOOD

Achter den dood verschanst
en in mijn lied verscholen,
o ongedoofde glans,
o doode,
ik ben de namelooze kans
voor uw ontvangst
aan deze zijde van de zoden.
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GERRIT ACHTERBERG

DEZE MORGEN....

In deze morgen, zonder schuld
gevat in het geduld der dooden,
voel ik mij van het vers vervuld,
dat uw geheim geheel onthult ;
gij komt gelijk een bloem naar boven.
Gij hebt mij in uw nacht geduld,
ik had u voor het donker noodig,
nu is het leven overbodig ;
want mijn gedicht
verzadigt zich
aan licht uit uwe hoven.
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GERRIT ACHTERBERG

ONTWAKEN

Des morgens kruipt een beest van vrees
door aderen en ingewanden,
en maakt mij weder tot een ander,
dan die ik slapend ben geweest.
Riep ik vannacht uw verten heesch
om mij te vinden en t' ontvangen ?
lk weet het niet, het woord is anders
dan het in 't donker is geweest :
brandend van den Heiligen Geest
om uwe allerlaatste gangen
nog in te Iijven bij de lange
verhalen die wij zijn geweest.
Mijn vreemde handen gaan vergeefs
den dag aanvangen.
Zoo vindt van 't uitgedoofde feest
de wind de doode bloemen hangen.
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GERRIT ACHTERBERG

GELUK
De wijlen dat zij het verkoos
zich prijs te geven aan het boos
opzet der zinnen,
om te winnen :
een kind,
een wind,
een sterrenhoos,
lag ik bij haar om te beminnen
dit zoete streven, dit vanbinnen
verbonden sluiten tegen een,
die met ons twee tezamen scheen
in den beginne,
maar die wij mochten onderkennen
en stellen in zichzelve zonder
nog deel te hebben aan het wonder,
dan 'n weinig wederzijdsch geween
als wij opstonden
o staan binnen elkanders handen
als kostbaarheden, onomwonden
van schaduwen en zonden,
met oogen, die beseffen konden
wat zij stralend verpandden
aan 't nu ontbloeid kamergeheim
dat met uw zoet aanwezig zijn
de dagen door was ingegroeid
aan meubel, deur en raamkozijn;
en al wat met u was gemoeid
lag uit zijn sluimering ontboeid
aan uwe voet — o soeverein - o schreden uit en tot elkander
in het geluksgebied, waarvan de randen
als water in de wereld stonden,
tot op hun bron gespannen en bezonnen.
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GERRIT ACHTERBERG

WIE 1K NU NOG ZAL WORDEN...

Wie ik nu nog zal worden
is eender, en wanneer
de dood mij op de schouder
tikt : gaat u mee, mijnheer ;
en waar, en wat de koude
wereld maar al te zeer,
binnen haar leege sfeer,
uit mij zal doen verouden.
lk was de geheimhouder
van (even in eigen beheer,
opdat ik des te meer
mijzelve wezen zoude
dien God-gegeven keer,
dat ik in u aanschouwde
mijzelve, zonder meer,
en zonder dat het u berouwde.
Het beeld, dat gij mij bouwde,
is in geen spiegel meer.
Het licht, dat zich ontvouwde,
keert in geen oogen weer.
Ben ik nochtans behouden
uit het gedoofd weleer,
dan lig ik bij u neer
in alle eeuwen gouden.
Wie ik nu nog zal worden
is eender, en wanneer
de dood mij op de schouder
tikt : gaat u mee, mijnheer.
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TH. VAN DER LEEK

DE DICHTER ACHTERBERG
In de ontmoeting met een dichter treft ons steeds in de eerste
plaats de vraag naar de persoonlijkheid, zooals ze zich in verzen
uitspreekt.
Hoe staat hij tegenover medemens en samenleving, natuur en
kosmos ? Wat beleeft hij daarin, wat ervaart hij daarvan ? Hoe
is, tenslotte, zijn houding tegenover den diepsten grond van ons
aller zijn : de levende God ?
Dat wij dit in de Iaatste plaats noemen vindt voorzeker zijn oorzaak niet in het feit, dat wij de voordien genoemde elementen
belangrijker achten. Voor Christenen is de verhouding met God
van allesbeslissende betekenis en buiten deze betrekking kunnen
zij geen ding zien, dat daarvan niet op een of andere wijze, hoe
dan ook, afhankelijk is. Ontkenning, twijfel, vermenselijking van
God is nooit te verkiaren zonder Hem, doch wijst altijd op afweer
tegen Hem.
In het kader dezer vragen willen wij Achterberg naderen.
Achterberg's sterk gesluierde poézie heeft een zeer eigen gestalte.
Zijn verzen vertonen nooit de bliksemsnelle temperamentsontlading van de Marsmanlyriek, die als een weerlicht de levensvisie
van den dichter zichtbaar maakt, maar wanneer we zijn bezonken,
strak-gespannen woordbeeld op ons in laten werken, gaat Iangzaam
het geheim van zijn innerlijk voor ons open, dat ons in vele schat
keringen voor ogen komt.
Gelijk bij vele moderne lyrici heeft zijn kunst voor een groot
deel hemzelf tot onderwerp. Ook wan neer in zijn verzen de omgeving is betrokken, is het hem om die omgeving zelf allerminst
te doen, want het zwaartepunt ligt akin zeer zeker niet. Zijn
vormwil, die van binnen uit tot spreken dwingt, Iegt beslag op
de buitenwereld. De beschrijving, die op deze wijze ontstaat,
openbaart ons, verwijzend naar zijn innerlijk, wat daarin plaatsgrijpt en hoe het daarbinnen gesteld is.
Nemen we in dit verband b.v. „Hulshorst" tot uitgangspunt*).
*) Zie „Werk".
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Hulshorst, 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,
dat ik hoor het weinig waaien
als een oeroude legende
uit uw bosschen : barsche bende
roovers, rans en ruw
uit het witte veluwhart.
De woorden „vergeten", „bittere", „roest", „godverlaten knars"
en de uitdrukking „niemand uitlaat, niemand inlaat" kunnen we
als evenzovele verwijzingen beschouwen naar de grondstemming,
waaruit dit vers is opgeweld. We maken ze natuurlijk niet los uit
het geheel, maar in dat geheel vallen ze op als dragers van de kern.
We willen ze „kern" woorden noemen.
We komen dan tot het besef, dat Achterberg lijdt aan zichzelf
en op grond daarvan aan de samenleving.
In de regel „o minuten, dat ik hoor het weinig waaien uit uw
bosschen" onderstreept het sterk verlangen naar een rust, die
als niet bestaand, ja onbestaanbaar wordt gevoeld, als een „oeroude legende", nog duidelijker het gemis en de leegheid van het
ogenbl i k.
In het voigende heeft Achterberg getracht, een romantiese wending
aan de zaak te geven, hetgeen ailicht den schijn kon wekken,
dat het hier om een werkelijke omschrijving van Hulshorst en
omgeving te doen was. Waarschijnlijk is dit echter een poging
tot dichterlijke motief-verschuiving, een eigenaardige vorm van
zich niet bloot willen geven, die beslist niet door den vormwil
werd voorgeschreven. Het is dan ook opmerkelijk, hoe moeilijk
dit in het vorige wil passen. Het valt merkbaar uit den toon en
is ook op zichzelf genomen niet sterk. „Roovers, rans en ruw"
b.v. is een combinatie, die wellicht uit onbedachtzaam grijpen
naar stafrijm is ontstaan, doch waarvan het „rans" niet voldoet
aan de eisen van een karakteristiek voor „roover". Merkwaardig
echter, dat de slotwoorden „uit het witte veluwhart" toch weer
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de eigenlijke kern raken. „Het witte veluwhart", de zandverstuiving, het dorre, onvruchtbare land, daarin kan men weer de
mens Achterberg herkennen. De verbinding is evenwel verbroken, het tussenliggende gedeelte maakt kortsluiting en zo
verliest dit laatste woord zijn overtuigende kracht, omdat het er
zoo'n beetje los bij komt te hangen. Dat valt des te meer te bejammeren waar het overige zo uitnemend sterk is.
In Achterberg's werk zijn in hoofdzaak vier schakeringen aan te
treffen van eenzelfde bewegend beginsel, dat de persoon van den
dichter en zijn levenshouding tot onderwerp heeft.
Er zijn n.I. in de eerste plaats verzen, waarin het „ik" centraal
blijft, onverschillig of hierover op directe dan wet op indirecte
wijze gesproken wordt.
Vervolgens treffen we er aan, waarin dit „ik" zich gesteld weet
tegenover een „niet-ik", tegenover medemens en cultuur, waarbij
meestal dit „niet-ik" als ongewenst wordt ondervonden. De
dichter zou het eigenlijk willen overwinnen, maar waar dat niet
gelukt, wordt het terzijde gesteld of tot een deel van het „ik"
gemaakt.
In de derde plaats is er sprake van een „wij"-verhouding, waarbij
nu eens een vreugdevol samengaan in liefde, dan weer gemeenschappelijke verlorenheid wordt gezien. Het doorleven van
afscheid, gescheiden zijn, hereniging, schuld en verzoening treedt
hierbij voornamelijk op den voorgrond.
Tenslotte bemerken we, dat er in enkele verzen een ontmoeting
plaatsvindt met „de ander", d.i. met God.
De genoemde schakeringen zijn niet scherp, de grenzen niet met
passer en lineaal te trekken. Men kan de verzen dan ook moeilijk
in een kastje-met-etiket onderbrengen, maar de momenten,
waarop binnen het kader van het gehele gedicht den nadruk valt,
zijn wel met enige zekerheid vast te stellen.
We blijven er ons echter rekenschap van geven, dat een dergelijke
verdeling altijd iets kunstmatigs houdt. Daarom willen we er
zoveel mogelijk voor waken, dat de methode niet tot een soort
Procustusbed wordt, waarin het vers met alle geweld moet passen.
Het levend vers Iaat een dergelijke behandeling niet toe.
In 1931 verscheen „Afvaart".
Aan de inleiding, waarmee R. Houwink dezen bundel voorzag,
ontlenen wij, als startpunt van bespreking het volgende : „In dit
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dichten spreekt, voor de laatste maal wellicht, de menschelijke
natuur zich in haar primitieven staat uit. God, daemon en eros
liggen er nog onder dezelfde moederlijke mantel toegedekt".
Ten alien tijde, van de sophisten tot op Multatuli, van Ovidius
tot op Byron zijn er mode-philosofen en mode-dichters geweest,
maar Achterberg, wiens door leed en schuld gescherpt weten
uitbioedt in verzen van soms huiveringwekkende kracht („Het
gericht", „Het schuldige lied"), geeft zich, ook in dezen eersten
bundel, onomwonden, zoals hij is. Als een gevangene in een huis,
dat door een vuur zonder lucht smeulend verteert, kan hij, half
verstikt en hijgend naar adem, slechts ontkomen door de vluchtdeur van zijn kunst.
Bij hem is er gelukkig geen sprake van de intellectuêle gevoelsnaaperij, waartoe sommige „modernen" uit dichterlijke bloedarmoede hun toevlucht moeten nemen, hetgeen aan hun werk
dat benauwend kenmerk van onechtheid geeft. Hij verveelt ons
evenmin met een cyniese pose, die met toneelmatige bitterheid
en verachting een culturele onrust wil suggereren, die in de grond
van de zaak te herleiden is tot een zeer onheldhaftige angst voor
het eigen maatschappelijke en geestelijke hachje. Wij menen
met deze modernen vooral Jan Greshof en zijn satellieten, bij wie
alle gezond gevoel, ook van betamelijkheid inzake zelfwaardering,
sinds tang geheel verdwenen schijnt.
De verzen in dezen bundel hebben, zoals ook Houwink elders in
de inleiding terecht opmerkt*), geen culturele bijbedoeling. Ze
zijn zelfs in geen enkel opzicht met bijbedoelingen geschreven.
Ook wordt, op een enkele uitzondering na, door de vorm het
naderen tot de kern eerder bemoeilijkt dan vergemakkelijkt.
Toch menen wij hierin de elementen, die de inleider aanduidt
in de trits : god-daemon-eros, te kunnen onderscheiden.
Men begrijpe goed, wij scheiden met, wij ci nderscheiden. Van
de vier schakeringen, die wij noemden, vinden we er in de
verschillende verzen ten- minste twee terug, n.l. „ik"-centraal
en „wirverhouding.
Reeds dadelijk bemerken we, in het allereerste vers, dat zonder
opschrift als een opdracht aan het begin staat, met welk een natuurverbonden mens we hier te doen hebben.
*) R. H. wilde het werk niet onaangediend de wereld inzenden, omdat „het hier
een jonge dichter geldt, wiens talent zoo hecht verweven is met de primitieve gevoels- en aanschouwingssfeer, dat alleen reeds daarom zijn dichten buiten elke
vergelijking met het gros onzer stevig cultureel gefundeerde dichtkunst vast".
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Aan het roer dien avond stond het hart
en scheepte maan en bosschen in zich in
en zeilend over spiegeling
van al wat het geleden had
voer het met wind en schemering
om boeg en tuig voorbij de laatste stad.
In klare, eenvoudige maar sterk-levende woorden geeft hij Kier
blijk van een gesteidheid, die het natuurbeeld niet om zichzelf
zoekt en waardeert, doch het zingend wil gebruiken tot vaartuig
van zijn ziel, die „zeilend over spiegeling van al wat het geleden
had" de ervaring van jaren naar buiten zal voeren.
Hij gaat voorbij de laatste veilig omsioten stevigheden (misschien
wel burgerlijke en culturele) om zich te laten drijven naar de
ongewisse verten van het gemoed, dat bij beurten jubelen wil en
klagen.
We zien dan verder, hoe langzaam aan de verschillende zijden van
zijn persoonlijkheid te voorschijn komen.
In „Vrouw" zien we hem bezeten van hartstocht.
lk beproefde u op bloed en nacht
maar in uw oog dreef de dubbele pracht
van goud en donker
de sterren zonken
(le strophe).
tot in uw hart.
Hoe proeft hij de glued in die ogen I Ze doen ons den ken aan een
Zigeunerin, dansend en lokkend, wild in haar begeren, die de
vlam van zijn zinnen grommend doet branden.
Voor de verrukking der liefde weet hij in „Licht" dit fijngesponnen,
tedere woord te vinden :
Gij stond met een hoog hopen
tegen mij aan.
lk was het zelf, die stond
tegen uw hopen aan.
O dat in deze zuivere waan
zoo groote eerlijkheid beleefde
het bloed ......
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Maar als de wig van het noodlot de twelingstam heeft gespleten en
uiteengeworpen werd, wat een was, staart hij in de schemering
van zijn smart en roept de regen tot getuige van dit afscheid.
De regen deelt het donker hart
zijn weenen mede en beiden weenen
om evenveel in eenzelfde meenen
van zuivere smart.
Want toen zij in den regen heenging,
was het de regen, die haar omhing
en haar omhulde, een eeuwig ding :
dat, wat ik weet, weet ook de regen.
(„Regen").
Doch niet alleen de regen houdt hem als door onzichtbare schakels
met de vrouw verbonden, telkens zoekt hij troost in de geduldig
luisterende natuur, die hem schijnt te willen antwoorden in bladgeruis en windgesuizel :
En de hiaren brengen bij tusschenpoozen
haar heugenis over mijn hoofd.
0 ademen, waarin ik heb geloofd,
o verhalen, die wij zelve waren
eens in die wereld, die is uitgedoofd
in de wind, die over me komt viagen,
waar ik hier Hg en mijn oogen sluit,
en een boom zie waaien, over een leege
plek der aarde, die overblijft.
(„Liggende onder een boom").
Maar waarom toch deze scheiding, die beiden levend dood doet
zijn ? Uit welke omstandigheden is ze geboren ? Wat dwong tot
dezen gang van zaken, die zich met de onvermijdelijkheid van een
natuurwet scheen te moeten voltrekken ? Ook dat blijft niet
verborgen : omdat hij zich vergreep aan wat hem niet toekwam,
daarom werden zij uiteengerukt, al verbieden kuisheid en schroom
om meer van dit bitter geheim te onthullen, dan de dichter het
zelf doet. Hij weet zich schuldig en aangrijpend in kortheid is
de angst, om wat hij misdeed, uitgezegd in „Het schuldige lied".
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Nu heen te gaan met een lied in mijn mond
nu een klok voor eeuwig bonst in uw keel ;
nu gij geschonden zijt en gewond
en ik bleef heel
maar niet dan door uw zuivere wond.
Sterker nog roept in „Het gericht", waarvan elke strophe zo
angstig-dichtbij de dodelijke beklemming van een verontrust geweten op de hele omgeving ziet rusten, dat de spanning bijna te
sterk wordt, zijn gemarteld gemoed om vergeving :
De kiok regeert de kamer,
monotone wetten
murmelen in den avond,
niemand kan zijn regelen verzetten,
niemand wordt hier doorgelaten.
Vandaag ben ik beschuldigd,
vanavond lig ik voor 't gericht.
Stilte in de zalen,
alleen het ademhalen
van de kast, een moeder die mij ziet.
Wind en regen buiten
pleiten en verdedigen
Wind en regen buiten
pleiten en omsluiten
den rechter met hun redenen,
Rinkelend verschrikken
minuten, minuten ;
uren hijgen voort
en vier muren klagen
om een enkel woord
van vergeven voor den morgen,
om een antwoord van vergeven,
om een antwoord voor den morgen.
Maar deze schreeuw om bevrijding, dit niet meer te dragen hun110

keren naar enig teken van verzoening, al is het slechts een simpel
woordje, het wordt verstaanbaar uit de bekentenissen van wat
ook hij moet zien als misdaad en afschuwelijk verraad, wanneer
hij zegt :
Gij bidt u in den hof voor mij ten bloed.
Een haan driemalen kraaide, hoog en heesch.
lk kom u als een Petrus tegemoet.
Strophen (III).
Nog schrijnender klinkt in „Moordballade" de weedom der
verwoesting door, die hij aanrichtte met eigen hand en de paniese
donkerheid, die er op volgen moest, is van een grafzwarte verschrikkelijkheid :
o gij die ik had omgebracht
lk bond den wind om uwen hals
in verre sterrennacht, ik brak
uw dansen of tot op den grond,
uw lachen vond
den dood in mijnen lach.
De huizen werden blokken nacht
De hemel was een zwarte doek
over de rouwhuizen heengebracht
en in mijn mond
de regen regende lang en zwart.
Dat brute en wrede van het afbreken tot op den grond, die daemon,
die doden kan met een lach op 't gelaat, waar komt het vandaan 7
Achterberg verheimelijkt het niet, in „Het vuur" spreekt hij van
een duistere, onweerstaanbare en vreselijke haat :
lk leef bij dezen als het vuur :
Gij zijt het blindelingsche doel
waartoe de vlam zich kromt en hoe
al wat ze raakt verzengt
tot grijzen haat, geen wil weerhoudt
den wil die recht
tot u ingaat.
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Het is een somber raadsel, die haat en die drift tot vernietigen
in het binnenste van dezen mens, die toch zo geweldig liefheeft
en telkens weer de horizonnen van zijn herinnering afzoekt om
te heroveren, wat verdween.
De doode regen heeft de plaatsen aangetast
waar ik u heb betast met handen die nog beven
mos en gras, achteloos achtergebleven
zijn verstard met de plek struikgewas.
Dezelfde wil heeft mijn hart verhard,
dat nog slaat op plaatsen, door geen woord omschreven
en deze doode regen heeft het aangetast
waar gij het hebt betast met handen, die nog leven.
(„Herinnering").
Tweemaal gaat het gebaar der tastende handen heen en weer en
de regen is hier niet het eeuwig ding, dat verbindt, maar de vernieler, die alle sporen uit wil wissen. Toch slaagt hij er soms in,
het verleden zo levendig terug te roepen, dat het hem werkelijkheld wordt en rust geven kan
Al deze zachtheid in mijn avondbed
sterft en herleeft — een golf aan iederen muur
maar vindt geen uitweg meer en het besef
legt zich sereen en bijna schoon terneer.
Dan groeit uit dit onvatbaar overleg
en komt zoo naderbij van u het laatste
dat ik me in geen jaren behoef te haasten
omdat het hier is, ieder uur,
maar slaapt onder mijn slapen, dat vergeefs
zich ophoopt aan de wanden van de ruimte,
totdat het weerkeert in een droom zoo verruimend
als was er niets onmogelijk dat uur.
(„Slaap").
In „Tegenwoordigheid" stijgt dit tot welhaast onaardse hoogte. Er
Iigt tevens een rudiment van opstandingsgedachte in verscholen
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Soms zijt ge in mij teruggekeerd
oorspronkelijk en ongebeurd
en het bloed wankelt in zijn voegen ;
o donk're blijdschap van die verre groeve
waarin ge dan niet ligt ;
de aarde blinkend wit
en onze lichamen zonder vroeger
wandelend in dit.
Hoe sterk spreekt hier de wil, het verleden ongedaan te maken,
de hunkering om tot een toestand van onschuld te gerakenzonder
dat herinneringen aan wat gebeurde als zwarte schaduwen tussen
hen in staan. Hoe eigenaardig doet dat aan tegenover een gestorvene. Maar ook, hoe wijd ziet hij hier reeds de dingen, gelijk
in „Herboren". Daar, tijdloos, met open ogen liggend in het
heelal, natuur in natuur, droomt hij zijn kosmiese dromen van
in aarde en bloed weerkaatste eeuwigheid en vreest den dood niet.
lk ben geheel teruggekeerd.
Mijn Iijf is nergens bezig.
lk ben een open morgen.
Zoo lig ik bij het klokgetik
koel in 't heelal.
Zooals een leven, pasgeboren,
uitligt. Alleen het uur
deelt bloed en adem mede aan het staren
naar oogen, die nog sterren waren
in een vorig uur.
Maar ook gaat hij, eenzaam en leeg, door lente en zomer hangs
bloem en boom en vogel, verstoken van het levensgeheim, waarin
hij niet kan weerkeren, onrustig en wankelend („Onrust"), of
acht zijn hart gelijk aan een winternacht („Sneeuw") en ziet zichzeif in „Eenzaamheid" als een „in zichzelf versomberd teeken" :
0 ruiten mijner eenzaamheid
waarlangs de avondstroomen nemen
hun beddingen, water en licht
vermengen zich voor mijn gezicht
geruischhoos tot een glanzenvollen schemer ;
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alles in alles vloeit terneder,
ik nog alleen blijf opgericht :
een in zichzelf versomberd teeken.
Toch blijft in een taai en onverdroten wachten op de geliefde de
hoop op haar terugkeer levendig en bij elke nieuwe ontmoeting
of zelfs bij het gespannen denken daaraan wordt de wereld nieuw
en blinkend van vreugde :
De wereld is vergaan
haar naam spelde een nieuw getal,
het licht viel van de sterren of :
verdwaald.
Eenzaam lag de goede grond te weenen
om zooveel wederkeer
van liefde en haar weelde
sloeg in lentebloemen neer.
En de vogelen vervolgden
het lied dat lang geleden was gestaakt
zoo ongemerkt, dat wij vergaten
hoe het tot zwijgen was geraakt.
(„Herschepping").
Uit deze dwarsdoorsnede, waarbij de schakeringen niet meer
zijn dan een kwestie van accent, want alles zit in alle verzen, is
toch reeds de persoonlijkheid van den dichter duidelijker geworden.
Het eroties, het daemonies en het religieus element liggen er
inderdaad dooreengestrengeld. De vrouw en de natuur, die voor
hem tevens het grote medium is, worden vereeuwigd, zodat het
religieuze hier rechtstreeks voortkomt uit het zinnelijke. Dat is
een verschijnsel, dat niet alleen bij hem te constateren valt. Zowel
de diepere natuurbeleving als de zgn. kosmiese ervaring zijn steeds
te verklaren uit een verwijding van het vitale en erotiese veld,
dat krachtens z'n oorspronkelijken aard in hoge mate aan stof,
plaats en ogenblik gebonden is. Het kan echter, als deel van het
„ik" in verbinding tredend met het „ik" bewustzijn, d.i. met het
geestelijk dieptepunt van den mens, kracht uitstralen op andere
gebieden. We hebben dan te doen met een soort van aardse
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mystiek, die nooit anders is dan een eigenaardige, verder dan
gewoonlijk reikende zelfbeleving.
Deze verzen blijven geheel „bloed en bodem", om eens een
politieke term voor de dichtkunst te gebruiken, de lateren zullen
ons een andere gestalte tonen.
Zijn verspreide verzen, die in tijdschrift en bloemlezing werden
gepubliceerd, kunnen, met alle voorbehoud, dat we te dien opzichte reeds maakten, gemakkelijker naar hun aard worden onderscheiden dan die in „Afvaart".
Beginnen we met voorbeelden van de eerste groep, dan behoeven
we, wat „Hulshorst" betreft, slechts te herhalen, dat hier klaarblijkelijk de toestand wordt blootgelegd van een „ik", dat met zichzelf geen raad weet en dat het zelfbewustzijn ervaart als doelloosheid, onrust en pijn.
In „Over een leven ...... "*) besluit de dichter, in het !even staande
zonder zich te kunnen verweren, „weerstandloos", desondanks
tot een blijven („houd ik mijn leden opgericht"). Dat blijven houdt
echter tevens een vrijwillige versterving in („het graf Iigt dicht,
waarin ik mij den dood verkoos"). Hij kan en wil niet meedoen
met het gewone bestaan, zijn aandacht mag daardoor niet worden
afgeleid, omdat hij, als zijn dichterschap zich doet Belden, op
zijn post moet zijn, wiji hij zich al teen dadraan geheel overgeeft.
omdat, wanneer de viam zich richt
ik hier moet zijn en ademloos
moet ondergaan de sterrenhoos
neerslaand in mij tot een gedicht.
Dit doet ons onwillekeurig denken aan de uitroep van Marsman
„mij worde dracht van firmamenten zeer verzacht" en tevens
aan de daverende holderdebolder-poezij van Den Doolaard, die
met de melkweg jongleert of het zo niets is (in „Titanen" b.v.).
Dat zijn ware Popeye-prestaties en we maken deze opmerking
dan ook uit het oogpunt van vergelijking, omdat hier een merkbaar onderscheid is te bespeuren tussen de overmoed der in
superlatieven levende vitalisten, die zichzelf tot de heelalscheppende goden schijnen te rekenen en de duidelijke deemoed
van Achterberg. Deze erkent onomwonden, dat hij met zichzelf
*) Zie Opwaartsche Wegen Juli/Augustus 1937.
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als mens niet veel raad weet en niet tegen het leven is opgewassen.
Maar juist om die reden, dood voor de rest, vertrouwt hij zich toe
aan zijn dichterschap. Dat dichterschap houdt hem staande, het
is zijn middel van verweer, een positieve factor, waaraan hij zich
vast kan klemmen.
Hij gaat er niet prat op, als Marsman, firmamenten in zich rond
to dragen, hij moet het ondergaan. Hij trekt er niet brutaalweg op
los als den Doolaard, die een partijtje voetbal speelt met de sterren
en ze door de levensgoalpalen heenknikkert met een gezicht
van „Hoe lap ik 'm dat ? I", maar weet, dat hij moet wachten,
tot het in hem neerslaat. Deze bescheidenheid, doet weldadiger
aan dan extatiese kreten van H.H. hemeldictatoren, wier krijgsgeschreeuw trouwens merkwaardigerwijze al danig is verzwakt en
op den duur, wie weet hoe spoedig, nog wel eens armzalig hulpgeroep zou kunnen worden. Achterberg, die niet hoog van de
toren blaast, maar zich eenvoudigweg geeft, zoals hij is, kan rustig
verder spreken en zijn overtuigingskracht wordt er zeker niet
minder door.
Toch wagen wij, doch haast met tegenzin, de vraag, of zich achter
deze bescheidenheid niet nog een allerlaatste, verholen zelfhandhaving verschuilt en dan een zelfhandhaving niet tegenover
den medemens, maar tegenover God.
Het is een vraag, die wij met natuurlijke, aesthetiese of rationele
maatstaven niet kunnen beantwoorden, doch die vanuit een gans
ander gezichtsveld moet worden benaderd. Ze blijve voorlopig
open.
In „Morgenmist"*) wordt in den aanhef de centrale plaats, die
het dichterschap bij Achterberg inneemt, opnieuw beleden. Dat
dichterschap en alles, wat daarin ligt opgesloten : levenshouding,
levenshouvast, levensdoel, wat nergens anders meer kon leven,
is hier nog, hem geheel beheersend, aanwezig. Ongetwijfeld heeft
het zich met liefde en wereld bezig gehouden, het is daaruit ook
wel gevoed, maar het heeft zich van de onbegrijpelijke, voor een
diep en zuiver gevoel smartbrengende kronkelwegen der liefdehartstochten afgewend, zich uit de verbijsterende verwarringen
der wereld teruggetrokken en zich daarboven gesteld. Het is nu
„liefde en wereld ontheven en enkel met zichzelven bezig" :
*) Zie „Werk".
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Hier is het nog aanwezig
Wat nergens meer kon (even
Liefde en wereld ontheven
en enkel met zichze(ven bezig.
Maar zo, in zichzelven rustend, zichzelf tot bron, is het „doodstifle morgenmist", roerloze, ademloze rust en ook alleen zó is
het in staat lets te onthullen van het persoonlijk bestaan in tijd
en ruimte. Wat onthult het ? Dit : dat (even en dood machten zijn,
zekerheden, die ons, als niet komende uit onszelf, geopenbaard
moeten worden, waardoor wij gevOnden moeten worden om ze
voor ons bewustzijn rustig te kunnen verdragen.
Maar men behoeft toch geen dichter te zijn om tot deze overtuiging
te komen ? Dat is toch de natuurlijkste zaak van de wereld ? Wij
hebben toch alien uit dagelijkse ervaring het aangeboren besef,
dat wij niet uit vrijen wil in dit (even zijn gekomen en dat ons
einde onafwendbaar is ?
Zeker, dat besef, dat aangeboren besef bezitten wij, maar in ons
dagbewustzijn zullen wij dat nooit volledig willen erkennen. Het
dagbewustzijn, ingesteld op de samenleving, op het bestaan van
ogenblik tot ogenblik, komt er nooit toe, de oorsprong van eigen
zijn te gedenken, maar is rusteloos bezig, dat bestaan te veranderen.
Het wil ook niets van het onvermijdelijk einde : de dood, weten.
Het is juist als dagbewustzijn een groot verzet daartegen. Wel
houden wij met ons verstand, ons gezonde verstand, rekening met
den dood — want hoe zouden wij de ervaring kunnen lochenen ?
— en nemen onze maatregelen, maar dit verstand is niet de gehele
mens en het houdt er zich bovendien niet meer en niet !anger mee
op, dan practies noodzakelijk is. Ook kan de dood voor ons gevoel
tot werkelijkheid worden — dat is eveneens ervaring — doch
dan is het angst en afkeer, als wij aan onszelf denken, medelijden
of leedvermaak, wanneer het een ander betreft. Doch ook dit
gevoel is niet de gehele mens. Het dagbewustzijn, dat opgaat
in vatbaarheid voor allerhande aandoeningen en in werkingen van
het verstand, kan leven en dood nooit cid& en door ervaren als
bovenpersoonlijke machten. Het vermag deze evenmin als rustgevende zekerheden te zien. Hiertoe is wijsgerige bezinning nodig
of een bepaalde vorm van dichterschap. Zo is het ook hier. Eerst
vanuit het in zichzelf verzonken dichterschap, dat „wereldontheven" het dagbewustzijn terzijde stelt, kunnen zij wezenlijk
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worden erkend en aanvaard. Hoe is dat mogelijk ? Wel, leven en
dood omsluiten en dragen het menselijk bestaan, het dichterschap
omsluit en draagt Achterberg. Leven en dood onttrekken zich
in dat bepaalde opzicht, dat wij omschreven hebben, aan het dagbewustzijn en Achterberg's dichterschap heeft er zich aan onttrokken. Zo is er hier sprake van een dubbele wezensverwantschap.
Een wezensverwantschap, die dan tenslotte aan het dichterschap
het geheim openbaart en door dat medium aan den mens, die nu,
zonder verzet en zonder angst, zeggen kan :
Doodstille morgenmist, ik ben
gelukkig en gelaten en
gevonden door de zekerheden
die eens het lichaam dansen deden
die straks het lichaam nederleggen
tusschen de groene kerkhofheggen
van dit dorp.
Het behoeft wel ternauwernood gezegd te worden, dat de uiterlijke
omstandigheden, een morgenwandeling door het dorp, hier evenals
in „Hulshorst" dadelijk verwijzen naar de kern. Wat Achterberg
ons hier meedeelt is ongetwijfeld de neerslag van een hem eigen
aanleg tot wijsgerig-dichterlijke beleving. Deze is weliswaar niet
altijd even krachtig werkzaam, maar blijft toch op den bodem van
zijn ziel aanwezig om bij ogenblikken van bezinning helder aan
den dag te treden. Zo is er een voor ons den ken wel fijn, maar
in werkelijkheid volstrekt onderscheid tussen de ervaringen van
het dagbewustzijn en die van het dichterschap. De eerste is de
dadelijk voor de hand liggende tijd-ruimte ervaring, de tweede
ziet verder en ziet meer, ze ontdekt het bovenpersoonlijke in
deze grootheden. De gelukkige gelatenheid echter, die zulk een
bezinning met zich meebrengt, is Been duurzame toestand en kan
het ook niet zijn, omdat het gewone !even hem pijn doet, lets,
wat we reeds in ,„Hulshorst" hebben geconstateerd en eveneens
in andere verzen duidelijk zullen aantreffen.
Waren „Hulshorst" en „Morgenmist" nog te rekenen tot de
betrekkelijk heldere verzen, waarbij beelden aan den omtrek
opdoemen en een ogenblik in een sterk licht komen te staan, in
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„Bloed"*) hebben we geen visueel houvast, a p es is in dichterspraak omgezette innerlijke ervaring, die geen omgeving gebruikt
om tot beeldraam te dienen. Met opzet vermijden we hier dan
ook het woord „beeld"spraak, want wel kunnen de woorden
„bloed”, „drinkplaats", „engelen" en „hinden", die hier trouwens
kernwoorden zijn, beelden oproepen, maar deze vertonen nOch
logiese samenhang, nOch zinrijke volgorde. Ze zouden eer passen
in een verwrongen koortsdroom. Doch naar logiese beeldsamenhang moeten we hier niet zoeken, wel naar het verband, dat er
bestaat tussen de innerlijke ervaringen, die door de eerste regel
worden gesymboliseerd. Deze ervaringen vormen ,de een uit de
ander voortkomend, een aaneengesloten geheel, waaruit zich de
verdere gedachten van het vers kunnen ontwikkelen. Ze kunnen
slechts door indirecte omschrijving worden benaderd.
Bloed, drinkplaats van engelen en hinden
's Morgens is geen spoor van hen te vinden
Dan enkel deze nagebleven woorden :
dat ik vannacht toch duideliik zingen hoorde
Om welke blijdschap is niet meer te weten :
onder het vuilnis van den dag vergeten.
Het woord „bloed" wordt vaak gebruikt ter aanduiding van de
som onzer levenskrachten, de bron onzer levensgedachten en der
werkingen van ons temperament. Deze gedachte moeten we hier
in het oog houden. Maken we niet alien van tijd tot tijd mee,
dat we door ons temperament, ons „bloed", in beweging gehouden,
des nachts den slaap niet kunnen vatten ? We wentelen ons om
en om, voelen ons koortsig verhit en onze gedachten zijn onnatuurlijk helder. Hun bewegingssnelheid neemt toe, het omloopveld wordt groter. Vaak kunnen ze, geladen met al de spanning
van het temperament, waaruit ze worden gevoed (de „drinkplaats") omgezet worden tot een reinheid, die ons boven de aarde
verheft, ons van de doem van het kwaad een ogenblik schijnt te
verlossen, ons de zuiverheid van „engelen" wit verlenen. Anderzijds springen ze onrustig van de hak op de tak. Zonder merkbare
aanleiding vlucht telkens het ene onderwerp weg en duikt er weer
een ander op, wie weet van waar, zoals snelle „hinden" schuw en
*) Zie „Opwaartsche Wegen" Maart 1938.
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schichtig bij het minste gerucht bliksemsnel wegflitsen, om kort
daarop ergens anders weer plotseling te voorschijn te komen.
Zulk een vervoering kan ons diepe blijdschap brengen en in het
wisselend gedachtenspringen kunnen inzichten vrij komen, die
veel verborgenheden onthullen en ons met veel kunnen verzoenen.
Vallen we daarna eindelijk in slaap, dan zijn we helaas al te vaak
's morgens alles vergeten, we herinneren ons nog al teen maar
dit ene . dat we op blijde hoogten verkeerd hebben en dat dit
jets zeer bijzonders is geweest. Doch in ons dagbewustzijn overvalt
ons weer de boosheid, ingewikkeldheid en gemeenheid van alles.
De herinnering aan de ondervonden blijdschap wordt onherroepelijk bedorven door de wrevel van het bestaan, dat ons dwingt
tot vergeten.
In dit vers hebben we niet zozeer te doen met de weergave van de
grondstemming van het „ik" als wel met de omschrijving van
het verloop ener lyriese zielsbeweging. Achterberg geeft hier een
sterk bewijs van zijn dichterlijk vermogen en richt aan het eind
een verwijt tot de samenleving, die voor het verdwijnen der
blijdschap aansprakelijk wordt gesteld.
om welke blijdschap is niet meer te weten
onder het vuilnis van den dag vergeten.
Toch is het vrij zeker, dat de aanhef van dit vers dubbele betekenis
heeft, dat de inhoud der verdwenen blijdschap de vrouw is geweest,
die hem lief heeft, die hem als een engel en dartel als een hinde
is verschenen om zich te verkwikken aan zijn levende nabijheid,
aan zijn „bloed" en die hij misschien heeft horen zingen. De mensenziel is zo samengesteld, dat het ene zowel als het andere gelijktijdig naar buiten kan komen onder dezelfde vorm.
Het vers behoort ongetwijfeld tot de eerste soort, de dichter
blijft geheel met zichzelf bezig, hoewel aan het eind een element
der tweede schakering te voorschijn komt : het „niet-ik" (de dag,
de samenleving) wordt als ongewenst ondervonden.
Het meest opvallend bij de verzen der eerste groep is wel, dat ze
een sterke innerlijke gespletenheid bij Achterberg doen veronderstellen. Wij hebben gegronde redenen aan te nemen, dat deze
gespletenheid inderdaad bij hem aanwezig is, dat mens en dichter
weliswaar in een persoon zijn vereenigd, doch dat de mens lijdend
voorwerp en de dichter onderwerp is van zichzelf.
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Bij „De Stad"*) is er waarschijnlijk sprake van de tweede schakering, een verhouding „ik-niet ik".
Stad is symbolies voor cultuur. In de grote stad zijn alle cultuurelementen vertegenwoordigd, uit het stadsbeeld, in het stadsleven, kan de sfeer der gehele samenleving worden afgelezen. De
huizen staan elkaar aan te kijken, de cultuur omsluit zichzelf.
De mensen zijn bedorven en zonder houvast, maar dit alles wordt
door een liefdevol gebaar aan het oog onttrokken. De dichter
schijnt de macht, die hem van de samenleving verwijdert (zijn
dichterschap) als een zegenrijke te beschouwen, de dichter beschermt de mens.
De stad staart in de stad
Huizen, beursch en bodemloos
Sneeuwen zorgzaam dicht.
Wat kan hem nu nog de cultuur en haar bederf schelen ? Het
dichterschap is in hem ontwaakt, na een tijd, waarin hij tot niets
in staat was en waarvan hij moest vrezen, dat ze wel altijd zou
moeten duren. Nu is in hem weer de kracht, alle belemmeringen
te overwinnen en in dichterlijke verrukking een troostrijk inzicht
te ontvangen, dat in hemzelf haar middelpunt vindt en dan ook
door hem tegen de buitenwereld moet worden beschermd. Dat
inzicht, die beleving, wijst boven hemzelf uit. Hij blijft bewegingloos tegenover de cultuur en haar stromingen, waarin hij geen
richting kiest, onbewogen voor de eisen der samenleving, die hem
Joel loos toeschijnen en laat het deel zijner persoonlijkheid, dat
daarin nog moet verkeren als een onwezenlijke schim achter.
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 asfalt achter.
II)

Zie „Opwaartsche Wegen".
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Wie bewijst ons echter, dat dit vers niet tot de eerste groep
behoort ? De stad kan symbolies zijn voor het „ik", welks innerlijke toestand beurs en bodemloos is en het dichterschap kan die
toestand aan zijn bewustzijn onttrekken („sneeuwen zorgzaam
dicht"), zodat hem daaraan niets meer gelegen ligt, wijI hij opgaat
in het onvergeetbaar vergezicht, dat het dichterschap hem
troostend toont. Ook zó is het vers van het begin tot het eind te
verstaan en we aarzelen eigenlijk met beslistheid te zeggen, waar
in dit geval de nadruk valt. Hebben we, evenals in de vorige verzen,
hier te maken met de uitwerking van het eigen dichterschap op
de mens Achterberg ? Of met een tijdelijke overwinning op cultuur
en samenleving met behuip van dit dichterschap, dat al het verdere
eenvoudig terzijde stelt, na er een oordeel over de hebben uitgesproken ? Ook „Bloed" bevat immers een veroordeling, hoewel
het geheel op het „ik" betrokken blijft.
Neen, de grens is, we voorspelden het reeds, niet scherp te trekken,
hetgeen trouwens ook wijsgerig genomen voor de „ik-niet ik"
verhouding geldt, zodat we het beste doen, ook in dit vers beide
elementen als veregenwoordigd te veronderstellen.
De aard van het vergezicht vernemen we niet. Het zal wel „doodstifle morgenmist" zijn, een aan tijd en ruimte ontheven, wijduitstromende oneindigheidservaring en een harmoniebesef, zoals
ook Dostojevsky dat gekend heeft in de enkele seconden van
verrukking, voor de epileptiese aanval hem deed neerstorten in
diepe bewusteloosheid.
We kunnen hier niet nalaten, onze bewondering uit te spreken
voor het sterk persoonlijke en onvervalst eigene van Achterberg's
woordkeus, die met geen enkele huidige lyriek te vergelijken is.
Dit vers is daarvan een uitstekend voorbeeld.
In „Grafschrift"*) is het duidelijk, dat de dichter fel stelling neemt
tegenover de medemens, die hem leed heeft veroorzaakt en hem
niet aanvaarden wil.
Laat mij dit oversterven
met dood-gekoelde woorden ;
Zij dachten, als we hem vermoorden
zal hij het zingen moeten derven.
*) Zie „Opwaartsche Wegen" Juli/Augustus 1937.

122

Eens zult ge op de bodem van
mijn graf letters van stof zien staan :
het lied, waartoe mijn leven is vergaan
Maar dat gaat u dan niet meer aan.
Voor begriplozen, die hem dood willen zwijgen, schrijft hij niet.
Ze willen hem het dichten onmogelijk maken, maar hij is er van
overtuigd, dat zijn kunst, waarvoor hij zijn kracht heeft verbruikt
en opgeofferd, hem zal overleven. De begriplozen zullen het ook
dan nog niet erkennen, doch tegen dien tijd raakt het hen ook
niet meer, ze behoeven er zich niet langer mee te bemoeien.
Het is artistiek een zeer goed vers, oorspronkelijk en overtuigend
van zegging (,,oversterven", „dood-gekoelde woorden"), prachtig
van beheerste hoon en gekrenkte trots. Toch is het naar de innerlijke bedoeling niet het belangrijkste in de algemene ontwikkelingsgang van het werk.
Wel behoort het duidelijk tot de tweede schakering.
Uit „Wij moeten slapen"*) (derde schakering) spreekt voor het
eerst een saamhorigheidsgevoel met anderen en wel met diegenen,
die, evenals hij, zich verloren wanen, wier levensbodem even
onbetrouwbaar is als de zijne. Hen roept de dichter op tot vluchten
en vergeten, er is niets meer de moeite waard, zelfs de geheimen
van leven en dood boezemen geen belang meer in.
Wij moeten slapen en ook deze nacht ontwijken
in ons is geen geheim meer over om te vergelijken
hoe nu de maan bloeit over 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.
Het sterkste lied, dat van een „wir-verhouding spreekt is
„Bloemen""). Het is een lied van zeldzame bevrijding, glanzend
als perelmoer, puur als een met pinksterbloemen besterde lenteweide, wijd als een zomerlandschap in voile zon, horizonnen
openend en sluitend en zingend van een vreugdevol samengaan,
dat geen geheimen meer kent.
*) Zie „Opwaartsche Wegen" Juli/Augustus 1937.
) Zie „Opwaartsche Wegen" Maart 1938.
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Bloemen, waarin wij bloeien zonder bodem
zijn onze leden in elkaar gevouwen
en ons gelaat is niet meer te benoemen
Wij worden koning in elkanders bloed.
Gronden, in schemering gehouden,
met wind en eenzaamheid gevoed,
vlijen zich open, horizonnen
wijken en worden afgesponnen,
er is geen landschap meer behoed
voor deze eenige getrouwe,
die overal zijn intocht doet.
Dit is een zeer positief getuigenis van de bevrijdende kracht der
fiefde, gegeven in een verrukkelijke omschrijving vol gloed en
diepte, die gelukkig even sterk is als de tegentoon van verlorenheid
elders*).
Wij zijn thans gekomen aan de bespreking van dat element in
zijn werk, dat wij wilden zien als een ontmoeting met God.
Het is zeer zeldzaam, slechts in drie van de vele, vele verzen, die
wij onder ogen kregen, kunnen wij het aantreffen ; in twee daarvan
verborgen en in verwijderd verband.
Het duidelijkst van deze twee is „De gek en de spiegel"*). De
dichter begint zichzelf met zichzelf waar te nemen. D.w.z. hij
neemt zichzelf tot maatstaf en met deze maatstaf als uitgangspunt
onderzoekt hij zichzelf. Met welk doel ? Om tot klaarheid te komen
over een misschien aanwezige vroomheid. Wij mogen dat zeker
ook noemen een zoeken naar al dan niet aanwezig geloof. De
einduitslag is echter negatief : hij vindt het niet.
lk 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.
Kernwoord van allergrootste betekenis is hier het „quasi-vrome",
waarvan vooral weer het „vrome" deze hele strophe draagt.
"I Zie „Opwaartsche Wegen" Juni 1937.
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Want er staat niet b.v. „het quasi-ernstige", neen „vrOme". Dat
kan echter alleen bij iemand opkomen, die, hoe dan ook, met
vroomheid, d.i. met het geloof, is bezig geweest. Doch wij gaan
verder : God komt van eeuwigheid tot hem terug, een ervaring,
die nu eens niet uit hemzelf is. In „De stad" is de dichter „straalpunt en wachter", in „Bloemen" e.a. wordt de vrouw deel van
het „ik" in de „wij"-verhouding, doch dit is hij zelf niet.
Wat doet hij nu ? Hij ontwijkt de ontmoeting, wil er liefst niet
meer aan denken, maar trekt zijn geest er van of door een vlucht
in romantiese mijmerij.
Maar nu is dan de derde aangekomen
Hij kwam van eeuwen ver tot dezen terug.
Dit ben ik niet, maar ik begin te droomen
Van een verhaal, dat altijd verder vlucht.
Langs nog groter omweg bemerken we deze afwijzing in „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 wil alleen maar mee
op deze laatste rit.
En zie niet om, hij zit
als die te Nall-) dee.
Hij is voor ons wel dood, zegt Achterberg, maar in werkelijkheid
is hij het toch niet. „Zie, hoe hij slaapt voor twee". Laten we daar
echter liever niet aan denken, kijk alsjeblieft niet om, want „zie,
hij zit als die te NaIn dee". We moeten er verder dan ook geen
woord aan verspillen, preek niet, leuter niet, doe niet dierbaar,
w ij zijn hem kwijt.
En bij zijn graf besteed
Geen woord aan zijnen vree
*) Zie „Opwaartsche Wegen" Februari 1938.
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Hij neemt ons nu voor eeuwig beet
't Is water in de zee.
In de uiterst sobere verwijzingen naar de bijbelverhalen ligt het
weten omtrent Gods Woord besloten. Ook hier heeft een ontmoeting, een confrontatie plaatsgevonden, doch ook ditmaal is
er afwijzing.
Want het evangelie der opstanding wordt aangeroerd op dezelfde
enigszins sarcastiese toon, waarin het gehele vers is gehouden.
God zegt : „Christus is de opstanding der doden". Natuurlijk,
natuurlijk, zegt de dichter, kijk maar naar m i n vriend. Hij Iijkt
wel dood, maar, lieve deugd, hij is zo gezond als een vis : hij snurkt
als een os. Nog sterker, mensen, hij zit waarempel rechtop ! Heb
ik ooit van m'n 'even ! Laten we maar zien, zo gauw mogelijk
van hem of te komen en praat me er verder niet van, ik wil er geen
woord meer over horen !
We geven volmondig toe, dat het vanuit zichzelf schijnbaar overwinnen van den dood in de kosmiese oneindigheidservaring ons van
nature aanlokt en tot een soort geloof kan worden. Maar de beteken is en de kracht van Christus' opstanding, ook voor ons bestaan,
blijft een altijd-durend raadsel, een steeds weerkerende sta-inden-weg, een overal merkbare tegenkracht, die we door verschuiven, verdringen en vergeten trachten te ontlopen of door
openlijk of bedekt „neen"zeggen pogen te overwinnen.
Wie echter „ja" heeft leren zeggen, leert het ganse menselijke
spel, ook het zijne, in al le Ievensvormen doorzien. Hij beseft zeer
werkelijk, zonder een gram stichtelijkheid, bijna nuchter maar
eerlijk bewogen het waarachtig doodsgevaar van den mens zonder
geloof. De overtuiging, dat dit ontbreken voor den ander gemis
aan Ievensbodem betekent (verge)ijk „Wij moeten slapen ...... "),
moet hem tot spreken brengen, tot een rechtuit en onomwonden
spreken, zonder aanzien des persoons, want zwijgen zou een
spelen zijn met ontvangen genade.
Onze vluchthouding is onze eeuwige armoede, wij kunnen alleen
standhouden in het geloof. Dat geldt ons, het geldt ook den dichter.
Wij hopen, dat bij hem een „ja" zal komen, waar tot nu toe „neen"
werd gezegd. Deze hoop is, God weet het, niet ongegrond.
Is er in Achterbergs werk sprake van groei of verandering ?
Wij menen : beide.
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Sedert „Afvaart" is er vooruitgang in vormbeheersing en toenemende klaarheid van gedachten te bespeuren, die beide de
uitdrukkingskracht van zijn verzen ten goede komen. De bouw
blijft over 't algemeen nog onregelmatig, de muzikale elementen :
rythme, cadans, zijn niet sterk ontwikkeld, klankrijm in plaats
van letterrijm komt veelvuldig voor. Maar om woordmuziek is
het hem niet te doen, wel om de draagkracht der woorden. Deze
is groat, het wordt ons al lezende dikwijls te moede, of zwaargeladen schepen, tot aan het gangboord in 't water, langzaam tegen
den stroomdruk in voortvaren op een neveligen morgen zo vol
weemoed en beloften, dat het hart van herinnering gaat zingen.
Wat de kern der dichterlijke beleving betreft, vanuit de oorspronkelijk onbewuste eroties-religieuze natuurgebondenheid en het
kosmies besef heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden
in de ridg ing van bewuster verwerken en verstaan van eigen
karakter en ervaring, waarbij meer en meer van cuiturele en geestelijke bepaaldheid kan warden gesproken.
In hoeverre en op welke wijze zijn kunst echter een vertegenwoordigend karakter draagt is een vraagstuk op zichzelf, dat hier
gelukkig niet behoeft te warden opgelost. Want al is het een voor
de hand liggende waarheid, dat Been sterveling op aarde in het
Iuchtledige leeft, spreekt, denkt of handelt, maar steeds in algemene verbondenheid, toch is het uiterst moeilijk, de aard daarvan
tot op een graad nauwkeurig te bepalen. Bij kunst gelds dit in
dubbele mate. De Iijnen, welke een tenslotte altijd min of meer
geisoleerde, voor zichzelf Ievende dichterpersoonlijkheid verbinden met leven en cultuur van zijn dagen, lopen nooit recht
aan recht toe of ongebroken door. Men zou veel eerder kunnen
zeggen, dat de dichter brandpunt is van een ellips of middelpunt
van een cirkel, waarvan de punten aan den omtrek, hoewel ze niet
met het centrum verbonden zijn, want daartussen bevindt zich
een ledig vlak, toch in een vaste verhouding tot dat centrum
staan. Het ledig vlak, dat de verhouding middelpunt-omtrek
niet opheft, wordt geschapen door het eigenaardige op zichzelfstaande van den kunstenaar, zijn in een bepaald opzicht „van verre
blijven", waardoor oak alles wat naar buiten komt, een gedaanteverwisseling heeft ondergaan en uitsluitend persoonlijk van
accent is geworden. Wat aan den omtrek wordt gehoord, vindt
weerklank in het middelpunt, doch niet als echo keert het terug
maar als eigen, oorspronkelijke stem.
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Waarom zou Achterberg hierop een uitzondering maken ? Hij
is geneigd, zich soms terug te trekken in de onaantastbare hoogten
van zijn dichterschap, zijn natuurbeeld is pantheisties, zijn liefdeslyriek romanties, maar dat zijn al le algemene cultuur-elementen.
De weergave blijft particulier. Doch wan veer het waar mocht
zijn, dat er in de geschokte samenleving een roepen opgaat om
zekerheid, een vragen om God — en er zijn tekenen te over, die
daar op wijzen, positieve en negatieve — dan staat Achterberg
daar midden in. Want zeer nabij komt deze vraag in het felle
vers : „Reiziger „doet" Golgotha").
Het is even geniaal als onregelmatig van bouw en — zuiver technies gesproken — juist het stotende en tegelijk slepende van de
maat — soms bijna in 't geheel geen maat — wijst op de uiterste
spanning, waaruit dit naar boven worstelde.
Ze hebben Hem zonder zich te vragen
of Hij het kon verdragen
Met nagels aan een kruis geslagen.
En toen Hij daar te lijden hing —
en een spijker is een leelijk ding —
zei Hij : Vader, vergeef het hun.
En ik stond in de verte quasi wat te praten
met 'n paar onnoodige, onnoozele soldaten
Ze deden immers tOch, wat zij niet konden laten.
Maar Hij beriep Zich op het allerlaatste :
De armen van Zijn Vader ; — Nog voor Paschen
moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten").
Maar treden we tot de kern, welke mogelijkheden tot vergelijken
doen zich voor, doch tevens : hoe aarzelen wij verder te gaan.
Kent u de vulkaan die van tijd tot tijd, door een taaie modderbrij
heen, met ontzaglijke kracht dampwolken uitstoot ? lets daarvan
is in Achterberg.
Zijt ge mogelijk vertrouwd met de figuur van den speler, die in een
roes alles, alles inzet, er op of er onder ? Een stuk van zijn wezen
huist in Achterberg. Heeft Dostojevsky u misschien de marteling
*) Zie „Opwaartsche Wegen" April 1939.
"I I, verschillende strophen.
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leren verstaan van den ter dood veroordeelde, voor wie elke
helle werkelijkheids-seconde zwaarder weegt dan de som der
jaren ener gelukkig verdroomde jeugd ? Dat mede doorleeft
Achterberg, hij staat oog in oog met de werkelijkheid en huivert
terug voor een afgrond, waarvan hij de sprongwijdte duizelend
vermoedt. Een invlieger in een gebroken machine, rondom hem
de lege stilte van tienduizend meter hoogte, in zijn oren de verdovende suizeling van het bloed en voor hem de angst, de zinsbegocheling van een met krankzinnige sneiheid omhoogslaande
aarde, die hem gaat doden: zó denken wij ons, vooral in dit vers,
den dichter.
Want laat het ons goed beseffen, het gaat hier opnieuw en zo
dadelijk mogelijk om de brandende questie : is er opstanding of
is er geen opstanding ? Hebben we bij het kruis te doen met een
bedrog, zo gemeen en afschuwelijk als ooit in een duivels brein
is opgekomen, met een valsspelerij, zo hartgrondig geraffineerd,
dat eeuwen lang millioenen en millioenen er het slachtoffer van
zijn geweest, gevangen in een massale pschychose ? Of is het een
waarheid zó groot, een kans, zá nieuw en ongehoord, dat we
stil moeten worden van aanbidding ? Wat is het ?
Toen heb ik — 't was op Cyprus — in de krant gelezen :
Jezus van Nazareth, Christus geheeten
Is, na voor drie dagen gekruist te wezen,
zooals onze geachte lezers weten,
niet in zijn graf gevonden ; 't graf was open.
Hardnekkige geruchten loopen,
dat Zijn discipelen de wacht beslopen,
toen deze sliep en zoo het lijk ontvreemdden.
Geéxalteerde vrouwen echter meenden,
dat zij Hem zagen wandelen door de beemden ;
Maria moet gestameld hebben : Heere !
Er zijn ook visschers, die beweren :
Hij heeft met ons gegeten bij de meren.
Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken.
Men late zich geen knollen voor citroen verkoopen.*)
')

Twede gedeelte.
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Wanneer nu — het is goed, dit bij deze strophen op te merken
— sommigen nog mochten zweren bij de schoonheid of anderen
menen hun heil te moeten zoeken in zgn. zakelijkheid, dan stelt
Achterberg ze voor het raadsel : waar is hier de schoonheid of
zakelijkheid ? Gelukkig geen spoor ervan, niets is hier schoon en
't is niet zakelijk ook, daar is het te fel bewogen voor. Want, zodra
Christus in het geding komt, zodra het er om gaat te kiezen voor
of tegen Hem, dan worstelt een mens om leven en al le aesthetica,
elk letterkundig dogma verdwijnt. Als de dood komt, kan bloemenweelde u niet verrukken en biedt een statistiek van sterfte-cijfers
u geen troost, hoewel het eerste zeer schoon, het twede uitermate zakelijk is. Wie waarachtige nood in een sierlijk en soepel
sonnet vermag weer te geven, is geen wachter op aangevochten
grenzen, hoogstens een talentvolle luierik, die zich een roes drinkt
aan zijn eigen woorden. Wie voorts op de plek waar bloedig zweet
werd uitgeperst alleen en uitsluitend een stalen staketsel van
cynisme zou weten op te trekken — we mogen toch veronderstellen, dat de moderne koelheid een norm van cynisme wil
zijn — heeft niet eens de zakelijke grootheid van het gebeuren
gezien. Want de cynicus laat uit lijfsbehoud betekenis en invloed
van een zaak, groter dan hij en sterker, eenvoudig niet in vollen
omvang toe, maar kleineert en spot, om zijn onmacht te maskeren
en eigen ijdelheid te strelen, temidden van een bewonderend :
„Nou, nou, die durft !"
Van lets dergelijks is hier echter geen sprake, al heeft Achterberg,
vooral in het eerste en twede gedeelte, den schijn tegen zich.
Want kijken we dieper door, dan moeten we ons verbazen. We
willen een enigszins gevaarlijk aandoende vergelijking maken.
Hebt ge wel eens gehoord van een vrouw, die onder den invloed
is gekomen van een man, zodat ze naar hem toegetrokken wordt ?
En dat diezelfde vrouw toch haar zelfstandigheid niet prijs wil
geven, maar vecht en vecht tegen zichzelf ? Dat ze dan, als laatste
afweer tegen de onvermijdelijke, algehele overgave, de koelheid en verachtelijkheid, de spottende toon en de krenkende
houding aanneemt, hoe zeer ze daar ook zelf onder lijden moet ?
Welnu, is dit niet de houding van den dichter tegenover Christus ?
Is niet tevens in deze ganse wonderlijke mengeling van elementen
uit de antieke en moderne wereld de houding van menig tegenwoordig cultuurmens weergegeven ? Klinkt hierin niet de laatste
en bittere kreet van den zoekende en zichzelf verzettende, die
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wel degelijk de macht en de grootheid van het Christuswonder
voelt en hijgend worstelt in een greep van liefde ?
Rome — het anker valt. Wij varen thuis.
lk spoed mij naar de thermen, wordt ontluisd
van rein en roes en in mijn eigen huis
bij vrouw en vuur en radio gezeten,
ben ik alras Christus en kruis vergeten.
...... Toen heeft een S. O. S. mijn ziel doorreten.
„Mijn Geest wordt uitgestort op alle vleesch.
Wie niet voor Mij is, is tegen Mij geweest",
seint een Geheime Zender, wit en heesch *).
Want als beslissende mogelijkheid ziet hij tenslotte toch de vraag,
of Degene, Die bestreden wordt, nochtans verschijnen wil.
Weer onder zeil. Over de eenzaamheden
Van oceanen, die mij van U scheiden,
Christus, wil mij verschijnen aan den einder*).
Wat hebben we hieraan verder nog toe te voegen ? Dit spreekt
voor zichzelf en plaatst hem aan het hoofd van alle door het lot
gedreven, vaderlandsloze ballingen, touristen uit wanhoop, die
doodmoe dwalen in de musea van cultuur en godsdienst, voor
wier zwartomrande ogen alles schemert en wier doffe hersenen
niets meer op kunnen nemen. Weifelend tussen gister en morgen,
zichzelf verwerpend en ontvluchtend, zien zij de bliksems van
God's oordeel zwaaien over het heden en roepen zonder ophouden
om een beslissing van Zijn kant. Ja, een b e s I i s s i n g, welke
ook ! Want de onzekerheid verdragen zij niet !anger.
Zo kan de lyriek van Achterberg, wiens nieuwste bundel „Eiland
der ziel" welhaast zal verschijnen, in den tijdstroom blijven staan
om met levend geluid te waarschuwen tegen verstarring van
vormen. Zo kan hij het drooggevallen strand der menselijke
samenleving, vol wrakhout en afval, als een springvloed verrassen
en overvallen met smaragden golven, knisterend van schuim, opkomend uit de verre diepten van de oceaan zijner ziel.
*) Derde gedeelte.
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Uit de oceaan zijner ziel, waar soms een wind van weemoed het
water verheft, soms een storm van vertwijfeling het doet slaan
tegen den hemel, soms een Zephir van liefde rustige rimpelingen
trekt, verkoeling brengend voor den koperharden gloed van
hartstocht, die aan den horizon wolken met bliksem laadt, dampen
van tranen doet optrekken en hamerend als hagel terug doet
vallen in het hart der zee.
Wei kon de kille haat, als een nachtvorst over de velden, veel doen
verwelken, maar de levensstam bleef bloesemen en veel reeds
heeft zich gezet en rijpte tot voile zomervrucht. Nu is het wachten
op de oogst der oogsten : schuld en boete, geloof en opstanding.
Want niet eerder zal dit verscheurde hart waarachtig leven, niet
eerder zal deze gedoemde vrijkomen van doodsgedachten als uit
een klem met stalen tanden, om, misschien kreupel en verminkt,
het koningkrijk binnen to gaan, dan op het ogenblik, waarop
Christus hem, komende van den anderen oever en wonderlijk
wandelende op dit binnenmeer van driften, zal ontmoeten. Dan
zal een nieuwe stem het Credo zingen.
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C. Ch. GOSLINGA

KAIN

Ik nam een steen en sloeg in wilde woede
Mijn broeder tegen Uw gevloekte aarde.
Maar o de schrik, toen ik naar 't lichaam staarde
Dat levenloos op dorre grond verbloedde.
Is dit de dood ? 0 God, wie kon vermoeden,
Dat zdo mijns vaders vloek zich openbaarde ?
Is dit mijn daad ? 0 God, die niet verhoedde,
Dat ik in breidelloze drift ontaardde !
Daar ligt hij als te vroeg geplukte vrucht.
En van zijn lippen, die om vrede baden,
Is nu zijn ziel tot U omhoog gevlucht.
Over de wereld daalt een zwarte wade :
Uw barre dood gaat rond zonder gerucht ......
Mijn misdaad is te groot voor Uw genade.
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C. Ch. GOSLINGA

ELIZA

Hij wist : de dagen kwamen en vergingen
Vol wonderen, van huiverend bekoren,
Die hij aanvaardde, in ontzag verloren,
Maar met de onrust van bespiegelingen.
God wilde hem met wonderen omringen :
De zon, de wolken en het kiemend koren.
Want wat een ander zag als daagse dingen,
Bepeinsde hij, bij 't trekken van de voren.
Z6 stuurde hij eens door 't weerbarstig land,
Dat openscheurde om 't leven to verteren,
Het glimmend kouter met gespannen hand.
Toen viel Elia's mantel op hem neer en
Zich snel ontschoeiend op het brandend zand
Wist hij zichzelven een profeet des Heren.
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TRUUS L. SNATAGER

IK KEN EEN LAND....

1k ken een land, in nev'len van mystiek gehuld,
Maar waar in werk'Iijkheid een felle zon op schijnt,
Over de heuveien, met los graniet gevuld,
En in de dalen, waar de oleander wuift.
Ver in de vlakte staat een BedouTnen-tent,
Hoog op zijn paard daarnaast een Arabier,
Die spiedend 't wijde land verkent,
Afgunstig blikkend naar het veld, dat wordt bewerkt
Door 't Volk, dat strijdend met de grond
De oude vruchtbaarheid daaraan ontrukken wil,
Dat door zijn arbeid zich opnieuw verbond
Met het lang begeerde en lang gemist' bezit.
Palestinafilm 1932.
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TRUUS L. SNATAGER

WOESTIJNGANG
(Een visie)

De zon staat boven de vlakte van zand,
Die in middaghitte witgloeiend brandt,
En koortsig ademt een hete wind,
Welk' op de vlakte geen rustpunt vindt,
Maar dwarrelend jaagt over 't hete land
En alles schroeit, tot z' aan de rand
Door blauwende bergen wordt gestuit :
Daar rust hij tussen de ceders uit.
Zo dwaalt het yolk, dat zich nederlaat
Met tent en vee, en weer verder gaat,
Tot waar zich aan verre horizon
Heuvels verheffen : de Libanon !
En eindeloze stappen gaan
Door 't mulle zand, waar moeizaam aan,
De stoet weer trekt en sleept zich voort
Naar het door God beloofde oord.
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FR. H. MAADE-KUYPER

WANDELING

Waar wij voorbij de laatste huizenblokken
— uitloopers van het steen-massief der stad —
de ruimte intreden, spant de hemel glad.
't Is Zondagmorgen. Ergens luiden klokken.
Wijd-open verten schijnen ons te lokken,
uit alle dalen immers voert een pad
naar toppen, die wij hebben liefgehad,
waarlangs w' ook nu — bevrijd — zijn uitgetrokken.
Om te hervinden wat zichzelve bleef :
de lichtval van den morgen over 't water,
waarop de wind het eeuw'ge teeken schreef.
Om te bezitten met het hart. Niets gaat er
uit boven een illusie, die ons dreef
en de herinnering eraan voor later.
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FR. H. MAADE-KUYPER

CHRYSANT

Die mij stil tot vreugde zijt
in den ban van herfstig duister,
kleine zon, wier gulden luister
door mijn somb're kamer glijdt.
Leer mij in den drang gelooven
dien gij simpel volgen dorst,
waardoor gij zoo fier daarboven
't ruige blad uw bloemkroon torst.
Leidt mij ied'ren twijfel uit,
die der ziele bloei kan krenken,
en doe mij het Licht gedenken
waaruit kracht tot groeien spruit.
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BOEKBESPREKING
ZONDARESSEN, door Marie-Louise Doudart de la Gree. Andries
Blitz, Amsterdam. 1938.
Jonge meisjes, die een faux-pas hebben begaan, of kinderen, die de familie
zich met niet al te hooge kosten om de een of andere reden van de hats wenscht
te schuiven, vinden in een onderkomen in een Roomsch-Katholiek instituut,
ergens, waar weten we niet, al is duidelijk, dat de schrijfster van dit boek een
zeer bepaalde inrichting op het oog heeft. Het lijkt me niet te boud, als we
aannemen, dat dit werk althans grootendeels autobiografisch is, lets wat het
portret van de schrijfster voorin lijkt te bevestigen, als we het vergelijken
met de beschrijving van de hoofdpersoon „Arnolda". Arnolda's ervaringen
dan worden vlot verteld, bij voorkeur in een levendige en pittige dialoog.
Deze trek is heel kenmerkend : een van de strenge regels van de Roomsche
inrichting die op kloosterlijken leest is geschoeid en dan nog ongetwijfeld
naar het voorbeeld van een heel ouderwetsche en heel strenge orde, is het
Groote Stilzwijgen, dat bijna den heelen dag omspant. Toch wordt er, juist
door dit verbod, ontzaggelijk veel tusschen de meisjes gepraat. Ditzelfde verschijnsel geldt voor alles — alles wat verboden is, en dat is ongeveer alles,tot
het „elkaar aanraken" toe, wordt door de opstandiger naturen onder de
meisjes met die intense wellust juist gedaan, die elk zinloos verbod nu eenmaal
opwekt. Alle natuurlijkheid wordt hier stelselmatig onderdrukt, teneinde
door tucht en vlijt en toewijding de „zondaressen" zoo mogelijk te hervormen
tot „fatsoenlijke en godvreezende meisjes". Een edel doel voorwaar, maar als
het juist is, wat de schrijfster van dit instituut vertelt, dan lijkt het me toe,
dat hier de fijne psychologische kunst, waarop de Katholieke kerk in velerlei
opzicht mag bogen als haar bijzondere vaardigheid, hier wel schromelijk faalt.
Het lijkt me een fout, die aan de re ligieuze gedachtenwereld van het Katholicisme inhaerent is — er wordt teveel verwacht van den „goeden wil" en
van het „goede werk". En de goede wil van het moeilijke meisjesmateriaal,
dat hier bijeenspoelt en het goede werk, dat het opvoedend personeel hier
te doen heeft, schijnen te vanzelfsprekend ondersteld. De schrijfster is er
namelijk in geslaagd, ons duidelijk te maken, dat beide partijen binnen de religieuze omlijsting van hun gestichtsleven toch maar een echt menschelijk
stelletje menschen zijn, die noch goed willen, noch goed werken. Dat zij dit
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gedaan heeft met een minimum aan vergefelijk ressentiment, strekt haar
oprechtheid en objectiviteit tot eer en bewijst haar kunstenaarsaanieg. Psychologisch is deze omgeving uiterst belangwekkend, dat dit in het boek zoo
scherp en plastisch vorm krijgt is een tweede verdienste van de schrijfster.
Niets is gevaarlijker dan de geconcentreerde vroomheid in organisatievorm,
die hier het rhythme van het dagelijksch !even bepaalt. Want ook hier is de
zonde door de wet, waren er geen bepaalde verboden, er zouden geen bepaalde zonden zijn. Elkaar „aanvatten" is hier een van de zwaarste zonden,
zonde tegen de kuischheid, wellust des vleesches. Gevolg dus, dat de natuurIijke neiging van jonge meisjes, om zich wat intiem te gebaren, de prikkel
van het verbodene krijgt en de gedachten precies op het verkeerde spoor
brengt. Wisselen de meisjes (toppunt van lugubere durf) in een donker hoekje
een kus, dan wordt dit als zware schande over hun hoofden uitgegoten, ze zijn
„verkeerd". Opsluiting in de cel (een uiterst frequente strafmaatregel, naar
het schijnt) en verwijdering uit de gemeenschap is het gevolg. Kortom, al le
maatregelen, die erop berekend zijn om door een ijzeren onpersoonlijkheid
de sfeer te scheppen voor innerlijke rust en zelfinkeer, plichtsbesef, toewijding
en vroomheid, werken als het deksel van een Papiniaansche pot — zij loopen
uit op een innerlijke oververhitting van het temperament en het gevolg is
telkens opnieuw uitbarstende opstandigheid en weerbarstigheid. De Rector,
een nog jonge priester en de zaalmoeder Mathilde teekent de schrijfster als
sympathieke figuren, die bezield zijn door liefde tot hun pupillen — maar
liefde en regel brengen hen telkens in moeilijke conflicten. De helpsters,
onwetende en vaak verzuurde nonnen, bezitten noch de tact, noch de ruimere
kijk van de hooger geplaatsten, maar ze weten zich met hun strengheid in
accoord met de hoogste Ieidster, de Moeder Overste, een droevige figuur
met haar bekrompen moralisme en harteloosheid. Zondaressen is een boek
met een sociale strekking — het !evert terecht kritiek op wantoestanden,
een kritiek, die de Roomsche Kerk in dezen tijd wel zeer ongelegen moet
komen. Maar die niet ongerechtvaardigd Iijkt. We denken daarbij vergelijkenderwijs aan een instelling als de Protestantsche Heldringgestichten te Zetten,
waar het iets anders toegaat en waar binnen het kader van het menschmogelijke
uiterst zegenrijk werk verricht wordt juist met het oog op de geestelijke
belangen der meisjes. Een tweede tendenz van het boek is mindergelukkig.
De schrijfster laat haar ArnoIda, een geavanceerd jong meisje uit een deftige
omgeving, allerlei moderniteit luchten, die als alle moderniteit omtrent het
sexueele !even en zijn sociale vertakkingen en beoordeeling, een stag in de
Iucht is. Daarmee schaadt ze het aanzien van haar billijke kritiek. Als het een
goed recht van een minderjarig kind als „Carola" is om haar zenuwzieke
moeder onder de moeilijkste omstandigheden om den tuin te leiden en zich

140

plompverloren „geheel te geven" aan een onverantwoordelijk jong arts (let
wel, de huismedicus van haar moeder), dan krijgt de gestrengheid van haar
geestelijke verzorgers tech gelijk, al mogen dan de methoden aanvechtbaar
zijn. Als het hebben van buitenechtelijke kinderen niet een ongeluk is, dat
zoo goed en zoo liefdevol mogelijk moet worden hersteld, maar als het integendeel iets is, dat in de samenleving nu maar eens eindelijk als normaal moet
gaan gelden, dan staan we aan de kant van de opvattingen van de Roomsche
Kerk. Arnolda heeft van „godsdienst" in haar omgeving weinig vernomen.
De vorm, waarin ze in het gesticht ermee in aanraking komt, is niet de gelukkigste. Maar het hoogste in ons bestaan, het ernstigste, wat iiberhaupt op
ons kan aankomen, wordt niet beleefd, door God te ervaren in de sneeuw,
de lucht en de sterrenhemel. De moderniteit( ! ) van de schrijfster concurreert
hier wat benepenheid en onzakelijkheid betreft uiterst geslaagd met de antikiteit van het gestichtssysteem. Ze hebben namelijk geen van beiden iets te
maken met waarachtige vroomheid. Daarom, met behoud van alle waardeering
voor wat in het boek eerlijk en goed is, lijkt ons de schrijfster met d e z e
geestelijke instelling toch tenslotte niet de juiste persoonlijkheid, om kritiek
te geven. Ze verstaat namelijk niets van de ellendige werkelijkheid, waarin
wij als Christenen hebben te leven : dat al ons werk uit geloof de breuk onzer
menschelijkheid vertoont, dat God alleen kan zien, wat er w a a r I ij k geschiedt,
als we trachten Hem gehoorzaam te zijn. Het prachtigste menschelijke idealisme brengt ons nooit tot dit besef. Het is alleen de zwakte van het Katholicisme, dat het juist aan zulk menschelijk idealisme appelleert in zijn werkheiligheidsideaal en daarmee zoo'n groot stuk „wereld" voor zijn rekening

v. d. L.

neemt.

DE WERELD EEN DANSFEEST, door Arthur van Schendel.
J. M. Meulenhoff, Adam.
Hoewel Arthur van Schendel het peil van „Het fregatschip" voorgoed heeft
prijsgegeven, sinds hij ieder jaar met een nieuw boek aan de markt komt,
is hij er in „de wereld een dansfeest" toch door toepassing van een nieuw
procede in geslaagd, de zaak leesbaar te houden. lets wat van de andere romans
uit de laatste tijd niet altijd kon worden gezegd. Dit procede betrekt zich op
de wijze waarop de hoofdgeschiedenis aan de lezer wordt meegedeeld. Deze
hoofdgeschiedenis behelst het verhaal van twee artisten, een danser en een
danseres, ieder voor zich een meester in hun kunst, die zich van het begin
of aan op elkaar betrokken weten, maar welker harmonische verhouding niet
schijnt te kunnen bestaan doordat de een het rhythme van den ander zich
niet kan toeeigenen. Telkens als de eenheid der schijnt te zijn, wordt ze weer
als onmogelijk van de hand gewezen. Eerst aan het eind van het boek, wanneer
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elk der beide hoofdfiguren veel lend heeft ervaren en reeds tot armoede is
vervallen, vinden zij elkaar en in die eenheid werken ze, ziek en verzwakt,
maar trouw aan hun kunst, samen door zoo lang ze kunnen, totdat ze bijna
gelijktijdig in de ellende ten onder gaan. Van Schendel heeft deze historie
meegedeeld door haar telkens voor een gedeelte te leggen in de mond van
een persoon die er meestal slechts zijdelings bij betrokken is. Achtereenvolgens krijgt men zo 19 verhalen te horen, van evenzovele vertellers : het
verhaal van den makelaar, het verhaal van de indische dame, etc. De laatste,
die aan het woord komt, is de melancholicus. Hierdoor wordt een natuurlijke
afwisseling in het boek gebracht dat anders onherroepelijk tot monotonie
was vervallen.
De beide belangrijkste bezwaren die tegen het boek kunnen worden ingebracht, raken, hoewel op verschillende manier, de grondtrekken van Van
Schendels kunst. Het eerste betreft het procede. Dit is te zeer procede gebleven, een aardige vondst die minder betekent dan op het eerste gezicht
wel lijkt. Wanneer het was toegepast door een levendig psycholoog, die er
in slaagde via elke spreker diens eigen kijk uit z'n woorden los te wikkelen,
was deze kaleidoskopische opeenvolging een te groot beletsel geweest voor
de eenheid van het boek. Niemand is in staat om naar 19 vertelsels van in
de grond van de zaak vrij indifferente toeschouwers met ongestoorde aandacht
te luisteren, omdat er in de bonte opeenvolging niet de minste noodzaak zit.
Het heeft te veel van een voordrachtenwedstrijd. De eenheid is in Van
Schendels boek echter niet te loor gegaan — ondanks het procede, want het
ligt totaal niet in de aard van dezen schrijver om zich beweeglijk en gevarieerd
te uiten. Het gevolg is echter (later meer dan aan het begin) dat we steeds
maar verhalen van familieleden van den schrijver te horen krijgen. Allen spreken
op dezelfde rustige gedragen toon, die voor hun oom zo kenmerkend is. Dus
het toont aan dat Van Schendel bij uitstek stemmingskunstenaar is, en die
stemming welke hij prefereert, kent niet zo bijzonder veel variatie.
Het tweede bezwaar gaat veel verder. De zaak waarom het tussen Daniel
en Marion gaat : een disharmonie, die eigenlijk in jets haast onaanwijsbaars
z'n oorsprong vindt, dat nog het best als een verschil in rhythme zou kunnen
worden beschreven, is wel een levend gegeven en kan dus mits met de nodige
mensenkennis gefundeerd en met de nodige suggestie gepousseerd, zeker als
thema een roman overeind houden — het is trouwens meer dan eens geschied.
Maar Van Schendel doet het op zijn manier en schiet daarin te kort. Hij poneert
zijn stelling door middel van een serie vaagheden, die samen tenslotte wel
een zekere stemming ten gunste van zijn opzet aankweken, maar die haar in
het beslissende moment toch de nodige bewijskracht onthouden. Hij grondt
zich nimmer op feiten, van welke aard die nu ook zijn. Hij werkt erg graag met
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symbolische elementen, die de duistere noodzaak moeten verklanken. In
„Een Hollandsch drama" waren het de Damiaatjes en het huis, hier zijn het
vooral een bepaald statig oud-Spaans menuet waaraan de hoofdfiguren onmiddellijk hun verschil in rhythme herkennen (tot ze het, ten Iaatste, samen
dansen kunnen) en een prachtige zwarte sjaal, die Marion steeds weer aan
haar noodlot herinnert. „Die sjaal was te groat", zegt iemand tenslotte. Alles
goed en wel, maar zulke aesthetische rustpunten (kernpunten, als men wil)
moeten vol leven zijn, anders verschralen ze tot emblemen zonder meer,
anders worden ze bewijsmateriaal in plaats van symbool — en dan is er geen
redden meer aan, ze vallen weerloos aan de spot ten prooi. Het is komisch
als de onderscheidingstekenen van den kolonel op de markt onder de snuisterijen te koop liggen. Zulke fouten behoefde Van Schendel niet te maken,
wanneer hij zich maar intenser met zijn werk bezighield. In „Het fregatschip"
zijn de symbolen waarlijk in het kunstwerk opgenomen.
Vanuit zijn stemming wit Van Schendel lets over de wereld zeggen. Maar de
stemming is vats. Tragiek ontbreekt aan zijn boek omdat het zich niet onder
de mensen, maar onder de vogeten des hemets afspeelt, die niet zaaien noch
maaien noch verzamelen in de schuren — wat hun, als ze ten laatste op deze
aarde noodgedwongen moeten neerstrijken, duur te staan komt. Hij roept in
de Iucht en de wind verwaait het. Hij laat zich op zijn stemming willoos meedrijven en er is niets dat hem uit zijn betovering schijnt te kunnen bevrijden.
Daarom is, bij alle zwaarmoedigheid, zijn boek in de grand van de zaak zo
weinig ernstig. Het houdt zich met niets intens bezig, het beweert zo maar
wat — wie zou het getoven ? Slechts op een punt wordt het werkelijk : daar
waar de juwetier vertelt van de danswoede ten tijde van de oortog. Dan raakt
Van Schendel meer, en het is zeer te betreuren, dat hij niet in deze richting
verder is gegaan om zijn boek te voeden met de ernst van het leven.
P. VAN DER HOEVEN.

PROZA EN POEZIE IN NEDERLAND VAN 1200-1880, door
H. Godthelp en P. H. Greiner. Deel I. Groningen, j. B. Wolters'
U.M. 1938.
Dat een nieuwe reeks btoemlezingen volgens de concentrische methode kon
worden opgezet, bewijst wet, dat deze methode ingang bij het voortgezet
onderwijs begint te vinden. Wij verheugen ons daar hartelijk over, want wij
meenen, dat met behutp van deze methode veel kan worden bereikt en dat
zij een noodzakelijke correctie biedt op de tot nog toe vrijwel algemeen gevolgde eenzijdig-chronotogische methode, waardoor de litteratuur als zoodanig
onwillekeurig in het gedrang moest komen en het litteratuuronderwijs een
al te groote affiniteit met het geschiedenis-onderwijs vertoonde.
R. H.
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IN DE VOETSTAPPEN VAN DEN MEESTER, door H. V. Morton.
Vertaald door A. G. Barkey Wolf. Den Haag, H. P. Leopold's
Uitgeversm ij . 1938.
Morton verstaat de kunst een reisverhaal te schrijven, dat boeiender is dan
menige roman. Er zijn veel boeken over het Heilige Land geschreven, maar
er zullen er niet vele zijn, die zich zoo aangenaam laten lezen als dit boek.
Een voortreffelijke eigenschap van deze reisbeschrijving is ook, dat de auteur
nergens romantiseert of theologiseert, maar zich stipt houdt aan de realia ;
dat geldt zoowel van het Nieuwe Testament als van het hedendaagsche Palestina.
De wijze, waarop Morton deze beide „werelden" voortdurend met elkander
confronteert, maakt dit reisverhaal bijzonder geschikt als hulpmiddel bij het
godsdienstonderwijs.
De vertaling van Ds. A. G. Barkey Wolf is voortreffelijk. Men heeft geen oogenblik het gevoel „een vertaald boek" in handen te hebben. Een aantal zeer
geslaagde reproducties verluchten den tekst.
R. H.

„OP DEN DAM No. 1", door Ro van Oven. Uitg. : Nederlandsche
Keurboekerij N.V., Amsterdam 1938.
De schrijfster heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. Het 'even van Evert
Maaskamp, boerenzoon in Vollenhove, later kunsthandelaar in Amsterdam,
biedt weinig avontuurlijks om er een spannende roman van te maken. Maaskamp is er den uit velen, niet onbegaafd, maar ook niet zo bijster belangwekkend om onze aandacht vast te houden, ware het niet dat de achtergrond van deze historische figuur : Holland in de Patriottentijd, als Bataafse
Republiek, onder Lodewijk Napoleon, en tenslotte ingelijfd bij Frankrijk,
het verhaal kleuriger maakte.
Psychologisch is de hoofdpersoon ook wel aannemelijk gemaakt : bestemd
om dominee te worden, vlucht hij, door Patriottische vrienden hiertoe
overgehaald, van de collegebanken, verkeert in Amsterdam onder de kunstenaars van het Lucasgilde, richt een kunsthandel op en komt tot een zekere
welstand door zijn handelstalent en het vermogen zijn hulk naar de wind
te hangen.
Het boek is sympathiek en fris geschreven — de stiji is Kier en daar wat
gewrongen — met weinig pretenties. En tenslotte zijn het niet de „gewone"
boeken, die ons irriteren, maar die middelmatige boeken welke pretenderen
lets belangrijks te zeggen — en dan slecht zijn.
LENIE KRIJGSMAN.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

IN MEMORIAM
WILLEM DE MERODE

Die ons zoo dikwijls heeft ontheven
aan de benauwing van dit leven
tot in Gods klare zonneschijn,
ons de genade heeft gewezen
om aan Gods Iiefde to genezen
van de verwardheid en de pijn,
heeft God op 't onverwachts genomen
en uit zijn schoon en eenzaam droomen
tot aan Zijn Vaderhart getild,
opdat hen niets meer zoude scheiden
en 't Iaatst gemis, het Iaatste lijden
zou zijn vervuld en zijn gestild.
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M. M 0 K

IN MEMORIAM
WILLEM DE MERODE

Een man stond in den nacht,
de sterren spatten in het hemeihooge.
Gods schepping kwam tot macht
binnen zijn oogen.
De brand der wereld golfde tegen
zijn aangezicht,
hij wist : hoe zwaar mij dit gaat wegen,
eens wordt het Iicht.
En liet het namelooze achter
en schreef zich uit.
De brand der wereld werd al zachter,
Gods stilte luid.

23 Mei 1939.
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BAREND DE GOEDE

IN MEMORIAM
WILLEM DE MERODE

Die na elk vers als uit den dood herrees;
die, zou het vers zich van 1, -.;n scheiden,
als een vrouw om 't kind moest lijden,
het vers (als 't kon) genomen uit zijn vleesch ;
Die in dit leven duizend dooden stierf
om duizend schoone dingen to doen worden ;
die ons, schoon hij weerstrevend morde
soms, in pijnen zooveel schoons verwierf ;
Die is (vergeef als wij het niet verstaan,
wanneer wij Gods bestel zouden miskennen)
na eenen dood, dien wij nog niet herkennen,
nu zelf het leven ingegaan.

23 Mei 1939.
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J. ROMIJN

BIJ HET HEENGAAN VAN WILLEM DE MÉRODE

Dinsdag 23 April werden we opgeschrikt door het plotselinge
doodsbericht van Willem de Merode — op den stralenden Donderdag daarna werd zijn stoffelijk overschot toevertrouwd aan den
grooten medespeler in het drama van !even en sterven. Op het
Eerbeeksche kerkhof spraken vrienden woorden van verteedering
over den mensch, van dankbaarheid over den dichter, van troost
aan de nabestaanden. Thuisgekomen beseften we eerst recht,
hoe snel alles gegaan was. Moeilijk konden we ons voorstellen,
dat het kleine, witgekalkte vertrek, waar hij een groot deel van
zijn leven had doorgebracht en waar het beste deel van zijn verzen
ontstond, een doellooze ruimte geworden was.
Meer dan ooit beseften we ook, welk een hardnekkig strijder De
Merode zijn gansche leven geweest was. Heeft hij in het begin van
zijn dichtersloopbaan als iedere dichter om zijn vorm moeten worstelen, later werd hem het dichten een gevecht op twee fronten :
het putte hem niet al teen geestelijk, doch meer nog lichamelijk uit.
En toch bleef er groei in zijn werk. Na inzinkingen, die begrijpelijk
waren bij een productiviteit als de zijne, begrijpelijker nog daar
zijn poetische aandriften in hoofdzaak lyrisch waren, bleven de
verrassingen nooit uit. Zijn werk werd niet minder boeiend,
naarmate het zich uitbreidde tot een dertigtal bundels.
In zijn werk zelf voltrok zich nog een andere strijd. De Merode
was Calvinist, zijn jeugdgeloof bevestigde en verdiepte zich in
zijn verdere leven. Het heeft hem met „hunkering en heimwee"
vervuld, het maakte hem „van harte gewillig en bereid", zijn
verzen getuigen daarvan. Maar De Merode was ook dichter, dtls
„vitalist", gebonden aan het leven op aarde, waarvan de pijnen
en de verrukkingen door hem en zijn verzen zijn heengegaan.
Zijn verantwoordelijkheid als christen besefte hij levendig, hij
voelde iets voor de uitspraak van Gossaert : „christen en dichter
kunnen niet samengaan". Doch, meer dichter dan Gossaert,
trachtte hij naar de synthese, die door geen zijner tijdgenooten
zoo werd bereikt als door hem. Toch bleef er het „schadelijk
ruim" in zijn dichterschap, de „wereldsche mensch" liet zich
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het zwijgen niet opleggen en men kan dezen „wereldschen mensch"
blijven volgen zijn geheele werk door. Men heeft dit soms niet
begrepen, de publicatie van zijn „Ruischende Bamboe" werd
hem verweten door sommigen. Hij maakte zich van dit verwijt
af, door te zeggen dat het „oefeningen" waren om zijn dichterschap lenig te houden. Een uitspraak, gedaan in verlegenheid,
voor hen die de spontane kracht van zijn dichterschap niet konden
verstaan. Want dit dichterschap was in-consequent en on-programmatisch : De Merode „nam wat hij krijgen kon" en hij gaf
wat hij te geven had. Slechts in zijn totaliteit is zijn werk dan
ook geheel te begrijpen, men kan niets eruit wegdenken, noch
het een boven het ander stellen, zonder den dichter, die hij altijd
en overal was, te miskennen.
Litterair 'eider is De Merode niet geweest, heeft hij niet kunnen
en heeft hij niet willen zijn. Op critisch gebied heeft hij zich zelden
bewogen. Hij miste daartoe, algemeen gesproken, het vermogen
tot verstandelijke bezinning. Van zijn jeugd af aan bezeten door
een ware cultuur-honger, nam hij wet kennis van al hetgeen er
in binnen- en buitenland verscheen, maar wat hem aanstond
trok hij naar zich toe, zonder behoefte of lust te gevoelen om
zich, tenzij vluchtig in zijn brieven, erover uit te spreken. Niettemin is De Merode, dank zij de kracht en de rijkdom van zijn talent,
tot de leidende figuur onder de Protestantsche jongeren geworden en laat hij een leege plaats achter, die door niemand
anders kan worden bezet. In zijn werk blijft hij evenwel voor ons
leven. Het zal onze taak zijn dit werk als een levend bezit te bewaren en ons de werkkracht van zijn schepper tot voorbeeld te
stellen.
Behalve den dichter herdenken we den mensch, die toch weer
moeilijk van den dichter te scheiden is, al was er in zijn uiterlijke
verschijning niets, wat het typeerend kenmerk van den kunstenaar
was. De Merode leefde voor zijn werk, iedere ervaring welke hij
opdeed binnen het kleine bestek van de hoeve die, min of meer
noodgedwongen, zijn woonplaats was, kreeg in zijn werk vorm
en gestalte. Zijn verbeeld i ngsleven werd, in zekeren zi n, slechts
gebrekkig gevoed. Hij had weinig contact met de wereld, iedere
poging om zijn kluizenaarschap te verbreken moest hij bekoopen
met verhevigde pijnen en kwalen. Maar hij schiep vanuit een
rijk innerlijk, hij had slechts geringe stimuli noodig en hij nam
als zoodanig wat hij bereiken kon.
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Hij was strijdbaar wanneer het zijn werk gold, hetgeen begrijpelijk
is, daar hij er steeds van vervuld was en eerst laat de erkenning
vond die hem toekwam. Zijn reactie op sommige obscure recensies
mocht soms „klein" lijken, ze werd verklaard door zijn neiging
om ieder mensch ernstig te nemen. Overigens bezat hij teveel
zelfbewustheid, teveel humor ook, om zich niet erboven te kunnen
verheffen.
Bij De Merode mocht het werk dan voor alles gaan, er was geen
trouwer vriend dan hij. Hij wisselde zijn vriendschap — en zijn
brieven — uit met beschamende nauwgezetheid. Hijzelf was
nooit belangrijker dan de vriend, hij stond open voor alles wat
ons betrof. Zijn stem en zijn brieven zullen we missen. Zijn dood
stemt weemoedig, want we zijn te weinig voor hem geweest.
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SJOERD LEIKER

BRIONIE
Opgedragen aan Jan H. Eekhout.
I
Men zei van hem, dat hij nooit werkelijk jong geweest was. Toen
zijn vader nog in leven was nam hij het kind dikwijls op zijn schoot
en schudde treurig het hoofd als hij bij al de aardige gezichten,
die hij trok, geen glimlach over het klein jongensgelaat zag gaan
en geen vreugdekreetje mocht vernemen uit het altijd wat star
gesloten mondje. De moeder had er oak verdriet van. Hij was
haar eenig kind en toen hij geboren werd in dien duisteren oorlogstijd had zij gedacht vreugde to zullen ondervinden van zijn vroolijken lach door het leege huis, doch het had niet zoo mogen zijn.
Soms kwam de vader thuis uit Brabant, waar hij lag ingekwartierd
bij de grens en vroeg of de jongen al „moeder" kon zeggen. Zij
moest hem steeds teleurstellen. De jongen kon het niet. Toen de
vader na vier jaar weer zijn eigen huis betrok en blij was, dat hij
weer met moeder aan tafel kon gaan, was het kind bang voor
hem en maakte met zijn handjes afwerende bewegingen, steeds
als hij naar hem keek.
Het kind is wat achterlijk, meende de vader. De moeder bestreed
die meening. Hij moest toch eens zien hoe verstandig de jongen
uit zijn oogen keek en met welk een zekerheid en aandacht hij
bouwde aan een huis van houten blokken. Dat deed niet een kind,
dat achterlijk was. Neen, als men den jongen aanzag kreeg men
veeleer het gevoel, dat er in zijn klein hoofd lets grootsch aan het
ontwaken was. De ernst, die in zijn trekjes bijna bevroren lag,
wees op een toekomst van studiemensch, vriend van boeken,
bouwer van paleizen en bruggen, op een roemrijk bestaan.
Ook daarover schudde zijn vader, die klerk was op het kantoor
van een deurwaarder, het hoofd en zei, dat men er ook aan moest
den ken, dat dit kind een groote teleurstelling zou kunnen worden
voor zijn ouders. De moeder heeft om die woorden geschreid,
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wellicht omdat zij voelde welk een ontstellende waarheid het
oordeel van den vader behelsde.
Toen de jongen vijfjaar was en reeds aan de hand van buurkinderen
zeer apathisch naar school ging, werd de vader ziek aan zijn borst
en stierf na enkele maanden van zwaar lichamelijk lijden. Voor
de moeder ging het toen ook zwaar worden in den strijd om
een eerlijk stuk brood. Zij verhuurde zich als werkvrouw bij
goedertieren families van het dorp, die slecht konden aanzien,
dat een vrouw en haar kind honger leden. Het kind werd haar
toen toch een steun in haar schamel bestaan. Zij kon het alles
zeggen en het was alsof het kind alles begreep, want het kon
urenlang luisterend haar aanzien en zeer wijs knikken met zijn
hoofdje als zij had uitgezegd hoe erg het met hen was.
— 1k ben blij dat vader dood is, had Karel eens gezegd.
Hoe kon hij daar blij om zijn ? Dat was toch de oorzaak van hun
groote ellende en eenzaamheid.
— Vader was net zoo wild als de jongens van school zijn, antwoordde Karel zacht. Hij trok altijd gezichten tegen mij.
— Stil, zei de moeder verstoord, je mag niet verder spreken.
je doet mij groot verdriet aan. Je bent harteloos.
Hij voelde wat die woorden beteekenden en zweeg.
II
De jongens van school noemden hem Karel de kale, omdat hij
steeds van kruin tot voorhoofd kaal geschoren was. Toen zijn
moeder een keer dien scheldnaam hem hoorde naroepen op straat,
zei ze, dat hij zijn haar moest laten groeien, dan hield het schelden
op. Karel echter zag haar zoo verwonderd aan, dat zij meende
kwaad aan hem te hebben gedaan en bijna beschaamd zei ze, dat
het niet hoefde als hij het zoo mooi vond.
— lk vind het niet mooi, zei de jongen, het is leelijk met kort
haar te loopen.
Waarom liet hij het dan niet groeien ?
— Het is rood, antwoordde hij, en Teunis van de bakker, die ook
rood haar heeft, is de gemeenste jongen van de school.
— Het is niet waar, dat je haar rood is, zei de moeder, je hebt
het haar van vader. Je bent donkerblond.
— Het haar van vader, meesmuilde hij.
De moeder begreep haar kind niet en kon Been woorden vinden,
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die raakten aan zijn hart en kindzijn. Een gesprek van zooveel
woorden, waarin ook hij meesprak, werd steeds gevoerd op een
lichten ruzietoon, omdat hij zich nooit liet overtuigen en altijd
koppig bleef volharden in zijn waanideeên. Het liefste was hij
haar als hij zweeg en luisterde naar haar dagelijksch weerkeerende
klacht over den zwaren arbeid in de werkhuizen.
— Ze zullen je nog doodmaken, zei hij bitter. Dat deed haar
goed, want zij meende, dat het uit medelijden was, dat hij zulks zei.
III
Bitter ook was hij gestemd tegen zijn onderwijzers, Zij spraken
tot hem als tot een kind en daarvoor haalde hij verachtelijk zijn
schouders op. Hoewel hij in alles van zijn medescholieren de
mindere was, zagen zij toch lets in hem, dat hij wellicht niet bezat,
n.l. verstand en uithoudingsvermogen om nog eens zijn gelijken
voorbij te streven. Dit kwam alweer, omdat hij zoo'n ongevoelige
zwijger was. De zwaarste straffen aanvaardde hij op gelijke wijze
als de opdracht een som uit te rekenen. De eersten waren hem
bijkans nog liever, omdat hij ze naar behooren kon volbrengen.
De tweede kwamen nooit uit hij hem, hoe hard hij er ook mee
worstelde en vocht. Aileen op de teekenles vermocht hij dingen
te doen, die met tienen beloond werden. Hij was een jongen,
die blijkbaar alles wat hij dacht op papier kon brengen. Aileen
teekende hij veel te mooi, veel te romantisch. Zoo toonde hij eens
op een groot vel zijn moeder in een rijtuig met vier paarden
bespannen ; vier paarden, die onder hun hoeven vier onderwijzers
verpletterden, terwijl de wagenwielen een stuk uit den schoolmuur reden. De teekening was, ondanks de vervelende tendenz,
zoo goed, dat de onderwijzer het blad bovenaan lei op het stapeltje
teekeningen, dat de inspecteur kreeg na te zien bij zijn bezoek.
De inspecteur liet Karel met het kale hoofd bij zich komen en
vroeg hem belangstellend wat hij dacht te worden in het later
leven.
De jongen wilde geen antwoord geven op die vraag. De onderwijzer
kwam er aan te pas om Karel te doen zeggen, dat hij het niet wist.
Toen mocht hij weer naar zijn plaats gaan.
Karel wist echter wel, wat hij wilde worden. Geen klerk, zooals
zijn vader geweest was en ook geen teekenaar, want dat was te
gemakkelijk. Hij wilde boer worden om met wilde paarden door
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het land te kunnen jagen. Hij durfde dit aan niemand te zeggen.
Als het vier was en de school uitging, sloop Karel de kale haastig
door den drom van scholieren. Sommigen zetten hem dan
schreeuwend na en hadden het gevoel helden te zijn als zij den
bangerd eindelijk ver den weg op en buiten het dorp hadden gejaagd. Daar zat dan Karel aan den berm in het gras en keek naar
de boeren, de koeien en de paarden en droomde zijn dagdroomen
van rijkdom, rustig geluk en vurige paardebeesten.
IV
Toen hij van school ging kon de hoofdmeester hem een rapport
uitreiken, dat den goeden man aanleiding gaf te zeggen, dat hij
met taaie volharding zich boven het peil der middelmatigen had
uitgewerkt en dat hij geschikt zou zijn voor studeeren op een
middelbare school. Zijn moeder was daar zoo verheugd mee, dat
zij besloot van de gespaarde centen dit met Karel te wagen. De
vreugde tevens, dat de vader zich toch vergist had met zijn sombere
woorden, verlichtte haar donkere dagen van zorg en uitsparen op
de maaltijden. Karel was sober. Hij at met haar droog brood en
boonen, el ken dag, en was er tevreden mee.
Toch was de jongen nog hard en hij toonde geen blijdschap om het
besluit van zijn moeder, die zich voor hem het bloed vanonder
de nagels werkte, die niet vroeg om een woord van waardeering
van zijn kant, doch wel steeds nog de hoop had, dat hij eens zou
begrijpen wat zij voor hem over had gehad.
V
De vurige paarden, die hij zich eens gedroomd had, verwaasden
met de jaren in zijn verbeelding. De punten op het raster verschoven en vormden schepen eerst, daarna weer veel zachtmoediger dingen : een doktersauto, een advocates mantel — tot
het raster grijs werd en geen beeld meer toonde. Karel wist niet
meer wat hij wilde worden. Hij zat maar het liefst op zijn kamer
over de boeken gebogen en had een afkeer van alles, dat met haast
gedaan moest worden. Slechts eenmaal in dien tijd openbaarde
hij zijn innerlijk aan zijn moeder. Dat was in den tijd der verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hij kwam er een avond voor bij
haar zitten in de kamer om te zeggen, dat zij op een communist
haar stem moest uitbrengen.
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Zij schrok en werd bleek.
— Je bent toch op een Christelijke school, stotterde zij.
— Wat heeft de school daar mee te maken, zei hij meedoogenloos
hard. Jij behoort bij de verdrukten, dus stem jij een verdrukte,
die voor je belangen op zal komen.
— Doe mij dat niet aan, Karel, smeekte zij. Spreek toch niet
zoo. Als de dominee en de directeur van de school dit eens
hoorden ......
— Als jij Been stem aan de communisten geeft, ga ik nog morgen
weg, antwoordde hij dreigend.
Toen beloofde zij in wan hoop wat hij van haar vroeg. Maar van
dien tijd of was zij bang voor hem en Coen het op een avond hevig
onweerde boven hun huis, hief zij in de kamer de handen schreiend
ten hemel en bad, dat het hen, zondaars, toch niet mocht treffen.
Zij kon zich niet meer beheerschen en wierp zich bij een ratelenden slag omarmend op haar zoon, die, alsof het hem niet aanging,
op den vloer stond, en drukte hem zoo fel aan haar borst, dat hij
kreunde en haar van zich stiet.
Tegen haar kon hij wreed zijn. Voor de jongens op school was
hij bang. Ze sloegen hem, omdat hii zoo „gemeen" kon zwijgen,
ze haatten hem, omdat hij de eerste van de klas was en het respect
van zijn leeraren veroverde.
VI
Een kleine tijd na zijn eindexamen stierf zijn moeder van uitputting. Haar laatste vraag of hij zich tot Jezus wilde wenden met
zijn ongevoelig hart, aanhoorde hij met een medelijdenden trek
om zijn groven mond.
Toen was het uit met zijn leven van in boeken zien en eenzaam
op zijn kamer zitten. De nieuwe deurwaarder van het dorp kon
zijn kracht gebruiken en was zelfs bereid hem in zijn huis te nemen.
Hij kon dan ook zijn hulp geven bij de lessen van de deurwaardersdochter, die op de middelbare school ging en daar een slecht
figuur maakte. Hij aanvaardde deze functies met tegenzin, doch
hij wist ook niet, wat hij anders zou willen doen. Toen moest hij
dikwijis aan zijn vader den ken en het was alsof uit de grondeloosheid
van zijn hart zooiets als sympathie ging opbloeien, want geregeld,
el ken Zondagmiddag, begaf hij zich naar het graf van zijn vader
en naar het graf van zijn moeder en zat daar urenlang na te den ken,
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misschien over hetgeen geweest was, misschien ook over wat
er nog van hem worden zou.
Hij was naar het uiterlijk zeer volledig. Zooals hij zijn lessen
leerde op de catechisaties : het was een wonder van logica en
helder begrip. Ook zijn bureauwerk deed hij rustig, soms bijna
langzaam, maar volgens een goed systeem en er was niemand, dien
hij hinderde of last aandeed.
Hij was in alles een voorbeeldig mensch.

VII
Doch de vrouw van den deurwaarder, dat was de moeder van
het meisje, dat hij bij haar lessen hielp, was bang voor hem. Zij
was er steeds op bedacht, dat het met dien stillen, rustigen mensch
nog eens tot een uitbarsting zou komen. Zijn rust en zijn houding
kwamen haar onheilspellend voor en toch was hij vredig en zacht
als hij zich met haar kind bemoeide. Zij had hem zelfs een keer
zien glimlachen om de uitbundigheid van Elisabeth en had toen
zeer goed gezien, dat zijn gezicht niet gemeen of grijnzend was.
Niettemin bleef zij angstig gelooven, dat hij haar huisgezin eens
tot onheil zou zijn.
— Heb jij ook een vader gehad ?, vroeg Elisabeth eens op een
middag.
Hij zei : — Ja.
— Was je vader ook zoo lief als mijn vader ?
Hij knikte.
— Dan ben je zeker erg bed roefd geweest toen je vader...... Zij
durfde het woord niet zeggen, maar zag, dat hij begreep wat zij
wilde vragen.
Toen kwam weer de moeder in de kamer om hen in het oog te
houden. Hij had geen antwoord op die vraag gegeven.
— Je zult je vader in den hemel weerzien, zei ze later troostend.
Hij durfde niet zijn schouders op te halen. Zijn oogen stonden
enkel zeer verbaasd over zooveel zachtheid en medeleven.
De Zondagmiddag, die volgde, nam hij haar mee naar het kerkhof
en liet haar naast zich zitten op het graf van zijn vader, doch zij
wist niet, dat zij op het graf van zijn vader zat. Daarom verwonderde het hem opnieuw, dat zij een polletje madelieven plantte
op de plaats, waar het hoofd van zijn vader lag en hij trok haar
angstig weg van die plaats. Toen zij thuiskwamen moest Elisabeth
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dadelijk bij haar moeder komen en het scheen in de volgende
dagen alsof hij wist waarom, want hij durfde de vrouw vanaf dien
tijd niet meer in de oogen zien.
— Je moet dien jongen naar een ander sturen, had ze tegen haar
man gezegd. Hij brengt ongeluk over ons huis.
De deurwaarder wilde daarvan niet weten. Hij wilde die beste
en goedkoope kracht behouden en lachte om haar bijgeloovige
achterdocht.
VIII
Jaren gingen voorbij. De kleine Elisabeth werd een jonge vrouw,
die men steeds in gezelschap zag van den zuren deurwaardersklerk. Hij bewaakte haar gangen en sommige menschen hadden
gezien hoe zij in het veld vaak arm in arm liepen en stilzaten in
het gras langs den slootwal om te kijken naar de boeren, de koeien
en de paarden en als zij later fangs die twee-menschen-plek liepen
zagen zij, dat er in het zand van den weg prachtig steigerende
paarden stonden geteekend, die een meisje, dat Elisabeth geleek,
op hun rug droegen. In het huis van den deurwaarder hingen
gelijke teekeningen aan den wand en de moeder had eens tegen
een visite gezegd, dat ze heel blij met die teekeningen was, omdat
een kunsthandelaar gezegd had, dat de dingen kunstwaarde hadden.
Over den kunstenaar zelf voerde zij fluisterende gesprekken met
haar vriendinnen, want zij was er trotsch op geworden, dat hij
interessant was.
IX
De deurwaarder was geen onfortuinlijk man. Op zestigjarigen
leeftijd was hij zeer rijk en zeer sentimenteel, bovenal in de beschouwing van zijn bezit. Tegen een onpersoonlijk man als zijn
klerk was, dorst hij ze te uiten.
— Zie, zoo zeide hij schreierig in de Bijbelsche taal, al wat mij
ten deel viel zal mijns dochters erfdeel zijn en God geve haar
een eerlijk rentmeester over datgene wat door spaarzaamheid
verkegen werd.
De hoofdknik van zijn klerk was ernstig, doch de spotlach, die
nadien het vel strak over Karels kaken plooide, deed hem met
schrik beseffen, dat hij in zijn burgerlijke zelfgenoegzaamheid te
ver was gegaan. Hij had zich uitgesproken in een zaak, die ieder
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burger pleegt geheim te houden. Hij had gezegd, dat hij veel
geld bezat. God wist hoe veel jaren hij nog te !even had. Al dien
tijd zou hem nu kwellen de glimlach van zijn klerk, die misnoegd over het geringe loon, dat hij hem schonk, wellicht reeds
zocht naar een mogelijkheid om hem te ruIneeren.
In de wanhoop zijns gemoeds verdubbelde hij het loon van den
jongen. Doch Karel was als een plant, die het water opzuigt als
het er is. Hij bracht geen dankwoord uit en legde het teveel in
de kleine ijzeren geldkist, waarvan zijn moeder met zoo veel
menschelijke angsten dikwijls slechts den bodem en geen inhoud
had gezien.
Tenlaatste deelde de deurwaarder hem mede, in een schrikwekkend belangrijk uur, dat hij hem tot rentmeester over de
bezittingen van zijn dochter had aangesteld. Aan dit stuk en zijn
duplicaten had hij dagenlang zitten schrijven en toen de deurwaarder met bevende hand zijn handteekening op de papieren
schreef, zei de verstilde mensch met een zucht, dat het nu, goddank, eindelijk klaar was.
Deze uiting stemde den ouden man gelukkig. Hij meende, dat de
klerk zijn tevredenheid betuigde over de regeling. Nooit zou hij
het voor waar genomen hebben als de engelen hem in het oor
gefluisterd hadden, dat de jongen slechts tevreden was over de
voltooring van het opgedragen werk, dat hij niet verder dacht
dan hij deed en volkomen onverschillig was voor de gunst, die
hem tebeurt gevallen was.
X
Hij leefde in een sfeer van diepe tevredenheid en was reeds vergeten, dat de vrouw van den deurwaarder eens met angstige oogen
hem had aangezien. Ook de angst van den deurwaarder was langs
hem heen gegaan, zooals de winden een sterken boom passeeren,
rukken aan zijn takken, zuigen aan zijn gebladerte en onzichtbaar
splijten op de onbewogenheid van zijn stam.
Na den arbeid zat hij dikwijls op zijn kamer en staarde naar den
blauwen avondnevel over het veld. En het was hem de natuurIijkste zaak ter wereld, dat Liesbeth dan naast hem zat en sprak.
Des zomers sprak zij van bloemen, de waters en de weiden, des
winters over sneeuw en de paarlen pijpers, die afhingen van de
dakgoot, vlak boven zijn raam.
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Zij gaf haar schoonste gevoelens aan hem prijs, zij vergat soms
bijna, dat hij geen vrouw was en lispelde haar hartsgeheimen zacht
voor zich heen. Zij zeide, dat hij mooi was, mooi geworden was
door de jaren, dat hij bij hen woonde. Zijn prachtig bruine haar
glansde zoo wonderlijk teer en zijn handen waren als de hare.
Hij moest maar eens zien en zij trok zijn bleeke schrijfstengels
naar zich toe, in een verliefden schroom, en vergeleek ze met
de hare.
Hij knikte slechts, in een vreemd geluk over zichzelf.
Dan kon zij zeggen, plots, na een stilte, die hem nooit pijnlijk
was, dat zij zich een man begeerde, zooals hij was.
Na zulke avonden viel hij vast in een droomloozen slaap en zat des
morgens reeds vroeg op het kantoor om wit papier te versieren
met harmonische houdingen van vurige paarden.
XI
Het !even verliep in de rust van zijn wezen, dat, wijd en diep
als een meer, de felste emoties opving aan zijn grenzen en, hoewel
hij eruit leefde, hem niet anders deden zijn dan hij was.
Toen op een avond in den laten zomer zat Liesbeth bij hem en
zweeg. Het weer was zwoel en het kwam daardoor, dat hij telkens
even hijgde.
— Waarom spreek je niet ? vroeg hij tenslotte zacht.
Snikkend viel zij voor hem op de knieen en kreet, bijna juichend :
— Lieve Karel, zeg het dan toch, zeg toch, dat je mij liefhebt I
Hij schrok.
— Ja, zei hij verbaasd, maar......
— Omhels mij dan, drong zij hartstochtelijk aan, ik kan het niet
!anger verdragen, dat...... dat "le daar zoo zit.
Langzaam stond hij op en trok haar tot zich omhoog. Zij vleide
haar hoofd aan zijn borst en hoorde hoe zijn hart hamerde, een
heerlijk oogenblik lang. — Toen stotterde zijn stem over haar :
— lk ...... kan niet, ik kan niet ......
Kreunend zonk hij terug in zijn stoel en liet haar verbijsterd staan.
XII
Dien nacht barstte het dreigend onweer los boven het dorp. Het
kwam zoo snel op, dat de deurwaarder en zijn vrouw verschrikt
uit hun bed sprongen en geen tijd hadden om zich aan te kleeden.
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Zij ijIden naar beneden om het geld en de papieren bijeen te
leggen en klopten in het voorbijgaan op de deur van Elisabeth.
Het meisje lag wakker, doch ze stond niet dadelijk op. Toen ze
eindelijk lusteloos zich verhief, was het reeds te laat. De bliksem
sloeg in het huis, vlak bij de trap, die naar beneden voerde. Radeloos liep zij op de bovengangen heen en weer en kiampte zich
eindelijk vast aan Karel, die niet ontroerd werd bij het zien van
de viammen. Hij nam haar mee naar haar kamer. Daar bleef hij
een oogenblik voor haar staan, drukte haar aan zijn borst en zei,
dat ze niet bang behoefde te zijn.
Achter de gesloten kamerdeur woedden de viammen en door het
raam zagen zij hoe buiten de vader en de moeder, tusschen de
menschen, handenwringend door den voortuin liepen. Ook hun
kreten maakten schijnbaar geen indruk op den kierk, die langzaam en omzichtig de lakens en de dekens van het meisjesbed aan
elkander knoopte en met een zachten glimlach nu en dan keek
naar Elisabeth, die bevend was neergezegen op een stoel en niet
meer op kon staan.
— Nu, zei hij eindelijk, kom hier !
Met een slag verpletterde hij het groote raam. De viammen zogen
door dezen plotselingen uitweg naar de kamer, waarin zij zich
bevonden. Hij keek niet om. Langzaam bond hij het laken om haar
middel, zette haar toen in het raamkozijn en een oogenblik later
zonk zij in de armen van hulpvaardigen, die met kloppend hart
de koelbloedigheid van den kierk hadden aangezien.
Toen men weer opkeek was hij niet meer in het raam. Groote
rookwolken trokken daardoor naar buiten en de brandweer, die
met een ladder den gevel beklom, zag door het zwart geblakerd
gat in een vuurpoel, waarin geen mensch meer levend kon bestaan.
XIII
Op het kerkhof naast zijn vader is hij ter ruste gelegd.
Het meisje Elisabeth schreide hevig aan zijn open graf. Daarom
hield de moeder haar vast omklemd, opdat zij de kist niet na zou
springen in het zwarte gat en zei : — Stil maar, Elisabeth, hij is
een goed mensch geweest en zal het nu wel beter hebben dan wij.
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KOOS VAN DOORNE

VERS VOOR COR BRUIJN

De dag, die voor de ramen staat
draagt op zijn vaal en ziek gelaat
het teeken van mijn grootsten pijn :
dat alles wegteert en verzinkt,
dat voor het sterven wordt verminkt
wat gaaf en ongerept wil zijn.
Hoe kan ik bidden in dit uur
nu aan de gele kamermuur
een giftig Iicht naar binnen kruipt ?
0 drift, o groote hunkering,
o hart, dat nooit volmaaktheid ving,
vervloek het kwaad, dat U besluipt :
De dood, die zelfs niet wachten kan
totdat de schoone wellust van
het bloed zichzelf heeft uitgebluscht,
maar als een woekerende zwam
zich vasthecht aan den jongen stam
van leven, nog door groei ontrust.
Mijn God, toch rest mij in dit uur
to denken aan het felle vuur
van Uw zoo driest gesmade Recht ;
wat door verderf is aangetast
werd in zeer wijdschen bloei verrast :
Uw Droom, in vormen uitgezegd.
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De glimlach van een smalle vrouw,
het blinken van den morgendauw,
het wonder der wetmatigheid ......
Zoo zwelt in dezen schoot van leed
geluk, dat van geen grenzen weet :
Mij wacht een voile heeriijkheid.
Want onverbreekbaar blijft Uw Woord
en wordt eenmaal door elk gehoord :
Dit is M ij n aarde, dit M ij n Bruid ;
De Droom, in angst en leed gehuld,
wordt in een nieuwen tijd vervuld
en bloeit in duizend vreugden uit.
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KOOS VAN DOORNE

VERS VOOR ESTHER VIRGINIA
Hoe menigvuldig zijn de droomen
gedroomd rond Uw aanwezigheid,
voordat Gij tot ons waart gekomen
in weerlooze zelfstandigheid.
En sinds het wonder van Uw aanzijn
de poort der eeuwigheid verliet,
kan ons Uw vreugde nooit genoeg zijn
want waken blijft een oud verdriet :
Wat men zeer hevig moet beminnen
verbergt een groote bitterheid ;
het einde van den roes der zinnen
is onafwendbaar eenzaamheid.
Men wordt geboren om to sterven,
verboden blijft het Paradijs ;
en wie noemt winst, wat men moet derven ?
Wij zijn als halmen voor den zeis.
Maar tOch : Eenmaal zal alle lijden
voorbij zijn en teniet gedaan ;
het heil groeit in den schoot der tijden.
Kind, hoop op God. Hij gordt zich aan.
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KOOS VAN DOORNE

STROPHEN

Gij vindt het vreemd, dat wij elkander zeer waardeeren,
elkander achten en nochtans geen vrienden zijn ?
Twee burgers komen bij elkaar hun geld verteren,
twee vorsten roemen slechts elkanders tafelwijn.
Voor Koos van Doorne
Gij zijt wel eenzaam maar Gij hebt toch altijd mij ;
zeg niet : „Wij zijn dezelfde," want : ik maak U vrij.
Gij zijt mijn slaaf en ziet : ik stel U bij mijn vrienden ;
zoo wij dezelfde waren, ik was slaaf als Gij.
0 droom, ik weet, dat Gij een ijdel spel zult blijven,
een spiegelbeeld van onbereikbare verblijven ;
maar toch : Gij zijt mijn leven en mijn hoogste goed ;
zoo al een huis wil stevig staan, een schip wil drijven.
Mijn God, ik ben van U ver afgeweken ;
het is niet voor Uw poort, dat ik bezweken
en tot vertwijfeling gekomen ben,
want ver van U zag ik Uw stralend teeken.
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CORRY VAN TWISK

DE BEATRIJS-LEGENDE IN DE
SPAANSCHE LITERATUUR
Wi t een legende b l ijven voortleven in de traditie van landen
en volken, dan moet zij aan twee voorwaarden voldoen : het
onderwerp zal algemeen menschelijk zijn, onafhankelijk van
opvattingen en gebruiken in een bepaalde periode of van een
bepaald yolk en het verhaal moet zoo schematisch zijn, dat het
zich leent voor uitwerking en gemakkelijk aangepast kan worden
aan de literaire stijl van een bepaalde periode.
Aan de eerste voorwaarde schijnt de beroemde Beatrijs-legende
niet te voldoen. Zij toch is, en wil niet anders zijn, dan een zuiver
Christelijke legende, die een bepaalde Roomsch-Katholieke denkwijze, of althans bekendheid met die denkwijze, vereischt om
begrepen te kunnen worden. Aan die beperking heeft deze
legende in zooverre beantwoord, dat zij in niet-Christelijke
landen — met uitzondering van Arabie — vrijwel onbekend is.
Doch aan de andere kant — en ik wil dit aan de hand van hare
ontwikkeling in de Spaansche literatuur trachten aan te toonen
— is het verhaal zelfs in een bij uitstek Katholiek land als
Spanje in de loop der eeuwen grootendeels ontkerstend. Dat zij
niet verdwenen is dankt zij aan de algemeen menschelijkheid
van het thema zonde-berouw-vergeving, waarvoor alle tijden en
alle volken toegankelijk zijn, terwijI het eenvoudige gegeven,
ruimte genoeg Iaat voor de fantasie der bewerkers.
Wij kennen het verhaal. De non Beatrijs, de roep eener aardsche
Iiefde volgend, doch na vele jaren berouwvol naar haar klooster
teruggekeerd, ziet dat de Heilige Maagd haar gedaante zoolang
aangenomen heeft, opdat niemand der zusters haar afwezigheid
bemerken zou.
Wij vinden het 't eerst in twee Latijnsche manuscripten van de
hand van Caesarius van Heisterbach (13e eeuw), n.l. in de Dialogus
Miraculorum en de Libri Miraculorum, met enkele woorden
verteld in een eenvoudig, bijna prozaisch Latijn. Van dat oogenblik
af vond deze legende haar weg door alle landen van Europa en
Azie waar de Christelijke Godsdienst werd beleden, van de middeleeuwen af, tot op den huidigen dag.
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Dr. Robert Guiette in zijn standaardwerk „La Legende de la
Sacristine" bespreekt — zonder aanspraak te willen maken op
volledigheid — ruim 200 varianten o.a. in het Latijn, Fransch,
Duitsch, Engelsch, Italiaansch, Spaansch, Arabisch en Hollandsch.
Wie zich met de Spaansche varianten bezighoudt, zal het opvallen dat de Beatrijs-legende niet, zooals men verwachten zou,
alleen in bepaalde literaire perioden behandeld is, bijvoorbeeld
middeleeuwen en romantiek, doch door de geheele Spaansche
Iiteratuur heen dichters, schrijvers en zangers heeft geInspireerd.
Terecht zegt men wel, dat Spa* de band met de middeleeuwen
nooit geheel verbroken heeft. En des te belangwekkender wordt
die studie wanneer men ziet, hoe men in die verschillende bewerkingen van steeds weer hetzelfde en toch altijd weer nieuwe
verhaal de typische kenmerken terug kan vinden van een in een
bepaalden tijd beoefende literaire stijl.
Bij Alfonso de Wijze is het verhaal volkomen middeleeuwsch,
eenvoudig van toon, sober, ongedetailleerd, terwijI de voile
nadruk valt op het wonder zelf.
Bij Lope de Vega vinden wij in de „Buena Guarda" een gaaf voorbeeld van een typisch Spaansche „Comedia" der 17e eeuw terug.
Avellaneda (17e eeuw) beschrijft het in een rustige, soms wat
langdradige, doch steeds boeiende verhaaltrant.
De versie van Zorrilla (19e eeuw) bevat alle kenmerken der
romantiek : middeleeuwsche entourage, stormachtige nachten,
onweer, orgieen, schaki ngen, geestverschijningen, dramatische
scenes bij een sterfbed, vlucht over daken en heftige gemoedsbewegingen als angst, wanhoop, passie, wroeging en haat.
Fernandez Shaw, tenslotte, een modern Spaansch schrijver, heeft
het Beatrijs-verhaal tot een operette omgewerkt, waarvan de
opvoering nu nog veel succes heeft.
Naast deze grooten der Spaansche letterkunde groepeeren zich
mindere goden, die Of er niet in slaagden het gegeven op een bevredigende wijze uit te werken, Of zoozeer beInvloed werden door
Lope, Avellaneda of Zorrilla, dat hun werk zeer weinig originaliteit
vertoont, n.l. Barnabas de Montalvo (begin 17e eeuw), Luis Velez
de Guevara (1579-1644), Juan de Cartagena (17e eeuw), Rosete
Nino (17e eeuw) en Juan Arolas (1805-1849).
Van al deze schrijvers is Luis Velez de Guevara de eenige, die
door Dr. Robert Guiette niet in zijn boek is genoemd.
Alfonso X, Koning van Castilie en Leon (1252-1284) is in meer
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dan een opzicht een merkwaardige persoonlijkheid geweest. Zoo
onfortuinlijk hij was in de politiek, zoo onsterflijk is hij geworden
in de cultureele en literaire geschiedenis van Spanje. Zijn geheele
leven lang heeft hij oorlogen gevoerd en verloren, wetten uitgevaardigd, die niet werden ingevoerd, en zich tevergeefs tegenover zijn opstandige vasallen als Heer en Koning getracht te
hand haven.
Daarentegen heeft hij onschatbare diensten bewezen aan wetenschap en kunst, die onder zijn regeering bloeiden als nimmer
tevoren. Niet alleen dat hij de beste Spaansche, Joodsche en
Moorsche letterkundigen om zich wist te verzamelen waardoor
het hof een centrum werd van geestelijk leven : hij ging er ook
zelf in voor. Hij beoefende sterrenkunde, rechtswetenschap,
geschiedenis en letteren, liet onder zijn persoonlijke leading
Kabala, Talmud, Koran en Bijbel vertalen, en wetten samenstellen, terwijl hij zelf medewerkte aan de Kronieken,
die de Spaansche geschiedenis beschrijven vanaf de eerste invallen
der Romeinen tot zijn regeering. Hoewel het aanvankelijk in
twijfel werd getrokken is men het er nu toch wel over eens,
dat hij ook de auteur is van de „Cantigas de Santa Maria", een
verzameling van ongeveer vierhonderd gedichten, geschreven in
het gallisch-portugeesch (de taal der lyriek in die dagen) en alien
ter eere van de Heilige Maagd. Julian Ribera heeft onlangs de
melodieen, waarvoor deze zangen bestemd waren, teruggevonden
en verzameld. In de 55ste en 94ste cantiga vinden wij de legende
van Beatrijs terug. In de 55ste wordt zij gecombineerd met een
andere legende : niet alleen neemt Maria Beatrijs' plaats in gedurende haar afwezigheid, zij zendt ook een engel naar Beatrijs'
cel om haar bij te staan bij de geboorte van het kind, en haar
op die wijze voor de tweede maal voor het harde oordeel der
menschen te vrijwaren.
In gezang No. 94 behandelt Alfonso het gegeven nogmaals: doch
hier alleen het oorspronkelijke verhaal. Hij vertelt slechts het
hoog noodige, zonder details, glijdt vlug heen over de verieidingsscene, om vooral de nadruk te laten vallen op de kern van het
verhaal : Maria's goedheid en wondere genade. Hij noemt geen
namen, vermeldt niet de duur der afwezigheid. Beatrijs heeft
vele zonen en dochteren, maar wat er van hen wordt, vernemen
wij niet. Strikt genomen is dat ook niet noodig : alles wat niet
direct op het wonder betrekking heeft is overbodig en leidt de
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aandacht van het hoofdmotief af. Nergens tracht de dichter zich
persoonlijk in het verhaal te mengen. Hij moraliseert niet en
Iaat ruimte voor eigen fantasie. Geen oogenblik verplaatst hij
zich in de gemoedstoestand van de hoofdpersoon : hij wil haar
niet vrij pleiten, noch beschuldigen : hij verhaalt slechts. Alleen
bij het wonder zelf, daar waar hij gewaagt van Maria's groote
liefde voor haar kind, Iaat hij zich een „et poren beeita seia",
(daarom zij ze gezegend) ontvallen, de eenige persoonlijke ontboezeming in dit korte, sobere verhaal. Beatrijs geeft tenslotte
het wonder zelf bekendheid en laat haar man als getuige optreden. Dit onlogisch einde — want het wonder is toch geschied
om Beatrijs de schande der openbaarheid te besparen — vinden
wij in vele varianten terug.
Van Alfonso de Wijze tot Fray Barnabas de Montalvo (1602) is
een stap van bijna vier eeuwen, doch veel veranderd is de legende
nog niet. Montalvo verwijst naar Caesarius (Dialogus) en houdt
zich aanvankelijk aan d it voorbeeld, doch...... weld ra blijkt waarom
hij het verhaal opgenomen heeft in de geschiedenis van de orde
der Cisterciensers : hij doet het n.l. voorkomen alsof Beatrijs
zelf Cistercienser non geweest zou zijn en hij ziet in het wonder
een bijzonder genadeteeken voor de geheele Orde. Een dergelijke,
ik zou haast zeggen, brutale annexatie doet onwillekeurig veel
af van de waarde van het overigens in weinige woorden weergegeven verhaal. Ook Montalvo glijdt over de pijnlijke quaesties
van verleiding en prostitutie heen, en geeft Maria (en de Orde
der Cisterciensers !) de eer die hun toekomt.
Ingrijpende wijzigingen in opzet en uitwerking vinden wij bij
Lope de Vega (1610). Hier bevinden wij ons midden in de zoogenaamde „gouden eeuw" der Spaansche literatuur. Waar schrijvers
in andere landen zich onder invloed der Renaissance op de klassieken
inspireerden en die navolgden, zetten de Spanjaarden de yolkstraditie voort en zochten en vonden hun inspiratie in oude legenden,
romances en zelfs wel bekende volksliedjes, zonder zich te storen
aan de technische voorschriften der classici betreffende eenheid
van tijd, plaats en handeling, die de Fransche literatuur van dien
tijd in zoo'n hooge mate kenmerkt. Zoo kan het ons niet verwonderen, dat Lope, die in zijn veel bewogen leven ook priester
is geweest, zich tot het Beatrijs-verhaal voelde aangetrokken en
het in een comedia verwerkte.
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Hij kende de legende, naar eigen zeggen, uit een stichtelijk boek,
doch vermeldt, helaas, niet welk.
„La buena Guarda" of „La encomienda bien guardada", is het
type van een 17e eeuwsche comedie. Men vindt er een gelijk
aantal „galanes en damas", en ook deze comedie eindigt volgens
goed 17e eeuwsch gebruik met een alleszins bevredigend happy
end, waarin al die galanes en damas elkaar „krijgen". Nevenintrigen leiden de aandacht van het hoofdthema meer dan eens
af.
Wanneer wij ons hier bij het Beatrijs-verhaal zelf bepalen zien
wij dat Lope zich vele vrijheden heeft veroorloofd, waarschijnlijk
omdat het geheel het beter op de planken „doen" zou. De hoofdpersoon heet Clara en is de superieure van een klooster waar
zij in groot aanzien staat. De verleider is Felix de mayordomus,
die daarbij geassisteerd wordt door de schijnbaar vrome, doch
in waarheid gewetenlooze koster Carrizo. De huichelachtige,
irreverence, geldzuchtige koster is tot op heden ten dage een
klassiek type gebleven in de Spaansche literatuur.
Voor het eerst wordt hier verleiding, vlucht, zonde volledig
behandeld, doch de nadruk blijft vallen op het verlossende wonder,
dat het hoogtepunt der comedie wil zijn en ook is. Strict genomen on-Katholiek is het stuk misschien in zooverre, dat hier
het noodlot een grootere rol speelt, dan wel met de leer der
vrije wil overeen te brengen is. Clara kan niet anders handelen
dan ze doet, zij mOet heen gaan, zelf vergeet zij geen oogenblik
dat zij de zonde tegemoet gaat, toch gaat ze, machteloos, overgeleverd. Onwillekeurig den ken wij aan Lope's eigen, veelbewogen
!even. Ook hij heeft zich door hartstochten laten meeslepen.
Zelfs nadat hij de priester-gelofte had afgelegd — misschien
hoopte hij zich op die wijze tegen zichzelf te beschermen — is
zijn gedrag verre van onberispelijk geweest. Daarom vermocht
hij de macht der verleiding zooveel beter weer te geven dan zijn
tijdgenoot Avellaneda. In deze scene is Lope in voile kracht en
weet de spanning tot het laatst toe vast te houden.
Voor het eerst komt hier de moraal met nadruk naar voren. De
17e eeuwsche mensch staat reeds zoo ver van de middeieeuwsche
eenvoud en vroomheid af, dat het „verhaal zonder meer" niet
meer voldoende is. In de beschrijving van het wonder zelf wijkt
Lope belangrijk af van het origineel : drie engelen nemen de
plaats in van de drie voortvluchtigen, Clara, Felix en Carizo.
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Dat Lope ervoor terugschrok de Heilige Maagd zelve ten tooneele
te voeren is begrijpelijk, doch dit driedubbele wonder is eigenlijk
van het goede wel wat veel, en lij kt wat geforceerd : de comedia
moet immers blij eindigen voor allen. De strenge censuur der
Inquisitie heeft in de oorspronkelijke comedie eenige wijzigingen
laten aanbrengen. Zoo verdwijnt de nauwkeurige plaatsbepaling,
het klooster wordt getransformeerd tot een „oratorio de doncellas", terwijI Clara nog geen kloostergelofte heeft afgelegd.
Het is waar, de zonde lijkt daardoor minder onvergeeflijk, maar
...... het wonder ook minder verrassend.
Over het algemeen laat deze comedia zich vlot en prettig lezen.
De stip is boeiend en de meeste scenes zijn levendig en meeslepend geschreven.
Teneinde een indruk te geven dat de Beatrijs-legende hoe langer
hoe meer van het Middeleeuwsche model afweek en dat het
accent tenslotte viel op de verleiding en niet meer op het wonder,
geef ik hieronder de korte inhoud van het verhaal zooals Avellaneda
het in zijn „Quijote" beschreef. (Ned. vert. 1705).
Het is misschien niet algemeen bekend, dat Avellaneda, een
pseudoniem waaronder zich waarschijnlijk een bekend auteur
verschuilt, negen jaar na het verschijnen van het eerste deel
van de Don Quijote van Cervantes, een tweede deel uitgaf. Dit
wekte zoozeer Cervantes' woede op, dat hij een jaar later (1615)
zijn tweede deel publiceerde.
De Beatrijs-legende is hier een verhaal verteld door een geestelijke,
wanneer hij met Don Quijote en zijn onafscheidelijken schildknaap
Sancho Panza aan de kant van de weg uitrust van een vermoeiende
tocht. Het wordt geacht tot het beste proza te behooren der
Spaansche literatuur.
Dona Luisa, 25 jaar oud, moeder overste van een klooster, waarvan de orde niet genoemd wordt, ontmoet een jeugdvriend,
Gregorio, die een familielid bezoekt. Men moet wel in het oog
houden dat het kloosterleven in de 17e eeuw zeer vrij was, en
ook de nonnen dikwijis „jour" hielden en afleiding zochten in
wereldsche omgang en conversatie. Ook ziet men hieruit, dat
de middeleeuwsche sfeer geheel verdwenen is, en het verhaal
aangepast aan de gewoonten van dien tijd. Luisa en Gregorio
herkennen elkaar en hun conversatie, vol met ingewikkelde
hoffelijkheden en woordspelingen wordt door den auteur met
welbehagen en in extenso weergegeven. Luisa verzoekt hem een
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brief naar haar zuster over te brengen en op antwoord te wachten.
Op weg naar de zuster komt de verleidingsgedachte reeds bij
hem op. Zoo viug mogelijk keert hij met het antwoord terug en
wordt in de ontvangkamer gelaten, waar hij het offensief inzet.
Ook nu is de taal gekunsteld en rethorisch zooals men dat in het
17e eeuwsche Spanje zoozeer bewonderde. Luisa gaat er op in
en blijkt niet onbedreven in het flirten. Wanneer hij heengaat
is, practisch gesproken, het pleit beslist, ondanks haar zwak
protest : „Nooit had ik kunnen denken, Gregorio, dat U, die
me zoolang kent, me voor zoo onnoozel houden zoudt, dat ik
de dubbeizinnigheid van Uw woorden niet zou opmerken."
Zij wijst op de onmogelijkheid hunner liefde, doch het achterdeurtje : de vriendschap blijft voor hem open. Deze concessie
verrast zelfs Gregorio, die zoo'n gemakkelijke overwinning niet
had durven hopen. Belden brengen de nacht daarop slapeloos
door, Luisa heeft wroeging over haar „harde" woorden en zendt
reeds de volgende morgen vroeg een boodschap, dat ze hem
's middags verwacht. Op haar aandringen te zeggen wat hem op
het hart ligt — want „het luisteren beleedigt niet", — vraagt
hij haar, met veel omhaai van woorden de hand te mogen kussen,
hetgeen welwillend wordt toegestaan. Wanneer zij na veel aandringen niets meer uit hem krijgt, bekent zij met wel haast shakespeariaansche ondernemingszin, hem openiijk haar liefde. Merkwaardigerwijze komen vele varianten op dit punt overeen. Men
denke bijvoorbeeld aan onze middeleeuwsche Beatrijs. Wellicht
heeft men gevoeld dat hoe grooter de zonde is, hoe grooter en
wonderbaarlijker ook de redding. Luisa verleidt meer dan ze
wordt verleid. Zij is hier geen speelbal van het noodiot — zooals
bij Lope, en in veel sterker mate nog bij den romanticus Zorrilla
— zij neemt haar lot zelf in handen, en gaat uit eigen, vrije verkiezi ng.
Toch is deze spoedige bekentenis hier te schaamteioos voor een
om haar deugdzaamheid atom bekendstaande vrouw om waarschijntijk te zijn. Zoo Aveitaneda ons heeft willen overtuigen
van de onweerstaanbare drang der liefde, die nergens voor terug
deinst, dan is hij daarin toch niet gesiaagd.
Luisa en Gregorio spreken elkaar nu iedere avond door een van
een traliewerk voorzien raam (de zoogenaamde „reja"), doch
spoedig neemt zij opnieuw het initiatief en noodigt hem in haar
cel. Zij ook denkt het plan uit voor de viucht, „Verwonderd"
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is Gregorio over dit „besluit", doch hij gaat er met veel enthousiasme op in. Hij zegt haar zooveel geld mee te nemen als maar
mogelijk is, (d.i. meer dan 1000 ducaten uit de kas van het klooster)
en breekt ze!f met valsche sleutels de brandkast van zijn vader
open. Met twee aan Gregorio's vader toebehoorende paarden
vluchten ze naar Lissabon, waar zij, voorzien van een valsche
huwelijksakte, twee jaar lang in uitspattingen doorbrengen,
zonder zich in het minst om God en Godsdienst te bekommeren.
Naarmate het geld opraakt ontwaakt in Luisa het berouw. Gregorio
ruIneert zich volkomen door het spel en verdobbelt zelfs de
kleeren van zijn vrouw. Bedelend trekken zij naar Badajoz, waar
zij aanvankelijk naafi lessen geeft, doch al gauw met medeweten
en goedvinden van Gregorio een minder eerbaar doch winstgevender beroep uitoefent. Bij de financieele vooruitgang valt
het aanvankelijk gevoel van schuld geheel weg. Zij zinkt hoe
!anger hoe dieper tot tenslotte de politie naar aanleiding van
een vechtpartij bij haar in huis, waarbij een man gedood wordt,
ingrijpt, Gregorio verbant en Luisa eenigen tijd gevangen zet.
Voor beiden is deze scheiding een opluchting, hij verlangt van
haar af te zijn, zij „meerdere vrijheid voor haar uitspattingen".
Doch uit de gevangen is ontslagen, dreigt opnieuw de armoede.
Weer herleeft in haar het berouw, maar nu zoo intens, dat het
een volkomen ommekeer beteekent. Als boetvaardige pelgrim
trekt ze nu terug naar het klooster en ziet daar de deuren openstaan. Verwonderd vraagt ze zich af, wie zoo achteloos heeft
kunnen zijn en gaat naar binnen. Geheel volgens de traditie vindt
ze haar sleutelbos bij het Mariabeeld, zooals ze die bij het weggaan heeft neergelegd. Het Mariabeeld legt haar in een zeer lange,
vermanende toespraak uit, hoe zij tijdens haar afwezigheid vervangen is, en maant tot boete. In haar cel vindt ze de kleeren,
de nog brandende kaars en de afscheidsbrief, precies zooals ze
die had achtergelaten, zelfs het geld blijkt niet gemist te zijn.
Juist wanneer ze zich weer in het kloostergewaad heeft gestoken
luidt de bel voor de vroegmis. Na de vroegmis vangt ze aan met
de boetedoeningen, die ze zich voorneemt haar geheele leven
vol te houden en biecht alles.
Ondertusschen is Gregorio — en dat is misschien wel het grootste
wonder — plotseling door een preek over de Heilige Maagd
bekeerd. Hij legt een volledige biecht af en trekt als pelgrim
naar Rome.
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Teruggekeerd gaat hij naar zijn ouders. Zijn moeder bewerkt
een onderhoud tusschen hem en Luisa, waarop beiden zich voorbereiden door gebed en communie. Daarna Iegt ook Gregorio
de kloostergelofte of bij dezelfde orde als Luisa. Zij sterven in
reuk van heiligheid.
Het boven weergegeven verhaal toont niet alleen duidelijk hoe
de oude middeleeuwsche legende zich heeft ontwikkeld, zij geeft
ook de lijnen aan waarlangs het zich verder zal ontwikkelen.
Had Avellaneda het wonder nog recht doen wedervaren, hoewel
het hier reeds in beteekenis achterstaat bij de belangstelling die
de schrijver toont voor het particuliere !even van de hoofdpersonen
gedurende hun gezamenlijke escapade, bij Zorrilla vermogen wij
in het wonder wel nauwelijks jets anders te zien als een typisch
romantisch „happy end", dat zich volkomen aansluit bij de reeks
van bovennatuurlijke geestverschijningen, die Zorrilla met zooveel talent weet te verhalen. Zelf rekent hij de vertelling tot het
zoogenaamde „genero fantastico".
Don Jose Zorrilla (1817-1893) een der belangrijkste figuren der
Spaansche romantiek, geeft in de derde legende van de bundel
„Cantos del Trovador" onder den titel „Margarita, la Tornera",
het Beatrijs-verhaal gecombineerd met de bekende Don Juanlegende. In zeer rethorische versen afgewisseld met eenige dialoogfragmenten in proza wordt verhaald hoe Don Juan de Alarcon
in het kleine provinciestadje Palencia op cynische wijze de verleiding van een non, die hij toevallig in de kerk gezien heeft op
touw zet en uitvoert. Evenmin als bij de hoofdpersoon van de
wereldberoemde comedia van dezen schrijver „Don Juan Tenorio"
(waarin het eigenlijke Don Juan-thema verwerkt is) is hier van
de kant van den man sprake van eenige werkelijke liefde of hartstocht. Het geldt een avontuur. Don Juan verleidt Margarita omdat
hij zich verveelt en het klooster toevallig dicht bij zijn woonhuis
ligt en omdat het pi kant is een non te verleiden. De geestelijke
staat van Margarita dient ook slechts om de locale sfeer met
sombere kloostergangen en geheimzinnige afspraken te verhoogen en omdat de geheele aesthetische betoovering van het
Spaansche Katholicisme een goede achtergrond vormt voor een
romantisch verhaal.
De 19e eeuw is de eeuw van het ongeloof. Talloos zijn de verhalen over ontvoerde nonnen, die zich maar al te graag lieten
ontvoeren en „al te menschelijke" priesters. Niet meer om het
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Soli Deo Gloria is het te doen, doch de mensch met al zijn behoeften en begeerten staat op den voorgrond en beheerscht de
handeling. Voor een wonder, of beter : voor de juiste appreciatie
van een wonder en het begrip voor de beteekenis ervan, is geen
plaats meer. Het oude verhaal heeft plaats gemaakt voor de
moderne „thriller".
Literair is „Margarita la Tornera" niet Zorrilla's sterkste werk,
maar niettemin kan hij, die zich de moeite getroost het vrij langdradige verhaal door te werken, meer dan eens genieten van
fragmenten, die in een prachtig Spaansch geschreven zijn en de
reputatie van den schrijver alle eer aandoen.
Na Zorrilla komt als eenige representant der 20ste eeuw Carlos
Fernandez Shaw (1865-1911) met een operette, getiteld „Margarita
la Tornera", leyenda Unica basada en obras de Avellaneda y Zorrilla,
mUsica del Maestro Don Ruperto Chapi. Als de meeste operettes
is ook deze vlot geschreven, luchtig en zonder pretenties. Shaw
inspireert zich volkomen op Zorrilla, van invloed van Avellaneda
is niet veel te bespeuren. Het karakter van Don Juan is wat gematigd, maar blijft toch de eigenlijke hoofdfiguur waarnaast
Margarita eenigszins verdwijnt. Dat deze operette zoolang „gegaan" is en nog gaat bewijst wel, dat er ook in Spanje nog steeds
belangstelling bestaat voor de bijna zeven eeuwen oude Beatrijslegende.
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S J. DAAC.

DE DROOM EN ZIJN UITLEGGING
Fred wandelt in de zon over de knerpende paden ; de hoed in
beide handen op den rug. Zoo loopt hij graag door het park.
Hij houdt het hoofd achterover en kijkt naar de vroolijke boomen,
die nog een beetje zwart zijn onder hun lichte lentegroen.
Fred let niet op, waar hij loopt. Het is hem goed zoolang niets
hem stoort in het kijken naar waar de boomen hun blonde kruinen
houden tegen de koele blauwe lucht. Maar hij mijdt de breede
lanen, waar veel menschen zijn. De menschen hinderen hem. Hij
kan het niet laten ze aan te zien, als er een aan komt in de verte.
Als ze vlak bij zijn, wringt hij de oogen naar den grond ; zoogaat
hij voorbij, het hoofd nog achterover, de mond wat norsch. Dan
ziet hij zijn hond, die ijverig om hem heen draaft. En met een
sprong vluchten weer zijn gedachten naar de blijde wuivende
boomentoppen.
— „Da-ag ! Hoe maak jij het ?"
Fred schrikt. Hij blijft staan en keert zich half wrevelig om. Dat is
Bets. Hij had haar niet herkend ; trouwens, z'n best gedaan om
niet te kijken naar de ionge vrouw, die van achter de bloeiende
struiken in zijn gezichtsveld stapte.
— „Dank je", zegt hij, een beetje rood. „Hoe gaat het met jou ?"
En ondanks zichzelf voegt hij er bij : „je ziet er voortreffelijk uit".
Ze is niet veel veranderd, denkt hij. Vroeger wat slordiger, hoekiger. En nu correct, frisch, afgerond ......
— „Ja", zegt Bets, „ik heb een goed leven".
— „'t Is waar ook", ineens valt het hem in, „je bent getrouwd !
Ergo : in liefde bloeiend ?"
— „Dat is de gangbare verklaring". Ze neemt hem lachend op.
„Maar jij ?" Een kort, dik mannetje met een vollemaansgezicht.
„Jij bent ook allesbehalve mager, zeg ! Je ziet er uit ...... "
— „Patent ; het woord dat je zoekt".
— „En geef je daar dezelfde verklaring van ?" Zijn haar is netjes
gladgeborsteld. Maar zijn das zit scheef, en zijn pak een tikje
slobberig. „Of ben je niet getrouwd ?"
— „Neen, neen, bij mij moet het wat anders zijn". Hij trekt
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een gezicht. „Je zoudt kunnen zeggen dat ik tegen de verdrukking
in groei".
— „De verdrukking !" Bets Iacht hem uit. „Ik dacht, dat voor
jullie mannen het huwelijk de verdrukking was ?"
— „Ik ben onvoorzichtig geweest, zie 1k. Natuurlijk heb ik een
best leven. Een vrijgezel, weet je ...... "
— „ja, ja ......
— „Niets heeft meestal minder van een stok dan een verstokte
vrijgezel".
— „En toch zoo'n beetje klagen, he, met een armzalig gezicht ?"
Zij kijkt hem uitdagend aan.
— „Och ...... ", zegt Fred. Hij bukt zich en pakt de hand, die is
komen aanloopen, bii een oar.
— „Nee, praat er maar niet omheen ; je hebt je verraden, Fred.
Je mist lets".
— „Kom kom, wat dan ? Mijn vrijheid zeker niet !" Waar bemoeit
ze zich mee.
— „Natuurlijk mis je een vrouw".
— „Je moet wel een vrouw zijn, om met die oplossing aan to
komen".
— „Nu, wij vrouwen staan immers bekend om onze intuItie ?"
— „Ik geloof er niet aan", zegt Fred geprikkeld. „Aan je intuItie
niet, en aan de heele vrouwenkwestie niet".
— „je houdt je groat", zegt Bets. Zij kijkt naar den hand, die
tusschen hen in gaat liggen. „Zoek je geen vrouw ?"
— „Neen".
— „Ik wou eigenlijk zeggen : heb je er nooit een gezocht ?"
— „Je drijft mij in 't nauw". Hij ziet haar snel aan.
— „Word niet boos", vraagt ze.
Dat kan hii niet, tot zijn spijt. Hij neemt haar een oogenblik
zwiigend op. Haar donkere haar ligt glad om haar gezicht, dat
zachter is dan vroeger maar nog even zeker. Van haar handen
heeft hij altijd gehouden. Zij doet hem goed. Hij wil wel, dat zij
zich met hem bemoeit.
— „Kom mee", zegt hij, en hij brengt haar naar een bank in een
plek voorjaarszon. „Kom hier zitten, dan zal ik je vertellen wat
ik van de vrouwen denk".
— „Zul je geen erg leelijke dingen tegen me zeggen", maant zij
met een lachje, terwijI ze makkelijk zitten gaat en haar jas recht
schikt.
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— „Neen. Luister". Fred legt zijn hoed op het gras en slaat beide
armen achter de leuning van de bank. „Ik zal je een droom vertellen, die ik lang geleden gehad heb".
— „Een droom ?"
—• „jai Dacht je, dat ik je een theorie zou gaan uitstallen ?"
— „Waarom niet. ledereen vormt zich toch meeningen, theorieen
als je wilt, waardoor hij zich laat leiden ?"
— „Dat denk je. Theorieen ! Ze lijken zoo soliede, ze schijnen
zoo begaanbaar. 't Is een ijsvloer ! De adem van het !even doet ze
smelten, de stroom van het !even breekt ze stuk". Hij gooit het
hoofd achterover. „Gisteren verafschuwde je de vrouwen ...... "
— „Ho ! Je zou geen leelijke dingen zeggen".
— „ ...... vandaag bewonder je ze", hij glimlacht even, „en je
verlangt naar ze. Morgen zul je denken : o, ik wou, dat ik ze kon
haten (waarom protesteer je nu niet ?), en overmorgen begrijp
je toch, dat het leven zonder een vrouw, die je liefhebt, het leven
niet is...... en in dat oogenblik ben je er verder dan ooit vanaf, er
een to begeeren. Theorieen ! Als ijsschotsen kruien ze over elkaar.
De stroom, die ons drijft, ligt dieper, meisje".
Fred's gezicht is licht rood. De hond, die onder de bank ligt tusschen
hen beiden, heeft de oo gen opgezet en kijkt naar den baas alsof
hij om orders vraagt.
— „Je moet niet zoo schamper doen", zegt Bets, „dat vind ik
heelemaal niet prettig". Zij graaft haar handen in haar zakken
en steekt een been vooruit. „Vertel mij je droom maar".
— „Goed dan". Fred grabbelt naar zijn tabaksbuil en zijn pijp,
die hij in gedachten stopt. „Van de omstandigheden weet ik
niets meer. lk droom nooit. Althans, ik heb nooit een droom
onthouden".
— „Behalve deze".
— „Behalve deze. lk herinner me als de dag van gisteren......
ach, wat herinner je je veelal van de dag van gisteren ? Wat herinner je je soms van het laatst-verloopen uur ?" Ongeduldig strijkt
hij een lucifer aan.
— „Kom", zegt Bets met zachten drang, „Fred, nu vertellen".
— „Ik wil zeggen", begint Fred, als hij een groote rookwolk weggeblazen heeft, „nog zie ik voor mijn oogen, hoe ik op dat feest
was. Er waren veel jonge mannen en vrouwen. Hoewel wij elkander alien bij den naam noemden, geloof ik niet, dat ik daar
iemand kende. Alles was in voortdurende, wervelende beweging.
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Wij zeiden nu dit tot deze, deden dan dat met die ; maar eigenlijk
liep ieder alleen rond. Wij waren alien onophoudelijk bezig, maar
niemand had kunnen zeggen, waarmee. Ergens drensde nooitzwijgende muziek ; die verdronk in het gesnater van stemmen,
waarin wij spraken zonder geluid te geven, en lippen zagen bewegen zonder te verstaan. Het was aisof tailooze menschen
plonsden en spatten in een ruischende zee van rumoer. Het schelle
licht, het deinende geluid hielden ons als verdoofd. In die ijlte
dreven wij met een urbane glimlach, aisof wij wisten waarheen.
Ineens was ergens een deur geopend, die naar buiten leidde.
't Kwam ons voor, aisof wij het alien hadden gedaan. Buiten lag
sneeuw. Wij liepen door de groote stilte, en riepen in de zwijgende
ruimte. Wij woelden in het zachte Witte, en gingen met handen
vol sneeuw naar binnen om de achtergeblevenen te verrassen.
De verwarring werd grooter. De fel verlichte kamers waren
verzadigd van kreten en beweging.
Ook ik droeg handen vol sneeuw voor mij uit, en zocht een Joel
voor deze bezigheid, die mij bijzonder zinrijk voorkwam. Maar
nu leek plotseling alles leeg en uitgestorven. Ronddwalend door
het spookachtige licht en het geraas, dat zijn oorsprong verloren
had, kwam ik in een zijvertrek. En daar, op een bank aan de
muur, zat zij".
— „Wie ?"
— „Ik weet het niet. Zij. lk liep op haar toe, om haar gezicht
te begraven in mijn sneeuw. Zij zat onbeweegiijk, en keek mij
stil aan. Toen ik vlak voor haar was, bleef ik staan. Zij zei : Nu
wou ik graag rustig zijn.
Nu wou ik graag rustig zijn...... lk keek haar verdwaasd in de
oogen. Toen keerde ik mij bruusk om, en stortte mijn handen
leeg in een koeler, die daar bij stond. Langzaam wendde ik mij
terug. Ja, zei ik, laten we rustig zijn. lk zette mij naast haar op de
bank.
In die kamer brandde een zacht licht. Van verre kwamen gedempte
geluiden. lk hield den adem in ; zachtjes hoorde ik haar adem
gaan. Zij zat naast mij, en wij waren stil. 1k sloot de oogen".
Fred zwijgt. Hij heeft zich ver voorover gebogen en steunt het
hoofd in de handen. Zijn pijp reutelt. Een mere! fluit in de stilte
van het park. Op het pad hippen musschen. De hond, z'n kop op
den grond gestrekt, staart er aandachtig naar.
Bets vraagt :
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— „En toen ?"
— „Toen ? Niets weer".
Bets kijkt naar Fred's gespannen rug, waarover een naad een rechte
scheiding trekt. Op de plooien in zijn nek staat het blonde haar
stekelig overeind. Een rooksliert krult om zijn oor. Dan zegt ze :
— „En moet ik hieruit begrijpen, wat je van de vrouwen denkt ?"
Fred richt zich langzaam op.
— „Laat me liever zeggen", verbetert hij, „wat ik van een vrouw
heb verwacht".
Bets tuurt naar haar schoenpunt, en tuit de lippen.
— „Dat kan ik zoo gauw niet vatten", zegt ze. „Ik hoop, dat je
't me niet kwalijk neemt, Fred".
— „Heelemaal niet. Dacht je, dat het voor mij zoo eenvoudig
was ? Die droom..... " Hij keert zich naar haar toe, een elleboog
op de rugleuning, en trekt nadenkend aan zijn pijp. „Soms hechtte
ik er geen beteekenis aan. Een laatst bericht misschien uit een
fang verlaten land der herinnering. Maar vaak kreeg hij macht
over me. lk zag er een belofte in. lk verwachtte zijn vervulling ;
ik kon zelfs niet laten uit te zien naar het gezicht van de vrouw
uit mijn droom. Dan schudde ik hem geergerd van me af. lk wilde
mij niet laten drijven door een bedenkelijke inblazing. lk wilde
niet alles ontwijden met mijn blik.
Op zoo'n oogenblik was het, dat ik begreep, hoe ik er nu aan
toe was als in mijn droom, toen ik op het punt stond de vrouw te
ontmoeten. En dit is het daarom, wat me uit dit alles gebleven
is : verlangen naar die vrede nadat ik de vrouw ontmoet had.
lk zag in, dat mijn droom de verbeelding was van een ideaal".
— „Maar een ideaal", zegt Bets, „is toch ook een belofte ? Geloof
je aan die belofte niet ?"
— „Och", Fred Iicht even de hand, „een ideaal is een belofte,
zooals het een herinnering is. Een herinnering aan wat je niet
gehad hebt, een belofte van wat je niet krijgen zult".
— „Ik ben het niet met je eens. In elk geval mag je daar niet
van uitgaan".
— „'k Ben er ook niet van uitgegaan", werpt hij tegen. „Ik heb
vast geloofd in dat ideaal. 't Was ook te mooi". Hij kijkt op haar
handen, die los gevouwen liggen in haar schoot. „Kun je het je
indenken ? In de beklemming, in de verlammende verwarring
van dit leven, die als een mist om je heen rijst en zich boven je
sluit, die je overspoelt als regenvlagen, die je geeselt als hagel,
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een vrouw tegenover je te zien, die je aanziet, stil, en je richting
geeft en rust ? In het tumult, dat in je losbreekt, dat je opjaagt,
je te bersten drijft, je ontzet en als duisternis om je heen daalt,
een vrouw naast je te weten, onbeweeglijk, haar adem te hooren
gaan, te voelen dat ze bij je is en je stil maakt ? Samen de oogen
te sluiten, den adem in te houden, en te hooren hoe de geluiden
wijken, terwijI de bliksems sterren worden en er vrede in je
opstijgt, vertrouwen, moed, kracht ?"
Fred heeft zich afgewend en staart in het grind op het pad. Maar
Bets gaat beslist rechtopzitten, en schudt haar hoofd.
— „Het verwondert me niet", zegt ze, „dat dat ideaal onbereikbaar bleef. lk moest mij misschien gevleid voelen, dat je zooveel
verwacht van een vrouw. Maar dat kan ik toch niet. 0", en ze
leunt weer achterover, „ik heb ook mijn idealen omtrent dit
alles. lk heb het Scheppingsverhaal gelezen. Ik weet wat mannen
verwachten van hun vrouw. lk begrijp iets van hun idealen, ik
begrijp misschien ook, dat een man een vrouw vereeren kan.
Maar wat jij haar toedicht komt me afgodisch voor. Het doet me
denken aan de woorden van Augustinus". Ze tracht hem in het
gezicht te zien. „Ken je niet die woorden van Augustinus ?"
Fred ziet strak voor zich uit. Toch neemt hij de pijp uit de mond,
en zegt :
— „Et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te".
— „Ja, in de onrust is ons hart, totdat het zijn rust vindt in U.
God belooft, wat jij van een vrouw verwacht. En God alleen kan
het geven".
— „Maar misschien wil Hij het mij in een vrouw geven".
- „Neen. In Jezus Christus wil Hij het je geven. Kom tot Mij,
zegt Jezus, lk zal u rust geven".
- „lk geloof wel wat je zegt", mompelt Fred, alsof hij het zelf
niet hoort. Dan, plotseling tot zichzelf komend : „In elk geval
was die droom uit den booze".
— „In elk geval was jouw uitlegging uit den booze", zegt Bets.
„Je hebt gezocht, waar 't niet te vinden is. Geen wonder, dat de
belofte onvervuld bleef".
— „Maar nu beginnen wij toch langs elkaar heen te praten".
Fred klopt zijn pijp uit op de vlakke hand. „Laat mij verder vertel len.
Het is er nooit toe gekomen, de belofte werkelijk op de proef
te stellen. Want ik had voor mezelf al uitgemaakt, dat de droom
waardeloos was. Dat z'n belofte aan mij althans niet zou
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vervuld worden. En wel tangs een heel andere weg dan jij nu gaat".
— „Hoe dan ?"
— „Ik had me gerealiseerd, dat ik niet in staat was tot de houding,
waarin ik de gave van een vrouw aanvaarden kon. ik kon niet staan
tegenover een vrouw, die mij het wonder geven wilde, en haar
stil aanzien. lk kon niet naast haar zitten en de oogen sluiten. Zij
bezwoer niet het tumult in mij, zij riep het op. Denk je, dat ik
mijn handen ledigen kon om haar vervulling te ontvangen ? Geloof
je, dat ik haar adem zou kunnen hooren gaan, zonder die te willen
indrinken ?"
— „Maar ...... "
— „O, versta me goed ...... "
— „Stil, ik versta je goed".
— „Wel, ik zou niet kunnen stil zijn bij haar, mij bereid houden
te ontvangen. lk verontrust haar rust, doordat ik tot haar kom
om te nemen. En daarom geloof ik, dat de droom uit den booze
is". Bleek en verbeten is Fred.
— „Het is misschien maar vrouwenlogica", zegt Bets, „maar ik
zie nog niet in, dat je meer betoogd hebt, dan dat jij uit den booze
zoudt zijn. Werkelijk, ik begrijp je niet. Dit soort idealisme gaat
mij te hoog. Geen vrouw kan toch willen geven zonder ook te
willen, dat je van haar neemt wat ze te geven heeft ? En dacht je,
dat een vrouw niets van haar man verwacht ? Zij wil ook nemen
wat haar man te geven heeft. Als ik iets van je snap, dan maakt jij
een onderscheid daar, waar voor mij Been onderscheid is. Dan
verwerp jij, wat ik als deel zie van de vervulling, die je verwachten
moogt. Jouw beeld van de liefde is spookachtig. lk vind het niet
werkelijk meer. Werkelijk, zooals ik het versta".
— „Maar zie je dan niet", Fred heft bezwerend beide handen,
„dat er een groot, een onnoemelijk groot verschil is tusschen
nemen en ontvangen ? Geven en willen ontvangen, bereid zijn te
ontvangen : dat wordt van ons gevraagd 1"
— „Ach, ik weet het niet". Bets zucht. Ze duikt mismoedig in
haar jaskraag. „'t Lijkt allemaal zoo mooi, als je het zegt. Maar
ik geloof, dat je het veel te mooi gemaakt hebt. Dat je er je een
Babel van gehouwd hebt. Een Babel, waarin je je verlustigt, maar
dat niet zal bestaan. Zoo voel ik het. Je wilt niet nemen, maar
bereid zijn te ontvangen. Geven en bereid zijn te ontvangen. Je
vraagt van een vrouw, wat je van God moet vragen ; je verwacht
van een vrouw, zooals je van God moet verwachten ; en wat je
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er toe brengt, is dat in den grond niet een verfijnde eigenliefde ?
Dat bedoel ik met te zeggen dat je je een Babel gebouwd hebt.
Als ik je van de vrouw hoor spreken, zweven me steeds de termen
voor, waarin de Bijbel spreekt van Gods hell. Als je droom uit
den booze is, dan is het omdat hij een gezicht was op je Babel".
Ze zitten stil elk voor zich uit te kijken. De hond is opgestaan
en loopt onrustig rond. Fred graaft met de hak in de aarde. Eindelijk zegt hij :
— „Kan het zijn ? Je vonnis is vernietigend. Als het rechtvaardig
is, doe ik beter mij voorgoed van deze zaken ver te houden.
Wat ik trouwens toch al deed. Nietwaar ?" Hij kijkt haar aan met
een treurig spotlachje.
Maar Bets schudt energiek haar hoofd.
— „Dat zeg ik niet", antwoordt ze snel. „Wie weet, is je droom
toch beter dan je uitlegging. lk kan 't niet laten er zelf ook een
beetje in te gelooven. Tenslotte is een vrouw een hulpe tegenover je. Als je eerst die uitlegging maar eens radicaal aan kant
deed. Als je eerst je theorieen maar eens voor de vlakte gooide.
Je daar niet meer door liet leiden. 't Zal niet gemakkelijk voor je
zijn misschien. Hoe heb je het intusschen gehad met de vrouwen",
vraagt ze dan, en ze lacht fijntjes. „Je zult ze wel niet heelemaal
hebben kunnen missen, vermoed ik zoo".
— „O", zegt Fred, terwijI hij een versche pijp gaat vullen, „er
zijn nog vrouwen, die me goed doen. De vrouwen van mijn
vrienden, getrouwde vrouwen zooals jij. lk luister graag naar ze.
lk zie hun bezigheid aan. 't Maakt me een beetje gelukkig. lk
geniet mee van de rust, die ze om zich verspreiden ; en ze worden
me niet gevaarlijk. lk mag ze niet begeeren, omdat ze getrouwd
zijn, en ik wi! ze niet begeeren, omdat ze de vrouwen van mijn
vrienden zijn".
— „Wat is dat nu weer voor een constructie !"
— „Ja, met zulk schoorwerk stut een mensch het wan kele gebouw
van zijn gehoorzaamheid. Want wie doet iets, zoomaar uit liefde
voor den Heer ?"
— „Is dat je ernst ? Het heeft zoo veel weg van een cynisch grapje".
— „Het is me ernst".
— „Dan hoop ik", zegt Bets, terwijI ze hem verwonderd aanziet,
„dat je dat schoorwerk of zult breken, en je met het bouwsel
zelf zult bezig houden. Al die bedenksels ! Werkelijk, je verbaast me. Heb je nu ook alweer lets tegen het begeeren ? En
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om het te ontgaan begeef je je daar, waar het werkelijk verboden
zou zijn. Je wilt het veredelen, en je hebt het bedorven. Maak
het jezelf toch niet zoo moeilijk".
— „Maar zie je dan niet", roept Fred, „dat ik mij niet roeren of
bewegen kan zonder te vallen in wat ik niet wil !" Hij schopt
ongeduldig in de keitjes, die naar alle kanten springen.
Bets kijkt er een oogenblik in gedachten naar. Daarna zegt ze,
terwijl ze zijn arm neemt, overredend :
— „Begin dan eens met je werkelijk niet te roeren. Trek je oog
ult. Houw je hand af. Doe niets, dan het van God verwachten.
Hij wil ook dit aan je nieuw maken".
Lang antwoordt Fred niet. Hij zuigt op zijn onaangestoken pijp.
Tenslotte zucht hij :
— „Ferder gezegd dan gedaan. Terecht kijk je er somber bij".
— „Viet somber. Ernstig". Bets staat op. „Het is een ernstig
gesprek geworden, he ?" Zij strekt zich en strijkt haar haar weg.
„En ik was heelemaal niet ernstig".
Fred staat ook overeind. Hij roept den hond ; die komt aangerend.
— „I I< heb er dorst van gekregen", zegt hij. „En ik was heelemaal
niet dorstig". Hij grijnst tegen haar, terwijI hij zijn pijp aansteekt.
„Zoo zie je : praten en drinken, dat zijn de vreugden van een
vrijgezel. Hij hoort niets naast zich, daarom praat hij maar wat
voor zich heen. En hij drinkt er wat bij om zich het hart te verIichten".
— „Kom kom", Iacht Bets, „ik zou het maar niet te tragisch
nemen. lk heb ook dorst, hoor ; je moogt mij best wat te drinken
geven. En praten ? Praat niet zooveel, zegt mijn man altijd".
TerwijI ze wandelen naar het paviljoentje, dat wit glanst achter
het ijie Ienteblad, zegt Fred :
— „Ik vond het in elk geval prettig, met je te praten".
— „Ik ook, hoar", zegt Bets. „Maar we kunnen er ons niet
uit-praten, Fred. We kunnen elkaar al teen den weg wijzen. En
die moet je dan gaan".
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M. STEVENSE

EEN BEKROONDE FRANSCHE BUNDEL1)
Een onlangs gehouden enquete heeft bevestigd, dat de strijd
tussen het traditionele vers en het zogenaamde vrije vers, dat
een grote levensvatbaarheid openbaarde vanaf het optreden
der symbolisten, niet is uitgevochten. Het gebonden vers heeft
zich gehandhaafd naast het ongebondene. * Het heeft meer zin
deze opmerking te maken over de franse dan over onze eigen
dichtliteratuur. Het vrije vers, zeer volmaakt gehanteerd door
den Vlaming Emile Verhaeren (van wie overigens is bewezen
dat er een sterk germaans element schuilt in zijn verzen) tiert
weliger op de franse dan op de nederlandse dichterve.
Een jeugdige dichteres uit Languedoc, aanvankelijk zich uitend
in klassieke versmaat, heeft het Vers Libre stellig een overwinning
doen behalen met de bekroonde bundel „La Voyageuse". De
Parijzenaar Andre Spire zegt, dat zij na zoeken en tasten haar
eigen rhythme heeft gevonden. De versteende oude vorm (sic)
had haar lyrische ontboezemingen verstikt. Ze heeft nu de uitdrukkingsmiddelen aangewend die zeer juist passen bij een uitzonderlijk bewogen en rijk innerlijk leven.
La Voyageuse, de reizigster is een suggestieve, goed getroffen
kenschetsing van de gang der zes en dertig gedichten. Al doen de
eerste twee regels
Les trains et les avions trepident dans le vent.
II faut partir.
rechtstreeks aan Verhaeren denken, ze heeft zich in het vervolg
Iosgemaakt van het illustere voorbeeld door woord en accent.
De beeldspraak, het leven een reis, de mens een trekker, moge
niet nieuw zijn (Lamartine gebruikt ze reeds in 1820), deuitwerking is fris.
L'essentiel est de toujours partir.
Opmerkelijk is dat de dichter afstand kiest tot zichzelf door het
ik te plaatsen in de tweede persoon.
1)

Marie-Madeleine Machet. La Voyageuse. Prix des Poetes collection 1938

uitg : Les Cahiers du Journal des Pokes, Bruxelles.
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Je le regarde fuir au bout de ranee sombre.
Als een bloem bloeit haar vreugde.
Les roses de ma joie sont si belles
Le soleil est moins beau que Ia couleur de mes roses.
Na veel zwervens is de aanvankelijke hoop gedoofd, ook haar
leven verdiept.
Tu ne possedes plus qu'un monde interieur.
Het beleefde avontuur is niet verschillend van dat van anderen.
De dichter vindt eenvoudige woorden voor diepe dingen als de
Musset in zijn beroemde Nachten.
Tu n'as souffert qu'une humaine aventure.
Uit de stille afzondering wordt de ziel weer genood tot het dagelijkse bedrijf, tot
la grande chaleur de la vie,
maar het leven is hard, onverzoenlijk, verbittert het hart
ton coeur est un grand vase amer.
Toch zijn er kalme uren die Ievensleegten vullen en geven
tout ce que lui refuse Ia soif insatiable du rave.
Het leven vernieuwt zich elk ogenblik
Tout est toujours l'inconnu, le nouveau.
De liefde voor ons levensbegin belet ontplooiing
Tu rejettes l'Univers
pour le confiner dans la cellule oil to naquis
ieder wil uit zichzelf treden, de kalme dorpsrentenier
ne veut pas marcher tranquille dans son jardin
it ne veut pas él 'e un sage
it veut le cinema, le restaurant, la rue.
Het reisthema wordt dieper uitgewerkt
Mon coeur, il faut partir comme ce voyageur,
avec mes yeux de flamme et ma pauvre valise.
Dan gaat het levensvenster vrolijk open, een jubel klinkt
Voici Ia joie, enfin, dans le corps et dans l'esprit
Aanvaardt dapper 't leven zoals het komt
Mais ma souffrance est moi avec ma vie et mon amour
Kort bijtend, beslissend, de reis zonder hoop, zonder wanhoop
Non. Pas d'espoir. Pas de desespoir.
De smart is niettemin hevig, omklemmend
Tu es maintenant pour moi
la seule expression du monde.
maar niet vernietigend, integendeel constructief
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Je suis allee au-devant de Ia douleur pour creel- ma beaute
De geliefde, die haar verlaat, neemt het licht mede ; zal haar
vreugden en smarten niet meer van hem ontvangen ; de vreugde
heeft haar zo bezeten, dat een weerkeer naar vreugdeloosheid
onmogel ij k is.
Le goat de Ia joie est reste dans mon sang
Telkens grijpt de inzinking naar haar prooi. Hoe prachtig zet
een gedicht in
Ame en peine n'es-tu pas assez du monde
pour eteindre to soif d'infini ?
De laatste gedichten drukken overgave, berusting uit, een leunen
aan het lot, een opgaan in de natuur, een stille weerkeer naar het
intieme huis dat vrede geeft na de droeve, vruchteloze reis. Waar
tegenover het sterven van de moeder gesteld wordt als het verwerven van een eeuwige zekerheid.
Deze bundel heeft een bekroning verworven en verdiend. Uit
de citaten blijkt een rijkdom van gedachten, een verscheidenheid
van gevoelens. De levensreis gaat omhoog, omlaag. De jubel is
beheerst, evenals de klaagtoon. Het populaire himmelhochjauchzend, zum Tode betriibt, heeft zich veredeld tot een klavier
van fiere harmonieen. Uren van optimisme en neerslachtigheid
sublimeren in deze vrije verzen tot klare wijsheid. De romanticus
is levensmoe (Lamartine), dompelt zich in de smart en scheldt
de ontrouwe geliefde (de Musset), betrekt een eenzame post,
waar gebed en klacht lafheid genoemd warden (de Vigny).
De moderne dichter weent bitter in boete (Verlaine) of omarmt
't geschapene in kosmische bedwelming (Verhaeren). MarieMadeleine Machet kent oak deze etappen van de levensreis, maar
heeft ze zakelijk-nuchter, stil-berustend, fier-verworven verwoord
en verwonnen. Als het leven loopt tussen de polen vertrekken
en aankomen, tussen aarde en paradijs, dient men to weten dat
de begeerte naar het onbereikbare misplaatst is (Ton mal est
dans le Vouloir). Er is een praedestinatie (Ton chemin est de
toute eternite). De hoogste berusting voert tot het wijsgerige
kernvers : II faut guerir de ce desir du ciel.
Het geestelijk plateau hier bereikt is niet het eindpunt van een
„Christenreize" naar de eeuwigheid. Er is honger, er is verlangen,
eeuwigheidsperspectief, oneindigheidshunkering, kleinheidsbesef
en adoratie in de prachtige alexandrijn.
Je n'ai que mon coeur pur pour celebrer mon Maitre.
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Er is geen schuld en boete. De lotsaanvaarding is normatief voor
de Ievensrust. 't Verloren paradijs herwint zich in esthetische
verering van een creatieve oppermajesteit, die God kan zijn.
Deze denkbeelden- en gevoelsschakeringen hebben een onweersprekelijk passende, boeiende vorm gevonden. Het uitvloeien
en pointilleren, het buigen en strekken der regels, het slepen
en breken van het rhythme zijn indrukwekkend schoon. De
beelden zijn niet sleets maar fris : de dichter is een verdwaalde
twijg meegevoerd door de storm ; de vreugde een banier van
bevrijding ; de schoonheid van Parijs een immense roos boven
de paleizen ; het (Ievens)venster is opengegaan als een sinaasappel.
Deze verzen zijn kloek en hard en doorzichtig ais een spiegelgladde, onbereden ijsvloer.
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BOEKBESPREKING
HET HEILIGE LEVEN, door Anna Hers. W. L. & J. Brusse, Rotterdam 1938.
Dit boek is weer een van die romans, die schrikbarend duidelijk de verwarring
der geesten in dezen tijd demonstreeren. We zouden de bespreking ervan met
enkele zinnen willen afdoen, indien het feit, dat een verhaal als dit kon worden
geschreven en uitgegeven niet opnieuw onthu Ide, hoe ellendig we er aan toe
zijn. Hier schrijft een vrij bekend auteur een verhaal, waarin ze de heiligheid
van het leven schijnt te willen verdedigen. Dat zou men, op de titel afgaande,
veronderstellen. Ze schijnt een roman te willen publiceeren, om daadwerkelijk
mee te doen aan de kunstenaars-actie „voor geestelijke weerbaarheid". Een
wapentje, schildje of ex-libris tegenover de laatste bladzijde doet dat tenminste vermoeden. Maar deze schrijfster is niet alleen volkomen in gebreke
gebleven, toen het erom ging menschenleven te herverbeelden, personen te
teekenen en te beschrijven, toestanden en gebeurtenissen aannemelijk voor
te stellen, doch ze schrijft bovendien een z(56 erbarmelijke stiji, dat het onbegrijpelijk is, hoe een uitgever dit in koelen bloede kan accepteeren en uitgeven.
Het lust ons niet, de zonderlinge intrige van deze bizarre geschiedenis in den
breede na te vertellen. Daartoe is het boek te onbelangrijk. Maar eenigen
kijk op dit verhaal moeten we den lezer ter staving van ons oordeel toch geven.
De schrijfster voert als een der hoofdfiguren een rechtzinnig Hervormd predikant ten tooneele. Hij wordt op blz. 100 als volgt voorgesteld : „Peter was
bij zijn beroep naar Buurthoven ethisch evangelisch, wat zich nauw merkbaar
ontplooide tot een rechts vrijzinnige richting met een herhaald terugvallen
van een dogmatische beschouwing van de Schrift. Den laatsten tijd echter
kookte en gistte het in hem, namen zijn gedachten al meer en meer een links
moderne vlucht ...... " Van zijn gemeente krijgen we de volgende teekening
(blz. 151) : „Een waren ze geweest, nu bracht de Overkant de scheuring aan,
die niet gewenscht werd en waarop slechts een zwak protest volgde. Het
strijdt om in te gaan werd niet verstaan en ze lieten zich geheel overheerschen
door dingen, die ze feitelijk verfoeiden. En toch te midden der intriges en kuiperijen die in Buurthoven onder het zegel van de Heilige Driedenheid hoogtij
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begonnen te vieren, ontwaakte in het beste deel der bevolking toch het besef
van de gekruisigde Godheid. En het was dit deel, dat Peter bereikte als hij des
Zondags het woord tot hen richtte in de voile overtuiging van zijn geloof, dat
langzamerhand zich ontplooide boven de kerk". Gemeente en predikant
geraken met elkander in conflict. Een goed denkbeeld van dit conflict bieden
de volgende regels (188) : „ ...... en (vader) had hem daarom ook niet gewezen,
hoe hij door zijn huwelijk met Woutje Reffers op dit moment en onder deze
omstandigheden zichzelf voor de classis bracht, daar waar Buurthoven al
maanden zocht, dit te doen op grond dat Peter preekte in strijd met de leer
van de Nederlandsch Hervormde Kerk. Voor dat bewuste felt schenen vooralsnog niet genoeg bewijzen te zijn, maar 't geval Woutje gaf immers de gemeente den stok in handen om toe te slaan". Als later (blz. 212) de domine
voor de kerkeraad staat en verantwoording moet afleggen zegt hij, zijn weigering tot discusseeren toelichtende : „Omdat gij niet bevoegd zijt mijn theologische weerleggingen op uw beschuldiging te beoordeelen. En omdat de
Schrift zegt : „Geeft het heilige de honden niet, noch werpt uw paarlen voor
de zwijnen, opdat zij niet te eeniger tijd dezelve met hun voeten vertreden
en zich omkeerende u verscheuren"." Een paar dagen daarna komt boer Dirk
Geurt bij domine namens de Gemeente. Hij vindt dat de predikant niet voor
de classis moet verschijnen en niet de kans mag loopen, geschorst te worden.
Die meening licht hij als volgt toe : „Wat God vereenigt heeft zal de mensch
niet scheiden', begon hij eenigszins plechtig ...... Verder in 't gesprek lezen we
't volgende : „Maar het evangelie des Kruizes", begon Peter weemoedig.
„Dondert niet", viel de oude Teunis, nu heelemaal 'lit zijn rol van kerkelijk
afgevaard igde, in.
Men ziet : een duidelijke, prettige, geestelijk hoogstaande geschiedenis.
Aardig is ook 't probleem, waarbij „de heiligheid van het huwelijksformulier"
in 't geding is. Een dokter zal voor den schijn huwen met 'n meisje, zuster
van Peter de predikant, die een kind verwacht. Als 't kind een naam en een
vader heeft en de schijn gered is, zullen de echtelieden weer rustig scheiden.
Peter de domine maakt zich wel zorgen over de kerkelijke huwelijksinzegening,
gedurende welke 't „heilig huwelijksformulier" zal worden gehanteerd. Hij
zelf zegent daarom 't huwelijk van zijn zuster niet in, maar een collega doet 't.
Hierbij bedenke men, dat Peters vader in Hervormd Rotterdam een „vooraanstaand" diaken is, een invloedrijk orthodox Christen heet.
Hoe smaakt den lezer dit vieze zaakje ? Later huwt domine Peter zelf even
gauw met i n meisje, 'n vroegere verloofde, uitsluitend omdat ze een kind
(van een ander) verwacht. Zulk trouwen wordt tot tweemaal toe in 't boek
verheerlijkt. De schrijfster heeft er aardigheid in, de verwarring zoo groot
mogelijk te maken, door in Peter b.v. achtereenvolgens den mensch en den
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domin g te laten spreken. Bij den dokter (Jaspers) spreekt nd eens de medicus,
dan weer de mensch. En natuurlijk is „de zuivere menschelijkheid" en „de
zuivere rede" telkens in 't geding. Dan krijgen we de volgende gedachten :
(109) „Want zooals diep in de aarde het zaad ontkiemt, een verheven proces
doormaakt van groei en tegengroei( 1 ! ), zoo ( ! ) ontwikkelt zich in de diepte
der menschelijke ziel de Goddelijke gedachte om naar buiten te komen en den
toets van rede en openbaring te doorstaan".

P. H. M.

„TOCH IN ORDE", door Jo Ypma. N.V. J. H. Kok, Kampen. 1938.
Bauk Bosma — hoofdpersoon in dit verhaal voor oudere meisjes — is van
Friesche komaf, woont in Rotterdam, heeft de H.B.S. gehad, leerde voor verpleegster, heeft 'n huishoudschool bezocht, wacht op een verpleegstersbenoeming en gaat in een kleine, Friesche stad de huishouding doen voor
Moeders jongste broer, wiens vrouw een pons naar Davos moet. Ze voelt zich
nutteloos en overbodig, verlangt er naar, zich nuttig te maken. Ze komt in
een Geref. meisjesvereeniging terecht, krijgt ook kennis aan een jongeman,
met wien ze de relatie evenwel verbreekt als ze verneemt, dat hij elders een
verloofde heeft. Wat later ontmoet ze de broer van een vereenigingsrelatie,
leert hem kennen en verlooft zich tenslotte met hem als eenige misverstanden
zijn uit den weg geruimd en Vader en Moeder hun aanvankelijke bezwaren
hebben overwonnen. Ziehier de hoofdzaken der inhoud van een boek, waarin
een gereformeerd meisje van dezen tijd de hoofdrol speelt.
Het spijt ons zeer, te moeten zeggen, dat dit verhaal een ernstige teleurstelling
voor ons beteekent.
Het aantal boeken voor de rijpende jeugd, dat door Christenen werd geschreven,
is gering. Maar er zijn verschillende goede en een paar heel goede bij. Nei

v. d. Vlis en Annie de Moor-Ringnalda zijn twee auteurs van Jo Ypma's leeftijd
en zij hebben een reeksje boeken voor meisjes geschreven, die naar den inhoud
zeer gunstig afsteken bij de tientallen zoogenaamd neutrale verhalen, die
bijna alle op elkaar lijken als druppels water. Het is, sinds Gordeau schreef,
de eer van menig „Christelijk" jeugdboek geweest, dat het poogde het ziele-

I even van het kind en den puber te teekenen en beide hiergenoemde schrijfsters
hebben dezen arbeid ten behoeve van oudere meisjes voortgezet. In hun verhalen !even jongemeisjes zooals we ze rondom ons hervinden : kinderen uit
Christelijke gezinnen, die hun geloof dreigen te verliezen, die zich, met wat ze
aan geloof bezitten of verwerven, achter zich, schrap zetten om de velerlei
moeilijkheden van het !even in dezen tijd het hoofd te bieden. Wat zoo bizonder
waardeerbaar is in deze verhalen, is, dat daarin het geloofsleven wordt geteekend
van jongemenschen, die ten voile den strijd om 't bestaan beleven, die midden
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i n de werkelijkheid staan. Die teekening is eerlijk, zuiver waarheidsgetrouw.
Ze is wel eens burgerlijk, maar niet banaal, wel eens wat geforceerd, maar
nooit wee-stichtelijk. Nu komt daar Jo Ypma met een stichtelijk verhaaltje
over een jongmeisje uit een Gereformeerd milieu en ze beschrijft noch herverbeeldt ook maar lets van het innerlijke Leven van dit kind. Ze doet wel
alsof, doch komt op Been bladzijde verder dan burgermansgepraat, dan verhalerij over stemmingen en gevoelens, dan gepraat over toestandjes en gebeurtenisjes. Natuurlijk leeft er onder de Geref. jongemeisjes van heden allerlei
problematiek. Natuurlijk is hetgeen 't meerendeel hunner beleeft aan liefdesromantiek evengoed een behoorlijke beschrijving waard als tientallen malen
eerder soortgelijke romantiek ten deel viel. Maar aan de beschrijving, zoomin
van de problematiek als van de liefdesromantiek is Jo Ypma ook maar in de verte
toegekomen. Haar hoofdfiguur is een papieren kind gebleven met vrome,
stichtelijke gevoelens en een karrevracht geestelijke liederen en teksten uit
den Bijbel als geestelijke bagage. En wat ze heet te beleven komt in 't verhaal
nergens uit de verf.
Een meisjesboek kan, al is 't naar den inhoud niet veel zaaks, al biedt 't geen
Ievensverbeelding, al stelt het geen vragen en geeft 't geen antwoorden, tenminste fatsoenlijk geschreven zijn. We zijn er zoo langzamerhand aan
gewoon geraakt, dat de auteur van boeken voor de rijpende jeugd er maar op
los kletst en zich van de psyche zoowel als van de geestelijke gerichtheid en de
strevingen der jongemenschen met een paar praatjes en frazen afmaakt. Maar
goed geschreven zijn aithans diverse rijpere-jeugd verhalen. Zelfs d a t kan
men van Jo Ypma's flodderverhaal niet eens zeggen. Dat ze geen brok leven
herverbeeldt, soit ; dat ze geen karakter teekent, enfin, zelfs geen typen biedt,
in vrede. Maar dat ze zoo onbeschaamd slecht durft te schrijven, zoo stomweg
maar raak pent, neerkwakt wat 'r 't eerst in de gedachten komt, is ontoelaatbaar.
Het is onverdedigbaar voor ieder, die zijn handwerk met de pen respecteert,
't is onverantwoordelijk zeker voor iemand, die haar verantwoordelijkheid
als auteur, als Christelijk schrijfster te meer, behoorde te beseffen. lemand,
die, door zoo te schrijven als Jo Ypma, toont, dat 't jonge publiek tot wie ze
zich richt, zoo volmaakt niets voor haar beteekent, deed beter, maar niet te
schrijven. Hier zijn een serie bewijzen uit vele, om te toonen, h o e intens
slecht Jo Ypma schrijft :
„Om haar mond krampt het" (5). „Het gevoel van ongeweten onaangenaamheden bekruipt haar" (5). „In haar had het gestaan" (7). „Om te zorgen, dat
hij niet vervalt in de piekeringen" (7). „Het lange meisjeslichaam knakt weer
in elkaar" (6). „Hoe je vroeger van de booten verhalen wist te doen, waar
ze vandaan kwamen" (9). „Uitkijken naar toekomst-idealen" (9). „Sterk zien
de twee ogen in elkaar" (11). „Waarom gaat u zoo weg stormt het in Bauk"
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(21). „Hij probeert een knipoogje van verstandhouding naar Bauk te zenden,
maar de knop van haar stoel vangt hem op" (33). „Blank ziet ze hem aan" (33).
„De roes van de auto, van het onverwachte is over haar gekomen" (35). „Dan
huivert ze dieper in elkaar" (34). „ln de stifle gebeureloosheid" (43). „Ik ben
Bauk Bosma en zou komen bij haar vanavond" (49). „Zijn mond trekt hard"
(49). „lefke heeft weer Johannes de Heer op 't orgel gezet, waarom" (51).
En zoo maar voort tot bladzijde 140 toe ! 't Laatste stijlbloempje toont, dat
Jo Ypma lak heeft aan vraagteekens. Dat heeft ze aan alle leesteekens en zootang ze kan voortschrijven zonder een nieuwe zin aan te vangen, doet ze 't
ook I
Jo Ypma moest feitelijk een flinke schrobbeering krijgen van de Christelijke
P. H. M.

Auteurskring I

PAPS, door F. de Sinclair. Utrecht, A. W. Bruna & Zn.'s U.M.
N.V. z. j.
Paps is de welgestelde middenstander, die achtereenvolgens drie echtgenooten
ten grave droeg, maar nog levenslustig genoeg is om aantrekkelijk te zijn
voor drie schoonmoeders. Een zonderlinge situatie, in het creeeren waarvan
de Sinclair blijkens vroegere proeven zekere kracht vindt. Paps leidt z'n
schoonmoeders om de tuin door een employe onder chaperonne van een zijner
dochters mee te nemen op een vacantietocht naar Zwitserland. Veel gekakel
en gekonkel is 't gevolg van deze manoeuvre en de Sinclair zou niet zijn, wie
hij is, indien dat kwaadspreken en kwaadbrouwen niet alleraardigst, chargeerend door hem werd geteekend. Een malle constellatie brengt malle cornplicaties voort, maar natuurlijk heeft 't verhaal een passend slot. Paps blijft
weduwnaar, of, in de taal van schrijver en sujet, „zijn vrijheid behouden".
P. H. M.

DE ROODE DONAU, door Antol Maros. Amsterdam, P. N. van
Kampen & Zoon.
Antal Maros is een in Nederland wonende Hongaar, die naar zijn boek te
oordelen het Nederlands behoorlijk machtig is.
Er gebeurt veel in dit lange verhaal, dat tijdens de oorlog en de Hongaarse
revolutie speelt. Aangrijpend is de schildering van oorlogs- en revolutieellende vertelt het omslag, hevig zouden we met meer recht kunnen zeggen.
Er gebeurt veel en velerlei in de roman van Maros, het kost moeite een verhaalgang te ontdekken. Meer dan een roman, is „De Roode Donau", een lange
rij beschrijvingen van oorlogs- en revolutie- en ander wee, die we in andere
boeken al eens net zo of ongeveer zo menen gelezen te hebben.
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H. S.

MAARTEN VROLIJK

EXTASE
Wie van het licht het stroomen ving
zoo roekeloos en los van zin
dat het een lied deed komen,
die ziet den weg niet die verging
maar wel van kleurenwarreling
den dans tusschen de boomen.
Nu ruischt de wind zoo wijd, zoo hoog,
die ergens al het licht bewoog
en deed het samenstroomen —
het gonst al in een grooten boog,
het gonst en ruischt zoo wijd, zoo hoog,
dat niets meer zal ontkomen.
lk sta to wachten in den dag ;
een witte wolk drijft als een vlag,
strak op den wind verloren
of ik nooit wit en blauw zoo zag :
er stijgt een lied, wild en ik lach —
ik zal dit lied behooren I
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MAARTEN VROLIJK

KLACHT DER DICHTERS

Daar is een kwaad, waaraan wij slecht weerstaan,
waaraan wij eenmaal roemloos ondergaan :
dat onze handen leeg zijn met ons lied,
want verder reiken onze woorden niet.
Wij wilden vurig zingen van den nood
in alle harten en der vreugde groot
bevrijden na de nachten van dit leven —
ons is de stem, doch geen gehoor gegeven.
Nu gaan wij en wij zoeken langs den weg
verstrooiing, want teveel is al gezegd —
nu wij de harten toch al Teen vervelen,
gaan wij baloorig met de verzen spelen.
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MAARTEN VROLIJK

KLEINE ELEGIE

De regen op de daken is
een glans, waarvan het jammer is
dat zij hier zoo maar moet vergaan.
Want wat is er per slot nog aan
om in een grijs-verloren dag
onder een lucht, zoo laag en nat
en in den winter dit to zijn
een spel van li ght en kringel-lijn —
eenzaam, op een hoog zinken dak?
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MAARTEN VROLIJK

KRUISTOCHT DER 20ste EEUW

Wie schreiden langs de wegen
hebben het nooit verstaan —
zij hadden hun leven tegen
en zijn vergeefs gegaan.
Wie droomden in de nachten
van een huffs en een vrouw en een kind,
verspeelden hart en krachten
en stierven in den wind.
Wie peinsde in den morgen
over den weg Bien hij had gedaan,
vond oude strijd en zorgen
en kon die niet verslaan.
En wie in de barre kilte
verlangde naar een vuur,
bleef achter in de stilte
en kocht zijn dralen duur.
Slechts wie zonder gedachten
steenhard zijn doorgegaan,
staan nu misschien to wachten
voor een deur die niet open wil gaan.
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MAARTEN VROLIJK

WINTER

De kleuren zijn voor altijd weggenomen ;
er is niet langer rood en vuur en wit —
er zijn alleen de kale winterboomen,
die zwart en dun staan in een grijs gelid.
Er is alleen nog grijs ; een hart gaat zwerven
en vindt den hemel overal zoo dicht —
het zoekt naar een verzet dat rood wil sterven
en vindt alleen den schemer van grijs licht.
En zoo blijft alles stil en grauw verslagen ;
er is alleen een vaag begin van wind —
ik loop en kan dit grijs niet langer dragen
ik roep mijn hart aan, dat ik niet meer vind.
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FERD. LANGEN

WEEK-END
Ernst maakte zijn reeds gepakt week-end koffertje weer open.
Hij controleerde of alles er in zat. In dergelijke gevallen voelde
hij altijd een vage angst om lets te vergeten. Angst voor onverziene gebeurtenissen.
Het was echter volkomen in orde. Bovenop lagen kleren, zakdoeken, een pyama en verder enkele toiletartikelen. Er onder
een fotoalbum een paar leesboeken en een bijbel. Hij sloeg het
koffertje weer dicht een zette het in de gang te wachten.
Toen ging hij eten. Haastig en gedreven door een ongewone onrust.
De bus ging om twee uur. Onverbiddelijk. Ze hield geen rekening
met hem. Toch moest hij rekening met haar houden, wilde hij niet
in moeilijkheden komen. En dat wenste hij in geen geval. De hete
damp van de pap sloeg hem in zijn gezicht. Hij voelde zich reeds
gloeien. Zijn moeder bespaarde hij het vragen en bedankte meteen.
Hij schoof zijn stoel achteruit en nam afscheid. Even keek hij nog
naar te torenklok om zijn horloge te controleren. Toen hulde hij
zich in zijn jas.
Wat later liep hij door de stad met grote, stevige passen. Voortdurend voelde hij de koffer aan zijn arm trekken. Daarom liep hij
scheef, met zijn ene schouder hoger dan de andere. Het was prettig
zo te !open. Hij hoopte enige bekenden tegen te komen. Dat dat
een kinderachtige wens was, wist hij zelf ook wel. Een reuzen
salamander behoudt lang zijn kieuwen.
Hij was vroeger bij het W. E. A.-station dan hij uitgerekend had.
Er stond echter een lege bus klaar. Hij kon een plaatsje uitzoeken.
Hij weifelde. Er was geen chauffeur, niemand. Toen zocht hij een
gezellig bescheiden hoekje op. Zette de koffer naast zich neer en
wachtte. Een paar dames kwamen aan de ingang van de bus staan
praten. Voor al le zekerheid nam Ernst de dienstregeling nog 's
door. Twee van de dames gingen voor hem zitten. Hij moest om
half vijf in C. zijn. Het klopte. De andere dames bleven buiten. Voor
het raampje werd het gesprek voortgezet. Langzamerhand begon
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de bus vol te druppelen. Ernst verwonderde zich er over, dat
zovelen zijn gedachte om met deze bus nu te vertrekken hadden
gehad. Hij keek ze alien nauwkeurig aan. Hij kende niemand.
Toch gaf de gezamenlijke bedoeling om nu van hier te gaan naar
ergens anders een sfeer van ik heb je al 's eerder gezien.
Met een klap sloeg de chauffeur de deur dicht. De bus begon zijn
rit. Onbeholpen, als een buitenman voor 't eerst in de stad. In
zijn bewegingen belemmerd door het drukke verkeer. Ernst zag
dat het vijf minuten na twee was. De conductrice kwam naast
hem staan met een biok plaatsbewijzen.
En u ?
Hoelang is een retour geldig ?
Hij moest oppassen. Nu geen domme dingen doen. Voor alles
zeker zijn.
Tien dagen meneer.
Nu waren ze buiten de stad. Een lange rechte weg rolde voor
hen uit en schoof de bomen op zij.
la natuurlijk. Geeft u mij dan een retour C. alstublieft.
Hij was er al in zijn gedachten.
Het is niet onaardig om zich aan een vroegere omgeving te kunnen
tonen als een man die goed geboerd heeft. En dat kon hij, hoewel
met mate. Na een onstuimige en door sommige misgrepen enigszins
misvormde jeugd, was hij in zijn tegenwoordige woonplaats een
nieuw leven begonnen. Hij had wetten en principes aanvaard,
zoals een chauffeur de behandeling van zijn nieuwe wagen voor
kennisgeving aanneemt. Anders komt men niet vooruit en raakt
men verward tussen links en rechts.
Met overleg en zekerheid had hij zijn bestaan opgebouwd.
Materieel door plichtsbetrachting en ijver. Begonnen als
jongste bediende was hij nu op den boekhouder na de belangrijkste man op het kantoor. Geestelijk door zijn huis te bouwen
op een rots en het zand en de grote val te vermijden. Was het
daarom misschien dat hij geestelijk nog hoger geklommen was dan
maatschappelijk ? Van een arm zondaar was hij nu, niet uit eigen
verdienste natuurlijk, Gods minister geworden. Het zo te zeggen
is echter niet helemaal juist. Hij maakte alleen plannen en vroeg
God daar zijn zegen aan te geven. Zo werkte hij mee in Gods
koninkrij k.
Ernst was tevreden. Volkomen tevreden. En dankbaar dat hij mocht
grazen van het groene gras. Weliswaar was het land nauwkeurig
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afgemeten en afgezet met prikkeldraad, maar het gras was mats.
Bovendien werd hij er gewaardeerd.
De bus stopte. Ernst vroeg zich of of hij hier overstappen moest.
Hij wilde het den chauffeur vragen. Maar hij deed het niet. Hij
bleef zitten, wat achteraf bleek goed te zijn. Zijn jeugd was anders
geweest. Tenminste het gedeelte dat hij in C. doorgebracht had.
Toen had hij geleefd zonder verantwoordelijkheid. Zonder enig
besef van de ernst der tijden. Zonder zekerheid. Weliswaar
avontuurlijk, maar zo dat het er niet altijd mee door kon. Het is
echter fout te denken dat hij niet christelijk was geweest. Wel
zeker. Alleen hij had er niet altijd rekening mee gehouden. Evenmin als een Nederlander altijd Nederlands handelt, of een burger
burgerlijk, had hij altijd christelijk gehandeld. In de totaal andere
omgeving van zijn nieuwe woonplaats werd zo iets echter niet
gewaardeerd. Hij had dat pas gevoeld, nadat hij stukken had
gemaakt. Toen had hij spijt gehad en was veranderd. En niet
zonder succes. Nu was hij voorzitter van een jeugdvereniging en
maakte zelfs een goede kans voor het afdelingsbestuur Hij ging
door voor een principieet gevormde harde werker, wat hij dan
ook wel was. Bovendien hield hij nu meer rekening met God dan
ooit te voren. De bus nam een paar scherpe bochten zonder
merkbaar zijn vaart te verminderen. Een pracht onderneming
toch, dacht Ernst. Snel, degelijk en veilig. Dat is de manier waarop
ieder fatsoenlijk mens zijn doel tracht te bereiken. Het was waar
dat zijn brieven aan zijn vriend Fop Lukking in de oude jeugdtoon
waren volgehouden. Maar wie is precies zoals hij schrigt ? Bovendien had hij nu de gelegenheid het te corrigeren. Daarin lag ook
een van zijn reden voor dit week-end.
Ernst keek naar buiten. Zo maar. Zoals je eet zonder honger te
hebben. Hij had geen interesse voor het Iandschap. Totdat hij
meende lets bekends te zien. Een bos, een speeltuin, een molen.
Daar had hij misschien vroeger wel 's gespeeld. Hij keek scherper.
Hij hoopte een bekend gezicht te ontdekken. En plotseting spoot
het verlangen in hem omhoog om C. terug te zien. De boor had
een ader geraakt. Hij keek vooruit. Hij zag de weg wegglijden onder
de motor. leder huis, iedere boerderij, iedere boom, zei hem dat
het dichterbij kwam. En levende verlangde hij er naar zijn eigen
graf te zien. Hij wilde weer door de straten gaan, waardoor de
dode gegaan was. Hij wilde voor de winkels gaan staan en bewonderen, zoals de dode dat geg aan had. Hij wilde op de banken
200

zitten, waarop de dode had gezeten. Hij wilde het lijk zelf zien !
Ernst at een stuk chocolade op, dat hij in zijn zakken vond. Dat
deed hij zonder het to weten.
De conductrice stond op. Ernst schrok en keek verwonderd om
zich heen. Een vrouw zette een tegenspartelend kind een mutsje
op. Toen beheerste hij zich volkomen. Dit was het tuindorp. Nu
kwam de overweg. Dan de fabriek. En daar was het stationsplein.
De bus stopte. De conductrice deed de deur open. Hij was er.
Hij was er.
Dank u, zei hij tegen den chauffeur zonder enige reden.
Hallo kerel ! Wat ben jij veranderd. Hoe gaat het met je ?
Daar stond Fop Lukking met een open lachend gezicht.
Best en met jouw ?
Reuze! Geef mij de koffer maar. Allemachtig wat zwaar. Je kon
je hele huishouden wet meegenomen hebben.
Och nee, zei Ernst. Hij keek om zich heen.
Zo had hij ook eenmaal gekeken in artis. Begerig en toch terughoudend. Hij wilde het al omvatten in zijn armen, maar toch
pas op, hou je handen thuis. Toen was hij zijn vader en moeder
kwijt geraakt en had gehuild.
Fop groette remand.
Wie is dat ?
Coert van Huizen. Ken je ook nog wet.
Was dat 't Koetje, verwonderde Ernst zich.
Ja, ja, lachte Fop, medisch student.
Zo, herhaalde Ernst, medisch student. Die was ook bij ons op
school, niet ?
Hij dacht er aan hoe ze samen 's een keer met een zaklantaarn
hadden gespeeld op school. Aan- en uitknippen onder de bank.
Zo, medisch student. Dat was hier dus gebeurd.
Hij keek naar de stenen van de straat. Hij keek naar de (nuren van
de huizen. Zijn hand streelde de struiken die in de tuintjes aan
de straat stonden. Hier had hij jonge, malse blaadjes gehaald voor
zijn meikevers. De struiken waren klein gebleven. Hier woonde
de groenteboer. Daar de stager. Dat wist hij dus nog.
Alles nog hetzelfde zie ik, zei hij.
Nee, antwoordde Fop, kijk maar daar zijn nieuwe huizen gekomen.
Ernst keek ernaar als naar spelbrekers. Bovendien waren het
vreemde indringers.
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Ja, aardige huizen, zei hij.
Toen stonden ze voor de kapperszaak.
Fop Lukking was kapper in de zaak van zijn vader. Waar bovendien
gehandeld werd in parfumerie- en toiletartikelen. Ernst liep de
winkel in. Hij rook de geur en wist zich in een andere wereld.
Dit was de bewierookte maar valse kerk. De winkei was vol met
herinneringen. Ernst liep door naar de kamer en naar de keuken.
Hier lagen de herinneringen tegen de muren omhoog en stonden
tot buiten de deur.
Hij gaf de hele familie een hand en Marietje een stuk chocolade.
Het weerzien was hartelijk, zoals Ernst verwacht had. Toen ging
men eten aan de reeds gedekte tafel. Er werd veel en vlug gepraat
over de tijd die voorbij was. De herinneringen werden geinspecteerd. Ze stonden in een rij en presenteerden het geweer.
Ongetwijfeld had Ernst hier en daar wel wat op te merken. Maar
hij zweeg en knikte slechts een enkele keer. Hij voelde zich vreemd.
Hij was in het water gelopen en had het zwemmen verleerd.
Hij moest vaste grond onder zijn voeten zien te houden.
Na het eten box' Fop hem een cigaret aan.
Nee dank je, ; K rook niet meer.
Dan ben je v el veranderd.
Ja, dat ber ik.
Hij bong zich voorover. Hij leek een sjouwer die zijn schouders
ondei . een zak meel zet.
Dr.• bel ging en Fop moest nog werken in de salon. Het was Zaterdagavond. Ernst ging zolang de straat op. Er was de lawaaiige roes
van de laatste avond van de week. Hij liep er door als een ouderling
over de kermis. Maar hij werd niet opgemerkt. Dat stelde hem
teleur. Ook waren de meeste mensen vreemd voor hem. Een
enkel bekend gezicht wist hij niet meer thuis te brengen. Ook
dat stelde hem teleur. Hij was zo dwaas geweest om te menen,
dat alleen hij veranderd was. Hij had zich geconfronteerd met
het verleden. Hij stapte een banketbakkerszaak binnen en bestelde
taartjes voor de familie Lukking. Dat gaf hem enige voldoening
en zekerheid. Hij wist dat hij goed had gehandeld. Rustiger keek
hij rond. Zo nu en dan stand hij stil voor een etalage. Hij vergeleek
de artikelen en de prijzen met die uit de stad, waar hij woonde.
Het verschil was niet groot. Wat later op de avond, ontmoette
hij op de hoek van een straat een paar oude vrienden. Ze herkenden hem met vreugde. Daarna was het een voorzichtig tasten
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en zoeken om de plaats te vinden waar men stond. Een nieuwsgierig vragen en een verlangend vertellen. Ernst voelde zich
hier al minder vreemd. De decors bleken alleen veranderd te zijn.
Het toneel was nog bespeelbaar.
Er passeerden twee agenten.
Een paar nieuwe dooie dienders, stelde Ernst vast. De vroegeren
was hij nog niet vergeten.
Hij had het echter te luid gezegd. Een van de agenten was blijven
staan en keek naar hem. Toen liep ie met grote passen op Ernst aan.
Je naam, zei de agent.
Ernst protesteerde.
Je naam, stoof de agent op. lk zal je tonen dat wij niet dood zijn.
Hij zei het luid. En nog meer zei hij op die manier.
Er ontstond een oploopje. Ernst hield zich kalm. Hij dacht aan de
gevolgen en probeerde te sussen. Wat hem na enige tijd gelukte.
Het was even stil na de agenten waren verdwenen. Toen werd er
Iuidruchtig gelachen, en klopte men Ernst op zijn schouder, die
ook mee lachte. De oorzaken waren echter verschillend.
Om tien uur zocht Ernst Fop op in de kapsalon. Er was nog een
klant. Ernst ging op een stoel zitten en keek om zich heen. Hij
zag zijn gezicht in de grote spiegel die tegenover hem was geplaatst. Zijn gezicht viel hem echter niet mee. Hij stond op en
wandelde wat heen en weer. Dat had hij vroeger ook gedaan wist
hij nog. Als een kleine jongen had hij hier de tegels lopen te tellen.
Toen de klant verdwenen was vertelde hij Fop de geschiedenis
van de agenten.
Zo kennen we el kaar, zei Fop. Wil je een cigaret ? Het is jouw merk.
1k heb het goed onthouden.
De vrucht, die hij zich voorgehouden had niet te eten, werd
Adam aangeboden. Het resultaat is bekend. En Ernst was niet
meer dan Adam.
Ja, zei hij. Ja.
11
Zondagmorgen. Ernst was wakker. Hij keek naar het zonlicht,
dat in de kamer een feestelijke sfeer legde. Hij keek naar Fop
Lukking, die naast hem lag. Het was prettig te weten, dat hij niet
dadelijk alleen was. Hij bestudeerde het gezicht van zijn vriend
nauwkeurig. Hij had nog nooit lang naar het gezicht van een
slapende durven kijken. Zoals een kat zich afwendt van een Bode
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muis, had hij zich ook steeds afgewend van een weerloze. Nu
echter kon hij rustig kijken. Hij realiseerde zich dat hij van Fop
hield. Hij zag hoe een van de oogleden begon te trillen. Plotseling
sprong Fop op.
lk ben al een half uur wakker, lachte hij.
Je kunt mij niet beduvelen, antwoordde Ernst.
Ze begonnen een onstuimige stoeipartij. Totdat Ernst zijn hoofd
stootte en zei dat hij bang was voor hersenschudding. Fop die
schik in het geval kreeg wilde de dokter wel halen. Maar het was
de oude heer Lukking, die op de deur klopte als een brave hospita.
Ze deden nu alles zo haastig mogelijk. Vlugger dan Ernst gewoon
was. Hij kwam dan ook achteraan en wist al teen ten koste van
onverzorgde tanden en twee boterhammen de kerk nog op tijd
te bereiken. De kerk viel hem erg tegen. Hij had de voorstelling
bewaard van lets machtigs. Maar nu zag hij een kleine ruimte,
begrensd door witte muren, die onbeschaamd hun lelijkheid
toonden. De dominee beantwoordde echter wel volkomen aan
zijn verwachting. Wat dat betreft had hij zich geen illusies gemaakt.
Ernst bekeek de mensen eens die er waren. Tot zijn grote verbazing
zag hij den agent met wien hij de vorige avond reeds kennis had
gemaakt ook zitten. Zo, dus broeders van hetzelfde huis, amuseerde Ernst zich. De gemeente begon te zingen. Dat herinnerde
hem vluchtig aan de vorige Zondag. Toen had hij mee gezongen
op zijn eigen plaats, want hij had zelf een plaats, in zijn eigen
kerk, de kerk waar hij hoorde. Nu zweeg hij. Zijn stem was al
wat rauw geworden van de vele cigaretten die hij deze morgen
had gerookt. Het moest eerst weer wat wennen. Toen het tweede
zingen voorbij was begon hij naar den dominee te luisteren.
Na de kerkdienst gingen ze koffiedrinken en praten en lachen en
kijken. Ernst besefte dat hij nog geen tijd had gehad om zich te
bezinnen. Alles ging zo vlug en anders dan hij gewoon was. Waardoor werd hij gedreven ? Was hij een harlekijn van trek maar
aan de touwtjes ? Maar dan een harlekijn, die hield van een kopje
koffie en van deze prettige mensen, waar hij zo goed mee kon
opschieten.
's Middags gingen Ernst en Fop samen wandelen. Precies als
vroeger. Dat daar jaren tussen lagen bleek geen bezwaar te zijn.
Het ligt er tenslotte maar aan hoe je de tijd bekijkt. Ze liepen over
de markt, langs de haven voorbij het Kasteel, door het park.
Daar stond nog altijd hetzelfde ijscokarretje. De haven was ook
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niet veranderd. Zelfs de schepen meende Ernst te herkennen.
Hier hadden ze gespeeld, gevochten, gefeest, en angstig de gevolgen van hun streken afgewacht. Het huis van den burgemeester
stond nog even wit en dreigend in de verleidelijke tuin. Het
park had nog dezelfde geur van zachtheid en weemoed als in de
tijd van hun groene liefdes. En over dit alles liet de zon een vriendelijk en blij licht schijnen. Was er werkelijk geen feest vandaag ?
Fop vertelde met humor. Eenvoudig en hartelijk. Het verrukte
Ernst en hij nam het over. Hij had al een paar maal gevoeld, dat
hij hier een reputatie had hoog te houden. Het vreemd zijn,
het uit een andere, grote stad komen, had hem met zijn gedurfd
leven van vroeger, onder een sfeer van bewondering gelegd.
Een toffe jongen ben je, zei Fop.
Oude kameraden.
Dat waren weke, maar geen onaangename woorden. En Ernst
probeerde te tonen, dat hij die lof verdiende.
Hij wandelde door het panopticum van zijn verleden als een
grand seigneur. Aileen met dit verschil, dat hij in werkelijkheid
geen grand seigneur was en dat de beelden lustig bleken te !even.
Ze gingen samen zitten op een bank in het park. Ze keken naar
de voorbijgangers en de voorbijgangers keken naar Ernst. Fop
vertelde. Vertelde. Ze zaten van de genuttigde tijd te genieten.
Rustig en op hun dode gemak, als koeien die herkauwen. Ernst
besefte dat hij zich hier voor zijn verleden niet behoefde te generen, integendeel. Hij kon er nu wel een beetje trots op zijn.
In een grote stad is zeker nog meer te beleven, zei Fop.
Natuurlijk Fop. lk heb nog meer beleefd dan jij. Nog veel meer.
0 ja, wat je in een grote stad al niet kunt mee maken Fop, daar
heb je geen idee van.
Het was een middag voor fijne afternoon tea en geurige vanille.
De bloemen stonden in het park als delicatessen in een keurig
opgemaakt mandje.
Die vriendin van je zuster lijkt wel aardig, zei Ernst.
Ze wou al met je uit, voor je hier was.
Dan is dat dus in orde, lachte Ernst.
Toen stonden ze op.
Het werd Zondagavond. Een zwoele zomeravond.
Een lekker toetje na van amandelen en suiker. Zoete marsepein.
Een avond, waarvan het ieder spijt dat ie oplost in een nevelige

schemering, de morgen.
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Ernst werd met een schok wakker door de schreeuwende wekker.
Maandagmorgen. Hij stond op en liep door de rommelige slaapkamer als een blinde. Hij kleedde zich aan en pakte zijn koffer.
Daar nam hij weinig tijd voor. Bovendien stond zijn koffer er nog
bijna precies zo als de Zaterdag, dat hij hem daar neer gezet had.
Alleen de noodzakelijkste kleren had hij er uit genomen. Verder
was hij niet gekomen. Hij zag dat er boeken en een bijbel onder
in lagen. Het was een ander die ze daar neer gelegd had. Of was
hij zo stom geweest een winterjas mee te nemen naar een
zomerse bad plaats ? Hij gooide zijn pyama er over. Fop lag met
open ogen de zaak aan te kij ken, en gaf praktische aanwijzingen,
die Ernst op volgde. Hij werkte in het licht verkleurend duister
als een duiker onder water. Gedrukt en gehaast. Alles sliep. En
zo moest het blijven. Niemand wenste wakker gemaakt te worden.
Zo nu en dan dreunde er een rommelende vrachtwagen door de
lege straat. De andere geluiden van buiten waren enkel en duidelijk.
Solo's die niet te pas kwamen.
Beneden vonden ze Fops moeder, het klaar gemaakte ontbijt en
de thee.
Ze aten en spraken weinig.
Nu ga je weer weg.
Ja.
Hoe laat is 't ?
We hebben niet veel tijd.
Ernst nam afscheid.
U wordt bedankt.
De groeten thuis.
Ze spraken zacht. Harde stem men klinken in de morgen ongepast.
Fop nam de koffer op en voorzichtig met de deuren verlieten ze
het huis. De lucht was fris en nieuw. Ze liepen zwijgend. De kille
damp deed hun huiveren. Ze luisterden naar het geluid van hun
eigen voetstappen.
Het vulde de lege straat. Ze rookten een cigaret. Ernst keek
aandachtig om zich heen. Hij wilde een nauwkeurige indruk meenemen van al die plaatsen die bezaaid lagen met herinneringen.
Maar het lukte niet. Deze morgen gaf een naakt geschonden
beeld. Een oud, afgeschminkt gezicht, dat iemand doet twijfelen
aan de verdwenen bekoorlijkheid.
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Ze waren bij de bus gekomen en bleven daar nog een ogenblik
staan praten. Zo maar, Zonder er bij te denken. Ze wisselden
de gebruikelijke woorden.
Goede rein.
Merci. Tot ziens.
Kom gauw 's terug.
Kom jij eerst 's.
Als ik kan graag.
Ze gaven elkaar een hand. Ernst stapte in. Hij was de enige passagier.
Hij wuifde nog naar Fop. Toen was het voorbij.
De bus zoemde zacht weg. Ernst was al teen. Hij strekte zijn benen
lang uit en leunde achterover. Hij was slaperig en moe. Hij voelde
zich volkomen uitgegloeid. Zijn lippen en zijn mond waren droog
als dor gras.
De zon, die nog laag stond, scheen hem precies in zijn gezicht.
Hij sloot zijn ogen voor het licht, dat hem ergerde. Was het een
vergissing, een mislukt week-end geweest ? Hij wiegelde willig
mee op de kussens van de schuddende bus. Hij had zich voorgesteld een kerkhof te bezoeken en het was een paradijs geworden. Weliswaar voor de mensen verboden, maar toch heerlijk.
Hij had het huis dat hij gebouwd had willen tonen. Trots op de
degelijke en knusse kamers. Het bleek een poppenhuis te zijn
geweest, waarvoor je je geneert dat je altijd nog zo jets bewaart.
Nu had hij niets meer. De bus stopte hier en daar om passagiers
op te nemen. Schoolkinderen, stelde Ernst vast. Het was nog
een lange nit. Eentonig en vervelend. Waarom had ie dc trein
niet genomen ? Hij had er een hekel aan. Was hij zelf niet een trein
geweest, die nauwkeurig de dienstregeling volgde, precies op
tijd kwam en nu naast de rails was komen te staan ? Daar bloeiden
wel bloempjes, maar daar kon hij niet verder, zoals Fop Lukking.
Hij keek naar buiten en zag dat men overal bezig was zich op
de nieuwe dag voor te bereiden. Het zonlicht scheen met brede
stralen van achter een wolk over het wijde veld. Het leek of God
zijn eigen licht over de wereld zond. Machtig en groots. Zuiver
en onveranderlijk. Ernst kreeg het warm. De zon had al veel
kracht 's morgens. Het zou een hete dag worden Nu reed hij
tussen twee steden. Tussen twee werelden. Tussen zekerheid en
avontuur. Tussen de bezitter en de bedelaar. En hij had teveel
van het ene gezien, om nog met het andere tevreden te zijn.
En te weinig om het andere volkomen los te laten. Hij had zich
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aan twee mensen trachten vast te klemmen, maar was tussen
hen op zijn gezicht gevallen. Hij had zich in beiden vergist. De
bus, die nu vaker stopte had zich Iangzamerhand geheel gevuld.
Er kwam een oud heertje naast Ernst zitten.
Daar gaan we, zei hij.
Jawel, zei Ernst.
Straks zou hij weer de welgebaande paden betreden. Vereenigingen leiden, rekeningen maken op het kantoor, het goede betrachten en toornen tegen het kwade. Maar zou hij het nog wel
met dezelfde zekerheid kunnen doen nu hij wist, dat de weg een
bevroren rivier was, waaronder het water stuwde 7
Gelijkmatig reed de bus de huizenrijen door.
Ernst schrok dat hij al zo ver was.
De stad.
Met een geroutineerde beweging zette de chauffeur de bus tegen
het trottoir.
Het bleek al over tijd te zijn.
Ernst kwam die morgen voor het eerst te Iaat op het kantoor.

208

JAC. v. d. WIEL

GEDACHTE EN GEVOEL IN DE KUNST
In de kunst neemt de gedachte vorm en aan; het leven (dat de
kunst omvat) is een stage drang naar verwerkelijking, naar de
eigen vorm. Er is een beweging van iets (n.l. dat, waaraan vorm
gegeven wordt) tat iets (de eigen-aardige vorm).
Ook het denken is vormgeving : van gedachte in begrip ; en in
dit opstel wordt een proeve geleverd van d i t denken, dat
een wijze van leven is.
Denken vraagt naar het begrip ; in dit geval : naar het begrip
„denken" ; in het algemeen : naar het begrip „werkelijkheid".
Met overleg zeg ik : naar het beg r i p. De werkelijkheid van
geest en 'even zeif, kennen wij niet ; het denken reikt tot een
beg rip „werkelijkheid" en tracht dit begrip to form-uieren.
Ook het „denken" an stch wordt niet gedacht, ware dit zo, dan
zou het begrip de werkelijkheid zijn. Wij kennen al teen een
begrip „denken".
Onze woorden, gedachten en gevoelens zijn algemeen gangbaar.
Het woord heeft niets vreemds ; het voert geen lading mee uit
het onbekende ; er is geen geheim : het is pasmunt geworden.
Wanneer een vreemde munt in de handen gedrukt wordt, voert
men zich onrustig worden. De aanraking met dit onbekende
steit voor probiemen : is het zuiver geld ; is er geen bedrog in
het spel ? Teruggeven voorkomt deze onrust. De vrees voor
het oorspronkelijke zit diep.
Maar dit vreemde geld i.c. dat vreemde woord ; vanwaar komt
het ?
Het wordt voortgebracht : dat vet kracht, eist een gehele
persoon. Gedachte is het amorfe, dat tc.it vorm rijpt in begrip,
beeld of gedicht.
De vorm is geen ledig huts ; maar in de vorm komt jets tot z ij n
vorm.
Is gestatte schoonheid ? of noodzakelijkheid ?
Dit is een overbodige tegenstelling. Schoonheid is niet een zaak
van verschijnsel, maar van verschijning: omdat in
elke vorm, iets gestalte neemt en komt tot de bewustwording
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en bewustmaking van eigen wezen. Vorm is v o r m b e r e i k i n g.
Ornamentiek van a b s t r a c t e lijnen is onwezenlijk, omdat
elke vorm gebonden is aan organisch leven, dat zich i n de vorm
uitspreekt, verwerkelijkt, kenbaar maakt.
Deze vorm is einmalig (onherhaalbaar).
Het [even is niet anders to kennen, dan in de v o r m, die het
voortbrengt en waarin het bestaat.
En ook de geest verstaat slechts w a t en in zover hij vorm
geeft. Dit inzicht is essentieel voor het begrip.
Het „begrijpen" is geen werken met begrippen ; geen hanteren
van lets dat gegeven is. Er wordt niet met begrippen gegoocheld :
ze worden gevormd. Men h a n t e e r t geen gedachten : zij
hanteren ons. Zij vragen om gestalt e.
Het „verstaan" verschilt alleen hierin van het „voortbrengen",
dat het g e I e i d scheppen is : na-scheppen ; het is een begrijpen
van-binnen-uit ; een meebeleven van het „gevecht om de vorm",
van de beweging van gedachte tot gestalte. Kennen is een zich
h e r-kennen ; tegelijk een c o-n aitre „mee geboren worden".
* *
*
Het avontuur en de opdracht van elk leven is het zoeken van
deze eigen vorm. Dit is werken en verwerkelijken ; zeer bewust
voortgaan. Want in deze arbeid is de beweging gericht op een
doel.
Het g e v o e I kan hier geen zelfstandige rol spelen. In het gevoel
worden we ons de beweging b e w u s t.
Elke bewustwording is actie ; zij 't passieve actie.
Maar het zich-bewust-worden en zich-bewust-zijn dezer beweging is geen voortgaan-tot-vorm ; geen voortbrengen van
w e r k.
Gevoel is begeleiding, die de melodie niet overwoekeren mag.
In het gevoel is geen op-een-doel-gericht-zijn ; en waar het gevoel
(en dus de beweging) doel-in-zich worden, raakt het [even in
zichzelf verward. Beweging heeft slechts zin, in zover ze tot lets
Ieidt, richting krijgt ; verandert en o m-v o r m t.
Het gevoel is onmachtig tot arbeid ; gevoelskunst is amorf en
weerspreekt dus zichzelf.
Gevoel kan niet autonoom zijn ; noch in 't scheppen, noch in
't na-scheppen, omdat het richtingsbesef (tot vorm) ontbreekt,
waarin zich de wezenlijke onmacht toont.
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ik vermoed, dat er aan het gevoel (als factor) en de gevoelens
(als object der kunst) te veel waarde is gehecht.
Gevoelens zijn incidenteel. De nnogelijkheid tot het nemen van
afstand ontbreekt, waardoor het gevoel-als-zodanig verloren zou
gaan of aan hevigheid inboeten. Maar wat zou dat ?
lk wil terugroepen tot de objectieve houding.
Objectiviteit is geen statisch bezit ; steeds moet zij gewonnen
worden. Het is een verovering op ons zelf.
Want wie het objectieve (ver)smaadt is de slaaf van eigen vooroordelen. Is ook dit niet het wezen van de humor : toeschouwer
te kunnen zijn van zichzelf, eigen gevoelens en gewichtigheden ?
Buiten zichzelf treden en ten opzichte van de eigen persoon
neutraal worden en ze), het eigene bezien ?
Kunst als „allerindividueelste expressie ener allerindividueelste
emotie" kan mij slechts boeien, in zover het individuele de eigen
grenzen heeft doorbroken en de emotie werd tot bepalende en
richtende waarde. Er is een cultus van het individuele gevoel,
die afzondert (uitschakelt) uit het Ievensverband.
Individualisme (in concequentie de dood) is houding, waarin de
betrekking op een gemeenschappelijk midden is ontkend. En
„persoonlijkheid zijn" is in-geschakeld zijn (lets anders dan gelijk
geschakeld) in organisch verband, als dienend lid.

* *
*

Daarom wil ik spreken van een grondgevoel: stem pel,
dat de „tijd" in-drukt.
Aan dit gevoel wordt uiting gegeven o n d a n k s onszelf. Dit
grondgevoel grenst aan en verliest zich in ervarin g,
als die ondergrondse en onszelf vaak onbekende kracht, die het
wezen bepaalt en s t ij I schept, van kunst en van leven. Het stelt
de horizon vast, waarbinnen wij zien ; bepaalt de gedachten,
die wij te denken zullen hebben en vorm te geven. En hier is
de onverklaarbare verklaring waarom en hoe wij reizen van het
ene „in-zicht" naar het andere.
Dit „grondgevoel" kan beslissend zijn voor de geestelijke signatuur
van een tijd.
Zoals het water buitengaats, het binnenwater tot beweging kan
brengen, zo oefent dit grondgevoel een kracht uit buiten de
eigen persoon : het overstroomt de grenzen.
In hoever deze beweging-in-ons o o r z a a k dan we! g e v o I g
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der andere beweging is, zal moeilijk uit te maken zijn, omdat
het verband tussen t ij d en gees t, kultuur en kunst onnaspeurbaar (hoewel tastbaar) blijven zal ; en slechts i n d i r e c t
te leggen is als di r e c t onbepaalbaar ; en ons be w u s t is als
on bewust contact.
Ook in deze tijd gebeurt lets ; maar wij weten het, wanneer
het geschied is ; als het uit de onderlagen van ons wezen (waar
't essentiele plaats vindt) heenbreekt om z ij n gestalte aan te
nemen.
Mode heeft manier. T ij d heeft noodwendigheid.
Hier raken wij aan het wezen der inspiratie.
Inspiratie staat op de rand tussen het onbewuste en het bewuste ;
het is de b ewustw o rd i n g van wat lang leefde en rijpte
en „naar geboorte" drong. Daarom zal het wezen der inspiratie
nooit onafhankelijk kunnen zijn van de structuur van het werk.
lk kan haast de lust niet weerstaan hier het prachtige stuk, dat
Nietzsche schreef over de inspiratie tot „Zarathustra", geheel
weer te geven. Enkele zinnen wil ik er uit lichten. Hij duidt aan,
hoe „plOtzlich mit unsaglicher Sicherkeit und Feinheit, Etwas
s i c h t b a r, heirbar wird, Etwas, das Einen im Tiefsten erschOttert. Man hOrt, man sucht nicht ; man nimmt, man fragt
nicht, wer da gibt ; wie ein Blitz leuchtet eine Gedanke auf, mit
Notwendigkeit in der Form, ohne zeigern — ich habe nie eine
wahl gehabt ...... Alles geschieht im hOchsten Grade unfreiwillig...
Es scheint wirklich, als ob die Dinge selber herankamen und
sich zum Gleichnis anbOten".

* *
*

Zo vindt de gedachte haar weg tot de vorm op velerlei wijs.
De vormgeving der dichtkunst is anders dan de begripsmatige
van het denken ; dan die van muziek of beeldende kunst.
Het woord in het gedicht is niet primair begripsaanduiding (onvermijdelijk ook dat) ; het bestaat niet alleen in betrekkingen
(ook dat) — maar het heeft individualiteit.
Het dichterlijk woord leidt een leven buiten het begrip om.
„De woorden zingen zich los van hun betekenissen" (Nijhoff) ;
hebben een eigen klank en eigen wet. Poezie heeft rhythme,
waarin de gedachte zich zichtbaar en hoorbaar kan maken.
Het gedicht vraagt niet „of je 't er mee eens bent". Hoewel er
specima zijn, die zich onze aard vreemd of vijandig tonen.
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H e t „laatste" woord zullen wij niet spreken. Maar ergens zeggen
wij toch e e n „laatste" woord ; dit is het dichterlijke. Dichterlijke formulering ziet of ten slotte van logische determinatie en
is alleen waar (en door het ware is er w a a r d e), door het
waarachtig dichterschap.
A. Roland Holst heeft als dichter lets „begrepen" (ge-grepen)
van het buitenlogische, buitenwereldlijke en buitentijdelijke,
levend aan de zoom van wind en wereld. Het is hem typerend,
dat Holst de inspiratie noemt „een stem uit een voorwereld".
De zee brak door de wanden der ruimte heen, tot het eeuwig
ruisen ; zoals de winter, uitgelicht uit de kringioop van het jaar,
werd tot na-seizoen van wereldtijd.
Het incident wordt symbool , lotgeval wordt lot. En in de persooniijke nood, heeft de nood ener wereld zich kenbaar gemaakt.

* *
*

Typisch is, dat wij geneigd zijn, het in-het-begrip-geformuleerde de
grootste waarde toe to kennen. Men weet, wat men er aan heeft.
Op muziek wiegt men het hoofd en een dissonant is maar zo zo.
Maar het ware begrip en de ware muziek zijn tweeerlei vormgeving van een gedachte.
Muziek (het h o o r b a r e) is d i r e c t e vertolking ; in het
begrip is de weergave indirect. En is het niet een bewijs ervan,
hoever wij van de bronnen van het leven verwijderd zijn, dat
wij dit i n d i r e c t e als het ware zijn gaan zien en het o nmiddell ij k e als de versluiering, meestal als het overbodige
en bijkomstige.
Vorm heeft z i n, omdat zij verwerkelijking is van gedachte,
die in de vorm tot werkelijkheid werd.
Dit geldt ook voor de beeldende kunst. Een schilder moge meer
zinnelijk zijn, visueel, gevoelig voor lijn en kleur — : „jede wahre
Lebensschau ist Lebensformung" (Spoerri).
Toen de schilder Valk een tekening van Da Vinci bekeek, zei hij :
„zo'n man zegt in een paar lijnen, wat h ij van de w e r e i d
denkt".
Het wet e n is een zien (weten is afgeleid van witan = gezien hebben I vergelijk doelw i t) — en „de ware ziener is een
h o o r d e r" (B. de Haan). En de gedachte is weetbaar, zichtbaar
of hoorbaar, inzover zij gestalte heeft verkregen en een p 1 a a t s
ingenomen,
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Elke v o r m neemt p I a at s in, waarmee het verband tussen
kunst en tijd is gegeven.
* **
Op vele wijzen is getracht, de verschillende kunsten van elkaar
to scheiden ; zij zijn slechts onderscheiden.
De voorstelling alsof de beeldende kunst alleen in staat is tot
de r u i m t e I ij k e projectie (het naast-elkaar) in tegenstelling
tot het na-elkaar der woordkunst is onvolledig en misleidend.
Evenals de herleiding van deze tegenstelling tot die van de verschillende objecten : I i cham en en handelingen (b.v.
Lessing : Laokoon).
Lichaam is ondenkbaar zonder veld van handelingen, waarvan het
resultaat en weer oorzaak is. En beeldende kunst werkt niet alleen
ruimtelijk, omdat in het fixeren der beweging deze als b ed w o n g e n beweging voortleeft.
Ook een stilleven kan zijn : aandachtig en bewogen still e v e n.
* *
*
Hiermee zijn wij genaderd tot een probleem, dat een veel wijder
gebied dan alleen dat der kunst, bestrijkt : de verhouding van
leven en vorm.
Een vraag, die door de Lebensphilosofie in de vorm van velerlei
tegenstellingen aan de orde is gesteld.
Simmel ziet een antithese Leben-Form.
Het leven w o r d t ; de vorm i s. In de v o r m ontkent het
I even zich ; hoewel deze „Auszenexistenz" noodzakelijk is.
Ook Simmel weet : „das Leben, an sich formlos, kann nur als
Geformtes zum Phanomen werden".
Maar in elke vorm-wording is het verbreken van de vorm gegeven. „So schlieszt der einheitliche Akt des Lebens das Begrenzt
sein u n d das Uberschreiten der Grenze ein".
De concequenties dezer in-zichten worden zichtbaar, als Simmel
het fenomeen van de dood aanvoert. Want zoals het !even de
vorm eist als zijn tege ndee I, zo vraagt het ook de
dood, als het andere, waardoor het eerst recht als leven wordt
ervaren.
Het !even echter ontkent zich in de dood : de laatste v ij a n d.
Dood is geen vorm maar ontbinding. Simmel, de
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noodzaak van de vormerkennend, herkent tegelijk hierin het
doodsbericht van het ongevormde, stromende lever). Hij ziet de
vorm als „Oberflacheph anomen", een punt, gelicht uit de tijd
(als vitale bewustzijnsvorm van leven), waar de onderstroom :
„die Wirklichkeit der Mutter" zijn verstarde lading aflegt.
In de vorm is het !even ontbonden.
Daarom is er alleen leven, inzover de vorm doorbroken wordt.
De werkelijkheid is niet resultaat van verwerkelijking, maar is
in de chaotische stroom des wordens.
Vorm begrenst en is daardoor vijandig aan Leben en Erleben.
De „geest" zoekt de levende werkelijkheid te doden.
Deze werkelijkheid is niet te begrijpen ; siechts „i n n e z u
w e r d e n". De lijn der romantiek wordt doorgetrokken. Ook
de romanticus heeft geen thuis in de wereld van vormen en verschijningen. Zoals in de mystiek de ontbinding van het bewustzijn wordt gezocht, zowel van nood als van schuld. Omdat de
mens, die in de extase God beleeft, geen v e r g e v i n g meer
zoekt.
Klages zegt het driester : „Het I e v e n weet niet van zedelijke
verplichting ; het is zonder zonde en zonder schuld".
* *
*
lk vind het heilzaam, dat het star rationalisme is ontkracht. Maar
het eind der verwarring kan ik niet zien, wanneer een kultuur
van het rationele afzwaait naar het ben ed en -redelijke, tot het
„geloof" in het heilig bloed.
De wending „nach innen" zal steeds meer blijken te zijn : wending
„nach unten".
Het lijkt een laatste en geniaalste poging, om zich aan de werkel ij kheld te onttrekken. W e r k elijkheid is resultaat van w e r k
en ver-w e r k-elijking. Hierin vindt elk leven en het leven zijn
eigen gestalte en vorm. En in het vorm-gewordene is weetbaar,
zienbaar en hoorbaar geworden, wat de oogst is van 's mensen
zaaisel.
Tegenover en in de werkelijkheid staat de mens als verantwoordelijk
w e r k-er ; hij ziet, hoort en weet de demonie, die elke arbeid
heeft doorwoekert. Hier staat hij als een machteloos kind bij het
gebroken speelgoed zijner vormen. Er is gespeeld en ver-speeld.
En er resten nog twee mogelijkheden. Of: met een slag deze
wereld te verslaan, aangezichtsloos te maken ; tot „Ersatz welt"
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te verklaren ; aan te kondigen en te constateren de ondergang
der aarde aan de g e e s t (Lessing) d.w.z. (N. B.) haar ondergang aan te zeggen omdat ze z ij n wilde, gestalte wilde dragen
en v o r m aannemen ; omdat de enige zijnsmogelijkheid was :
n i et te zijn : geen gestalte, geen vorm, geen bewustheid, geen
kenbaarheid — maar stroom, amorf, donke y, onkenbaar en
chaotisch.
De zonde der aarde is, dat zij heeft willen b e s t a a n, kenbaar
en bewust.
Zo kan deze filosofie niets zijn, dan het samenspannen van alle
krachten, om de erkenning van schuld en zonde in en met de
wereld te ontgaan. De laatste uitgang, waardoor de mens ontkomen wil aan wat hij is.
Tegenover deze verbijsterende poging, staat gee n andere
poging maar al teen de andere mogelijkheid : de terugkeer van
het rationele tot het bove n-redelijke, wat niets is, dan (naar
Kierkegaards woord) de sprong van vertwijfeling in genade.
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C. KILA

SOCIETEIT

Het marmer tafelblad, met zwart geaderd,
Is dof vergeleken bij hun schedelglans.
De brillerand legt om elk oog een krans
Van intellect, dat aan voldaanheid nadert.
De handen, wit en welverzorgd, met ringen,
Waarvan er een 't familiewapen draagt,
Dat, we{ bescheiden, juist nog aandacht vraagt,
Vertrekken even in hun mijmeringen.
De ober, Jan, gewend om zonder vragen
Voor elk de juiste borrel aan to dragen,
Loopt deftig langzaam, maar nog juist niet traag.
Dan komt er zacht over mild-weeke lippen
Op niet gedane vraag een antwoord glippen
„Ja, ja, het is toch werk'lijk warm vandaag."
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LOET ROM BOUTS

WARENHUIS

Door haar verzorgde vingers glijdt de kant
als een ivoren waterval zoo luchtig schuimend,
zij plooit ze overredend, niets verzuimend
prijst zij den waar een ontevreden kiant.
De tijd trekt elken dag met een haarfijn penseel
de kleine rimpels dieper langs haar oogen —
toch klimt haar stem nog jong en opgetogen
omhoog uit haar vermoeide keel.
Duizenden slent'ren daaglijks langs haar heen ;
zij grijpt werktuigelijk in vakken en in laden,
en slaat haar oogen neer als die haar dreigen to verraden,
glimlacht beleefd en laat zichzelf alleen.
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E. LEG RAND

STROPHEN VOOR EVA

Zwart vuur waarin mijn ziel vergaat,
lk weet niet wat ik achterlaat,
Doch wat ik eerder schreef, het is gelogen,
lk ken en min slechts Uwe oogen.

Beminnen is plicht,
Wie kan uit plicht beminnen ?
lk toon mijn vriendelijkst gezicht,
Van acht'ren sluipt de ontrouw binnen.

Kil hart, dat zonder mededoogen
Een wereld die in vlammen staat,
Zingend en spelende achterlaat ;
Zwak hart, zal het nog eens beminnen mogen ?
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E. LEGRAND

GELUK OVERDAG EN DES NACHTS

Als een zijn in de moederschoot,
Die draagt en die zij draagt : het kind,
Heb ik haar in den droom bemind,
Die in mij sliep en mij besloot.
Zoo hartsvertrouwd was het gelaat,
Dat door verscheurde nevelen drong,
Zoo puur 't geluk dat door mijn Iichaam zong,
Dat alles dong naar haar ontbonden staat.
Doch eenmaal in het licht geheven,
Waart gij het niet, alleen haar beeld.
De droom wordt ons - door God ? door duivelen ? - gegeven,
Het dagelijksch geluk wordt niemand toebedeeld.
Slechts wie, met God of duivelen, den dag wit Oven,
Die wordt verlost van wie zijn droomen deelt.
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KAREL VAN DORP

GEBED OM EEN GEDICHT
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht :
ik hoor de woorden die ik moet gaan spreken
maar zwijgen doet mij angst voor Uw gericht
over mijn hart, liegende afgeweken.
Schoon 't luist'ren kon en zoveel harten kent
die 's morgens voor U opengaan als bloemen
en heel den dag staan naar U toegewend,
doodt het elk lied dat Uwen naam wit noemen.
Verziekte het de drang die eens begon
toen Adam zweeg, den hof werd uitgestoten,
en maakt ons lied fontein waardoor d' oerbron
van 't kwaad, spottende komt omhoog gespoten ?
Dat het toch zingen wil op d' oude wijs ......
wat is 't : verraad van dichterlijke oorsprong ?
herinn'ringsschok aan 't lied van 't paradijs
dat zong uit U, o alter dingen Oorsprong ?
0 harde slag die 't luist'rend hart insprong
en scheurde 't zeegnend lied uiteen in vloeken ;
o harde tegenslag van Horeb's gong :
„Gij kunt uw eerste lied vinden noch zoeken !"
Doet zwijgen mij de nadeun van dien slag
nu 'k luist'ren moet naar 't lied waarom blijft vragen
de helmbloem die 'k U gister groeten zag
en hoor hoe 't, woordenloos, mij blijft verklagen ?
Maar dat ik d' aanklacht hbOr van 't stom gedicht,
is dat uit U ? ...... schoon ik ben afgeweken,
verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
maar doe het mij, om Jezus' wil, nog spreken.
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HENNY A. ZWART.

WANDELING VAN EEN SIMPELE

Een korte rust tegen een hoog duin ;
het geluid van de zee daarachter
is bijna magisch, dit eentonig kiotsen
der branding bedwelmt zijn gedachten.
Het licht is schemer geworden,
goed is dit wakend vergeten,
— van die angst voor sterven en leven
niet slapen, toch van niets weten.
Een kleine vreugd durft in zijn hart
to klimmen, om een simpel iets : het zwart
van vogels tegen roode Iucht,
vliegend geruischloos in snelle vlucht.
Maar het komt ook de waan verstoren,
zijn onrust ontwaakt weer snel,
de angst knijpt fel
als tevoren.
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A. STEENHUIZEN.
DE PSYCHOLOOG ZIET EEN KUNSTSCHILDER

De knoppen werden vol. Bij een vroege elzeboom waren zij
reeds ontloken, De twijgen kregen een nauwelijks te definieeren
kleur. Aileen waar een menigte twijgen bijeen was, vies dit te
herkennen. Het prille !even tintelde in het eikehakhout, de wilgestruiken en een zacht geel-groenig waas hing er als een nevel
omheen.
Waren de daken roder dan anders ? Begon het gras al groener
te worden ? Was het een tjilpen van een enkele vogel, waardoor
het land een nieuw jong gezicht kreeg ? Kleine, bijna onmerkbare
gebeurtenissen brachten tesamen een nieuwe stemming, een
nauwelijks nader te verkiaren stemming van het komende
voorjaar.
Janus noteerde ieder klein detail gelijk een boekhouder, die onbetaalde posten nagaat. Met onfeilbare scherpte constateerde hij
elk symptoom en bracht het in verband met z'n brede oorzaak ......
het komende voorjaar. Hij probeerde zich op te werden tot
vreugde, tot een spontane dankbaarheid, maar het ging niet.
Zijn herinnering stond hem in de weg.
Het was alles precies zo als verleden jaar, als eerverleden jaar.
De jaren volgden elkaar gelijk de slagen van molenwieken ......
steeds dezelfde baan om een vreemd middelpunt. Door dit vaste
middelpunt bleef de gang der wieken geboeid en gedoemd om
steeds in dezelfde kring te gaan. Onafwijsbaar joeg het ene jaar
het andere na in eentonige opeenvolging.
Een stet eenden waggelde over de weg. Luidruchtig en beweeglijk, komiek in hun drukke bezigheid, waardoor zij menen, dat
er geen stilte is en dat de ruimte al teen bestaat uit gesnater en
beweeglijkheid. De familie hield even op met snateren en stond
stil.
Begint nu het moment der philosophische verwondering ?
Maar deze stilte werd plots weer onderbroken, doordat een
dikke eend z'n gesnater tegen de stilte plakte en weldra snaterden
ze elkaar aan, liepen in een gordijn van lege drukte en pions
pions, doken ze van de berm het water in, nog wat nasnaterend
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en daarna ijverig zwemmend. „Ben ik eigenlijk geen eend ?",
dacht Janus, terwijI hij nog eens argwanend omkeek, „ik moet de
ene gedachte na de andere spuien, rijg ze aan elkaar tot een ketting
zonder einde. lk ben er altijd druk mee, maar het wordt tenslotte vermoeiend."
Een boer kwam voorbij, zei plichtmatig „Goeiemorge". Janus
groette terug. Twee mensen groetten elkaar. Wonderlijk. De
een loopt in zijn werk en de ander in zijn gedachten. De weg liep
nu langs een rivier. De landerijen helden of naar de bedding van
deze rivier. Op een drassig stuk grond groeiden beukebomen.
Ze stonden hoog boven het land uit ; vanuit de zware stam verdeelden zich de takken tot steeds fijnere twijgen, die gelijk een
grote waaier in de hemel tastten. Een kunstschilder had hier
gevonden, wat hij nodig had. Tenminste, hij zat achter zijn ezel,
drukte een paar klonters verf uit enkele tuben op het palet, stak
een pijp op en zat toen weer te kijken.
Janus tuurde van verre naar de schets, waarop in vage contouren
het landschap reeds omhoog kwam, toen keek hij naar den schilder
en zei verrast : „Hallo Bernard 1"
„Dag Janus", zei de schilder omkijkend, „zo vroeg al aan de
wandel ?"
„Inderdaad. Het is hier mieters mooi, he ?" „Gaat wel, gaat wel",
zei de schilder bedachtzaam. Hij zoog nog eens aan z'n pijp en
zei toen : „Ik heb deze winter niet veel gedaan. Te weinig goed
licht, geen geschikte modellen". „Je hebt zeker teveel getheoretiseerd 1", zei Janus gretig. „Je bent toch werkelijk een goed
psycholoogje", zei Bernard. Janus vatte dit als een compliment
op en glimlachte. „Hoe gaat het anders met je theoretiseerderij ?",
vroeg Bernard. „Pas door de theoretische doordenking kan men
vaste grondslagen bereiken, kan men tot gefundeerde waarheid
komen".
„Tja", zei de schilder, „kijk, zie je de merkwaardige compositie
in die boom ?" „In die boom ?", vroeg Janus, „een tak, een tak
en nog een tak en daarna een handvol twijgen". „Zie je anders
niks ?", vroeg de schilder geduldig. „Ik zou een microscoop en
een zaag moeten hebben", zei Janus. „He ? Ben je helemaal gek ?",
barstte de schilder uit. „Een zaag ?", voegde hij er met afschuw
aan toe. Daarna begon hij te lachen.
„Ik weet, waarom je lacht", zei Janus haastig, teneinde zich te
verdedigen. „Je sprak die woorden met een to grote gevoels224

betoning uit ; je werd je bewust, dat de maximale gevoelsverzadiging overschreden was en toen werd die gevoelsuiting bespottelijk. je objectiveerde deze contrast-beleving door te lachen".
„Listig, zeer listig", prees Bernard, „een goeie advocaat ben je,
die kunnen ook alles verklaren". „Wie heeft er groter drang naar
waarheid dan ik ?", zei Janus met een mislukt pathos, „ik minacht elke advocaterij".
„Ik ook", zei Bernard droog.
Hij scharrelde met een penseel en mengde een paar kleuren.
„Als je niet teveel praat, kan ik best doorwerken", zei Bernard.
Hij zette een toets blauw op het doek en floot zachtjes. „Waarom
doe je dat ?", vroeg Janus. „Dat hoort zo", zei Bernard. Toen
zwegen ze. Een lichte windvlaag streek voorbij en om de bomen
klonk een zacht geruis, alsof er een boodschap vanuit ging. Het
was bijna een luisterend ruisen, waarin geheimen tot uiting
komen, welke de stilte eromheen besloten hield.
Janus verveelde zich. Die mens vlak in zijn nabijheid hinderde
hem. Wanneer hij maar een gesprek begonnen was en op een
discussie was ingegaan, dan zou Janus hem geduld hebben. Ja,
Janus had hem eigenlijk nodig om een getuige te hebben voor
zijn scherpzinnigheid. Nu zat die man daar op zichzelf, floot tussen
zijn tanden, stak daarna weer z'n pijp aan en zat met een paar
bomen in het vizier. „Saluut !", zei hij plotseling. „Eh...... saluut
Janus", zei Bernard.
Janus was geergerd, stond daar gewoonweg voor Piet Snot. Hij
liep haastig en vertraagde z'n gang pas, toen de eenzaamheid
hem omsloten hield gelijk een glazen stolp. „Deze hele stilte hoort
mij", dacht Janus. Maar hij sprak geen woorden, zong geen lied,
maar absorbeerde in zichzelf de glazige stilte, totdat zijn bewustzijn werd gelijk een brandende kaars. Nu was er niets, dat stoorde,
dat hem aandreef tot verzet, tot afweer. Nu bereikte hij bij vol
bewustzijn een absolute stilstand. Hij was niets anders meer dan
een kijkend bewustzijn. Er was geen enkele gedachte, waaraan
gedacht werd, geen enkel ding, waarnaar gekeken werd. Aileen
een Iangdurig staren, een gespannen doelloosheid ...... het denken
als houding zonder zin, als een uniform zonder lichaam, als een
hart zonder bloed.
Deze totale stilstand was voor hem altijd het summum van concentratie geweest. Hier verdween alle gevaar, alle moeite, alle
benauwende verandering. Hier was men eigenlijk tijdelijk
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dood. Janus schrok. Ongemerkt was ergens toch weer zijn den ken
in gang gezet en ineens zag hij duidelijk dit ene woord : „Dood".
Nu was hij, zoals gezegd, een psycholoog. Een psycholoog is
iemand, die het leven analyseert, die het leven omgrijpt met
gedachte-schema's, die tot in de porien van het leven doordringt
en overal nerven blootlegt. Wat een anatoom doet bij een lijk,
dat doet een psycholoog bij het leven. Er is haast geen verschil,
alleen een anatoom kan zijn object pakken en een psycholoog
kan dat niet.
Janus werd ernstig. Hij was altijd waakzaam geweest tot in het
uiterste. Hij leek op een loerend roofdier, alleen tot in het
uiterste gesublimeerd. ledere kleine afwijking, elke eigenaardigheid constateerde hij en het was telkens een verraad aan het
leven. Janus overdacht deze dingen ijverig en stootte zijn hoofd
in de stilte. „Waar loopt mijn leven naar toe ?", vroeg hij zich
tenslotte af, „groei ik, of hol ik mezelf uit ?" Hij glimlachte smartelijk en het was om te huilen. Bij de eerste opwelling van droefheid glimlachte Janus weer en zei : „Merkwaardig I"
Toen begon de stilte hem te benauwen. „Leven, leven, voluit I"
Hij wilde zich blind vooruit storten, wilde zich hierbij desnoods
kneuzen en dacht toen aan Bernard. Die vent fluit een onherkenbaar deuntje, tussen zijn tanden door, maakt zich niet bijzonder druk, maar kijkt intensief naar een stelletje bomen. Hij
gelooft in die bomen. Hij gelooft, dat God ze maakte, zonder het
in fraaie spreuken hardop te zeggen en aan de wand te hangen.
Hij werkt alleen maar intensief en boetseert een stuk leven tot
reine gestalte. Hij probeert te begrijpen, wat de Schepper
deed ...... , op die plaats.
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JO KALMIJN-SPIERENBURG

VALLENDE STER

Er valt een ster. Zij trekt een trillend spoor
dwars door der sterren tintelende duizendtallen.
En niemand kan vermoeden, waar ze is gevallen.
Haar gouden stip ging in 't heelal teloor.
Er valt een ster. Een kind doet snel een wensch,
Het wacht met opgeheven hoofdje op een wonder.
En ergens gaat dat oogenblik een ziel ten onder
en vloekt wat heilig is een bitter mensch.

Er valt een ster. Er wordt een schreiend kind
op dat ondeelbaar korte oogenblik geboren.
En ergens gaat een zwakke ademtocht verloren,
terwiji een ziel den weg naar God hervindt.
Er valt een ster. En wie het heeft gezien
in een van deze bleeke, blauwe voorjaarsnachten
raakt aan de eeuwigheid met huiv'rende gedachten.
En wordt daarna een beter mensch misschien.
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JO KALMIJN-SP1ERENBURG

KI N D E RS LAAP

Ze staan te dicht nog bij het paradijs
om ons geheel te kunnen toebehooren.
Er klinkt nog somtijds in hun kleine ooren
een ander lied dan onze wiegewijs.
Wat hen aan ons bindt is maar broos en teer,
gelijk een draad gemakkelijk verbroken.
Zoo vaak het kind de oogen heeft geloken
keert het misschien wel naar zijn oorsprong weer,
waarheen geen teederheid het meer vermag
te volgen op de weifellooze schreden.
't Is onze liefde voor een wijI ontgleden.
Het lacht, maar voor een Ander is zijn lach.
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ROEL HOUW1NK

NA DE KRUISIGING

Geen ster verscheen dien nacht boven den trans
in zwarte doeken lag de aard' gebed.
Aileen om 't Hoofd had zich een zwakke glans
van purper licht huiverend vastgezet.
Toen, aan een doornentak, wild afgescheurd,
ontbloeide blank een kleine bloesemknop
en 't gras dat roerloos neerlag en besmeurd,
richtte zich rank en zonder dralen op.
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ROEL HOUWINK

FABRIEKS-IMPRESSIE

Een schijf splijt wentelend den tijd,
geruischloos jagen riemen naar d'oneindigheid,
een stang glijdt flitsend neer en terug :
wij rijden op zijn rug
voorbij den tijd......
Een fluit 1 Het staal, gespierd en traag,
valt met een Iaatsten loomen zwaai omlaag :
wij tuimlen kreunend of
in een verloren, duister graf.
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C. C. S. CRONE

DE SCHUIFTROMPET
Nadat Eefje hem vijfmaal geroepen had, ontwaakte Willem Dunges
en bewoog zich traag het bed uit. Hij vroeg aan zijn glunderende
vrouw, wat er zoo belachelijk was. „Niets, bakker", schaterde
Eefje, en hij zag, dat het laken nog aan zijn teenen hing.
Dunges was geen bakker , hij bezorgde brood, dat de fabriek
gebakken had. De dienstmeisies waren dartel vandaag. Willem
beloofde, dat het zomer ging worden. Dat vonden ze goed. Hij
Het het deksel van zijn broodkar vroolijk klepperen ; zijn uniformpet hield hij in zijn hand, zoodat hij, toen de directeur van
de fabriek voorbij wandelde, niet wist, hoe hij hem groeten zou.
De avond van die dag kreeg Dunges vier weken loon en zijn ontslag. Hij droeg het geld in zijn hand en merkte niet meer, dat het
zomer werd. „Dag bakker", riep de jongeheer, aan wien hij
Iaatst een krentenbol gegeven had. „Dag" zei Willem Dunges.
Hij zag, dat hij het geld nog in zijn hand droeg, en borg het behoedzaam in zijn zak. In zijn gedachten kwam zijn vrouwtje. „Waarom
lath je toch ?" vroeg hij. „Goeie morgen, bakker", plaagde ze,
en zijn beddelaken sleepte achter hem aan. Het raakte bekneld
tusschen de deuren van alle huizen, waar hij brood bezorgde.
Een auto suisde langs hem heen en drong hem tegen de balie van
de gracht aan, Hij voelde, of het geld nog in zijn jaszak zat, en
slenterde naar huis.
De kamervloer ging langzaam overeind staan. Bovenaan de helling
zat Eefje aardappelen to schillen. Hij liep moeizaam naar haar toe.
Ze maakte haar verontschuldiging, dat ze vandaag zoo laat was,
en ze vroeg, of hij niets aan haar merkte. Ze schudde haar hoofd,
dat hij het bijzondere zien zou. Ze zei, dat het langer had geduurd,
dan ze gedacht had.
Willem wist niet, wat ze bedoelde. „De permanent wave", schetterde ze aan zijn oor. „Ja, ja", zei Dunges. Hij had haar gisteren
zijn toestemming gegeven ; het was een heele uitgaaf. Hij keek
zoo vreemd. Ze vroeg, of hij het dan zoo erg vond, dat het eten
deze eene keer niet klaar was. „De fabriek gaat bezuinigen",
antwoordde hij. Ze begreep het verband van die zin niet.
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Nu moest hij zijn stem heel gewoon laten kli n ken, maar de woorden
kwamen zoo zacht, dat het leek, of hij plotseling doof was geworden.
„Ontslagen ?" vroeg Eefje nog eens, en er rolden twee aardappelen
van haar schoot. Hij boog zijn hoofd om ja te knikken, maar richtte
het niet weer op. De aardappels rolden onder de tafel en hij bleef
in die richting staren. Toen reikte zij haar handen omhoog naar
zijn hoofd, dat zich niet troosten liet. Ze ging op haar teenen staan
om hem te omhelzen, en zei telkens weer : „Mijn arme Wim".
Hij keek mistroostig naar haar wipneusje, maar boog zich niet
voorover. Ze dacht, dat hij boos naar haar haren keek, en bekende
hem, dat ze die krullen wel van haar hoofd zou willen rukken,
wanneer ze het geld daarmee terug kon krijgen.
Hij nam de schuiftrompet, die aan de muur hing, in zijn handen
en merkte op, dat hij die morgen naar het bestuur van de personeelfanfare terug moest brengen.
Maar toen hij de volgende morgen ging fietsen, vergat hij de trombone mee te nemen. Willem Dunges reed zonder pet. De wind
doorwaaide zijn haren, maar hij piekerde over die vernederende
gang met zijn schuiftrompet. De zwaluwen scheerden voorbij in
de lucht en hij bedacht, dat honderd zwaluwen wel zomer maken,
maar de schuiftrompet kwam telkens terug. Toen hij weer thuiskwam, vermeed hij elke blik naar de plaats, waar hij zijn instrument
wist. Maar daar zijn vrouw in die richting wees, wilde hij onverschillig schijnen en keek.
De trombone was verdwenen. „Ik moest toch in de buurt van de
fabriek zijn", zei Eefje, en ze had altijd een hekel aan die blaasmuziek gehad. Hij strekte zijn armen naar haar uit, maar ze merkte
op, dat er gebeld was, en vluchtte naar de voordeur. Hij hoorde
de harde stem van Tinus vragen, of hij Willem's instrument meteen
maar naar de fanfare-repetitie mee zou nemen.
Het was een heel stil wezentje, dat in de kamer terugkwam.
„Moet je nu huilen ?", vroeg Willem verwonderd, toen hij dat
schuwe Eefje in zijn armen nam.
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BOEKBESPREKING
EEN MAN EN EEN TJALK, door Jan van Rheenen. Uitg. : H. P.
Leopold's Uitgeversmaatschappij N.V., 's-Gravenhage 1938.
Afvaart, Tegenwind en Roest, titelt de schrijver de drie stadia in de !evensloop van schipper Jakob de Groof. Waagstuk, tegenslag en aftakeling — de
averechtsche afloop van een leven, waarin zonde en lotgeva!, de verborgen
en openbare zijde van een macht, den man voortdrijven. Forsch en direct
zet het boek in met de groote kans voor Jakob en zijn groote verblinding.
Zijn bejaarde schipper breekt door een val de ruggegraat en moet verlamd
aan wal blijven. De jonge knecht kan het schip, een solide 220-tonner, op
mooie voorwaarden overnemen. Mits hij afstand doet van Marie Mans, want
een schipper kan alleen voort met een schippersdochter, die met varen vertrouwd is, zeggen zijn baas en zijn welgestelde oom Teunis de Groof, die
ook wil bijspringen. En dan komt Marie nog wel uit het gezin van een
strooper, een luie deugniet, uit een achterbuurt aan de rivier en ze is dus
ook beneden stand. zijn Maar Jakob heeft de zonde van zijn geslacht, met
zijn koppige trots is hij er niet een, die zich de wet laat voorschrijven. En
het is Marie alleen, die hij begeert, want hij heeft haar al eerder bezeten en
haar omarmingen zijn hem „telkens opnieuw een wonder". Hij schikt zich
niet, maar wil zelf de omstandigheden dwingen. Met geld, dat hij als zijn
erfdeel aan zijn eigen vader afdreigt, koopt hij op afbetaling een nieuw
stalen schip van maar tachtig ton. Daarmee komt hij bij zware lasten direct
al te staan voor het tekort aan nuttig laadvermogen en een geringe kans
op verdienste. Jakobs huwelijk is impopulair onder alle rivierschippers, alien
kiezen de partij van den vader en de trouwerij eindigt met hoon en schandaal,
zoodat Jakcb, in zijn eer getast, de rivieren verlaat en daarmee de protectie
van een goedgezinde bevrachter verspeelt. Nu zoekt hij met zijn schip op
onbekend terrein, vracht. De schrijver laat een trekje prachtig naar binnen
spelen. Ais Jakob bezweken is voor de nuchtere aandrang van Marie en het
schip „De Welvaart" noemt, voelt hij met zijn schippersgeweten heel goed,
dat dit als 't ware een uitdaging aan het lot is en dat zijn overmoed nu in
groote letters op zijn schip staat te lezen. De eerste klap komt dan ook
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onmiddellijk. Hun eerste avond aan boord bekent Marie hem, dat ze in
Rotterdam een kind heeft, de zoon van een marinier, die naar lndi8 is gegaan.
Vanaf dat moment trekt Jakob zich in een aparte kooi van haar terug. Om
de vier gulden kostgeld te sparen, neemt Jakob in Rotterdam den jongen
Gijs aan boord — en dat is voor zijn wrok meteen een voldoening. De jongen
staat als een levend verwijt tusschen hem en Marie in. Dan begint het
vechten met de geldzorgen. Na het eerste jaar is rente en aflossing geen
keer compleet. Vaste vrachten dringen den rivierschipper in nauw binnenwater, waar hij in de loeklijn moet zwoegen. Naderhand kornen er tOch
kinderen en het wordt armoe. Gijs groeit, stroef en gesloten, naast Jakob
op en ontwikkelt zich tot een hartstochtelijk varensgast. Jakobs eigen jongen
gaat aan de wal en wordt onderwijzer en dus een vreemde voor hem, in
zijn oog een soort slappeling. Marie, een dochter, komt na jaren aan wal te
hebben gediend, weer aan boord en hecht zich aan Gijs. Een ongeoorloofde
verhouding tot haar halfbroer drijft haar in de dood. De moeder, steeds
eenzamer geworden, versuft. Het motorschip bevolkt meer en meer de
wateren en drijft de tjalk uit de concurrentie. Jakob de Groof is al oud en
nog steeds is de aftandsche „Welvaart" niet eens zijn bezit. Tenslotte staat
hij, oud met zijn oude schip, tegenover het gebrek. Maar Gijs, die een baan
aan wal had genomen, wacht hem op een dag aan de sluis, juist als Jakob
zijn laatste schipperseer heeft prijsgegeven en een armoevracht, een lading
puin heeft genomen. Hij gaat weer mee. Niet verstandig, zegt de oude, voor
gene reis. Het zal wel zoo moeten wezen, zegt Gijs gelaten. Daarmee eindigt
het verhaal van den man, die oud en hulpeloos, afhankelijk alleen van zijn
bastaardzoon, is overgeleverd aan het lot, dat hem zijn harde trots en zijn
heete bloed hebben gesmeed. — Als een meester van zijn stof heeft Jan
van Rheenen een sober en waarachtig epos van de binnenschipperij geschreven.
Niet alleen kent hij al le details, maar hij kent grondig schering en inslag
van dit bestaan, weet, hoe de primitieve zielsgesteldheid verweven is met
de materieele structuur ervan. Zijn menschbeeld is niet alleen sober, maar
somber. Jakob de Groof vaart een Bijbel aan boord, maar hij leeft als een
Heiden in zijn bijgeloof. Angst en opstand stempelen zijn wezen. De angst
drijft het niet tot geloof, maar tot verzet, met zijn hartstochtelijke vrijheidswil daagt hij het lot uit en wit het dwingen. Maar het dwingt hem. Als al le
hoogmoedigen is hij blind voor zichzelf en de geestelijke machten „hij gaat"
— zoo karakteriseert hem de schrijver, „met gebalde vuisten een tegenstander tegemoet, zoolang het er een van vleesch en bloed is, maar de
tegenstanders, die hij zichzelve schept uit zonden en begeerten, zijn hem
altijd de baas. Hij vecht er tegen uit gewoonte, maar in de mogelijkheid van
een overwinni ng gelooft hij niet ...... "
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Zonde en lot ziet de schrijver identiek, als oorzakelijke grond van het bestaan. Zonden en begeerten zijn tegenstanders, die de mensch zichzelf schept,
zoodat hij dus zijn eigen wereld schepL. Jakob vecht er tegen uit gewoonte,
maar zonder overtuiging. Heeft de schrijver zelf het geloof in de overwinning, die voor hem het andere moet zijn, tegenstuk van de zelfgeschapen
tegenstand en dan dus wel overwinning uit eigen mogelijkheden ? Het blijft
in het midden. Als alle moderne romans laat dit boek de gestelde vraag open.
Het is daarin eerlijk en zakelijk en het bespaart ons een goedkoope ideal istische kwakzalver-oplossing. Maar met deze zonde-lotscausaliteit !evert het
't menschenbestaan over een harde en eenzijdige vergeldingsleer, die de
Openbaring niet kent. Daarin is het boek onbarmhartig en moralistisch. Zeker,
het is juist dat de vragen openblijven. Vragen, die de kern van het menschenbestaan aangaan, hebben hier geen antwoord. Ook de Prediker vindt geen
sluitrede. Maar hij wijst op een dieper geheimenis, dat zich averechtsch voor
het verstand opens in de dialectiek, die gelegen is tusschen Psalm 1 en het
boek Job. Moralisme ontspringt uit ellende en leidt in de ellende en zijn hoogste
wijsheid is fataliteit en resignatie. De kunst brengt het dan, als hier, tot
een schijnbaar opene en toch zoo vreeselijk positief beantwoorde vraag, precies
als de alieractueelste filosofie van deze tijd.
v. d. L.

OERLOY DER EWIGHER WIJSHEIT, door Henricus Suso. Uitgegeven door Dr. Hildegarde van de Wijnpersse. J. B. Wolters,
Groningen.
De door de Eerw. Zr. Hildegarde uitgegeven Zuidnederlandsche vertaling
uit het midden der veertiende eeuw van Heinrich Seuse's Horologium Sapientiae heeft ten doel dit merkwaardige geschrift van den Constanzer mysticus
onder het bereik en de aandacht van een breeder kring te brengen. Deze
kring zal intusschen beperkt blijven tot hen, die zich de moeite willen getroosten, door te dringen in de eigenaardigheden van het Brabantsch der
veertiende eeuw. Het is zonder eenige philologische voorkennis moeilijk te
lezen. Ofschoon er in deze aankondiging geen aanleiding bestaat, op den
inhoud van het werk in te gaan, wil ik toch wijzen op het merkwaardige
achttiende hoofdstuk, handelend over de „theologische scholen", weiks pointe
ook voor het theologisch leven van heden nog niets van zijn scherpte heeft
verloren : „der mensen oren vervuldense mit haeren woerden, mer dat herte
en roerdense niet".
v. d. L.
235

„RIEMAN & Co.”, door Melis Stoke. Amsterdam, L. J. Veen. 1938.
De signatuur der compositie van dit humoristische vertelsel is na verwant
aan die van het avontuur van Meneer Stalperswaard, een even korte geschiedenis, die Salomons in hetzelfde jaar verschijnen deed. Met Mijnheer
Stalperswaard hebben de firmanten van Rieman & Co. gemeen, dat hun lotgevallen den lezer iets te leeren hebben. En, vergissen we ons niet al te
zeer, dan wijst dat leerzame en leerbare in de richting der principia van de
Oxford-Groep beweging. Stoke is een onderhoudend, Iuchtig verteller, die
niet gauw de kans zal loopen, zijn verhalen te bederven door moralisme.
Zijn sterke kanten zijn z'n typeeringen en karakteristieken en zijn vermogen
om humoristische situaties te vinden. Een heel leesbaar boekje dat men op
'n lange treinreis gemakkelijk uitleest.
P. H. M.

DE MENSCHENZOON, door Vilh. Gronbech. Amsterdam,
J. M. Meulenhoff. 1938.
Vilhelm Gronbech, hoogleeraar in de godsdienstgeschiedenis aan de Universiteit te Kopenhagen, heeft een poging gedaan om een leven van Jezus te
schrijven op den grondsiag van den tekst van het Nieuwe Testament en op
deze wijze getracht met eigen woorden in de taal van het dagelijksche leven
de figuur van Jezus opnieuw levend te maken voor zijn tijdgenooten.
Een dergelijke onderneming is in meer dan een opzicht risquant. In de eerste
plaats levert de tekst van het Nieuwe Testament geen voldoende stof op voor
het schrijven van biografie, zoodat men telkens weer zijn toevlucht nemen
moet tot gissingen of fantasieen, die ons licht van het rechte spoor brengen.
In de tweede plaats is het leven van Jezus slechts van wezenlijk belang in het
licht der Verkondiging. Het staat niet op zichzelf, maar het is gebonden aan en
verweven met het Goddelijk Woord. Wanneer men het lossnijdt uit zijn
voedingsbodem, verkommert het en verdort. Het wordt tot een psychologisch
monstrum of tot een ethisch tractaat, maar het is geen leven uit de volheid
van Gods liefde meer, die begin noch einde heeft.
Stelt men deze bedenkingen ter zijde, dan kan men lof hebben voor de beheerschte en waardige wijze, waarop de schrijver „zijn" Leven van Jezus heeft
te boek gesteld. De vertaling van Dr. Annie Posthumus laat zich zeer
vloeiend lezen.
R. H.

LITTERAIR SCHEEPSJOURNAAL, door F. V. Toussaint van
Boelaere. Uitgave van „Onze Tijd", Brussel. 1938.
Toussaint van Boelaere is een olijk heer. Er zijn maar twee bladzijden in de
hele bundel aan te wijzen, die iets met zeevaart te maken hebben, n.l. het
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begin van het opstel : „Een Trip naar Londen". Verder is de zee...... de zee
van tijd, van 1912 tot 1924 ongeveer, waarover de levenshulk van den auteur
is gevaren en waaruit hij deze lading journalistiek heeft opgevist.
Nu, een bundel goede journalistiek is niet te versmaden. En al zou met
enig recht gevraagd kunnen worden, waarom hier verslagen van schilderijententoonstellingen zijn opgenomen (werkt het voorbeeld van Van Deyssels
Verzamelde Opstellen hier na ?

maar T. v. B. is geen Van Deyssel), het

is toch een buitengewoon aardige verzameling geworden. De meeste stukken,
de inleiding incluis, zijn met een gezellig laisser aller geschreven. Wat het
boek zo aantrekkelijk maakt, is iets, waarvoor ik niet zo gauw een naam
kan vinden. Het woord „nuchter" is te Noord-Nederlands ; „gemoedelijk"
of „eenvoudig" doet het ook niet helemaal. Wanneer de auteur zich b.v. bij
voorbaat wil verdedigen tegen een mogelijk verwijt, dat hij zichzelf hier en
daar tegenspreekt, zegt hij, dat hij misschien meer hoop zou stellen in iemand,
die, gezond, telkens van mening wisselt, als de „conjuncturen" hem daartoe
nopen, dan in een ander, die stelselmatig onder alle omstandigheden zijn
gevestigde mening trouw blijft. En dan vervolgt hij met zijn meest effen gezicht : „Al kan niet worden ontkend dat de overweging in een Iijkrede, dat
de betreurde doode zijn aardsche !even lang aan de principien en de overtuigingen van zijn jeugd getrouw is gebleven, op de ontroerde omstanders
steeds een fellen indruk maakt, zoodat, bij dit vernemen, de doode, ook al
had hij zich soms aan liederlijkheid prijs gegeven, een heel eind in ieders
achting stijgt". Na zo'n argument doet de criticus maar het beste alle verdere
boven-Moerdijksche zwaarwichtigheid achterwege te laten en T. v. B. te
nemen zoals hij nu eenmaal is : rustig-leuk en om den drommel niet te
onderschatten.
Overal proef je den neef van de tachtigers en den man, voor wien de impressionistische levens- en kunsthouding (in gematigden zin althans, want
T. v. B. is geen radicalist) de vanzelfsprekende is. Het meest heb ik „Van Reizen
en Pleisteren" kunnen waarderen (over Hongarije, Munchen, Londen), waarin
die rustig-eerlijke en gezellige toon overheerst. Daar moet je Vlaming voor
wezen om het verslag van een P.E.N. congres te laten culmineren in een
grappig beschreven verbazing over de corpulentie van een strijkjesdirigent.
De eigenschappen van den heer T. v. B. maken hem, dunkt mij, zeer geschikt
voor kunstverslaggever. Hij is niet zo spoedig „weg" van iets en toch ontgaat hem niet veel. Bijzonder aardig komt dat uit in de artikelen over Herman
Teirlincks toneelstukken „De Vertraagde Film", „Ik dien" en „De Man
zonder Lir. Heet van de naald geschreven, hebben deze stukken meteen
de onmisbare „afstand" tot het beoordeelde werk, dank zij dat onomkoopbaar-leuke, dat zelfs in de bewondering weet maat te houden. De „Twee
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Sluitstukken" zijn misschien de meest gedegen bijdragen ; ze handelen over
Jose-Maria de Heredia en over „De(n) Dichter Humilis". Dit laatste stuk is
nog van 1906, maar dat hindert niet.
Een groot deel van het boek is gevuld met bewerkingen van Moorse Kacida's
en poezie uit Afghanistan, Perziê, Birma, China en Japan. Misschien is het
onbillijk dit te zeggen, maar wij zijn door Leopold en Boutens in dit opzicht
zo verwend met een onovertrefbaar Nederlands, dat zich ten nauwste aansluit bij het eigen, Noord-Nederlandse taalgevoel, dat wij dit Zuid-Nederlands
niet ten voile kunnen waarderen, misschien ook, omdat we het niet geheel
kunnen navoelen. Het komt hier op de fijne en fijnste schakeringen van
gedachte, woordkeus, rhythme en muzikaliteit aan. En als ik dan lees „Indien
gij het beu zijt", of : „De palmboomen, die in den storm heen en weer
neigen", vind ik die opeenvolging ij-eu-ij onmuzikaal en dat heen en weer
„neigen" in de storm fout gezien. Misschien ondervindt een Vlaming het
anders.
Als staaltje van deze podtische bewerkingen schrijf ik het volgende over. Het
is een Moorse „Kacida".
DE GLIMLACH DER DOODEN.
„Wees er niet verlegen om, den ongeloovigen, die u over ons Paradijs ondervragen, van antwoord te dienen.
Het moge u niet volstaan, te zeggen dat Mohammed — Hem weze !of en
eeuwige zegen — de bode des Heeren was en dat de waarheid is in het Boek.
Tracht niet de frischheid te beschrijven der tuinen des hemels, noch de
schoonheid der maagden, om de uitverkoornen geschaard ......
Doch spreek hen van den glimlach der dooden die deze dingen reeds
aanschouwen".
Inderdaad. En wie daarvan spreekt, gehoorzaamt zowel aan een ethische
als aan een aesthetische wet. Hij getuigt van zijn Schepper en doet dat op
de meest doeltreffende wijze, n.l. door ervan of te zien het onbeschrijfelijke
te beschrijven en zich te beperken tot wat wel kan worden beschreven : de
afglans van de heerlijkheid op een stukje aardse werkelijkheid (hoe weinig
„plaats" beslaat een glimlach ...... ).
Is er in wat wij schrijven iets van de beving van zulk een glimlach ?
C. R.

KASTEEL IN KARINTHIE, door Johan Fabricius. H. P. Leopold's
Uitg. Mij., Den Haag.
In de trilogie, die begint met „Komedianten trokken voorbij", greep Fabricius
terug op de oude motieven van avonturen- en schelmenroman, met dit ver-
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schil, dat Fabricius psychologisch motiveert. In dit Iaatste boek is van deze
motieven niets overgebleven, ook zonder deze is de roman boeiend geworden
zooals we dat altijd nog verwachten van een historische roman. De geschiedenis
van het kasteel zelf en van zijn bewoners Iigt tusschen 1889 en de jaren onmiddellijk na de grote oorlog. Het boek laat ons de wisseling van het tijdsbeeld zien door de ogen van de kasteelbewoners. Niet altijd lukt dit ; het
exposé van de gebeurtenissen in 1914 is beslist hinderlijk in een roman, die
roman en niet anders wit zijn.
Met de verandering van stof heeft zich ook een verandering in de schrijfwijze
van Fabricius voltrokken. Rustig en breed vertelt hij en meestal past deze
wijze van behandeling bij de stof. Maar het is toch jammer dat er niet veel
is overgebleven van het elan, waarmee vorige boeken werden geschreven.
Er is geen slechter anti-oorlogs roman, dan die het anti-militairisme propageert. Deze roman propageert niets, spreekt alleen over oorlogsellende aan
en achter het front, voorzover het kader van het verhaal het eist (dat is een
compositiedeugd) en dan nog niet eens in opzettelijk schrille schilderingen. In
z'n onopzettelijkheid veroordeelt het de razernij van de oorlog.
De eindindruk, die de lezing van Fabricius' roman achterlaat, is deze : Een
boek van een schrijver met misschien te veel routine, die de mens kent,
maar hier niet altijd slaagde in het scheppen van mensen van vlees en bloed.
Maria b.v. is dit niet geworden. Is evenaarden (blz. 113) een hollands
woord ? En is verordonneren in het verband waarin het gebruikt wordt (blz. 181)
H. S.
niet een al te gemeenzame contaminatie ?

DE WANDSBECKER BODE, door Mathias Claudius. Proza en
Poezie, tweede goedkoope uitgave (f 1.50). Uitgeverij Kirchner
te Amsterdam.
Vertaling van Claudius bloemlezing uit zijn bijdragen voor het blad „Wandsbecker Bote" (1771 —1775), in populairen toon geschreven stukken van allerlei
inhoud, geestig, soms fijn-satiriek, maar steeds doordrongen van een oprecht
Christelijke overtuiging. Claudius was, zooals dr. Ritter in zijn voorwoord
terecht opmerkt, een der oorspronkelijkste en scherpste bestrijders van het
rationalisme der Aufklarung en neemt een volkomen eigen plaats in tusschen
de verschillende auteurs, die aan de overwinning van de verlichtingswaan
meewerkten. Onze medewerker H. Spaans tracht in zijn korte, maar uitstekende inleiding op deze uitgave die plaats nader te bepalen. Temidden van
allerlei desolate moderniteit in onze litteratuur, die ons steeds dieper de
verwarring binnenleidt, is Claudius werk op een merkwaardige wijze
„actueel", omdat in dit werk de grondlijnen van het christelijk !even, dat
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zich immers in wezen altijd „tusschen de tijden" afspeelt, klaar en helder
zijn getrokken. Er behoort alleen wat toewijding en rust toe, om deze lijnen
achter de barokke vormen en in de idyllische situaties, waartusschen Claudius
afwisselt, te leeren zien. Voor wie nog rust en toewijding kan vinden, mag
in deze uitgave ten zeerste aanbevelen.
v. d. L

WILLEM KLOOS IN DE LUST VAN ZIJN TIP, door August
Heyting. Aangeboden door het Genootschap Willem Bilderdijk.
Een merkwaardig, ietwat opgewonden betoog, dat zich ten doel stelt, de
zelfoverschatting en de overschatting in de historie van de Tachtiger beweging aan het Iicht te brengen. De auteur, die allerlei zeer rake dingen over
de Tachtigers zegt, maar tegelijk niet veel nieuwe gezichtspunten opent,
breekt vooral een lans voor de voorafgaande generatie der „doming-dichters",
voor wier werk hij een nieuwe, dikwips gerechtvaardigde waardeering vindt.
Een merkwaardig motief in dit betoog is de beklemtoning van het „Germaansche" element in de letteren der negentiende eeuw, dat de schrijver bij de
Tachtigers mist. De brochure is in den thans meer en meer gangbaren „volkschen" trant geschreven en vormt daardoor in alien gevalle een amusante
lectuur.
v. d. L.

„GRADDUS", door Clara Asscher-Pinkhof. Uitg. : Bosch en
Keuning N.V., Baarn.
Onze literaire jongetjes zijn zoo langzamerhand niet meer te tellen. Clara
Asscher heeft er een niet zoo heel erg opvallend, maar toch alleszins geslaagd exemplaar aan toegevoegd : Graddus, woonwagen-jongen en harmonicaspeler. Graddus doet den ken aan Boefje en aan Kees de Jongen. Hij staat
eigenlijk tusschen deze twee in : fatsoenlijker dan de eerste, is hij toch
meer vrijbuiterig dan Kees. Maar de manier waarop Clara Asscher haar
Graddus bekeken heeft staat dichter bij de methode van Brusse dan bij die
van Thijssen. Graddus' leventje is niet geromantiseerd, doch de schrijfster
geeft er, blijkbaar journalistieke, impressies van. Die impressies zijn
goed ; gevoelig en zuiver. In den trant van de „kunstfoto's" — een
rddr woord — van Piet Marge, die geen „kunst" pretendeeren, maar het
boek ook voor het oog tot een prettig bezit maken.
J. R.
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WILLEM DE MERODE

(Naar een schilderij van Alfred Lob)

Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar ; want ik zal
komen tot gezichten en openbaringen des Heeren. 1k
ken eenen mensch in Christus, voor veertien jaren (of
het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten
het lichaam, weet ik n iet, God weet het), dat de zoodanige opgetrokken is geweest tot in den derden
hemel ; en ik ken eenen zoodanigen mensch (of het in
het lichaam of buiten het lichaam geschied zij, weet
ik niet, God weet het), dat hij opgetrokken is geweest
in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke
woorden, die het eenen mensch niet geoorloofd is to
spreken.
Van den zoodanige zal ik roemen, doch van mijzelven
zal ik niet roemen dan in mijne zwakheden. Want zoo
ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn ; want ik zal de
waarheid zeggen ; maar ik houd daarvan af, opdat
niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik
ben, of dat hij uit mij hoort.
En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen
niet zou verheffen, zoo is mij gegeven een scherpe
doorn in het vleesch, namelijk een engel des satans,
dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou
verheffen.
Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat
hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd :
Mijne genade is u genoeg, want Mijne kracht wordt in
zwakheid volbracht. Zoo zal ik dan veel liever roemen
in mijne zwakheden, opdat de kracht van Christus in
mij wone.
II Corinthiers 12 : 1 --9.
Tekst uitgesproken door Ds. H. C. Touw aan het graf van Willem de Merode
op 25 Mei 1939.
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MUUS JACOBSE

BALLADE VAN DE VERGEEFSE LIEFDE
In memoriam Willem de Merode

Anders was ik, anders ben ik gebleven
O gij die mijn gedichten en mijn daden
Zult duiden, acht u niet te zeer bedreven:
Mijn hart verhulde zich in siergewaden,
Mijn dromen moesten in verbanning !even.
Wat duidt gij mij ten goede of ten kwade,
Die nooit de bron van mijn verlangen kende,
Maar die u bukte en u van mij wendde
En mij verbasterde met uw genade ?
Anders was ik dan alien in mij lazen,
Anders was ik dan alien van mij schreven :
Van mijn vernederingen en extazen
Hebben zij niets verstaan en niets vergeven -Anders was ik, anders ben ik gebleven.
Mijn zinnen rijpten tot een overvloeien
Van liefde en verlangen zich te geven,
Geurend als rozen, hun bedwelmend bloeien
Naar de bevruchting van de nacht geheven :
0 nachten van geluk en zalig beven
En dromen, in een mateloos vermoeien,
Hoe ik als moeder met het kind zou stoeien,
Tot het vertrouwend aan mijn schouder rustte....
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Anders was ik — geen die mijn lippen kuste.
Anders was ik — dat heb ik steeds misdreven.
Want mijn vertederingen en mijn lusten
Hebben zij nooit verstaan en nooit vergeven —
Anders was ik, anders ben ik gebleven.
Prins van mijn liefde, komt gij mij verlossen ?
Rusteloos werd 1k tot u voortgedreven :
Voor vogels is een nest, een hol voor vossen,
Maar waar de steen die mij de rust zat geven ?
Misschien de laatste grenssteen van het leven,
Voor de speionk gewenteld om to waken,
Dat geen tot mijn vernietiging zat naken —
Zult gij dan uit de wolken tot mij zweven
En als een bruidegom zijn bruid mij halen ?
Ontwind het doodskleed om mijn teen geweven,
Ontwind de zweetdoek, dat mijn ogen stralen :
Attijd hield ik ze tot u opgeheven
Anders was ik, anders ben ik gebleven.
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C. RIJNSDORP

DE MERODE'S GEESTESSTRUCTUUR

Wie niet het voorrecht heeft gehad persoonlijk met Willem
de Merode om te gaan, wie hem nooit heeft ontmoet en nimmer
een brief van hem heeft ontvangen of gelezen, doet maar het
beste niet lang te „dubben" over de vraag of het een voor- of
nadeel is, dat hij, wanneer hij zich van 's dichters geestesstructuur
een meer bewuste voorstelling wil vormen, uitsluitend op diens
g e d i c h t e n is aangewezen. Zolang De Merode's leven nog
niet was afgesloten, konden ook de weinige intimi niet anders
dan voorlopig over hem spreken en nu, zo kort na zijn
dood, nu de eerste ontroering zich nog nauwelijks heeft gelegd,
is het minder dan ooit tijd voor de waan van het definitieve oordeel.
Wel is goed, dat er van alle kant over hem gesproken wordt.
Hoe oppervlakkig was Multatuli's mening, dat de behoefte een
dode te prijzen, voortkomt uit het besef, dat hij niet meer in
dit leven mededingt ; het geding begint immers eerst recht na
de dood. De levende keert ons steeds dezelfde zijde toe, evenals
de maan ; de dood toont ons den mens, die voorbijgegaan is.
Eerst nu zien wij hem geheel ; soms, bij de schok van het eerste
doodsbericht, reeds aanstonds als een complete gestalte — hoewel
niet volkomen scherp — ; later, met half dichtgeknepen ogen
als het ware, kleiner, maar in sommige onderdelen duidelijker.
Zo gaat het ook met Keuning. Zijn gebreken als mens en dichter
zijn, nu hij dood is, niet ineens deugden geworden en zijn deugden
niet ineens onvolprezenheden, maar er is een handbreed afstand
gekomen tussen zijn werk en ons en iedere morgen ontwaren we
verwonderd hoe die een streep groter wordt. Reeds kunnen we
ons voorstellen, hoe we straks sommige dingen zullen kunnen
overzien.
Bij een dichter als De Merode is dat moeilijker dan het zou
wezen bij Nijhoff of Marsman, wier oeuvre minder vouwen en
plooien vertoont, die eenvoudiger, mannelijker, geconcentreerder
poeten zijn. Keunings wezen is samengestelder, zijn aanleg wezenlijk
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rijker. Want niemand vergist zich meer dan wie meent, op gemakkelijke aanwijsbare invloeden doelende, die te kunnen verklaren uit een nimmer overwonnen epigonisme. Het woord is
trouwens altijd gemakkelijker gebruikt dan de zaak bewezen.
Maar in De Merode's geval moeten we dubbel voorzichtig zijn.
De epigoon staat in een verhouding van geestelijke afhankelijkheid
tot een bewonderd voorbeeld, meestal uit de generatie, die
onmiddellijk aan hem voorafgaat. Bij De Merode zijn het niet
een of twee, maar vele namen, die zich aan ons opdringen, wat
dus zou wijzen op een soort allemans-epigonisme. Het is echter
juist die veelheid van invloeden, dat ontbreken van een bepaalde
literaire verhouding tot dezen of genen, die erop wijst, dat het
kameleontische tot Keunings w e z e n behoort.
Deze vergelijking met een kameleon is inzoverre onjuist, dat
hier geen sprake is van het aannemen van een telkens andere
schutkleur (zoals men met enig recht aan den literairen Talleyrand
Greshoff zou kunnen verwijten), maar het vermogen, of Never
de behoefte, met de verbeelding „in iemands denken (te) zijn
geweest" („De Krankzinnige"). Het is natuurlijk duidelijk, dat
De Merode niet zelf in het denken van gestorven dichters als
Vondel en Poot kan zijn geweest en het resultaat van zulk een
denken van anderen aan De Merode, zeg b.v. van Gorter, Kloos
of Leopold, die zich allicht wel eens met hem beziggehouden
zullen hebben, zou dan hoogstens tot een gedicht van Gorter,
Kloos of Leopold hebben kunnen leiden, maar nooit tot een vers
van De Merode zelf in de trant van een dezer drie. Maar die intense
behoefte aan contact, in de uitbeelding waarvan het vers „De
Krankzinnige" tot het uiterste is gegaan, verklaart hoe het komt,
dat Keunings poezie voortd u rend sporen van geestelijk verkeer
vertoont. „Wij bloeien, en de winden grijpen ons". Daar is nauwelijks een literaire windstroming van na tachtig, die hem niet
althans even heeft gegrepen. Maar : „w ij b I o e i e n". Wie
bloeit, is geen epigoon.
Zie de verzen „Avond" en „Venezia" uit de bundel „Het Kostbaar
Bloed", sonnetten, die Couperus wel zou hebben willen schrijven.
Zou men reeds in 1922, toen deze bundel verscheen, v o o rzi c h t i g zijn geweest met een afwijzend oordeel om het onechte, valse, althans decadente van deze poezie (al was het alleen
maar om de regel : „en 't water lag vol vage kostbaarheden",
die alleen een waarachtig dichter schrijven kan), nu, in 1939,
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kan men nagaan, hoe hier gezocht werd naar uitdrukking van
gevoelstonen en verfijningen, die later in verzen als „De Keizerin",
„De Oude Dame", „De Gravin", „De Eerste Dame" volkomen
werden bereikt. Eerst de poezie van dit kaliber heeft ons met de
schuilnaam De Merode, die ons altijd deed denken aan een dame
in de omgeving van een langen koning met een witte baard, verzoend ; Keuning heeft blijkbaar in zijn pseudoniem een van de
meest sprekende trekken van zijn wezen tot uitdrukking willen
brengen : het exotisch-verfijnde, dat in de kunstperiode, die
aan hem voorafging, trouwens internationaal tot rijke bloei was
gekomen.
De Merodes ontwikkeling als dichter heeft in het gezonde dezelfde gang gevolgd als de ziekte, die hij in het vers „Een Dichter"
(De Kringloop) beschreef. Die ziekte immers werd „eerst bekeken als zeldzaam kruid" (dit herinnert aan wat we hierboven
schreven) en werd dan „voortwoekerende groot en bleef groeien,
zichzelf herzaaiend en door niets gestuit".
Zijn veelzijdig talent heeft zich ontwikkeld fangs de weg van
voortwoekeren, groot worden en blijven groeien ; een zichzelf
herzaaien, door niets gestuit. Zijn ontwikkeling volgde een stingerpad, maar bergop ; in het latere goede werk vinden we ons bij
schier alles op hoger plan dan bij het vroegere. Uitspraken als
die nu volgen zijn natuurlijk altijd subjectief ; toch zijn ze misschien
de moeite van het mededelen waard. Zodra ik De Merode zie
„Vondelen" heb ik het gevoel, dat hij bezig is zich als dichter
op to richten ; de invloed van Vondel werkt telkens bij hem,
naar het mij voorkomt, als een magneet, die de poetische bestanddelen bijeentrekt. Zo zie ik b.v. de Kerstliedjes uit de bundel
„Het Kostbaar Bloed" als onbewuste regeneratiepogingen, waarbij
Vondel als vroedheer fungeert. En verwatert dit Vondelen enigszins
in een gedicht als „Bij het Kruis", een paar bladzijden verder
vinden we den vernieuwden De Merode, geheel zichzelf weer,
en die in de regels :,
„Op een heuvel stonden drie kruisen.
Gij leedt daar, ik weende er onder".
het gehele gedicht „Bij het Kruis" samenvat en overtreft. Dit
passief vertoeven in het dichterlijk denken van Vondel is dus,
blijkens het resultaat, nog zo „krankzinnig" niet ......
De Bundel „De Stille Tuin", die in De Merode's werk een soort
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middenpositie inneemt en een zeer dankbaar object is voor beschouwingen van allerlei aard, bevat een gedicht „Avond", een
meesterstukje, en een mooi voorbeeld van zelfstandige navolging,
ditmaal van Hub. Czn. Poot.
„'t Lawaai verlept, 't wordt kalm.
Het huis staat weer gesloten.
Een deur snapt met een galm,
Door de avond lang gerekt en weggestooten.
Gesprekken klinken plechtig als een psalm,
Een lach als een fontein komt opgespoten.
Aan de achterzij van 't huis,
De tuin zoo vaak vergeten,
Met het vertrouwd gedruisch
Van het gezin dat opstaat na het eten.
Men ziet 't licht flitsen in een hooge kluis,
En schaduw van wie lezend is gezeten."
En als we in het „Doodenboek" het gedicht „De Bron" beginnen
to lezen :
„Hij was een stil water in de zon.
In een klein dorp was hij de bron
Waarheen de jonkvrouwen togen.
Zij kwamen met zachte oogen
...... ,
dan zeggen we, natuurlijk, zachtjes : Gorter !, maar dan doelen
we op den rijpen Gorter van het „enorme gedicht" (Van Deyssel)
uit de sensitieve bundel „Verzen" :
„O, koele zwarte ademen van den nacht,
stil vlietende kannen van wijnzwart gebracht
in haar rouwvingeren slepend zoo zacht —
gaat lavende tot waar mijn liefste wacht"
dat Gorter in zijn Meitijd nog niet zou hebben kunnen schrijven.
Aileen maar : „De Bron" is even zuivere muziek, maar Iichtvoetiger
en groter dan het oudere vers van Gorter, en een van Keunings
diepzinnigste uitingen tevens. Is dit epigonisme, of een op verhoogd niveau voortzetten van een vergeten inzet ? Reeds hier
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beginnen we te zien, hoe De Merode's geestesstructuur ertoe heeft
medegewerkt, dat hij vele wegen van verleden naar toekomst
open heeft gehouden. En wat geeft het dan, of de gehele bundel
„De Stifle Tuin" van een eigenaardige, aan De Beweging herinnerende uitvoerigheid is en we De Merode, tot onze lichte
ergernis, met vage gewichtigheid het woord horen richten tot
een „U", waarvan we niet weten, wie(n) hij daarmee bedoelt —
een (on)hebbelijkheid, die o.a. bij P. N. van Eyck sterk op de
voorgrond treedt. We zijn tevreden, we hebben vertrouwen
in dit poetisch spreken met de vorigen en we zijn bereid deze
literaire promessen in disconto te nemen.
Het potloodje blijft rusten en we zetten niet meer bij een merkwaardig vers als de „Gedroomde Zoon" het woordje „Kloos"
bij de woorden „glorieus en monotoon", noch ook prevelen we
„Leopold" bij tot poezie bezworen vage abstracta of de dromerige
fjordenlijnen van grillig-tedere enjambementen. En we wenden
ons tot een zeldzamer element in de poezie van Willem de Merode,
dat toch tot onvergetelijke regels en tot enkele gave verzen heeft
geleid : het eenvoudig-beeldencle.
Want schilderen zou hier een te uitvoerig woord zijn ; onder
hoeveel penseelstreken ontstaat het geschilderde beeld ? Maar
het plastische in Keunings verzen is ineens daar, soms aan het
begin van een gedicht :
„De laatste wagen is van 't land gewankeld,
Het jonge yolk zat lachend boven op,
Oogen en haar van late zon doorsprankeld,
Schuddend en schokkend ging 't het hoog heem op,"
soms aan het eind :
„Het westen is al nacht,
Maar 't oosten vlamt van vuren,"
soms in een enkel beeld :
„Hij gonsde langs den hemel
Als een bij langs het raam,"
om in slechts enkele verzen, zoals in „De Rooker" (Kaleidoscoop)
en „Grootvader" (De Stille Tuin) de structuur van het gedicht
geheel te bepalen. In het reeds geprezen Pootiaanse vers „Avond"
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drijft het plastisch element boven het mystische als de rode bellen
der fuchsia's boven het witte avondwaas.
Men is eigenlijk verwonderd zulke klare en eenvoudige plastiek
aan te treffen bij een dichter, die het leven zo allegoriserend
bekijkt ; dat vers „De Grootvader" is weer een bewijs van
's dichters r ij k e aanleg, waarvan overigens niet alle elementen
tot gelijke ontwikkeling zijn gekomen.
„Maar als hij statig in den tuinstoel leunde,
Trilden zijn knieen, en een kleine schok
Ging door zijn fijn omzilverd beenig hoofd,
Nauwelijks gevoeld, en dadelijk bedwongen.
En als hij kalmpjes treuzelend 't zonnig pad
Afwandelde, kwam ons een groot ontroeren.
Waren Gods eng'len bezig hem te ontvoeren ? :
Wij zagen dat hij haast geen schaduw had."
Dit is een vers om voor altijd lief te hebben. Dat een precieus
dichter als De Merode hier „haast" schrijft in plaats van „schier"
savoureert men apart als een verrukkelijkheidje, en als een bewijs
van de zuiverheid der inspiratie. „Schier geen schaduw" zou,
ondanks het „winstje" van een alliteratie, het gehele geval op
kanselniveau brengen en de vorige regel meteen ook nog bederven, door aan de rhetorische vraag een te grote nadruk te
geven. Maar nu „haast" geen schaduw, een woord weliswaar,
dat ge niet vaak in gedichten tegenkomt, maar dat hier het enig
juiste is ; licht als een ademtocht en door de eind-medeklinkers
geheel in overeenstemming met de gedachte aan vervluchtigen,
opgelost worden, die den dichter bezighoudt.
Over de m u z i k a I i t e it van De Merode's poezie zou veel
geschreven kunnen worden. Maar omdat dit artikel niet wil
opgaan in een opsommen van de verschillende elementen in
's dichters werk, moge ik volstaan met erop te wijzen, dat ook
hier van een rijke aanleg kan worden gesproken. Want De Merode's
muzikaliteit blijkt b.v. niet enkel uit zijn verzen, geschreven
bij Mozart's Kroningsmis („De Zachte Fluit"), of uit het gedicht
„Bach" in de bundel „Kringloop", welke poezie hoogstens g ev o e I i g h e i d voor muziek zou kunnen bewijzen, noch ook
alleen uit het literair-muzikaal veel belangrijker gedicht „De
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Bron", dat we reeds noemden, of uit „Gesprek" (Kringloop),
waar niet op muziek gereageerd, maar waar onmiddellijk in
woorden gemusiceerd wordt ; ze blijkt een trek te bezitten, die
in de Nederlandse literatuur zelfs min of meer zeldzaam genoemd
kan worden : muzikale v aar t.
0, muziek is er genoeg in de poezie van na tachtig en vaart, in
de zin van „veel afdoen in weinig regels", eveneens. Maar de
echt-muzikale vaart van het overbekende „Verlosser kom, de
wereld wacht" ......
„Uw boden rennen reeds voorbij :
De stormwind dorscht de landen ;
De bergen rooken ; 't springgetij
Verdrinkt de lage stranden" ......
is zeldzaam. Zelfs het puur-muzikale verschijnsel, dat tegen het
slot in een halve maat rust de beweging even bedrieglijk wordt
onderbroken, om dan onmiddellijk weer, versneld, naar het
onverwachte einde te jagen, vinden we letterlijk terug :
„Op eens ligt alles stom.
Dan schreeuwt het ongeduld van Uw beminden :
Erbarmer ! Verlosser ! fat U van ons vinden !
Kom !"
Wie na dit woord „stom" onmiddellijk zijn kaken weer van
elkaar kan krijgen, behoort een dag op water en brood te worden
gezet.
Maar het beste in dit genre heb ik voor het laatst bewaard. Het
is het gedicht „De Stervende" uit de bundel „Het Kostbaar Bloed",
een vrij oud vers dus al, dat ik ongeveer zestien jaren geleden
voor het eerst in „Stemmen des Tijds" las en dat zich toen onmiddellijk voorgoed in mijn geheugen prentte. Het gaat niet aan
alles te citeren, het vers is trouwens zeer bekend, maar hebben
wij er ons wel rekenschap van gegeven welk een inderdaad geweldige vaart hier wordt ontwikkeld ? Eerst naar beneden :
„Zijn slapen was een duizelend verzinken
Naar diepten van doods duistren kouden pool.
Rond zich zag hij een gruwelijke school
Van geesten als lichtende visschen blinken.
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Loeide daar de sirene van een schip ?
Even schokte hij wild en angstig wakker.
Dadelijk trilde 't leven in hem zwakker
En stilde ...... "
en dan, naar boven, naar BOven ! :
„als een fonkelende stip
Vloog hii door Gods onmeetb're ruimten, 't dreunen
Van cirkelende zonnestelsels door.
Diep onder hoorde hij nog 't tierend koor
Van helsche geesten een vervloeking kreunen.
Maar hij steeg door al blindender gewemel
Van engelen op tot Gods hoogsten hemel."
Hier maakt God De Merode's voeten „s p eller dan der (Marsmanse)
hinden en doet hem treden op zijne hoogten" (Habakuk 3 : 19).
Was De Merode's eenvoudige plastiek het sympathiekst, en
zijn kosmische vaart het indrukwekkendst, nauw aan dit laatste
verwant is het majestueuse element, het kalm-grote, dat voor
mijn gevoel het zuiverst belichaamd is in twee gedichten uit
„Kringloop", genaamd „Een Dichter" en „De Nacht". Ze volgen
elkaar in die bundel onmiddellijk op.
„Hij leek een grauw granieten berggevaarte,
Gevaarlijk opgespleten, en gedoemd
Eenzaam te wezen ...... "
heet het van „een dichter", en tot de nacht wordt gezegd :
„Gij zijt maar zelden helder en vol licht
Van maan en sterren, en met spiegelingen,
Koele aandacht en ontzag, en schaduwingen
Als in een groot Egyptisch aangezicht."
In zulke verzen voelt men ten slotte voor een man te staan.
ll
Wij vonden in De Merode's poëzie elementen van verfijning,
een zich vereenzelvigen met en een zich optrekken aan grote
voorbeelden, een veelzijdig beInvloed zijn, muzikale zang en
vlucht, verhevenheid en, zij het zeldzamer, maar dan toch even
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echt, een zuiver-directe plastiek. Er zou nog meer te noemen zijn,

maar dit weinige verklaart reeds het wisselende, het flakkerende
soms in het werk van dezen dichter, wiens veelzijdigheid ook
de daaraan beantwoordende vele keerzijden medebrengt : valse
precieusheid, zwakke navolging, onzelfstandigheid, klinkklank,
slordige haast, mislukte gemoedelijkheid en mistekening. Al deze
eigenschappen, gunstige en ongunstige, !open en vloeien door
elkaar heen en gaan onderling bijna alle mogelijke verbindingen
aan, zodat we verwonderd opkijken, wanneer een vers geheel
gaaf blijkt te wezen.
Het was ook niet zo eenvoudig in De Merode's jeugd dichter te
worden. Men was geestelijk cosmopoliet in een wereld met constante, maar flauwe grenzen ; een kunstenaar was een „artiest"
en een artist was een verfijneling, een hulpeloze grootheid, „aan
de kunst" zoals een ander „aan de drank" was. Het meest consequent belichaamde zich de tijdgeest in den „poete maudit", den
gevloekten dichter, rondsluipend aan de rand van de samenleving
als een donkere schaduw tegen de rode avondlucht van een bijna
voorbije wereldperiode, gebukt en gebaard, met ogen als karbonkels, een absinthfles in de hand met een rood schamplicht
over het glass Met hoeveel zonden werd hier een enkel, klein,
verrukkelijk gedichtje betaald en hoeveel wegen der verkeerdheld waren betreden om zolen en broekrafels die armoedige
majesteit te geven ......
En wie de sterke benen had, zijn tot het uiterste verfijnde ontvankelijkheid door werelden van impressies heen te dragen,
zonder eraan te gronde te gaan, voelde zich toch vreemdeling
en bijwoner onder de burgers en leefde vaak in een zelfgekozen
of onontkoombare eenzaamheid.
Een tweede belemmerende omstandigheid voor Willem de Merode's
ontwikkeling als dichter was aanvankelijk, hoe ketters dit klinken
moge, zijn...... geloof. Voor dat geloof en zijn worstelingen vond
hij geen taal gereed, die nauwkeurig afgestemd was op zijn dichterlijke nooddruft als Jong mens aan de ingang van de twintigste
eeuw. Tot Ten Kate ,Ter Haar en Beets toe was er in schijn nog
een ontwikkeling geweest, maar het ontstellend gemak, waarmee
de 19e eeuwse Christen, ook de beste, met vrome frazen morste,
had alle frisheid en veerkracht aan de godsdienstig-dichterlijke
taal ontnomen. De prozaist Kuyper spoot weliswaar met zijn
geweldige vitaliteit voor een poos nieuwe kracht in de gods252

dienstige taal, door in het gebruik daarvan op een oudere, sterkere
periode terug te gaan, maar het was, taalkundig gesproken, in
de grond toch reactie. Wat hij ermee deed, kon een ander niet
nadoen, at was het die onmogelijke nabootsing juist, waartoe
Kuypers taalgebruik onweerstaanbaar prikkelde. Bovendien was
ook Kuyper in zijn godsdienstige taal volop 19e eeuwer : waar
een dichter een enkel woord op een goudschaaltje zou afwegen,
zette hij een periode neer.
Het gevoel van schroom, van kuisheid, van ingetogenheid tegenover de taal was den 19e-eeuwer vreemd en zelfs de jonge Van
Deyssel zong nog de lof van de bladzijdenlange volzinnen, van
het voortrollend proza. Is misschien Gezelle daarom zo laat gewaardeerd ? Moest de schim van Van der Palm eerst geheel zijn
weggebleekt ?
Gossaerts „Experimenten" zullen ongetwijfeld voor De Merode
belangwekkende lectuur geweest zijn. Inderdaad bleef er niet
veel anders over dan experimenteren. Dat Gossaert in de trans
van Bilderdijk goede verzen kon schrijven, was een verbluffend
knap stukje : hij was daarin zijn tijd tamelijk ver ...... vooruit,
want onze jonge dichters van vandaag zijn nog niet zelfstandig en
sterk genoeg om het hem zo na te doen. Gerretson voelde trouwens
conservatief en aristocratisch. Zijn weg (die straks zou doodlopen) kon De Merode's weg niet zijn. Keuning voelde modern
en yolks.
Anema trachtte in zijn verzen de resultaten van tachtig in het
Christelijke over te brengen, een logische opvatting, maar een
voorbarige daad. De godsdienstige en de nieuwe, onder de invloed van '80 gevormde, dichterlijke taal moesten langzaam naar
elkaar toe groeien. Boutens, afkomstig uit een Calvinistisch milieu,
heeft hieraan, min of meer zijns ondanks, meegewerkt ; Leopold
vervormde het tachtiger taalmateriaal naar het primitieve, kostbare, spirituele en muzikale toe en ook dat is niet ongemerkt
aan De Merode voorbijgegaan. Maar veel, heel veel heeft zich
in de ziel van Willem de Merode z6lf aaneen moeten hechten
en met dit „dichten" is zijn leven voorbijgegaan.
Was dit alles nog niet zwaar genoeg ? Neen. Er is nog een derde
omstandigheid, te belangrijker en ingrijpender naarmate het
moeilijker is daarover te spreken. Dit kan niet beter worden
gedaan, dan door in navolging van den predikant, die zijn begrafenis leidde, te gewagen van de doorn in zijn vlees. En zou
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dan het vlees van zijn vlees, zijn poezie, de aanwezigheid van die
doorn niet verraden ? Was het niet bovenmenselijk zwaar, dat
juist h ij, i n zijn vlees, de breuk tussen schoonheid en geloof
moest helpen helen ?
Voor De Merode heeft in bijzondere zin het Schriftwoord gegolden : „Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht". Hoe gevaarlijk-verleidelijk met name moet voor hem het vagabonderend
dichterschap a la Verlaine, dat zoveel invloed uitgeoefend heeft,
geweest zijn : hier lagen voor den bedelaarkoning alle koninkrijken der wereld in hun aardse heerlijkheid lokkend open, om
ze te doorzwerven, naar eigen aard en lust, „les yeux pleins
d'amour". Alles ondergaan en dan ondergaan. Hier was een duivelsmooie eenheid van leven en kunst mogelijk, als men zich maar
durfde prijsgeven. De Merode heeft, o zeker niet enkel als een
bewuste geloofsdaad, maar dan toch daadwerkelijk, op deze verleiding met arbeid en eenzaamheid geantwoord.
„Al 't antwoord en het verweer van dezen
Zal arbeid, eenzaamheid en zwijgen wezen.
Dit bij zijn leven. Maar na zijnen dood
Dan wordt hij door zijn werken uitgewezen"
dit kwatrijn van Leopold heeft De Merode, in nog rijker betekenis dan Mohammedaanse wijsheid en Westerse cultuur vermogen te doen, waar gemaakt.
Men vergeet wet eens hoe veel men v e r I i e s t door voor
Christus te kiezen. Hoe stuitend oppervlakkig is zeker Christelijk
enthousiasme, met zijn onnatuurlijke blosjes en zijn geforceerde
schittering in de ogen, dat over alle afgronden en levensverminkingen
Menliegt met een prijzen van God, dat Hem niet aangenaam kan
zijn. De Merode heeft geweten wat hij verliet , de levensverminking, die hij om Gods wil aanvaard heeft, heeft in hem geklaagd tot het laatste toe.
En in het uitkermen van zijn levenspijn is zijn stem geheel manneI ijk geworden.
Ill
Het is interessant te wezen, dat De Merode de benaming „Calvinistisch dichter" niet afwees, doch veeleer op zichzelf van toepassing achtte. Ongetwijfeld heeft zijn opvoeding hem geestelijk
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voor goed gevormd. Daarbij is hij blijkbaar, om een term uit de
Calvinistische theologie te gebruiken „verbondmatig geleid"
geweest ; althans we vernemen niets van een caesuur in zijn leven,
zoals bij Augustinus, Luther en Pascal, niets van een polaire zonsopgang uit een lange nacht, geen inzet van een vita nuova zelfs
in aesthetische zin, zoals bij Dante. Op De Merode's geloof zowel
als op zijn kunst is het Bijbelwoord van toepassing, dat de groei
zich voltrok „hij wist zelf niet hoe". Het eruptieve zet, ook in
zijn gedichten, nooit door ; meermalen is er wel een buitengemeen krachtige inzet, maar het lijkt dan meer of de dichter
van een bepaalde kring van voorstellingen en denkbeelden geschrokken is en die schrik op ons afreageert. Dit laatste is intussen zo letterlijk waar (althans zo is de ervaring van schrijver
dezes), dat wij, wanneer we zulk een gedicht beginnen te Iezen,
zeif iets als een schrik ervaren, die zich in een versnelde en verhevigde hartslag voelbaar maakt.
„Volkeren hebben zich ontzet gebogen.
lk nam hun vleesch en bloed, hun moeilijk weenen,
Om aan mijn naam den donk'ren glans te leenen,
Die sloeg uit hun gebroken, woedende oogen." (Pharao).
Of:
„Toen heeft zijn hart, lang door zijn angst belet,
Een wraakschreeuw naar den hemel uitgestooten.
En in Gods ooren donderden de schoten
Die deze ziel losbrandde tot ontzet." (De Martelaar).
De Merode kan zulke regels schrijven krachtens zijn veelzijdige
prikkelbaarheid en gevoeligheid als dichter, maar — en dat is
zo echt De Merode — hij gaat er niet in door ; het wordt niet
een achter elkaar opdringen van strofe na strofe als de rijen van
een cavalerie-regiment, gevolgd door geschut. Het is dan ook
niet toevallig, dat deze beide voorbeelden son nett en zijn,
kleine gedichten, waarvan hoogstens gezegd kan worden, dat
ze op de energie, door de inzet ontwikkeld, min of meer zuiver
ten einde toe doorbewegen.
Zelfs van een vers als „Veni Creator", dat we reeds roemden
om zijn muzikale vaart, moet men de details niet ander de loupe
nemen ; zeker, het is een record op de driehonderd meter, maar
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bij het zien van de vertraagde filmopname komt uit, dat de stip
niet doorlopend fraai is geweest, en de dichter kwam verre van
fris over de eindstreep aan.
De Merode schrijft verzen met heftige inzetten als hij „geslingerd"
is geweest ; het vers zet dan in op het meest naar links of rechts
iggende punt, aan de uiterste grens van zijn ontroering, om
dan tot het verst tegenoverliggende punt door te slingeren en
zo allengs in beweging te verstillen. Het zou natuurlijk dwaasheid
zijn te menen, dat een vers precies in zulk een slingerschema
ondergebracht zou kunnen worden, maar het beeld is toch niet
onjuist. En het verduidelijkt in ieder geval wat we willen beweren :
dat de buitengewoon krachtige taal, die De Merode op sommige
ogenblikken voert, wel echt, maar niet t y p i s c h voor hem
is ; zeker, hij heeft de grootheid bereikt in gedichten als „Een
Dichter" en „De Nacht", maar in de verstilde, beschouwelijke
sfeer, die bij zijn aard paste. Het is dan ook niet verwonderlijk,
dat een der gaafste gedichten, die ik van De Merode ken, n.l.
„Najaar" (ik citeer het uit Opw. Wegen, 11 e jaarg. No. 8), een
van zijn meest harmonieuze en gelukkigste uitingen, mij ongezocht de bij bovenstaande gedachtengang passende, dichterlijke
formulering aan de hand doet :
„Dit is het wat ons hart ontdaan
Slaat met een plots ontstoken pijn :
Wij moeten door Gods vuurgloed gaan,
Eer wij zijn zachte Iichten kunnen zijn,"
Te midden der „zachte lichten", en niet in „Gods vuurgloed",
is op aarde Willem de Merode's geestelijk domicilie geweest.
De aard van zijn gevoel beantwoordt aan de aard van zijn verstand. Een „denker" was hij niet, al had hij veel gedachten. Het
behoort tot de tachtiger dogmatiek, dat het bewuste gedachteelement voor een dichter contrabande is. Dit is ook de populaire
opvatting in letterkundige kringen over het kunstenaarschap in
het algemeen, en een van de minder prettige erfenissen van enkele
opeenvolgende, aan ons voorafgegane generaties. Bilderdijk,
Goethe, Milton, Dante waren dichters en denkers ; ze behoorden
tot het „mannelijk" kunstenaarstype dat de reflectie niet angstvallig vreest of het vermogen ertoe mist. De Merode „denkt"
niet door ; hij heeft gedachten, hij leert van de dingen en geeft
die opgedane lessen op een allerbekoorlijkste manier in zijn
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gedichten aan ons door. Evenmin als zijn gevoel in het monumentale woonde, even zomin is zijn didactiek monumentaal ; ze is
vriendelijk, zacht, ontzet soms, maar ze heeft nooit, zoals bij
Revius het geval was, de drang in zich tot een dichterlijk-monumentale gedachtenbouw. Het is op zijn best kwatrijnenwijsheid,
dichterlijke stylering van bepaalde, min of meer algemeen-gehouden levenswaarheden, en bovendien soms nog meer boutade
dan spreuk.
De Merode's geestelijk-physieke aanleg heeft hem een zekere
monomanie o p g e d r o n g e n, maar hij is geen wezenlijk
monomaan ; zijn geest is op het veelvormige aangelegd.
Er is niets op tegen De Merode een Calvinistisch dichter te noemen,
want hij was dat in de eenvoudige, voor de hand liggende betekenis van het woord. Maar het is wel opmerkelijk, dat men
geen behoefte gevoelt verzen als „Dogmatiek", „Credo", „De
Profeet", „Bloedtheologie" (De Stille Tuin), of zelfs „Calvijn".
„Luther", „Zeventiende-eeuwsche Pred i kanten", „Afgescheidenen" (Kaleidoscoop) nadrukkelijk naar voren te schuiven om
daarmee zijn Calvinisme te bewijzen.
Het gedicht „Dogmatiek" is typerend voor den zintuigenmens,
die een monumentale gedachtenbouw wel bewondert, maar er
zich niet in thuisvoelt :
„Zijn tijd is om, maar weenend schier
Zegt hij : ik weet dat God hier is !
En alien dringen : blijf dan hier !"
De Merode, ofschoon bewust Calvinist, staat hier ongeveer op
dezelfde wijze tegenover de dogmatiek als de prozaist Van Eerbeek,
die ook zo hevig leefde met de zintuigen. Het is een voornamelijk
aesthetische bewondering, gemengd met een zekere bevreemding.
Het vers „Afgescheidenen", met zijn indrukwekkende slotregels :
„Maar 't yolk dat toevlucht zocht in het gebed
Heeft Hij als vorsten in het land gezet"
maakt stil, maar dit gedicht kan nog door een algemeen rechtsgevoel zijn ingegeven. Luther bezingt hij warmer dan Calvijn.
En wie meent, dat De Merode nu op zijn minst bezig is een Calvinistische cyclus te schrijven, wordt wel wat ontnuchterd als hij
ook aan „S. Teresia in Extaze" een sonnet gewijd vindt, dat poetisch
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bovendien hoger staat. En dan gaat het door : Rabbijnen, Simon
Stylitus, Hadewych, Henri Quatre ......
Neen, een t y p i s c h-Calvinistisch dichter is De Merode niet
en zeker ook niet de Calvinistische dichter die voor ons gevoel
de lijn van Revius via de beste accenten van Bilderdijk voortzet.
Het algemeen-Christelijke element, in de goede zin van het woord,
het centrale dogma van Christus' verzoenend lijden en sterven,
(„Want bloed wordt slechts verlost door Bloed I"), de keten der
heilsfeiten en de verwachting van Jezus' wederkomst, onmiskenbaar
Calvinistisch geformuleerd ...... dit alles overweegt in zijn verzen.
De Merode was een gelovig Bijbels Christen van Calvinistische
snit, en zo dichtte hij ; hij was geen Calvinistisch dichter in de
monumentale, profetische, strijdbare zin van het woord.
Na de lectuur van zijn werk behouden wij een diepe indruk van
de w e r k e I ij k h e i d, die de geestelijke wereld voor hem
had ; van Christus in de hemel, van de engelen, van de vergankelijkheid van al het aardse en het blijvende der eeuwigheid. Hij was
geen vader en hij had geen zoon ; hij heeft niet in de volheid
van het maatschappelijk !even gestaan, worstelend in een gezin,
zijn levensp r a c t ij k was wereldmijding. Kon het anders, dat
zijn werk dit !even spiegelt ? Het is geschreven uit innerlijke
strijd, met veel beving ; het is opgebouwd uit zwakheden. Het
is vrucht van geloof. Zo moeten wij het zien, en er zó dankbaar
voor zijn. lk wil wel bekennen, dat ik De Merode na zijn heengaan en vernieuwde lectuur van zijn gedichten hoger ben gaan
waarderen, maar niets dringt ons ertoe hem op een voetstuk to
zetten waarop hij niet thuisbehoort.
Hij staat niet in de geschiedenis onzer Christelijke letterkunde
als een zuil overeind, hij — hoe wonderlijk het klinken moge —
hij I i g t ; hij ligt uitgestrekt, ongeveer op de manier, waarop
een Hellenistisch beeldhouwer de Niji als stroomgod heeft
afgebeeld, omdarteld van kleine gestalten. Zo is zijn werk ons
lief ; het is veelvormig, wisselend, het komt van ver en het voert
voort, de oevers zijn welig begroeid ; er zijn stroeve plekken op
het water, elders varen er vonken, er is golfslag met donkere
wolken, maar als de avond stil wordt leidt het bloedrode water
de blik naar de zon.
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WILLEM DE MERODP
ANTON VAN DUINKERKEN
Toen jaren geleden de naam van Willem de Merode zonder de
minste smalende bedoeling in verband werd gebracht met het
begrip „epigonisme", kionk uit protestantsch-christelijke kringen
hiertegen een krachtig protest op. Ook al behelsde het betoog
niets anders dan de stelling, dat een gematigde ontvangkelijkheid
voor invloeden den dichter steunen kan, en sieren , ook al werd
De Merode's werk slechts met eerbied als voorbeeld van deze
toch zeker verdedigbare stelling aangehaald : kwalijk verdroeg
men, dat de prins der protestantsche dichtkunst, die zich bij tijd
en wijle nochtans niet schaamde, bij andere meesters in de leer
te gaan, voor afhankelijk gehouden werd, want het geloof in de
oorspronkelijkheid zijner sterke en volhardende bezieling was —
minstens toentertijd — een levensvoorwaarde der nieuw-ontluikende dichtkunst van gereformeerden huize. In De Merode's
verzenboeken vond de jonge protestantsche poezie, nog half
verwikkeld in de duistere problematiek van christendom en cultuur,
de verantwoording van haar opkomst en bestaan. Andere meesters
had zij, geen andere !eiders. De verskunst van Seerp Anema, in
de schildering van Hollandsche natuurtafereelen slechts door
weinig tijdgenooten overtroffen, legde zielkundig getuigenis of
van een onbesliste worsteling tusschen dichterlijk recht-op-weelde
en goddelijke voorbeschikking tot soberheid. Ze werd begeleid
door Bijbelsch-aesthetische beschouwingen, die het impressionisme vervloekten en Bilderdijk verdedigden, maar ook deze
prozabegeleiding kon geen lezer overtuigen, dat de dichter met
zichzelf tot klaarheid was gekomen over de rechtvaardiging der
inspiratie. Hem na te volgen, was eerst mogelijk voor iemand,die
zijn gewetensvragen zou weten op te lossen, of zingend te ontwij ken.
De mentaliteit van „Ons Tijdschrift" was zeker voor een
argeloos dichterschap niet gunstig. Het duurde dan ook lang,
voordat Seerp Anema een dichter naast zich kreeg. Dit was Geerten
Gossaert, die zich, na een korte ontwikkelingsphase in eigen
kring, aansloot bij „De Beweging" van Verwey, maar om zich als
1)

Met toestemming van den schrijver overgenomen uit „De Gemeenschap."
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dichter in de samenleving te verantwoorden, de nogal vaak bespotte theorie verkondigde, waarin hij het buitenmaatschappelijk
paria-schap als de sociale functie van den dichter aanwees. Hij
zweeg vroegtijdig, in zijn vaart gestuit, hetzij door het „voortdurende conflict", dat zijn verschijning paradoxaal maakte, hetzij
door den afkeer jegens het „gemeen", die hem de verworven
populariteit ontvluchten deed, hetzij door een verkalking van
den ader, toen de „rhetoriek" allengs aan „bezieling" tekortschoot. Zijn driftig zwijgen, door zijn al te hoorbaar gegrom
over het pariaschap van dichters terloops onderbroken, dwong
algemeenen eerbied af, maar bemoedigde de jonge protestanten
weinig.
Toen Willem Eduard Keuning kort na Gossaert debuteerde, en
zijn eerste verzen bundelde tot een boek, dat „Gestalten en
Stemmingen" heette, kon het niet anders, of hij moest als Gossaerts
mindere worden beschouwd. Hij kwam er te rond voor uit, diens
volgeling te zijn. De eerste strofe de beste van het boek beleed
zijn afhankelijkheid van den indruk-wekkenden voorganger zoo
duidelijk, dat het gedicht „De Jonge Herder" gerust „à la maniere
de Gossaert" had mogen heeten. Het leek een bewuste pastiche :
Zijn jonge leden loom in 't hooge gras gelegen,
Staart hij den hemel toe, een glimlach om den mond,
Terwip zijn rechterhand, in onbewust bewegen
De kroeze haren streelt des ruigen herderhond.
Gossaert's „Experimenten" verscheen voor het eerst in 1913,
Keuning's „Gestalten en Stemmingen" kwam in 1915. Hoe kon
men dit boek anders ontvangen dan als een bewijs, dat Gossaert
school maakte onder zijn zwakker-begaafde broeders in den geloove ? Maar men behoefde geen geoefend luisteraar te zijn om
in den zwakkeren toon een lichter geluid te hooren. De kansen
van den lyricus De Merode lagen bij de Iuchthartige grilligheid,
die hem van Gossaert onderscheidde, en tot zielsverwantschap
met Nijhoff voorbestemde. Di ens bundel „De Wandelaar" verscheen in 1916. In 1919 kwam „De Overgave". Enkele regels uit
een sonnet „De Page" vergelijke men, eerst met „De Jonge
Herder" — zoo juist aangehaald — en daarna met Nijhoff's jeugdpoezie. Verschil en overeenkomst zijn onloochenbaar :
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Zijn handen zijn verwend en wit
En kostelijk gelijk de zijden
Glanzende zachtheid van zijn wijde
Kleederen in uitheemschen snit.
Boven de strakke kanten kraag
Onder verbaasde wenkbrauwbogen
Is 't vragen van zijn lachende oogen :
Ben ik niet mooi en blij vandaag ?
Voorbeelden van directe beinvloeding door kiank en rhythme van
tijdgenooten zijn bij den jeugdigen De Merode buitengewoon
talrijk en frappant. Dat een regel als „De bloemen geuren in den
donkren tuin" de rhythmische constructie vertoont van „De
boomen dorren in het laat seizoen", mag een toeval heeten,
maar de overeenkomst tusschen het begin van „Pierrot Moderne"
uit de „Carmina" van P. C. Boutens (1912) en het begin van „Eroos
tot de Ziel" uit „De Overgave" van Willem de Merode, wijst op
juist die ontvankelijkheid van het innerlijk gehoor, waardoor de
epigoon zich kenmerkt. Boutens dichtte :
Wat is u aan mij gelegen ?
Altijd was ik maar een droomer,
In den winter van den zomer,
Bij den zonneschijn van regen —
Wat is u aan mij gelegen ?
De Merode schreef :
Wat ontwijkt gij mij verlegen ?
Ben ik niet met u geboren ?
Vond ons 't eerste morgengloren
Niet in eendre wieg gelegen ?
Door deze gemakkelijke afhankelijkheid, die bij geboren dichters
slechts tijdelijk, en meest nog maar schijnbaar, een oorspronkelijke
ontwikkeling belemmert, heeft Willem de Merode het isolement
van de calvinistische bezieling in Nederland onbewust gebroken
en aan de totstandkoming eener protestantsch-dichterlijke traditie
grooter dienst bewezen dan Anema en Gossaert door hun conse261

quentie in het onverwrikbaar-zelfstandige. Zijn epigonisme —
in dezen zin — erkennen, bij alle hulde, die hij als oorspronkelijk
en somwijlen diep-ontroerend dichter verdient, is niet hem smaden,
maar hem schatten. Dit kan onzerzijds met des te grooter waardeering geschieden, omdat De Merode het calvinistisch sentiment
in Nederland tot goudeneeuwsche breedheid heeft verruimd,
door langs het contact zijner katholieke tijdgenooten verbinding
met de oudste christelijke gemoedstraditie van de Nederlanden
te zoeken. Niet om zijn volgelingen en bewonderaars pijnlijk te
stemmen, maar om het portret van dezen onverdachten, vromen,
en eerlijken calvinist te voltooien, dient men er op te wijzen,
dat hij van den vierden tot den tienden (en laatsten) jaargang
regelmatig verzen bijgedragen heeft aan het maandblad „De
Beiaard" van Gerard Brom, hiertoe wel het meest geleid voor zijn
bewonderende vriendschap jegens pater Jos van Wely 0.P.,
dichter van den bundel „Vader, onze Vader". Hij is de eerste
calvinistische dichter geweest, die deze verstandhouding zocht,
en wan veer er in zijn eigen kring van hem getuigd werd, dat zijn
calvinistisch geloof samenging met een katholiek levens- en vormgevoel, dan was dit zeker niet kwetsend voor den dichter, die in
1919 reeds, in „De Overgave" een reeks Maria-liederen opnam,
zooals noch Anema, noch Gossaert zich zouden veroorloofd
hebben te schrijven. Hij wist, dat hij hiermee niet zondigde tegen
de calvinistische traditie, men leze daar Cats, men leze daar Sluyter
op na, maar hij wist ook, dat hij door een verruiming van de lyrische
motieven, een vernieuwer was, die de Nederlandsche protestantsche poezie zingend bevrijdde uit haar knellende cultuurproblematiek.
Hierdoor is het verklaarbaar, dat Willem de Merode, die nooit proza
schreef, nooit lezingen hield, nooit dichterlijke manifesten onderteekende, en zich niets gelegen liet liggen aan de, hem doorgaans
respecteerende, richtingsverschillen in de school zijner volgelingen,
de leider van de jonge protestantsche dichtergroep kon zijn, en
„meer dan de stem van een groep, die van een volksgemeenschap".
Sedert Abraham Kuyper heeft de calvinistische bevolkingsgroep
geen waarachtiger volksvertegenwoordiger verloren dan in
Willem de Merode, en al klonk het eenigszins hol, dat bij zijn dichtbundels een „derde reveil" begonnen zou zijn, alsof de reveils
elkaar opvolgden met de regelmaat en de wisselvalligheid van
lentes, het staat boven twijfel, dat talrijke tendenzen van het
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hedendaagsche protestantsche cultuurleven in de gedichten van
Willem de Merode zijn voorvoeld, bepaald of aangeduid.
Dit kon natuurlijk niet alleen de vrucht zijn van zijn ontvankelijkheid, het was vooral de vrucht van zijn eigenaardig geordende
zelfstandigheid, die in den omtwistbaren, maar toch wel begrijpelijken zin van Denis de Rougemont „het persoonlijke" afgescheiden
van het „individueele" vertoonde. Tusschen individualisme en
personalisme ligt, zoo men wil, alleen maar een accentverschuiving,
doch dit is een zedelijk, en hierdoor alles-beheerschend accent.
Door zijn gemakkelijke ontvankelijkheid werd De Merode verhinderd, een sterke individualiteit to ontwikkelen, zooals Anema
en Gossaert die in hun gesloten dichterlijk systeem vertoonen.
Hij vormde zich, buiten die individualiteitskenmerken om, tot
een sterke „persoonlijkheid", in zooverre deze gelden kan als de
samenvatting van algemeen-zedelijke kenmerken der menschelijke
soort. Zijn poezie houdt iets vaags , ook waar zij geheel oorspronkelijk is : iets oneigens. Juist hierdoor wordt ze de poezie
van een gebonden groep. Ze had naamloos geschreven kunnen
zijn. Haar dichter vervaagt er achter als de bron achter den
stroom.
In hoeverre de persoonlijke levenstragiek van Keuning, die hem
in de beslissende jaren zijner dichterlijke vorming tot groote
terughouding stemde, die vervaging van het „individueele" ten
gunste van het „persoonlijke" bevorderd heeft, zal eerst de biograaf
van later tijden kunnen onderzoeken, maar zijn ontwikkeling
illustreert de opvatting van Scheler over de vitale kracht van het
berouw :
„Alle diese Erklarungen und Anklagen der Reue, von Spinoza
Ober Kant bis auf Nietzsche beruhn auf schweren IrrtOrnern. Die
Reue ist weder eine seelische Ballast noch eine Selbsttauschung,
sie ist weder ein bloszes Symptom seelischer Disharmonie noch
ein absurder Stolz, den unsere Seele gegen das Vergangene und
Unabdnderliche ausfOhrt. Im Gegenteil ist die Reue, schon rein
moralisch gesehn, eine Form der Selbstheiligung der Seele, ja
der einzige Weg zur wiedergewinning ihrer verlorene Krafte.
Und religios ist sie noch weit mehr : die natOrliche Akt, den Gott
der Seele verlieh, urn zu Ihm zurOckzukehren, wenn rich die Seele
von lhm entfernte".
Een woord van De Merode, mij indertijd door een gemeenschappelijk vriend medegedeeld : „men zondigt biddende", beteekende
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niet, dat onze menschelijke geneigdheid ten kwade zelfs nog de
zuiverheid van het gebed verontreinigt — zooals Bilderdijk het
zou hebben verstaan — maar hij bedoelde hierdoor, dat het klimaat,
waarin de anima naturaliter christiana ademt, geen toewending
tot het schepsel gedoogt, waarin niet de kans zou kiemen, den
Schepper to vinden. Ook in de zonde huivert het gebed.
Schelers opvatting over het berouw als een natuurlijke functie
der ziel, wordt door deze interpretatie van de zonde, (die haar
in geenen deele verontschuldigt — eer integendeel ! ) verondersteld. Maar de rouwmoedigheid, die in de christelijke dichtkunst
van De Merode het sterkst persoonlijk element werd sedert zijn
bundel „Het Kostbare Bloed" van 1922, wordt erdoor geteekend
en verklaard. Het is een berouw zonder wroeging, een vitale,
geen moordende werking van het geweten. Dit is wel het duidelijkst
gezegd in den cyclus „De Verloren zoon" van 1928, vooral in het
aangrijpende gesprek tusschen den vader en de moeder :
— lk zie den jongen aldoor verder gaan.
— lk voel hem aldoor dichter bij ons komen.
Het leed is bijna van mij weggenomen.
— En daaglijks word ik meer met rouw belaan.
Verscheurd waait onze naam door 't gansche land
En overal wordt ons verdriet bemompeld.
— Gij eet uw brood in bitterheid gedompeld.
lk pik, een vogel, kruimpjes uit Gods hand.
Als wild ros rent hij op zijn tamheid toe,
Want zijn Berijder wordt niet afgestooten.
— Wie telt de tranen, zoon, om u gevloten ?
Waar vindt mijn ouderdom u weer, en hoe ?
— Hier ! want als God hem rondom heeft besloten
Keert hij hem om, en brengt hem, stil en moe.
— Hij zal belijden, aan mijn hart gesloten.
— En in mijn armen weent hij, stil en moe.
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Die stilheid en moeheid vormen den tweeden domineerenden
karaktertrek van De Merode's dichterlijke persoonlijkheid, die
door het vitale berouw werd gevormd. Het is een moeilijk te
analyseeren trek, en al wat men te lezen krijgt over de poezie
van De Merode, worstelt om helderheid, wanneer het er op aan
komt, deze afgewendheid in overeenstemming te brengen met de
opvallende gretigheid voor indrukken en gewaarwordingen, den
altijd eenigszins improviseerenden dichter eigen. Hij is onmiskenbaar „stil en moe" en leeft uit de zucht om ontbonden te worden,
maar hij wendt zich even duidelijk-waarneembaar naar de aardschheid van dit leven, en laat zich die door geen ascese versmallen.
Dit blijft de paradox van zijn dichternatuur, te meer treffend,
omdat hij een calvinistisch dichter is en de traditie der vaderlijke
ingetogenheid tegelijkertijd onderhoudt en verruimt. Zijn beteekenis ligt hier, en tevens zijn raadsel. Wil men het met zijn eigen
woorden oplossen : men vindt er een formule voor, even simpel
als het gezegde : „men zondigt biddende", in den sonnettencyclus
op de Kroningsmis van Mozart — IntroItus, Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Benedictie (1927) — opgenomen
in den bundel „De Lichtstreep" (1929). Er staat in het laatste
sonnet : „De wereld glanst den hemel tegen" en deze gedachte
komt bij De Merode onder allerhande vormen terug. Ze houdt
een verzoening met de wereld in, krachtens wereldverzaking :
het vergankelijke wordt slechts, maar dan ook, genoten als spiegel
van het eeuwige. lngetogenheid en wereldwarsheid („stil en moe")
worden niet verloochend, maar in hetzelfde klimaat, waarin het
berouw de met levenskrachten geladen atmosfeer is, als een betrekkelijk constante temperatuur aanvaard. Zij bepalen de weinigwisselvallige toonhoogte van het gedicht, dat bij De Merode
tusschen gedempt en luid steeds helder blijft. Hij spreekt waarlijk,
zooals iemand, die stil en moe, maar niet verkrampt-zwijgzaam of
doodelijk-afgemat is. Hij is aandachtig. En hij veracht niet.
Zulk een misschien wat dialectische verhouding tot het aardsche
bij den dichter van het godsdienstig bewustzijn, die tevens een
Hollandsch natuurdichter was, schijnt onder protestanten meer
dan verbazing te hebben gewekt, want Mr. Roel Houwink waarschuwt den lezer van de anthologie, welke hij uit de gedichten
van Willem de Merode samenstelde, tegen het misverstaan van
vergelijkingen, die de natuur tot zinneteeken der genade maken.
„Wij moeten (betoogt hij) ons ervan bewust blijven, dat het
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inderdaad „vergelijkingen" zijn, beelden, en niet pantheistische
vervloeiingen van grenzen, waarbij de hoogspanning tusschen
Schepper en schepping, Heer en schepsel, uitgeschakeld is. Naar
wij meenen, heeft men het werk van De Merode meer dan eens
in dezen zin misduid, vergetend, dat een dichter zonder beelden
niet kan spreken". Ook dr. K. Heeroma schijnt tegen misverstaanders to polemiseeren, waar hij met nadruk beweert : „Zoowel
in De Merode's reflectie als in zijn aandoeningen, moeten wij
vormen van het christelijk bewustzijn zoeken".
Zoeken ? Maar is het niet overduidelijk, dat De Merode's „aardschheid" samenklinkt met zijn jubel om de heerlijkheid van God ?
Wil men de harmonie van dezen samenklank verstaan, men raadplege de gefingeerd-chineesche verzen uit den bundel „De Ruischende Bamboe" (1937), waarin dus, bij wijze van ernstig spel,
alle belijdenis-inhoud van het christelijk bewustzijn tijdelijk ter
zijde werd geschoven, en slechts het klimaat der anima naturaliter
christiana — het wezenlijke kenteeken van alle christelijk dichterschap — nog heerscht. In dezen bundel leest men het gedicht
„Eenheid" :
Hoe helderder licht, hoe duisterder,
Hoe duisterder, hoe meer sterren,
Hoe meer sterren, hoe grooter heelal,
Hoe grooter heelal, hoe leeger.
Hoe leeger, hoe stiller.
Hoe stiller, hoe nader het midden.
Hoe nader het midden, hoe meer leven.
Hoe meer leven, hoe sterker hart.
Hoe sterker hart, hoe aardscher.
Hoe aardscher, hoe verder van het midden.
Hoe verder van het midden, hoe duisterder.
Hoe duisterder, hoe dichter bij de zon.
Donker en licht, aarde en hemel is een.
In deze regels omschreef De Merode de paradoxie van zijn
dichterlijk waarnemingsleven, dat spontaan de Iichtzijden der
aardschheid zocht, de nabije duisterheid vond, maar door de
nabijheid van dit duister juist het licht als weerschijn herkende.
In veel eenvoudiger formuleering heeft hij hetzelfde gezegd in
het gedicht „De Pauw" uit zijn bundel „De Steile Tocht" (1930) :
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Al de aardsche glans, die mij omvliet.
Golft glorieus tot Hem als lied.
En voorzoover in dit genot der aarde iets onheiligs schuilen mocht,
zong hij dat onbeangstigd weg, b.v. in „De Levensgift" (1937) :
En nu, op deze groene wei
Vergunt Gij rust en oponthoud.
Vergeef mij al wat Gij niet woudt,
0 God, wat zijt Gij goed voor mij.
Was deze stille samenklank van aardsch en hemelsch weinig in
overeenstemming met de moderne calvinistische cultuur-problematiek, ze streed in geenen deele tegen de christelijke overlevering,
die ouder is dan calvinistische gemoedsbezwaren.
Een derde duidelijk kenmerk, na het vitale berouw, en de parodoxie
van inkeer en aardschheid, was dan ook de katholiciseerende
tendenz, die niet begrepen wil of moet worden als een uitgesproken
neiging om het lidmaatschap der Kerk van Rome te aanvaarden,
maar die zich voordoet als een streving, om trouw aan de calvinistische dogmatiek, de belijdenis vrij te houden van vooroordeel
of sectarisme. Voor De Merode-zelf geldt hetgeen hij schreef over
Dirk Bouts :
En als hij aan de Moeder Gods gedacht,
Werd alles in hem vriendelijk en zacht,
Wist hij zijn kleuren wonderlijk te mengen.
Dit sluit niet uit, dat hij min of meer duidelijk met Roomsche
opvattingen of sentimenten heeft gepolemiseerd. Een zijner
laatste, nog ongebundelde gedichten, keurt sterk het gedrag van
den heiligen Simon Stilytes af. Maar de „beslotenheid in God",
de „omcirkeling van de ziel" door God, die hij herhaaldelijk
waarneemt, en die zijn godsdienstig ervaringsleven heelemaal
beheerscht, eigent hij zich niet toe als lid eener uitverkoren
schare ; eerder is het, alsof hij deze omsingeling het zichtbaarst
verzinnebeeld vindt in de Roomsche kerk-liturgie, en in de
Roomsche kloosterpractijk, waaraan hij dan ook gedurig motieven
ontleent. Voor de vruchtbaarmaking van het calvinistische gemoedsleven achtte hij deze christelijke overleveringen, wier diepste
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beteekenis hij wel anders beoordeelde dan wij, zeker niet waardeloos. Hij gaf dit bij voorbeeld te kennen in een sonnet „Het
claustrum" (voor pater Jos. van Wely 0.P.) :
...... Toen woei welluidend uit de ruime gang
Tot onze harten, die zich stil verhieven
In don ker koor ijle recitatieven,
De zuivre vroomheid van een kerkgezang.
0 naakte ziel, die rut van schaamte en leed
Wat voelt gij hier uw rauw berooid-zijn wreed ......
Juist omdat hij degene was, die in ons land het klimaat der protestantsche poezie weer zoel van lente maakte, is deze gemoedstoenadering tot het kenmerkend-katholieke (in den ruimeren
zin van dit woord) onder zijn karaktertrekken, zooal niet de
sterkste, dan toch de historisch meest belangwekkende, Wanneer de protestantsche dichters en wij elkander niet bestrijden,
danken wij dit gemak tot wederzijdsche eerbiediging voor
een goed deel aan hem, en dat hij de gemoeds-toenadering
beschouwde als een begeerenswaardige zaak, waarvoor de tijd
rijp is, heeft hij uitgedrukt in het laatste werk van zijn leven :
„Hunkering en Heimwee, bloemlezing uit de poezie van protestantsch-christelijke en katholieke dichters" (1939).
Het laatste en oppervlakkigst-waarneembare kenmerk zijner dichtkunst was de behoefte aan het objectiveeren van gevoelens door
middel van het schetsen van gestalten. Hoewel de geschiedenis
der poezie dit verschijnsel wel altijd onder verscheidene vormen
gekend heeft, werd het bij ons vooral door hem — eenigermate
naar Rilke's voorbeeld — als zuiver-lyrisch vormverschijnsel
toegepast. De moderne protestantsche poezie volgde dit na :
zij wemelt van de „gestalten", historische, legendarische, actueele,
gefantaseerde, alledaagsche, die optreden als de „dramatis personae" in het spel der lyrische levensopenbaring. Het „ik" verdwijnt voor een beeld, soms even primitief-subjectief als het „hij"
van een paspratend kind, dat er toch alleen maar zichzelf mee
bedoelt, maar vaak ook de streving vertegenwoordigend om het
menschelijk Iotsbestel te verstaan als gemeenschappelijk en liturgisch : niet door gevoelens, maar door wetten beheerscht, niet
door grillige fantasmen, maar door functioneele handelingen tot
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uitdrukking gebracht. De Merode heeft zijn voorkeur voor zulke
gestaltebeelding nooit wijsgeerig of ook maar strikt-aesthetisch
verantwoord. Berustte zij op een geremde neiging naar het dramatische, waaraan hij enkel rechtstreeks toegaf in „Esther, een aaneenschakeling van dramatische tafereelen" (1930) en in een aantal,
over zijn bundels verspreide, gedialogiseerde liederen ? Zonder
twijfel bezat hij die neiging in zekere mate, maar ze was niet
krachtig genoeg om zijn voortdurende voorliefde voor de objectiveerende beelding te bepalen. Deze beantwoordde ook voor een
deel aan een persoonlijk voorbehoud, voorname afschuw van het
al te directe belijden, deels aan een bewustzijn van persoonlijke
Iotsverbondenheid met anderen in de natuurlijke reversibiliteit
van de Ievenswetten, waarmee in het bovennatuurlijke !even de
Kerk als mystieke gemeenschap overeenstemt. Zijn poezie is „de
uitdrukking van het calvinisme in een katholieken vorm" genoemd.
Rechtvaardigt dit ons niet, hem te herdenken als een protestantsch
zanger van de algemeen-kerkelijke katholiciteit ?
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P. J. MEERTENS

WILLEM DE MERODE ALS MYSTICUS
Wer den Dichter will verstehen muss in Dichters Lande gehen.
Men behoeft nog geen aanhanger van het historisch-materialisme
te zijn om de grote invloed te erkennen, die afkomst en milieu
op de mens uitoefenen en die in 't bijzonder ook de kunstenaar
beInvloeden. Hoe individualistisch en exceptioneel deze in 't
algemeen ook moge zijn — waardoor hij zich van de anderen
onderscheidt — aan de andere kant zal hij gevoeliger zijn voor
indrukken van de hem omringende wereld en voor de psyche
van de groep, waarvan hij deel uitmaakt. Terwijl de niet kunstzinnige mens, wanneer hij zich losmaakt van zijn milieu, gemakkelijk
de karaktertrekken daarvan kan verliezen, zal de kunstenaar, hoe
hoog hij ook boven de groep moge uitstijgen, die hem voortbracht, nimmer het contact daarmee verbreken en nooit geheel
los komen van „bloed en bodem".
Wie in het werk van De Merode de mystieke trek wit verklaren,
vindt voor dit verschijnsel dan ook allereerst grond in de afkomst
van de dichter, die in Noord-Groningen (Hunzingo) werd geboren en aldaar, later in de stad Groningen, zijn jeugd en jongensjaren heeft doorgebracht. Hoezeer de Groningers de naam hebben
van nuchtere verstandsmensen te zijn, in 't algemeen laten zij
zich — en speciaal geldt dit voor de Noord-Groningers — niet
door het verstand, maar door het gevoel leiden 1). Hun vroomheid
is niet star dogmatisch, maar een vroomheid van het hart en ontsproten aan een rijk en diep gemoedsleven. De geschiedenis levert
van deze stelling het doorlopende bewijs. Wanneer tegen het eind
van de veertiende eeuw de moderne devotie atom in deze landen
veld wint, stelt vooral ook Groningen zich voor deze beweging
met haar piètistisch-mystiek karakter willig open. De evangelische
vroomheid van de Broeders des Gemenen Levens, hun afkeer
van dogmatiek en hun reele godsdienstzin moesten hier een
vruchtbare voedingsbodem vinden. Onder Wessel Gansfort, die
uit de stad Groningen afkomstig was, werd de abdij van Adeward
een centrum van geestelijk !even dat dezelfde uitgesproken mystieke tendenz bezat, die Wessels theologie kenmerkt. Na de
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Hervorming, die wel een scheur in het kerkelijk !even teweegbracht maar het volkskarakter niet veranderde, waren het vooral
de Anabaptisten met hun leer van het „inwendige licht" die hier
aanhang verwierven. Terwijl na de debacle van Munster overal
in den lande de Dopersen te vuur en te zwaard vervolgd worden,
kenmerkt het optreden der Groninger overheid tegen hen zich
door een uiterste mildheid. Is de zeventiende eeuw een lange
periode van geestelijke inzinking, van overheersing van de geest
door de leer, in de achttiende eeuw hebben Verschuyr, Tjaden en
vooral Schorti nghu is er een geestelijke opwekki ng bewerkstelligd,
waarvan de Iaatste trillingen nog niet verstild zijn. Weer werd
aan het hart de voorrang verleend boven het verstand, een bevindelijk geloofsleven boven een verstandelijk aanvaarden van
het dogma gesteld en een „inwendig Christendom" gepreekt,
gelijk twee eeuwen tevoren de Wederdopers hadden gedaan.
Uit dit Schortinghuisiaanse pietisme ontstond straks de Afscheiding,
die in Ulrum geboren werd, en die zich onder de pietistische Groningers verwonderlijk snel verbreidde. Ongeveer tegelijkertijd
riep Hofstede de Groot de Groninger richting in het !even, die
ten nauwste aansloot bij het christelijk humanisme van Wessel
Gansfort en de moderne devotie 2).
Uit dit yolk met zijn gepraedisponeerdheid voor mystiek en pietisme is De Merode geboren, in een gezin dat, gelijk hijzelf, de
beginselen der Afscheiding was toegedaan. Zijn fysieke gesteldheid heeft er het hare toe bijgedragen om de ingeboren neiging
tot een mystiek georienteerd geloofsleven nog te versterken.
Van zijn prille jeugd of tot het uur van zijn dood door ziekten en
kwalen gekweld, getroffen door de bitterste beproevingen die
een mens kunnen treffen, is hij ook door de uiterlijke omstandigheden levenslang een teruggetrokken in zichzelf gekeerd kluizenaar
geweest, die het gewoel der wereld schuwde, het gezelschap der
mensen vermeed en in de stilte der natuur de eenzaamheid zocht
die hij met ziekte en leed als uit Gods handen aanvaardde, de
smartelijke trits der beproevingen, die hij als de poort tot de
zaligheid herkende 3). Zijn vrouwelijke natuur, die hij o.a. met
Rilke gemeen heeft, maakte hem voor het Iijden geduldig en ontvankelijk. „God, laat mij het verdriet, dat Gij mij opgelegd hebt,
dragen, als een moeder haar kind", bidt hij in een van zijn
Claghen 4). En in Aanroepingen XXXIX valt zelfs een
wellust in het lijden te bespeuren, die men zich al teen in een
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vrouwelijk gemoed kan indenken. „Ik dank U, o God, voor de
zoetheid Uwer kastijdingen. Indien Gij mij niet slaat, ik zou zeker
van U afdwalen, z66 ver, z66 ver, dat ik het licht Uwer liefde
niet meer bespeurde. Sla mij en ik weet, dat Gij met mij zijt.
Laat mij zelfs niet vermoeden, dat Gij Uw hand van mij terugtrekt. Indien ik Uw zegening niet voel, laat mij dan de smartelijke
(iefde van Uw tucht niet ontbreken" 5).
Rispens heeft opgemerkt, dat de titel van een van De Merode's
eerste bundels, De O v e r g a v e, als verzameltitel boven geheel
zijn oeuvre zou kunnen staan. Zijn Christendom, zijn geloof,
zijn poêzie, zijn een overgave. Zijn actie is het laten varen van
alle activiteit, het zich laten vallen van een, die alle trots verzaakt,
in de armen der genade 6). Hoewel De Merode bij de Dominicanen
ter mystieke school ging, de orde die in tegenstelling tot de andere
mystieke orde, die der Franciscanen met hun Jezus-mystiek, zich
meer tot Maria, de Moeder des Heren, aangetrokken gevoelt,
vindt men onder zijn verzen er een aantal, waarin, als in de extatische getuigenissen der middeleeuwse nonnen, zijn devotie
zich tot de Hemelse Bruidegom richt, die de menselijke ziel tot
zijn bruid aanneemt. Ook in zijn Maria-liederen (uit De O v e rg a v e) is de figuur van de Zoon trouwens centraal en blijft de
Moeder zeif geheel in de schaduw.
We weten van De Merode dat hij omstreeks zijn 26ste jaar onder
de invloed van mystieke schrijvers als Augustinus, Ruusbroec
en de schrijver van de I m i t a t i o is gekomen 7). De Dominicaner pater Jos. van Wely, zeif mystiek dichter, heeft hem in
contact gebracht met Thomas van Aquino, de scholast die in zijn
systematische beschrijving van het zieleleven een kiare uiteenzetting van het mystieke !even naar christelijke opvatting gaf.
Door pater Van Wely heeft hij ook Suso leren kennen, met Tauter
en hun beider leermeester Eckehart de verheven Ieraar der Dominicaner mystiek, die meer dan een eeuw lang als stralende planeten
boven het geestelijke leven der Duitse middeleeuwen hebben
gestaan. Vooral tot Suso moet De Merode zich aangetrokken
hebben gevoeld ; zijn ascetisch leven, zijn vrouwelijke natuur,
zijn weke stijI die de grenzen van het zoetelijke nadert, en zijn
vurige liefde tot Jezus, „de eeuwige Wijsheid", moeten weerklank
in hem hebben gevonden. Ook in later jaren heeft hij zich bij
voorkeur tot de Rooms-Katholieke mystieken gewend (o.a. de
Spaanse) ; van de niet-Katholieke kende hij weinig of niets en
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noch voor Boehme, noch voor de Protestantse mystieke schrijvers
der zeventiende en achttiende eeuw had hij meer dan oppervlakkige belangstelling 8).
De wereldbeschouwing van De Merode — indien dit woorti ...,..1
te welds is voor het complex van ideeen dat uit zijn werk tot ons
spreekt — was in haar diepste wezen mystiek geaard. Maar deze
emotionele dichter is nooit een denker, nooit een geleerde geweest,
en tevergeefs zoekt men dan ook in zijn werk de sporen van een
bepaald mystiek stelsel, waartoe hij zich meer dan tot andere
stelsels aangetrokken zou hebben gevoeld. Men kan op zijn hoogst
zeggen, dat zijn mystiek, zelfs wanneer ze in heidense bronnen
inspiratie zocht (Omar Khayam), nooit in strijd was met de beginseien van het Christendom. Wat men vindt zijn slechts de veelvuldige bewijzen van een mystieke levenshouding, die nu eens
zwakker, dan weer sterker uit zijn werk spreekt, het duidelijkst
in de beide bundeltjes proza-gedichten A a n r o e p i n g e n
(1917) en CI ag h e n (1927), die hij onder de schuilnaam Joost van
Keppel uitgaf en waarvan hij de pseudonymiteit lange jaren bewaard wilde zien. Vooral in zijn latere werk vervangt een dogmatisch Christendom meer en meer deze mystieke neiging ; de
mystiek wordt niet langer subjectief beleefd maar objectief beschouwd, zoals in de schildering van de extase der Heilige Teresa
en van het goddelijke liefdeleven van Zuster Hadewijch 9).
Van de vele tientallen definities, die in de loop der eeuwen van
de mystiek zijn gegeven en die daarom nooit volkomen bevredigen,
omdat zij het onzegbare in woorden uit willen zeggen, noem ik
slechts die van Bonaventura, die haar e x t e n s i o in D e u m
per amoris desiderium noemt : de uitstrekking van
de geest tot God door het verlangen van de liefde. Haar doel is
de innigste vereniging van het fundus animae, de grond der ziel,
met de Godheid, een volkomen op- en ondergaan van de menselijke persoonlijkheid in de Godheid, een algehele overgave van
de menselijke wil aan de wil Gods, het losmaken van de ziel van
de banden van het aardse, het „Iedig zijn", teneinde op te stijgen
tot de gemeenschap met God. Slechts waar deze als een werkelijke wezensgemeenschap wordt gedacht, kan men van pantheIsme
spreken, waarvan mystieken altijd weer beschuldigd zijn. Er zijn
ook in het werk van De Merode verscheidene plaatsen, waar
niet precies blijkt, wat hij met deze gemeenschap met God bedoeld
heeft. In die gevallen is er natuurlijk geen reden om aan pan273

theisme te denken. Evenmin is er aanleiding om het mystieke
karakter van zijn geloofsleven strijdig te achten met het Calvinisme, dat hij beleed. Voor De Merode was, als voor Calvijn, God
tenslotte het gans-andere, het mysterium tremendum en fascinosum, maar juist de volstrekte afhankelijkheid van de mens ten
opzichte van de Schepper vooronderstelt bij hem een bijzondere
en zeer nauwe relatie tussen beiden. Ook Calvijn kent immers
de immanente Christus, met wie de mens door de verborgen kracht
van de Geest een' is 10).
Aileen uit de mystieke geaardheid van De Merode's poezie is haar
schijnbare innerlijke tegenstrijdigheid te verkiaren, die vermenging van geloof en erotiek, waaraan reeds velen zich gestoten hebben. Als mysticus kleedde hij de ervaringen van zijn
geloofsleven in de taal der mystiek, die de verhouding tussen de
Godheid en de mens bij voorkeur ziet als die tussen bruidegom
en bruid, als aanduiding van de innigste liefdesverhouding, die
in een nimmer eindigend Iiefdesspel bevrediging zoekt. „Hoe
zou ik zonder U leven ?" vraagt hij in Aanroepingen III. „Gij hebt
U zoo innig met mij vereenigd, dat ik in de ruischingen van mijn
bloed hoor Uw kozende fluisteringen. 's Nachts hoor ik Uw
woorden van liefde luider en klaarder dan in het leven der dagen.
Zingt Uw stem niet in de bonzingen mijner slapen en in de donkere zware stuwingen van mijn hart ?" 11)
Indien men op enkele mystieke trekken in het werk van De Merode de aandacht wil vestigen, ligt het voor de hand, daarbij ter
vergelijking het meest bekende werk uit onze mystieke Iiteratuur,
Ruusbroecs Sieraad der geestelijke Bruiloft te
nemen, temeer omdat dit tractaat een uiterst eenvoudige en doorzichtige indeling van het mystieke !even inhoudt. Op het voetspoor van Thomas van Aquino onderscheidt Ruusbroec drie
trappen van het geestelijke leven der ziel : het werkende, het
inwendige en het schouwende !even. Om tot de hoogste trap,
de ontmoeting met God in de verborgenheid van de geest te
komen, moet de ziel deze drie trappen doorlopen. Een eerste
voorwaarde daartoe is de kracht der zelfverloochening, waarvan
de stijging der ziel in de verschillende graden steeds weer afhankelijk is. De mens, die tot God streeft, moet alles wat hij Iiefheeft
opofferen en de versterving van het aardse beoefenen. „Het is
zoo moeilijk U al teen te kiezen en de wereld geheel te laten.
Want U Iiefhebben is niet : U te eeredienen in Uw huis en de
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wereld te haten voor de oogen der menschen, maar Gij wilt dat
onze ziel ook niet naar de schoone wereld zal verlangen. Gij zijt
alleen de Bruidegom der ziel, en gedoogt niet, dat zij haar begeerten naar iets anders doet uitgaan. 0 Gij Prins van den Zoeten
Naam, zoo neem dan mijn ziel U ten eigen, dat zij altijd Uw tegenwoordigheid gevoelt en niet van U zal afdwalen" 12). Aldus De
Merode in Aanroepingen. En in Claghen klaagt hij : „Heer, het
is zoo moeilijk alles voor U op te geven. Want Gij vraagt het alter-

liefste. En daarmee zijn wij verbonden, als been met vleesch.
Zoomin als deze van elkaar gescheiden kunnen worden zonder
dood, zOómin kunnen wij het allerliefste afstaan en leven. En dit
is juist Mijn wil, zegt Gij, dat gij zult versterven aan het wereldsche,
aan alles en leven in Mir 13).
In het werkende (even, de laagste graad van het genadeleven,
heeft de ziel als eerste taak, zich op de komst van de Bruidegom
voor te bereiden door zich te bevrijden van de zinnelijke krachten,
die op haar inwerken. De ziel, die met ernst naar dit hoge doe(
streeft, ontvangt van God de vOarkomende genade. God roept ons
tot zijn liefde. De liefde gaat van God uit, daalt tot de ziel of en
keert dan weer tot God terug om eên met hem te worden. Aldus
ontstaat het eeuwige stromen der liefde van God tot de ziel en
van de ziel tot God, waarvan ook De Merode zingt :
Nu heb ik voor de heerlijkheid
van Uw genadige oogen
Mijn schaam rood hoofd gebogen,
Verstrikt in mijn begeerlijkheid.
En gij hebt al de deerlijkheid
Van 's harten onvermogen
Tot Uw hoog hart getogen,
Verrukt en vol verveerlijkheid.
Nu vloeit gestadig weg en weer
Een stroom van zoeter minnen
Mijn wonde harte binnen
En wijkt naar u en vult mij weer.
En ik, verdwaasd en blijde,
Wacht liefdes hoogst getijde 14).
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De hoogste trap van het werkende leven is de begeerte, de Bruidegom to kennen in zijn natuur. Tegelijk is hij de eerste trap van
het inwendige leven. De ziel verlangt naar God, wiens Iiefde zij
heeft ervaren en valt in moedeloosheid wanneer zij Gods aanwezigheid mist. In een reeks van verzen heeft De Merode dit
Godsverlangen en deze Godverlatenheid uitgezongen. Zo in
Tu es Deus absconditus (Avond in Rome)15):
Wien Gij hebt aangenomen
Verlaat Uw liefde niet.
Onheil van daad of droomen,
Verheuging of verdriet,
Geen schepsel kan ons scheiden,
Geen list het hart verleiden,
Dat alles voor U liet.

0, dat uit grondloos nachten
Uw Goddelijk gezicht
Over mijn oogen lachte,
Verblind door 't blinde licht.
Gelijk een wilde weide
Zal ik den glans verbeiden,
Die daalt van Uw gezicht.
Die achter aller dingen
Zware gedaante vliedt,
Kom mij geheel doordringen
Als de ademtocht een lied,
Laat mij Uw lach aanschouwen,
Want ik moet wachtend rouwen,
Tot 't oog Uw oogen ziet.
Zo ook in V o o r de poor t"), waarin als een blijde triomfkreet de zekerheid opklinkt, dat straks de poorten zich wijd
zullen openen voor de verlangende ziel, die eenmaai zalig in
God zal rusten, en in het bezielde Pinksterlied V e n i C r e at o r"), apocalyptisch van visie. In Het H o f k e n 18) vinden we
dan „de klacht van ledig gebleven Godsverlangen" (Houwink)
van de verlaten ziel, die weet dat Been roepstem tot God kan
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uitgaan als God niet zelf ons roepen wekt. Evenals Tauler heeft
De Merode herhaaldelijk deze staat van moedeloosheid van de
ziel gekend, die God oprecht Iiefheeft maar hem niet kan vinden.
„Wat is dan deze ontzettende verlatenheid, die ik voel ? Gij zijt
in mij en ik bespeur niet Uw aanwezen. Waar hebt Gij U verborgen, o Gij alomzijnde, dat ik U vruchteloos zoek ?" 19). „Gij
stort de stroomen Uwer Iiefde aldoor naar mij uit. Mijn hart
smacht naar het lavende water Uwer minne. En ik kan U niet
bereiken. lk hoor het Iokkende murmelen, ik proef den vochtigen
wadem op mijn verdroogde lippen, doch waar ik mij wend, ik
vind nergens een overvloeiende beek" 20).
Maar God verbergt zich slechts schijnbaar voor de minnende
ziel ; hij kan, zoals Eckehart en Tauler leren, de ernstig naar hem
strevende mens nimmer in de steek laten. „Het is zoo wonderlijk :
alles kan ik verliezen, maar U niet. Soms meen ik, dat ik U verloren heb ; en dan vind ik U in al le dingen terug. Gij verbergt U
in de oogen der kinderen en lacht vandaar uit naar mijn blikken.
Uit de koesteringen hunner warme handen glijdt Gij ongemerkt
naar mij over. Over de luchtige brug hunner woorden dansen
Uw zwevende voeten naar de veilige stede mijns harten. Waarom
U te verbergen, als ik U overal zie, Gij onvindbare ?" 21). Onvergelijkbaar zoet is het weten van Gods nabijheid voor de ziel.
De Merode ziet deze relatie beurtelings als die tussen twee minnenden en tussen vader en kind. „Weet ik niet, dat Gij altijd bij
mij zijt ? In den nacht, als ik ontwaak, zie ik mij zelf gespiegeld
in den raadseligen grond Uwer oogen. En des daags, gaat niet de
zoete tred Uwer voeten aan mijn zijde ? lk heb mijn handen slechts
te reiken en ik weet ze zalig door de Uwe gehouden. Zelfs als ik
mij van U of wil wenden, vind ik mij terug in de kastijdende omhelzing Uwer Iiefde" 22). En : „Wat bekommer ik mij om de
wereld, indien Gij bij mij zijt ? Zij mag mij smaden : de verachting,
die ik terwille van Uw Iiefde draag, is meer dan de eer der koningin.
Zij mag mij haten, ik weet, dat ik van U bemind ben, want de
gloed mijner Iiefde tot U wordt elken dag grooter. Zij mag mij
een verworpene heeten en ten doode vervolgen, in U sta ik op
ten leven en Gij noemt mij Uw kind" 23).
De hoogste graad van het inwendige )even en tevens het begin
van het schouwende )even is de vereniging met God, de ontmoeting van de ziel en de Godheid in de verborgenheid van de
geest, de unio mystica. Eckehart heeft het leerstuk van „die Geburt
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Gottes im Gerechten" gepreekt, en men zou kunnen denken,
dat ook De Merode daaraan gedacht heeft, toen hij schreef :
„Hoe wonderlijk is mij Uw Iiefde en (hoe) onberekenbaar is de
rijkdom Uwer minne. Gij wilt mij tot een vader zijn en ik mag
U mijn kinderlijke genegenheid bewijzen. Gij noemt mij immers
z o o n. Doch tevens wilt Gij in mij geboren worden, of Gij mijn
zoon waart om mij te leeren, hoe ik Uw zoon moet zijn" 24).
Of dit andere : „Hoe hebt Gij ooit mijn hart kunnen kiezen tot
de plaats Uwer geboorte ? Leeger en woester plek is er niet te
vinden. Maar nu hebt Gij het gemaakt tot een lusthof van lelien
en rozen. Gij zelf zijt de !el le, die diep in de vallei ontloken is en
den nacht blank maakt door haar zuiveren glans. En Gij zelf zijt
de roos, die de lucht benedijt met haar geuren" 25). In dit stadium
van de hoogste gemeenzaamheid met God is alle vrees, ook die
voor Gods oordeel, weggevallen 26). „Als Gij wederkomt ten
oordeel, zal ik niet voor U verschrikken. lk weet dat Gij mij
wacht in Uw woning. Is niet mijn hart Uw huis geweest en hebt
Gij mij niet genoodigd eens bij U te herbergen ? Zat Gij niet
aan mijn disch en vroegt Gij mij niet bij U ten spijze ? Hebt Gij niet
mijn drank gedronken en drongt mij om mij met Uw wijn te laven ?
Zoo weet ik dat Gij mij verwacht. 1k reis vol verlangen naar Uw
huis. Ja, ik weet dat Gij mij zoo ongeduldig verbeidt, dat Gij mij
elk oogenblik tegenkomt. lk weet, dat Gij ongezien met mij mee
reist. Daarom zal ik niet verschrikken, maar verlang ik naar de
koestering Uwer oogen" 27).
In A a n r o e p heeft De Merode de algehele overgave van de ziel
aan de Godheid en de daaruit voortvloeiende eeuwige geboorte
Gods in de ziel en van de ziel in God in extatische termen bezongen :
Doe gij met mij naar uwen wil,
1k vind geen zweem van weerstand meer,
lk ben in uwen vrede stil
En ken u als mijn heer.
't Donker weerstreven van mijn bloed
Ging jaren naar uw goedheid uit,
Nu zijt gij mijn, en mijn voorgoed,
Want gij naamt mij ten buit.

278

En ik, in ongewilden dwang,
Aanvaardde u als mijn eigendom,
En voel : ik ben u ondergang
En rijs in u weerom.
Gij, dagelijks in mij gedood,
Hoe keert gij tot het leven weer ?
Wat stierf in 's harten diepen schoot,
Vindt geen herrijzen meer.
En ik, die heerelijk ontluik
In uwe weelge wildernis,
Zoetrookge roode rozenstruik,
Sterf 'k waar geen dood meer is ?
Leef ik in u, sterft gij in mij ?
Zijn we in elkander opgegaan ?
lk Iaat u nu en nooit meer vrij !
0 Liefde ! neem mij aan 28).
lk heb de voorbeelden voor de mystieke tendenz van De Merode's
werk in hoofdzaak aan het kleine proza-bundeltje A a n r o ep i n g e n ontleend, in minder mate ook aan de tien jaar later
verschenen CI agh e n, omdat hierin duidelijker dan in de gedichten tot uiting komt, dat hij het eigenaardige idioom der mystici
verstaat en spreekt. Maar ook zijn verzen dragen de overvloedige
sporen, dat hij zich in de middeleeuwse literatuur en schilderkunst, voor zover die de weerslag van het mystieke geestesleven
draagt, wonderwel thuis gevoelt. Hij bezingt de primitieven, die
als meidoornheesters in de vroege lente in gloed stonden door
Gods minne, en onder hen Dirk Bouts, een dergenen, die op 't geIaat der Moeder Gods verliefden. Hij bezingt Hadewijch, de extatische, de arme clerc Fra Angelico, die bovenal Gods zoete Moeder
minde, Rafael en Michel Angelo. Hij kent de extase der mystieke
nonnen, door Gods zoete waanzin overstroomd, en het ondoorgrondelijk verzinken van Santa Teresa in het niet, hij kent de
stigmatisatie der heiligen en Sint Franciscus, die de onbezielde
natuur dwong om Gods lof to zingen. Men vindt in zijn verzen
tal van beelden, die aan de middeleeuwse mystieke literatuur
ontleend zijn : de hemelse Roos, de Wijnstok, „'t vogelken der
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duizend jaren", de stille eeuwigheid. Zijn Kerstliederen roepen
de sfeer van de Vlaamse primitieven op, zijn Maria-liederen die
van Fra Angelico's fresco's.
Daarnaast vinden we slechts van een mysticus buiten het Christendom de invloed op zijn werk. Het is begrijpelijk, dat De Merode
zich aangetrokken gevoelde tot de zwoele, erotische, Perzische
mystiek en in 't bijzonder tot die van Omar Khayam, de dichter
van de R u b a y a t 29), met wie hij meer dan een wezenstrek gemeen
had. Als Calvinist kon hij zich in de geest verwant gevoelen met
deze Mohammedaan, die de leer der voorbeschikking onvoorwaardelijk aanvaardde en die als neo-platonist het (even als !outer
begoocheling en zinsbedrog zag. De gedachte, als Omar Khayam
teleurstelling en verdriet te vergeten in de bedwelming van de
zinnenroes moet ook De Merode, wiens !even door ziekte, leed
en miskenning zwaar beproefd is, hebben aangelokt, al heeft hij
er, gesteund door zijn geloofsleven, weerstand aan we g en te
bieden. Als Omar Khayam had ook hij sinds de dagen van zijn
jeugd gehunkerd naar een vriend, die alle smarten en alle vreugden
met hem zou delen 30) en ook zijn verlangen is onvervuld gebleven.
Slechts waar de Perzische dichter in de roes van de wijn vergetelheid, De Merode in het !even met God troost zoekt, gaan hun
wegen uiteen, om elkaar weer te vinden, wanneer Omar Khayam,
ontgoocheld, tot het besef komt, dat vergankelijke goederen
nooit de bevrediging kunnen geven, die alleen de liefde voor het
ene eeuwige en oneindige Goed kan schenken. De wetenschap,
dat De Merode deze liefde zo diep, zo fel ervaren heeft, troost
ons over de smartelijkheid van zijn moeilijke !even.

2) VgI. N. Lofvers. Enkele opmerkingen over den aard en de vroomheid van
den Noord-Groninger. — Nieuw Evangelisch tijdschrift, 6 (1922), blz. 255 vlg.
2) lk ontleen dit overzicht van de geestelijke stromingen in Groningen aan :
E. W. Hofstee, Het Oldambt. Een sociografie. 1. Vormende krachten (Groningen, 1937), blz. 236 vlg.
3) Claghen (Amsterdam, 1927), blz. 26 : Slechts eenzaamheid is goed en kwaal
en Iijden. Wie niet verdrukt wordt, kan niet zalig zijn.
6) t.a.p., blz. 25.
6) Aanroepingen (Amsterdam, 1917), blz. 43.
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6) J. A. Rispens, Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na
1880 (Kampen, 1938), blz. 368.
7) R. Kuitert, Uit nieuwetijden. I. Willem de Merode (Groningen, 1928), blz. 15.
8) Eigen mededeling van De Merode.
9) Kaleidoscoop (Baarn, 1938), blz. 8, 14.
10)
j. Aalders, Mystiek. Haar vormen, wezen, waarde (Groningen, 1928),
blz. 262. — De indeling van het mystieke leven, hier onder, aan Ruusbroec
en Thomas van Aquino ontleend, vindt men in : Alle de werken van Jan
van Ruusbroec, de Wonderbare, in nieuwere taal overgezet door H. W. E.
Moller. I. (Bussum, 1912).
11) Aanroepingen, t.a.p., blz. 7. — Vgl. biz. 31 : „ ...... en als ik vermoeid ben,
mag ik rusten met mijn hoofd aan Uw goddelijk hart, alsof ik Uw reine
zoon ware" en blz. 54 : „Laat mijn hoofd aan Uw borst mogen rusten".
12) t.a.p., blz. 35.
13) Claghen, t.a.p., blz. 27.
14) Gestalten en stemmingen (Groningen, 1916), blz. 52. — VgI. De mysticus
(Langs den heirweg (Kampen, 1932), blz. 95) : „ ...... En hij begreep : het
leven stroomt uit God, Die stuwt het door zijn scheps'len te aller kanten.
En tot Hem keert het goddelijk verwante. Hij is 't begin en einde van hun lot.
— VgI. ook Aanroepingen, t.a.p., blz. 11 : „Ik ontmoette U op den weg,
en ik kende U niet. lk vroeg U : waarheen en vanwaar ? Gij richtte Uw oogen
op mij en Uw stem verging in de suizing des winds : „Uit u gaande, keer 1k
tot u terug. Buiten u ben lk de begeerde ; in u ben lk de smachtende. Vandaar de verscheidenheid van Mijn zelfde aanwezen"."
15) De donkere bloei (Amsterdam, 1926), blz. 61.
16) Het heilig licht (Baarn, 1923), blz. 21.
17) De steile tocht (Amsterdam, 1930), blz. 11.
18) De overgave (Amsterdam, 1926), blz. 89.
13) Aanroepingen, t.a.p., blz. 8.
20) t.a.p., blz. 27. — Vgl. ook Claghen, t.a.p., blz. 11.
21) Aanroepingen, t.a.p., blz. 9.
22) t.a.p., blz. 44. — Vgl. 't Is niet te zeggen (De steile tocht (Amsterdam,
1930), blz. 93) met de aanhef : 't Is niet te zeggen, Heer, hoe zoet Gij voor
de ziele zijt.
33) Aanroepingen, t.a.p., blz. 53.
24) t.a. p. , blz. 32.
25) t.a.p., blz. 38.
26) VgI.
g „Der knechten wet is vaer (vrees), maer minne is wet der sonen
(Hadewijch).
27) t.a.p., blz. 49.
28) De overgave, t.a.p., blz. 37.
29) Men zie voor Omar Khayam : R. van Brakell Buys, Gestalten uit de Perzische mystiek (Deventer, 1939), blz. 71 vlg.
90) VgI. De overgave, t.a.p., blz. 62 (Sonnetten, III).
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WILLEM DE MERODE.

SLEDEVAART

Dit is het laatst geluk geweest,
Dat u en mij op aard' verbindt :
Een sledevaart door sneeuw en wind.
En dit geluk gedenk ik 't meest.
Er was geen leven en geen tijd,
Onder een hemel van ivoor
Gleden we stil de stilte door
Der smettelooze oneindigheid
Peilde onze diepe veiligheid
Aan 't tuig 't geluid der held re klok ?
Opeens doorvoer 't mij met een schok :
Dit is des Heeren heilighe!d.
Want roerloos boven en benee
Stond 't ijle licht dat schrikt noch blindt,
En 'k werd zoo rustig, of 'k weer, kind,
Op moeders schoot den slaap in glee.
Wij spraken weinig en verstrooid,
Geluid drong tot geluk niet door.
De wereld ging voor mij teloor,
Maar uw gelaat vergeet ik nooit.
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't Was of Gods niet to naken gloed,
Die helder oplaait in uw ziel
Door blinkend prisma tot mij viel
Met al de warmte van uw bloed.
Even voor dit juweelen Iicht
Heeft duivels donker mij bedekt.
Toen heeft uw lach mij opgewekt
En zag 'k uw bloeiend aardsch gezicht.
Uw handen hielden strak den toom
En temperden den gullen draf.
De fijne sneeuw woei op en af.
De droom vergleed in andre droom. —
Dit is het Iaatst geluk geweest,
Dat u en mij op aard verbindt :
Een sledevaart in sneeuw en wind,
En dit geluk gedenk ik 't meest.

Ongepubliceerd gedicht van Willem de Merode, uit particulier bezit.
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ROEL HOUWINK

B1J DE MERODE'S CHINEESCHE GEDICHTEN

De wereld van den dichter is een andere dan die, waarin het
dagelijksch leven van den mensch zich afspeelt. Weliswaar staan
beide werelden in een bepaalde verhouding tot elkaar, doch
zij bezitten elk een eigen niveau, dat niet straffeloos kan worden
verwisseld. Het dagelijksch leven i s geen gedicht, al biedt het
stof te over voor gedichten en poezie kan niet „geleefd" worden,
al is zij ook telkens weer de inspiratie-bron voor een vernieuwing
en her-orienteering van onze geestelijke vermogens. De wereld
van den dichter bestaat, stoffelijk gezien, uit symbolen, uit „teekens'
die vertolken wat met behulp van begrippen, zooals onze omgangstaal die kent, niet onder woorden te brengen is. Men zou
in dit verband ook van dichterlijke hierogliefen kunnen spreken ;
van een b e e I dschrift, dat uit een omzetting van ons geijkte
letter schrift is ontstaan. Deze omzetting van „letterschrift"
tot „beeldschrift" maakt de verborgenheid uit der poezie.
Zij verleent haar die transparante klaarheid, welke nochtans
niet verder dan tot een woordeloos aanschouwen reikt, zoodat
het gedicht nimmer in zijn woorden kan worden opgelost.
Het gedicht is altijd meer dan de woorden, waaruit het bestaat.
Want dichten is een spreken in beelden en niet in b egrippe n. Waar in gedichten „begrippen" in plaats van „beelden "
staan, is de dichter tekort geschoten. De omzetting van „letterschrift" tot „beeldschrift" heeft in zulk een geval niet volledig
genoeg plaats gehad.
* *
*
Wij moesten deze opmerkingen hier vooraf laten gaan, omdat zij
ons den weg wijzen naar het voor velen onbegrijpelijk feit, dat
een „calvinistisch"dichter*) als De Merode „chineesche" gedichten
geschreven heeft ; gedichten bovendien, waarvan men veilig
zeggen kan, dat zij tot het beste behooren van zijn oeuvre.
Dit feit n.l. blijft zoolang onbegrijpelijk, als men vasthoudt aan
een „natuurlijke" overeenstemming tusschen de wereld van den
dichter en de wereld van het dagelijksch leven. Zoolang men
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tusschen het beeldschrift, waarvan de dichter zich bedient, en
het letterschrift, waarvan wij in het dagelijksch 'even gebruik maken,
geen radicaal onderscheid weet te zien, moet het onverklaarbaar
blijven, dat een „christelijk" dichter een „heidensche" voorstellingswereld oproept in zijn poezie. Eerst wanneer men tot het
inzicht komt, dat het ongeoorloofd is een dichterlijk beeld „naar
den letter" te beoordeelen, verliest de bovenbedoelde problematiek haar beteekenis en is men in staat d o o r den sch ij n
heen te zien.
De dichter n.l. is vrij de beelden te gebruiken, die hij noodig
heeft om uitdrukking te geven aan hetgeen „Ietterlijk" onuitspreekbaar is. Hij kan zeer goed een „christelijk" gedicht schrijven,
waarin geen enkel beeld voorkomt, dat aan de christelijke gedachtewereld is ontleend. Immers het komt bij het christelijke
in de poezie niet aan op „woorden", maar op „beelden", d.w.z.
op een zoodanige symbolentaal, dat daaruit de geloofshouding
van den dichter als een christelijke zichtbaar wordt. Dit „christelijke" behoeft echter volstrekt niet steeds „theologisch" te
worden afgebakend ; het voornaamste is, dat het existentieel
als zoodanig kan worden verstaan. Het geloof doorbreekt al le
menschelijke bestaanszekerheden. Een gedicht, waarin men de
natrilling bespeurt van deze breuk, kan men b.v. zonder bezwaar
„christelijk" heeten, ook at vertoont het beeld, waarin dit moment
der menschelijke levenswerkelijkheid werd gevat, geen christelijk
letterschrift. De geest gaat onder alle omstandigheden de letter
te boven. Overigens spreekt wel vanzelf, dat een dergelijke onderscheiding van „christelijk" en „niet-christelijk" alleen zin heeft
in een bepaalde cultureele situatie. Indien wij leefden niet in een
s c h ij n b a a r gechristianiseerde cultuur, dan zou iets als een
„christelijke kunst" en een „christelijk dichterschap" geen ernstige
vraagstelling kunnen opleveren.
Doch thans, nu wij eenmaal een christelijke poezie en christelijke
dichters bezitten, moeten wij telkens weer de vraag stellen naar
hun geestelijke antecedenten. Vandaar dat ook bij een dichter
als Willem de Merode herhaaldelijk deze probtematiek het hoofd
opsteekt. En wet in het bijzonder is dit het gevat ten aanzien
van zijn z.g. „chineesche gedichten".
Merkwaardig is, dat men niet alleen in deze „chineesche gedichten" een onverklaarbare geste van een „christelijk" dichter
heeft gezien, maar dat anders-denkenden het feit van hun ont285

staan hebben gebruikt als bewijs voor de juistheid van hun stelling,
dat „christelijke poezie" qua poezie steeds van een inferieur
gehalte zou moeten zijn (Mars man, Ter Braak, Vestdijk). Zij
meenden, dat De Merode's ware dichterlijke aan leg eerst in
deze „heidensche" poezie ten voile tot uiting was gekomen en
dat zijn talent zich in zijn „christelijke gedichten" moedwillig ten
behoeve van bepaalde dogma's of een zekere theologie had beknot.
Zooals men ziet, loopt deze beschouwingswijze feitelijk parallel
met de meening van hen, die „niet begrijpen kunnen", hoe een
calvinistisch dichter chineesche gedichten vermag te schrijven.
Ook hier immers wordt een discontinuTteit ten aanzien
van het dichterschap veronderstelt, die, ware zij inderdaad aanwezig, niet minder dan een ontkenning van de geestelijke eenheid der menschelijke persoonlijkheid zou beteekenen. Want
wie christen is, kan, als hij dichter is, ook als dichter niet anders
dan christen zijn, hoezeer het christen-zijn zich in a I I e uitingen
van ons mensch-zijn slechts sporadisch en vertroebeld vermag
te manifesteeren. Hier is geen scheiding van een „geloofs"-gebied
en een aesthetische provincie mogelijk en waar zij wel mogelijk
is, draagt Of het geloof geen in wezen existentieel karakter of
is de dichtkunst in werkelijkheid enkel armzalige „rhetoriek".
Wil men deze consequenties niet aan — en wie zou ze aan
durven ten opzichte van een figuur als Willem de Merode, die
de oprechtheid van zijn geloof en de uitnemendheid zijner dichterlijke vermogens in een omvangrijk oeuvre voor ieders oogen
heeft vastgelegd ! —, dan zal men zijn valsche vooronderstellingen
prijs moeten geven en De Merode's „chineesche gedichten"
onder geen anderen gezichtshoek mogen bezien dan zijn overige
poezie.
Het „calvinistisch" element — maar wij achten dit een onjuiste,
want te enge omschrijving van zijn dichterschap, indien men
hierin m661- leggen wil dan een formeel ordeningsprincipe —
zal in De Merode's „chineesche gedichten" evenzeer te vinden
zijn als in zijn specifiek „christelijke poezie".
Want ook in zijn „chineesche gedichten" was De Merode dichter
en Christen, gelijk hij het in al zijn overig werk was.

* *
*

Wanneer wij vragen naar datgene, wat den christendichter van
den dichter zonder meer onderscheidt, hebben wij slechts aan
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een ding een werkelijk houvast — al le verschilpunten inzake
wereldbeschouwing en dergelijke zijn relatief ! —, n.I. aan het
feit, dat Gods openbaring in Jezus Ch rictus aan den christendichter bekend geworden is als d e Waarheid aangaande gansch
onze menschelijke levenswerkelijkheid. Dit „bekend-worden"
heeft zich aan hem voltrokken als een persoonlijke beslissing,
waarbij hij met zijn gansche wezen betrokken is. Het heeft hem
de oogen geopend voor een wereld, die in het booze ligt en het
heeft hem de ooren ontsloten voor het Evangelie, dat nochtans
een ieder die 't gelooft, redt van zonde en dood.
Hierdoor ziet hij de wereld in Iaatste instantie anders dan de
dichter zonder meer haar ziet. En hierdoor h o o r t hij door
het koor van stemmen, dat de atmosfeer der aarde bevolkt, heen
een ander geluid, dat van een gansch andere herkomst is en dat
hem er voortdurend aan herinnert, dat zijn {even en het leven
om hem geen zin in zichzelf heeft, maar staat en valt met den
adem Gods.
Hierdoor staat de christen-dichter anders in dezelfde menschelijke situatie als de dichter zonder meer. En dit „anders staan
in dezelfde situatie", deze existentieele paradox, uit zich niet
alleen in het „Ieven" van den dichter, maar ook in zijn „werk".
Dikwijls is het slechts in een nuance, dat dit paradoxale in het
bestaan van den christen-dichter zichtbaar wordt in zijn werk ;
maar het kan niet verborgen blijven, omdat het geloof nu eenmaal
den geheelen mensch treft.
Wanneer men een gedicht als „De Banneling" neemt (uit „Chineesche Gedichten"), blijkt, hoe achter dit beeld de oude mensch
leeft, wiens doodvonnis is geteekend, maar die iets vermoedt
van de bevrijdende kracht van het Evangelie :
Hoe bar, hoe onverzoenlijk bitter
Is dit getij van wan hoop en van schroom.
„Wanhoop" en „schroom". Deze combinatie kan alleen ontstaan
in den geest van een dichter, die het boek Job gelezen heeft als
Gods Woord. In de chineesche poêzie, zooals ze ons door Betge
en Klabund werd overgeleverd, heeft zij geen plaats.
In „De Keizer" (uit denzelfden bundel) is de chineesche zijde
nog doorzichtiger van makelij. De verborgenheid van het Christusmysterie, vervlochten in regels als :
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Met vreugd kastijdde mij de Zoon des Hemels,
Zijn woord sloeg, en Zijn blik hield mij omhoog.
en :
De groote Keizer heeft met mij gesproken.
'k Ontwaakte in de schaduw van een boom,
Diep in mijn vuile bedelpak gedoken,
Een cede) in mijn zak, een goudstuk in den zoom,
Omdat ik met den Keizer heb gesproken.
kan men, dit vers lezend, amper argeloos voorbijgaan. Zij dringt
zich van alle zijden in haar paradoxale gestalte aan ons op, wanneer
wij er den zin van trachten te verstaan. Zonder dezen achtergrond blijft men bij de verklaring van dit gedicht reeds bij de
eerste prachtige strofe in een aesthetische willekeurigheid steken.
Immers welken zin zou het dan hebben, wanneer de dichter
van zichzelf zegt, dat hij voor den grooten Keizer gedoken lag
als „een z w a r t e voetmat voor den gouden troon" ! Juist
de keuze van dit „zwart" van de voetmat tegenover het „goud"
van den Keizerlijken troon wijst erop, dat hier de Adamsmensch
met den Almachtige, Schepper van hemel en aarde, wordt geconfronteerd.
In het gedicht „De Keuze" (uit idem) wordt het hart voorgesteld
als een uit 't nest gevallen vogel. Wie anders kan dit beeld in het
leven roepen dan die zelve aan den lijve ervoer, dat het eerste
hoofdstuk van Genesis voor ieder mensch opnieuw geschreven
werd ? En wat beteekent het, wanneer van dezen vogel wordt
gezegd, dat hij „wild verschrikt tusschen twee vallen vlerkt",
die met de woorden „wijn" en „waanzin" worden aangeduid ?
Kan wel ooit een hart, dat niet van zijn zonde werd overtuigd,
zoo dicht de grenzen naderen van het bestaan. Leg de wijsheid
van de Tao teh king en van Confucius eens naast dit martelend
levensbesef. Men moet het boek „Prediker" gelezen hebben
om iets te begrijpen van een „pijn, die mij losscheurt en mij in
't leven sleept, dat ik vervloek", wanneer de mensch „den wijn"
gekozen heeft, die hem aan den grond genageld doet liggen,
tot hij uit zijn roes ontwaakt en hij de bitterheid van zijn dronkenschap wrang als asch proeft op zijn machtelooze tong.
Zoo is er steeds bij deze gedichten een „achtergrond", die slechts
verstaan kan worden als de exponent van christelijk levensbesef,
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van een w e t e n dus om zonde en genade, oordeel en verzoening,
waardoor het !even tot op zijn laatste diepten wordt opengelegd.
In „Ruischende Bamboe", de bundel chineesche gedichten van
De Merode, die in 1937 verscheen, treft men denzelfden grondtoon aan, al speelt in deze verzen de bamboefluit van den dichter
meestal een Iichtere muziek dan in zijn eerste verzameling chineesche gedichten.
Regels als :
't Leven is zwoegen om zich to verstoppen
In 't duister, waarin men begon.
zijn zeldzaam in dezen bundel, waarin De Merode eenige voortreffelijke staaltjes geeft van zijn taalbeheersching en woordplastiek.
Het spelmoment, dat in alle waarachtige kunst latent aanwezig is ,
treedt hier veel sterker naar voren dan over het algemeen in
het werk van dezen dichter het geval is.
In verband hiermede krijgt een uitlating van De Merode, eenige
jaren geleden in een briefwisseling gedaan, relief, dat n.l. deze
chineesche gedichten als „dichtoefeningen" moesten warden
beschouwd. Zij zijn een spelen met visueele, plastische en rhythmische mogelijkheden binnen het kader van een bepaalde „wereld",
in casu die der chineesche lyriek. Doch dit spel blijft steeds gebonden aan den laatsten levensernst van den dichter. Het is slechts
de atmosfeer, de couleur locale, die De Merode van de chineesche
lyriek heeft overgenomen en die hij in vele verzen, in het bijzonder
uit den bundel „Ruischende Bamboe", op meesterlijke wijze
heeft weergegeven.
Doch er is een groat verschil in de manier, waarop b.v. dichters
als Leopold en Boutens oud-Perzische motieven in hun verzen
verwerkt hebben en de manier, waarop De Merode „chineesche
gedichten" geschreven heeft.
Bij Leopold en Boutens n.l. bestaat er een rechtstreeksch verband tusschen de Platonisch-stoicijnsche gedachtenwereld van
hun poêzie en den geestelijken achtergrond der oud-Perzische
mystiek, bij De Merode bestaat een dergelijke verwantschap
tusschen de geestelijke structuur van zijn dichterschap en dat
van b.v. Li Tai Pe geenszins. Het gemeenschappelijke element
moet men hier niet zoeken in een geestesverwantschap, maar
veeleer in een soort van aesthetisch eclecticisme. De Merode
heeft zich als „speelterrein" de wereld der chineesche lyriek ge289

kozen, omdat zij hem het best de gelegenheid verschafte zijn
talent te oefenen in eenvoud van vizie en plastische scherpte.
Met zijn „geloof" had deze voorkeur voor de chineesche lyriek
niets uit te staan. Dit stond geheel buiten zijn spel, vandaar dat
hij het dichten van zijn „chineesche" verzen zelf als „oefening"
beschouwde.
Overigens is dit „oefenen" niets bijzonders. Het behoort voor
menigen dichter organisch tot de ontwikkelingsfazen, die zijn
talent doorloopt. Hoeveel „oefeningen" heeft een dichter als
Rainer Maria Rilke niet geschreven !
Intusschen : voor den lezer van De Merode's poezie valt hier niet
dezelfde strenge lijn te trekken als de dichter deed, toen hij —
in zijn bovengenoemde briefwisseling — zijn „chineesche gedichten" afdeed met ze te betitelen als „dicht-oefeningen". Zij
zijn zeker geen poezie van secundair gehalte, als staan zij buiten
het centraal thema van De Merode's oeuvre. Waarom trouwens
zou de dichter deze vrijheid niet mogen hebben zich te bewegen
aan de periferie van zijn geestelijke ervaringswereld. Wie hier
den dichter aan banden legt, ziet de „natuurlijke" functies van
het talent over het hoofd, die zich uitstrekken tot de geheele
menschelij ke persoon 1 ij kheid.
Het geloof echter is Been natuurlijke gegevenheid. Het is een
gave van den Heiligen Geest, waarover de mensch niet de onmiddellijke beschikking heeft. Evenals de mensch niet altijd „gelooven" kan, maar dikwijls heen moet door perioden van geloofstwijfel en vertwijfeling, zoo kan ook de dichter niet altijd dichten
vanuit de geestelijke kern van zijn geloof. Ook hij moet menigmaal
met minder genoegen nemen en soms zelfs zal hij moeten zwijgen,
wil hij de Goddelijke opdracht, die hij in zijn talent heeft ontvangen, niet prijsgeven aan de valsche inblazingen van den Satan.
Tusschen het Gode lofzingen en het zwijgen ligt een breed terrein,
waarop de dichter zich vrij op eigen verantwoordelijkheid bewegen mag.... Niemand onzer heeft hem hier de wet te stellen
en zeker geen theologie, die elk primair inzicht in kunstzaken
mist. Hij staat en valt zijn eigen Heer. Slechts in en door de Kerk
kan de theologie tot hem spreken, als hoedster van een zuivere
verkondiging van Gods Woord. Maar in deze hoedanigheid spreekt
de theologie niet tot den dichter als zoodanig, maar tot den geloovige. De „aesthetische" toepassing van haar „theologische"
vermaning laat de Kerk, als zij haar taak verstaat, over aan de
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dichters zelf. Het opstellen van een theologisch-aesthetische
normen-codex gaat haar bevoegdheid te boven.
Zoo staat het ook met De Merode's „chineesche gedichten".
Zij passen in een zoodanige normen-codex niet. Men kan ze niet
„calvinistisch" heeten, doch evenmin „heidensch" ! En daarom
kan ook de toonaangevende „neutrale" kritiek zich niet beroepen
op deze poezie om haar standpunt te verdedigen, dat „christelijke
gedichten" perse van minder gehaite moeten zijn dan neutrale
poezie. Want De Merode's z.g. „christelijke" gedichten zijn over
het algemeen stellig van geen slechtere hoedanigheid dan zijn
„chineesche", z.g. „heidensche" gedichten. leder onbevooroordeeld lezer, die bundel naast bundel Iegt. Men neme b.v.
„Kringloop" en „Kaleidoscoop" en legge deze naast „Chineesche
Gedichten" en „Ruischende Bamboe". Noch in plastisch noch in
rhythmisch noch in eenig ander opzicht valt hier een niveauverschil te bespeuren. Dit bestaat slechts in den gepraeoccupeerden geest van hen, die „christendom" over een kam scheren
met het verburgelijkt farizeIsme van sommige „christelijke"
groepen ; een kortzichtigheid, die men niet verwachten zou bij
hen, die zich gaarne zien gerekend tot de bloem der Nederlandsche
intelligentie.
Wie het werk van een dichter als De Merode genieten wil, moet
het in de eerste plaats naar zijn eigen structuur trachten te verstaan en dit is onmogelijk, wanneer men het met bepaalde „theologische" of „philosophische" vooroordeelen benadert. Wie niet
accepteert, dat het oeuvre van De Merode afkomstig is van een
christen- dichter kan het evenmin verstaan als wie zekere
theologische formules en formuleeringen ten grondslag leggen
wil aan zijn lectuur van deze poezie.
In het eerste geval betoont men een diepgaand gemis aan eerbied
tegenover de geestelijke kern van De Merode's dichterschap ;
in het tweede geval ontkent men de Evangel i s c h e vrijheid
van den christen-dichter, die ook op het terrein van het aesthetische niet ontbreekt en waarover het ons niet past een oordeel
uit te spreken, zoo wij eenmaal den dichter als geloofsgenoot
hebben aanvaard en wij dus met hem (even in een en dezelfde
geloofsgemeenschap (cf. het Apostolicum !)
Natuurlijk wil hiermee niet gezegd zijn, dat er in dit opzicht van
de zijde des dichters geen „dwaling" mogelijk kan zijn. Integendeel : deze is ten alien tijde zeer goed mogelijk, want „droomen"
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en „dichten" liggen dicht bij elkaar en de Evangelische waakzaamheid en nuchterheid kan de dichterlijke d r o o m, zooals de
Westersche menschheid zich die sedert de Renaissance in toenemende hoovaardij gedroomd heeft, niet gedoogen. Doch deze
„dwaling" is lets gansch anders dan de ver-confessionaliseering
der christelijke letterkunde, zooals zij naar voren komt in de
oordeelen van hen, die den dichter z ij n vrijheid niet gunnen
en die niet tevreden zijn, eer zij van een „christelijk" dichter
een „calvinistisch" dichter Of een „heiden" hebben gemaakt.
Een ver-confessionaliseering van De Merode's poezie kan niet
anders dan zijn „chineesche gedichten" brandmerken als „heidensche insluipsels". Wij hebben in het voorgaande getracht een
andere verklaring van karakter en ontstaan van zijn „chineesche
gedichten" te geven, die, naar wij meenen, niet slechts op een
nauwgezette waardeering der gegeven feiten berust, maar die
ook in overeenstemming is met des dichters eigen uitlatingen
aangaande deze materie ; een omstandigheid, die steilig niet te
verwaarloozen is bij een onderwerp als het onderhavige, dat
zoo dicht aan het gebied der (aesthetische) imponderabilia grenst.

*) Over het Calvinistisch element in De Merode's dichterschap zie het artikel
van C. Rijnsdorp „De Merode's geestesstructuur". In bovenstaande beschouwingen werd de term „calvinistisch", zooals uit het verband, duidelijk
blijkt, uitsluitend gebezigd in confessioneelen zin.
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H. DE BRUIN

22 MEI 1939

In gedachtenis aan Willem Eduard Keuning.
De witte kamer waar het zonlicht spint
in de namiddag, dat is heel niet vreemd ;
toch, alles staat zo helder in de beemd
of zich de dag bedenkt en nieuw begint.
Hij heeft toch niets vergeten naar hij meent,
die ganse tijd alleen met licht en wind ;
maar iets maakt hem zo teder, als een kind,
dat hij, gebogen voor de tafel, weent.
Het lijkt of alles anders is geworden,
hij en de dingen, van verscheiden orde,
elk met zijn eigen wonderbaar verschiet.
Zo komen zij nooit weder tot elkander,
want hij wordt nu al dromende een ander,
en wie hij was herinnert hij zich niet.
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BAREND DE GOEDE

B1J DE DOOD VAN WILLEM DE MERODE
Zoo is dan het oogenblik gekomen, dat zij die de litteratuurgeschiedenis schrijven zich van het werk van De Merode meester
kunnen maken. De historici loopen niet langer de kwade kans,
dat een figuur, door hen zoo treffend gekenschetst, zich in een
volgende bundel van een gansch andere kant laat zien. Van het
terrein der vele onzekerheden is men gekomen op het gebied
der doodelijke zekerheid.
Het moet moeilijk vallen om aan deze gedachte te wennen. Hij,
die ons inderdaad met onze voorspellingen zooveel kwade kansen
liet loopen, die in elk volgend werk Anders, breeder en veelal
dieper bleek te zijn, hij heeft van alles afstand gedaan, alles als
waardeloos terzijde gelegd. Geheel zijn leven gewerkt of er geen
dood op volgen zou en in een moment zijn arbeid gestaakt, te
vroeg naar onze berekening.
De vraag dringt zich op, wat de zin van dit werkzame leven kan
zijn geweest, beter : wat er de blijvende beteekenis van uitmaakt.
De avond van de dag, waarop wij van zijn overlijden kennis kregen,
hebben wij voor onze boekenkast gestaan en de vinger langs
de ruggen zijner meer dan twintig verzenbundels laten glijden.
Soms en even — want er was een vermannen voor noodig —
hebben wij een boek geopend en enkele regels gelezen.
„Wanneer mijn lied mag leven na mijn dood
Zal onze liefde niet vergeten wezen.
Het zwakke hart mag voor het sterven vreezen,
Maar nooit vergaat wat zuiver is en groot",
een strophe uit „Het kostbaar Bloed", die onze aandacht gevangen
gehouden heeft.
Wat, hebben wij ons afgevraagd in het beklemmende besef dat
de doodsvrees door de realiteit was achterhaald, wat mag de
dichter er toch voor beteekenis aan hechten, dat een I iefde,
waaraan hij geen deel meer hebben kan, niet vergeten worden
zal; welke reden is er voor deze blijmoedige exclamatie ?
Misschien zijn dit vragen, die slechts opkomen bij hen, die den
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dichter persoonlijk hebben gekend, het vers in een te nauwe
relatie zien met zijn maker en zich daarom nog bewust moeten
maken, dat zij zich op een verkeerd standpunt hebben gesteld,
een standpunt, dat — hoe vol pieteit ook — toch den dichter in
zijn functie miskent en aan de gedichten hun kracht dreigt te
ontnemen.
Want niet met zijn eindpunt — de dood —, maar met zijn oorsprong — het leven — wil de dichter rekenen. Zijn ontroeringen
wellen niet allereerst uit datgene, wat zijn tijdelijkheid uitmaakt,
maar uit hetgeen van zijn oorspronkelijke bestemming in hem
nog onbewust over is gebleven.
De liefde in haar wezenlijke gedaante is hem geen bezit, dat de
dood doet verliezen, maar een voor eeuwig in elkaar verzonken
zijn : een reconstructie van liefdes oerbeeld.
„Wanneer mijn lied mag (even na mijn dood, zal onze liefde niet
vergeten wezen", het is een terugdringen van de engel aan de
ingang van het paradijs.
Evenwel : het zwakke hart vreest voor het sterven. Want hoe
fier men op zijn eeuwige afkomst ook zijn mag, er is geen twijfel
aan de overwinning van de dood op het leven.
In „De Overgave" schrijft De Merode van een fluitspeler, die
aarzelt hoe hij spelen zal :
Maar nu — den loomen lust beminder leden,
het schuw geheim van meisjen en genoot,
de smarten van bedwongen teederheden,
vreugden zoo schoon en veeg als avondrood,
hoe die te beelden ? lieflijk en tevreden
deint uit zijn fluit het lokken van den dood.
Het is een ruling van heerlijkheid en nauwverborgen schrik die
zijn werk in vers na vers doortrekt : de genade en de tragiek
van het dichterschap.
En wanneer wij dan vragen, waarom de dichter er aan hecht dat
zijn liefde niet vergeten worden zal, dan moet het antwoord
zijn : omdat zóc5, alleen aan de liefde haar doem kan worden ontnomen, omdat dan alleen een onbedreigd genot mogelijk is.
Immers : de mensch mag sterven, de liefde blijft dan. Dat is de
genade van zijn dichterschap.
Doch hiermee is onmiddellijk de keerzijde aangegeven. Wanneer
de l-iefde al te zeer binnen de kring van de eigen persoon wordt
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getrokken, baat niet !anger de wetenschap, door het gedicht
haar voortbestaan verzekerd te hebben. Dan komt de angst
achter de extase te staan, zoo groot, dat de schaduw van de eerste
die van de laatste overdekt. „Zij", zegt Roel Houwink in zijn
inleiding tot „De wilde Wingerd", handelende over de neoromantiek, die met haar z.g. Weltschmerz ook De Merode
niet onberoerd liet, „zij draagt een uitgesproken persoonlijk
stempel. Zij is niet, gelijk in Gorters Mei, te herleiden tot een
klacht om de vergankelijkheid van al le schoon, maar zij is de
worm „melancholia", die knaagt aan het eigen hart. In haar is
de zin zelf van het individueele bestaan van den kunstenaar op
het spel gezet."
Of, met een voorbeeld uit „Het kostbaar Bloed" :
Straks derf ik wereldsche begeerlijkheid.
Maar langer leeft Uw sterke heerlijkheid.
Mij blijft 't geluk ! nog lichten mij Uw oogen.
En als mijn leven in den dood vergaat,
Staar ik lang in Uw bevend jong gelaat.
God ! Zal ik dat dan niet behouden mogen ?
Voor de beantwoording van de vraag, waarin De Merode's
blijvende beteekenis gelegen is, is dat alles, hoewel onmisbaar,
toch volstrekt onvoldoende.
Uit niets van het voorgaande blijkt, dat De Merode anders was
en is dan zijn tijdgenooten en degenen die na hem kwamen. De
controverse:leven — dood is in het werk van ieder dichter hetzij
meer hetzij minder duidelijk aanwijsbaar en (dit is het kernpunt), hoe talrijk de reminiscensen aan de eeuwige afkomst van
de mensch ook zijn, deze poezie doet toch niet meer dan het
leven vaster aan de tijd verankeren. Zij schept weliswaar een
wankele relatie tusschen hetgeen blijft en wat vergaat, maar
doordat zij nalaat dit !even duidelijk te situeeren binnen het
boventijdelijke, is haar waarde incidenteel. Krachtens hetgeen
de orthodoxie — hebben wij het wel — de algemeene genade
noemt, is er het bewustzijn van een hooger, door geen dood
aanrandbaar gebied, tot meer dan een lkarosvlucht daar naar
toe reikt zij niet.
Men beschouwe dit niet als buiten-poetisch. AI le menschelijke
functies werken naar een doel. De poezie doet het met de haar
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eigene middelen, zij doet het niettemin. Doch een doel, dat
halverwege is bereikt, is niet bereikt. Een poezie, die den tezer
wel een flauw besef suggereert van jets, dat zeer begeerlijk is
en toch tegelijkertijd de wetenschap bijbrengt, dat het ongrijpbaar is, duwt hem terug naar het vale verschrikkingsoord, dat
men leven noemt.
Wanneer wij nu gaan schrijven, dat De Merode in dit opzicht
anders was, dan moet men daaruit niet de conclusie trekken,
dat wij hem binnen de enge kring eener bepaalde geloofsovertuiging
halen willen. Wij allen weten wel, dat de christelijke kerk op
velerlei toon leert en dat haar leven beleven, dat de dood niet
meer dan een intermezzo is en dat wie gelooft niet sterven zal in
eeuwigheid. Maar men doet verkeerd, indien men eischt of verwacht,
dat deze leer met zooveel woorden en gelijke stelligheid in het
gedicht wordt weergevonden, als zoude daarmee het criterium
zijn aangegeven, waarmee protestantsche of wil men christelijke
dichtkunst van alle andere onderscheiden worden kan.
Ook De Merode — de gegeven voorbeelden zijn duidelijk —
leed aan de tijd en zocht zich moeizaam een weg, stijgend en
terugvallend, binnen de grenzen van geboorte en dood. Maar
(en in zoover kan men misschien van een verschilpunt tusschen
christelijke en andere poezie spreken) de verbinding die het
geloof heeft gelegd tusschen de tijd en het door Christus herwonnen paradijs, wordt nooit geheel gebroken. Wie niet gelooven kan, staart wanhopig op de gebroken lijn en speurt tevergeefs naar een aanknoopingspunt. Denkt hij de draad te hebben
geheeld, het eindpunt blijkt op garde te liggen : hij had niet de
beschikking over andere. „Wanneer mijn lied mag leven na mijn
dood, zal onze liefde niet vergeten wezen". Deze regels zijn van
De Merode I Volkomen verstrikt in de schijnvormen van het
leven. „Lieflijk en tevreden deint uit zijn fluit het lokken van
den dood". OOk van De Merode. Geheel in bezit genomen door
de gedachte aan de slotacte.
Niets wijst erop, dat deze poezie anders is dan b.v. die van Nijhoff
of Marsman. Toch is zij dit. N i e t wan neer men de gedichten
Iosmaakt uit hun verband met wat voorging en volgt. Wel als
men verder leest en ondergaat de onaardsche rilling, dat er ondanks alles weer een stijgen is en een vaste lijn, die leidt naar
een zeker doel. De getormenteerde ziel, als een vlieg in het web,
wordt teeder losgemaakt. Het pad gaat verder en het Iicht schijnt.
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Is er eerst nog de verwonderde vraag :
O ziel, die immer naar verlossing hijgt,
dat ge niet uit uw schoonen kerker stijgt,
En wegvliegt van dit feest der blijde schande,
dra is er een helder visioen van wat komen zal
God zal den dauw van Zijn gena doen vloeien,
dat de eglantier hem met zijn geur verrukt.
Ziel 't is October ! haast u dan te bloeien !
Berst uit in bloei, ziel, want God komt en plukt.
De Merode's werk is niet en kan ook niet zijn een ononderbroken
zegezang, een hymne, een concretiseering van het dogma. Dat
is slechts weggelegd voor de engelen rondom de troon.
Wel is het de poezie van een in zijn tijd levend en duizendmaal
stervend mensch, hangend aan zijn bezit en huiverend om het
verlies ervan en dan — in een flits — het tegenspel : een wand
wordt weggeschoven en een licht schijnt.
De Merode's gedichten zijn eerst een alleenspraak, trotsch en
overmoedig, beangst en ziek, en dan soms een dialoog tusschen
God en de ziel : een terugkeeren op de verlaten weg.
De blijvende beteekenis van zijn werk is daarin gelegen, dat het
de mensch, nu en morgen, met zijn tijdelijkheid en doel confronteert, het is een schrikbeeld en afgezant, en dat niet door
stellige waarheden in het kleed der poezie te hullen, maar door
de herscheppende kracht van zijn dichterschap.
En met minder kan poezie niet toe. Zal zij waarde hebben en
niet tot een kil studie-object der litteratuurgeschiedenis worden,
niet aanleiding geven tot diepzinnige uiteenzettingen over romantiek en realisme, lyriek en epiek, zonder dat men ervaart, dat
hij die daarover schrijft werkelijk geraakt en geroerd is, dan moet
poezie de mensch losrukken van zijn vertrouwde plaats met zijn
vele zekerheden. Zeggen dat een gedicht schoon is zonder dat
men tegelijkertijd weder de rifling voelt die de eerste lectuur
gaf, is niets zeggen. De relatie tusschen vers en lezer is een zeer
persoonlijke ; uit elk getuigenis aver het vers moet dat blijken.
Ware het anders, wat voor zin zou het hebben, verzen te publiceeren ?
Niemand, die met de dichtkunst vertrouwd is, zal van De Merode's
werk neutraal kunnen getuigen.
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Dat is reeds zeer veel.
Maar ook zal niemand, die zijn werk kent, of ontkomen aan het
knagende besef, to missen wat de dichter bezat, Of er de realisatie
niet in vinden van wat hij in zich levend wist, doch nooit onder
woorden brengen kon.
Wij moeten op zijn bundels zuinig zijn. Wat anderen gaven en
geven was en is niet veel meer dan berijmde vroomheid of uitzichtlooze geophilie.
Zijn dood heeft ons veel doen verliezen, waarvan wij de waarde
nu eerst beseffen. Doch dat mag niet het overheerschende besef
na zijn dood zijn. Het leven gaat trouwens verder en van den
eenzamen man, die afzijds van het luide leven werkte in zijn witgekalkte kamers van een Eerbeeksche boerderij zal na niet lange
tijd vrijwel niemand zich lets meer herinneren.
Zijn verzen leven los van den maker en wie in een oogenblik
van inkeer eens zeggen zal :
Ontferm U over onzen nood.
Ach, zonder U zijn alien dood.
Maar Gij ontwekt de dooden
En alien leven Gode,
zal meenen, dat hij het zelf is, die deze woorden vond.
En dat is dan het allerbeste wat men van poezie getuigen kan :
dat men zichzelf erin heeft herkend.
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A. MANKES-ZERNIKE

IN MEMORIAM WILLEM DE MERODE

Dichten was geen vreugde voor hem, hoezeer een noodzakelijkheid. Blij was hij alleen, als 't weer afgeloopen was. „Zie zoo,"
kon hij zeggen, „dat is weer gebeurd. 0, wat was ik onrustig."
Toen ik eens, aarzelend, vroeg wat er gebeurd was, haalde hij het
schrift te voorschijn, waaruit hij, zelve verwonderd, een sonnet
over Jeremia las. „Ach, had d i e oude heer me te pakken."
Dat een gedicht plotseling bezit van hem kon nemen, zien we
in de „Claghen van Joost van Keppel", een andere schuilnaam
van hem, die zich gaarne verborg, waarvan ik het handschrift
bezit, geheel als proza geschreven. Onverwacht, na de rythmische
regels : „Gij zijt de vorst, die door de straten wandelt, Wij slechts
het vuil dat uwen voet besmet," komen er tot drie, viermaal
toe, volledige verzen. Dan geeft hij zich daar rekenschap van
en schrijft : „De woorden hebben maat genomen en schikken
zich gewillig en geheim, naar wet en dwang van rijm."
„Geheim" bleef het voor hem. Steeds keert het in zijn brieven
terug : „Ik denk niet, dat ik nu weer schrijven zal. Het is ook
genoeg geweest." Maar dan kwam de eruptie tach weer. Telkens
bleef hij wat vermoeider achter, als er weer een stem door hem
gesproken had. lets zelfbewuster misschien ook ? Als ik denk
aan zijn laatste bezoek aan mij, vorig najaar, — ik had hem in vele
jaren niet gezien — zou ik dat wel gelooven. Hij was zekerder
van zichzelf dan vroeger. Maar toen ik hem gelukkig prees om
alle schoonheid, die hij had gemaakt, weerde hij dat of : „Och,
als je 't geschreven hebt, is 't precies even volkomen voor je
verdwenen, als woorden die je sprak." Neen, hij sierde zich niet
met zijn kunst ; in 't verborgenste uur tegenover zich zelve, geloof
ik, nog niet. Slechts dat hij er steeds zuiverder voor gestemd
bleek, zal hem innerlijk tot voldoening zijn geweest.
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H. C. TOUW

HERINNERINGEN AAN DE MERODE
Men heeft mij gevraagd hier enkele herinneringen aan De
Merode op te teekenen, zooals ik hem leerde kennen in de
laatste jaren van zijn leven.
lk moet daarbij wel over eenige schroom zien heen te komen.
En ik vraag mij of : zou hij het zelf wel goed gevonden hebben,
hij, die zichzelf altijd zoo angstvallig verborg achter zijn werk.
Wat had hij al een verdriet gehad van een bepaald soort onzuiver interesse voor zijn persoonlijk leven, van een behagen
om zijn (even terug te vinden in zijn werk !
Evenmin kan het de bedoeling zijn, dat ik zou trachten een kleurig
beeld te schilderen van De Merode in zijn omgeving. Wilma
teekende dit beeld met fijne pen enkele jaren geleden, en deze
teekening is volkomen duidelijk.
Mijn bedoeling in het onderstaande kan alleen zijn, enkele uitingen
van hem, uit gesprekken en vooral uit brieven, weer te geven,
en hem zelf zoo te laten spreken. Misschien kan door deze
menschelijke details het beeld van den dichter nog iets scherper belicht worden.
Eenzaam leefde hij in het oude boerenhuis in het stille Eerbeek,
veel eenzamer dan iemand weten kan. Als een schuwe, vermoeide
vogel zat hij in de kleine achterkamer, tusschen zijn boeken.
Het was niet zoo gemakkelijk in die achterkamer door te dringen :
afgelegen lag de boerderij, bedrijvig zag de eigenares uit wie er
naderde, Beo de waakhond ging vervaarlijk te keer tegen minder
gewenschte gasten. De weinige bezoeken, die hem gebracht
werden, waren zoodoende min of meer gebeurtenissen.
Zelden trok hij uit zijn schuilhoek weg. Het is hem gelukt, ruim
dertien jaar in ons dorp te wonen, terwiji bijna niemand hem
zelfs ooit gezien heeft. Schuw trok hij zich terug. Tegen de enkele
reizen of bezoeken, die of en toe eens gemaakt moesten, zag hij
tang tevoren al op, en altijd leidden ze tot de verzuchting : wat
ben ik blij, dat ik weer thuis ben.
Die schuwheid was nog verergerd door zijn lichaamslijden, dat
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hem nooit verliet. Het werd een cirkelgang, die moeilijk te verbreken was : door de benauwdheden durfde hij niet uitgaan, en
door zijn thuis-zitten werd zijn toestand niet beter. Benauwdheden, aderkrampen, bloedsomloop-stoornissen kon hij angstigbeklemmend beschrijven. Zoo kon men hem altijd in zijn kamer
vinden, een vermoeide vogel, met zijn tuin voor zich, tusschen
zijn boeken en zijn radio. „En de radio staat soms ook een half
jaar stil, omdat mijn zenuwen zoo gevoelig zijn, dat alle prikkeling
van meer dan gewoon harde geluiden zich bij mij in pijnen omzet.
Dat is wel naar, maar mijn kruis, dat ik dragen moet."
Heldhaftig heeft hij met dat kruis geworsteld. Omdat hij er niet
over zweeg, integendeel er telkens over begon, hebben velen
gemeend, dat hij te licht klaagde. lk meen, dat het juist anders
was : hij moest er telkens weer een verhouding toe zoeken, hij
moest er mee bezig zijn. Eerder kunnen we ons verbazen, dat
hij zoo strijden bleef. „Mijn gezondheid ? Och, dat is zoowat
„tusschen hangen en wurgen". Het loopen maakt mij te moe en
te benauwd door die verkeerde bloedsomloop. Maar — ik loop
er dan toch, en als ik bij huis wat omdrentel gaat het wel. Laat
mij dan niet klagen, het kon veel erger, en er zijn een heeleboel
goede dingen, waarvoor ik niet dankbaar genoeg kan zijn."
Bewonderenswaardig was het daarom des te meer, hoe hij met
het kleine gezin, dat de oude boerderij bewoonde, meeleefde.
De zorgen van de boerderij, waar alleen een oude weduwe met
knecht en meisje het werk regelde, droeg hij mee. Januari was
een zware maand voor hem : dan moest hij elk jaar de boekhouding over 't vorige jaar in orde maken, die altijd weer — met
verlies sloot. Voor de slecht-ziende hospita las hij trouw elken
avond opnieuw de krant voor, — het Gemengde Nieuws uit de
Zutfensche en Eerbeeksche Courant, hij met zijn zieke lichaam...
Zij kan hem dan ook geen grooter lof brengen, dan door te zeggen :
„hij was toch zoo gewoon, hij was een heel erg laagstaand mensch."(!)
Met verwondering moest men inderdaad telkens weer zien, hoe
hij met een groote deemoed de vele ongeriefelijkheden van het
huis en — laat ons zeggen — „eigenaardigheden" van de bewoonster verdroeg, jaar in jaar uit ; hoe in „het gewone leven"
zijn deemoed zeer werkelijk tastbaar was.
Maar misschien is bij dezen aangevochtene nog wonderlijker geweest — zijn h u m o r. Want. men zou zich wel zeer vergissen,
als men hem zag als een zielig patient. Mij dunkt, dat was een
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wezenlijk element in zijn leven en zijn levensstrijd, dat hij zoo
lachen kon de bevrijdende lach om menschen en dingen, en met
een onuitputtelijke geestigheid zich kon laten &dans lk heb er
mij vaak over verbaasd, dat bij allerlei beschouwingen over zijn
werk nooit eenige aandacht geschonken werd aan zijn geestige
bundels Groningsche volksverhalen l ). Wie z66 eindelooze verhalen kan doen over de Groningsche menschen, wie zich z.65
diep heeft ingeleefd in de Gereformeerde Groningsche dorpsmenschen, moet er zeker ook wel een levend verband mee hebben.
In De Merode leefde Jan Bos voort. Ja, achter Jan Bos verborg
De Merode zich wat graag. En we hadden er altijd weer plezier
in, hem ten tooneele te laten verschijnen, bii voorkeur schriftelijk.
Zoo ontstond een heele quasi-correspondentie, naar en van
Jan Bos „rentnaier en olderling", waaruit ik toch niet laten kan,
lets weer te geven. Den eenen keer was hem een uitnoodiging
gezonden van de Buurtvereeniging, daar hij zulke mooie verskes
kon schrijven, om er ook een voor haar te maken, ter gelegenheid
van het Huwelijk der Prinses. En prompt zond Jan Bos zijn vers
en schreef terug : „Hai, hai, hai, 'k bin zuver veralteraierd, bainen
binnen mie drel van bliedschap. 'k Bin zuver verhemeld. Och
dat mie dat nog beuren mag, dat ik ien dizze zandige streken mie
aan woatern der eere mag loaven. Wat verblieden ie mie ja mit
zeueningen van joen linkerhand. „Dat doun ie doch" zee Paiterke.
'k Heb wel ais dacht, of zai ook 'n dainstbode was mit 'n woarzeggende geest, want ik har mie nog mit gain woord oetloaten,
en zai wis al wat ik wol ...... len kranten ston, dat ie dei sprookjeslaid 2 ) nait ainmal koopen kinnen. En aal loat ik mie nou ook ienschrieven as leerling le klas, dat geft mie nog nait zai zOOveul ;
ik bin krikt even boven 18, en den krieg ie schilderij ook nait meer.
Dat is 'n gemaine boudel. 't Gait van ôns belasten, en aal snotjonges loopen mit papieren en wie kinne 't noa kieken. Ze mossen
dei kerel, dei Old, aanspreken. En det Kolain doar ook niks tegen
dut. Kerel zit hail ndail ien lieberoale houk. Och joa, mog hai doar
nog ais wegkommen. Paiterke kin zoo allerlaist zeggen : Och,
Bos, veur ie mie mit zolt wasschen was ik moar zwart, moar ie
zeden „moar doch liefelijk" en zoo worde ik joen hoesholderske.
1) Jan Bo s, „Mooi yolk, Vertelsels van 't Hoogeland" (Uitg. Mij. Holland) ;
id. „'n Poar dorpsgenooten" (Uitg. Neerbosch). Een derde bundel ligt nog
in manuscript.
2) n.l. de Rijmprent van Boutens.
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Van kom-af bin 'k ja niks bie joe. Mien voader was moar 'n Amoarait
en mien moeke 'n Hettietiesche. Zai je, det mag 'k nog ais
heuren. Del is daip ienlaid. Moar om op mien suntpieter te kommen.
le mouten kemissie moar dank doun. 'k Hoop dat ze mie 'n golden
medallie geven. Nait om dit of dat, moar zukswat is altied moor.—
Of, een andere keer, na de ontvangst van Hasper's Psalmen, antwoordt Jan Bos : „Doomie, doomie, wat moaken ie 't ja weer
mooi. Hai, dat lest mie tou, dat ie joen centen veur zoo'n '61 kerel
verknooien. Of is Mevrou doar ook mit schuldig aan ? Man en
vrouw binnen ja ain, zegt Schrift. lk bin slim blied mit joen Doaviedische Laidern. 't Is z66 duster, dat ik hoast psalms ien nacht
kin aanheffen. Moar wat ducht joe zuls van dizze bouk ? Zal dat
'n beetje goan ? Zollen gemaintes dat oet voile borst zingen,
of binnen wie doar te stief tou ? Aal del neilichterij bevalt vast
nait. En ie kinnen mit dizze laidern ook ja nait zoo verhemeld
draaien als mit 61 brud. 'k Heb nog moar even ien bouk loerd,
moar 't is ducht mie nait slecht ......
P.S. Nieuwe psalms hebben bij nader kennismaken doch veel
grofs. Paiterke kan mijn hozen soms ook met dikke stoppen dicht
maken, als haarlui met taal doen om regel te volbrengen.
1k loof niet, dat kerk uit deze boek gaat zingen."
Diep geroerd was Jan Bos echter eerst, toen hem gezonden
werd een bundel Leerredenen van Smijtegelt I ! En aan zijn hartgrondige dank gaf hij terstond uiting in de volgende :
DANK-SUGT OF LOFF-TROMPET
O domie gij hept mij gevonden
En een nieuwsgierig boek gezonden.
Hoe gaat mijn geestestong te gast
Als zij naar deze spijze tact.
't Is tweebak, dik bestrooid met suiker,
Die Smijt met geld mij doet gebruiken.
Mijn ingewand rispt vroolijk op
Wanneer dit zoet daalt in mijn krop.
O kostjen dat mij stinkend aas
Wordt toegemeten door dien baas,
Dien ijveraar, die stoelendonder,
Dat geesseltouw, dat kerckenwonder,
Dien roventrekker van oudzeer,
Dien oliedruppende meneer,
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Dien harde raatlend zielenwekker,
O dominie wat was het lekker
Dit dankt u, reeds van haren los
Maar niet van streken, 61 Jan Bos.
In De Merode Ieefde 66k een Jan Bos. lk geloof, dat het hem
goed deed, als die weer eens in hem opleefde.
Over zijn eigenlijke werk sprak hij niet zoo gauw, — en sprak
hij ten slotte toch zoo heel graag. Ook in dat opzicht kan gezegd
worden : het was niet zoo makkelijk hem te vinden, al was het
hem een vreugde als men hem vond. Zooals zijn gelaat de grootste
tegenstellingen onverwacht kon uitdrukken — er zijn portretten,
waarop men hem niet zou herkennen —, zoo konden de gesprekken ook al le mogelijke onverwachte verrassingen brengen.
Er kon zijn de piinlijke strakheid van den vermoeide, en dan
onverwacht een blijde bewogenheid. Zwijgzaam, en toch van
een uiterste gevoeligheid ; gesloten, maar een aangevochtene ;
eenzaam, maar met een diepe hunkering naar vriendschap en
vertrouwen. Een ondoorgrondelijk mensch, in wien men zich
altijd weer vergist, en toch van een oprechtheid en eenvoud, die
alles goed maakt.
Daarom, al sprak hij niet gauw, hij sprak wel graag over zijn werk.
Niet dat hij eenige behoefte had aan theorieen, stokpaardjes of
betoogen. Hij had een hartgrondige afkeer van theoretiseeren ;
daar lagen geen vragen voor hem, daar keerde hij zich wrevelig
van af, dat lag hem niet. Maar vertellen kon hij en deed hij graag,
z66, dat men tijd en plaats vergat. Over de meneer, die zijn verzen
zoo geweldig bewonderde, en vooral dat mooie vers „De muggen
hebt gij stil gemaakt" ! Over de dame, die hem verrukt geschreven
had : „O, wat lijkt me dat toch fijn, zoo dicht bij de gratie Gods
te zijn." Maar wat was hij gevoelig voor werkelijke dankbaarheid :
daar hunkerde hij eigenlijk naar. Toen hij in een stichtelijk werkje
las, hoe iemand getroost was door zijn verzen, schreef hij :
„Wat het boekje van Ds. ter Haar Romeny betreft : ik ben niet
ijdel op mijn poezie, maar ik vind het toch prettig (of dit is eigenlijk
't rechte woord niet) en ben dankbaar, werkelijk dankbaar, dat
ik zoo voor anderen lets kan doen". — Even een herinnering :
De Vrije Fries schreef over „De Lichtstreep", dat het z w o e I
was, onwaardig, „altijd dat geklaag over dat Iichaam". lk zou
in mijn onnoozelheid zeggen : daar gaat het toch om, dat is onze
smart toch, dat wij de lichamelijke tegenwoordigheid van een
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di erbare missen I — Op de „Geestelijke Liederen" zijn er al
een macht recensies, allemaal goed, maar — neem u mij niet
kwalijk, dat ik het plat zeg, — „om te spugen van banaliteit."
Die kritiek op „De Lichtstreep" zal hem juist daarom zoo geergerd hebben, omdat hij dit eigenlijk — naar hij me eens toevertrouwde — zelf zijn beste bundel vond.
Over bepaalde bundels schreef hij wel eens een en ander, dat
misschien aardig is om te weten. Over 't bundeltje „Eenvoudige
Gedichten" geneerde hij zich bijna een beetje, en hij schreef ter
opheldering ; „De eenvoudige verzen" : drie Danielverzen zijn
plm. '26—'28, precies durf ik het niet zeggen, ik zou het na moeten
kijken. 1k schreef ze oorspronkelijk voor Arie Post. „De Zondares"
is van '26, Klaagavond ook ongeveer uit dien tijd ; De Zieke uit
plm. '28, en Christophorus en Viteilus uit '35, dit voorjaar. Die
zijn eigenlijk op bestelling ; d.w.z. ik was geheel vrij, maar mij
werden door mijn broer (uitgever te Baarn) een paar heel simpele
dingen gevraagd. Eigenlijk had hij er twaalf zoo willen hebben.
Maar ik kon niet meer ; ik maakte mij door en door ziek, en
toen heb ik voorgesteld om die oude dingen er bij te doen. Arie
Post droeg ze driehonderd maal voor voile zalen voor, er is ook
vaak om gevraagd, dus de jonchelingen zullen ze wel slikken."
Of over den bundel „Kaleidoscoop" : „Ik heb voorloopig als titel
in mijn hoofd : De Glijbaan, en wil, als ik dien naam werkelijk
neem, er een moraliseerend motto op laten volgen. En dan kunnen
Calvijn en S. Teresa, De Gezondbidder en Elis. Barrett Browning
etc. etc. met een gerust hart samen een baantje maken." En over
zijn vers, bij het Huwelijk der Prinses : „Er zou een boekje uitkomen, waarin de kerkdienst (liturgie) werd opgenomen, en mijn
vers zou het slot zijn. Maar vanwege niet tot overeenstemming
kunnen raken met het Kon. Kabinet gaat de uitgave niet door.
Nu komt het vers in „De Jonge Vrouw".
Zoo vertelde hij maar door, over zichzelf en anderen, over vroeger
en nu. Als hij wat dieper op zijn werk inging, moest men vanzelf
altijd weer merken, hoeveel pijn en benauwdheid zijn werk hem
bezorgde. „Met de rheumatiek is 't niet veel bijzonders, d.w.z.
bijzonder slecht. lk was door die spier- (of ader-)krampen eigenlijk
niet tot jets in staat. En ik m o e t (helaas) nog nieuwe verzen
dichten voor een bundeltje bij „Holland", en „Verzen in de Volkstoon"'voor een Libel. Het is dus zooiets van Psalm tot Straatlied.
Als ik nu maar een beetje gezond word dezen zomer, zal het wel
306

gaan. En anders laat ik het maar schieten. lk heb mijn gezondheid
liever dan die paar mogelijke verzen, nu ik al vrij wat schreef."
Wonderlijke samenhang van pijn en nieuwe geboorte ! Hij zou
stellig niet zoo geleden hebben, als hij niet zooveel geschreven
had, en omgekeerd. Na elke „schrijfbui" zooals hij 't sober noemde
kwam een nieuwe vermoeidheid, een inzinking, die hem, uitgeput, vaak deed zeggen : „ja ja, de visch wordt dtItIr betaald."
„Ik heb weer zoo'n verschrikkelijk helder hoofd, dat ik bijna
niet slaap en — ik kan naar niets kijken of aan niets denken of
ik heb versregels in mijn hoofd. Dat is toch zoo ontzettend. Het
is een ware straf soms. lk heb heel wat afgepend, allemaal „gestalten", als tuinbeelden. Het opschrijven ging zoo gemakkelijk
dat het eigenlijk „onwijs" was ; en 't allermalst is, dat er allerlei
verschillende dingen achter elkaar komen, die heelemaal niet
bij elkaar passen. B.v. Rococo, twee verzen over Egypte ; de
pilaar-heilige ; „Huisbezoek" (de dominee bij een boer) ; Romantiek.
Is dat nu niet van de hak op de tak ? — Maar dat alles maakte mij
onuitsprekelijk moe. ik ga het nu met geweld bedwingen, zoolang
het kan, want de bloedsomloop komt totaal in de war, en dat
geeft weer vreeselijke aderkrampen. 0 maar u kan gerust komen !
lk zal er heel blij mee zijn. Het houdt me meteen van de verzoeking
om te schrijven, af."
Zoo werd hij steeds meer een vermoeide. „Wilt U wel gelooven
dat ik tegen een nieuwe schrijfbui „schrik". Maar misschien duurt
het nog even," schreef hij eind November '38. Een nieuwe schrijfbui is hem bespaard. Als men voorzichtig informeerde, was het
steeds : „Ik heb al zooveel geschreven, misschien wel te veel.
En ik ben zoo moe."
Velen hadden nog gehoopt op nogmaals een vernieuwing zijner
poezie. Persoonlijk hoopte ik nog zeer op een voortzetting van
zijn „Psalmen" en hij kende dien wensch. „Ja, de Psalmen ! Uw
Sluyter en Kamphuyzen liggen nog altijd bij me, en zien mij verwijtend aan ! Wat is de mensch, verzucht ik wel eens. En toch —
het laat zich niet dwingen. lk troost me met de gedachte, dat
de vorige dertig ook hun j a r e n gehad hebben. Laatst wou ik
beginnen. lk had alles weer bij elkaar gezocht, maar ik kon er
niet toe komen. Het staat me nu werkelijk tegen (ze moesten
mij eens hooren ! wat zou ik er van langs krijgen !) Maar U zal
't wel begrijpen. En als het met tegenzin gaat, wordt 't niet goed.
We moeten 't maar laten betijen."
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Den laatsten winter werden de krampen en benauwdheden talrijker. De laatste maanden werd hij of en toe bewusteloos gevonden. Zondag 21 Mei kwam een nieuwe aanval, zoodat hij te
bed moest blijven. Den dag daarop, onverwachts nog, verloor
hij het bewustzijn in den namiddag, en ontsliep in den laten avond.
„Hunkering en heimwee", — de titel van zijn laatste bloemlezing, —
in dien titel heeft hij zichzelf onverbeterlijk geteekend. Hunkering
naar deze aarde en naar menschen, en voortdurend heimwee
naar de nieuwe aarde en de gemeenschap Gods, zij waren te
lezen op zijn vermoeid gelaat, maar beter nog in zijn blijvend
werk. Het einde van zijn dichterschap beteekent tevens het
einde van dat heimwee.
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ALFRED LOB

WILLEM DE MERODE
(EEN IMPRESSIE)

Indien men mij vroeg een impressie te geven van Willem de
Merode, dan zou ik gaarne deze poging wagen, al was het alleen
maar, om de nagedachtenis van deze merkwaardige persoonlijkheid,
die een wezenlijk dichter was, ook door mij te doen huldigen.
Toen ik hem eenige jaren geleden leerde kennen, had ik nog niets
van hem gelezen. lk zag een man, plechtig gekleed als een burger,
onwennig aan het verschijnen onder menschen en door den harden
greep van lichamelijk lijden geteekend. Een breed sterk gebouwd
lichaam droeg een kop, die je niet anders dan boersch kon noemen
met als meest opvallend kenmerk : een neus van een eigenzinnig
sterken vorm. De oogen waren gesluierd en hadden een zachte,
vriendelijke uitdrukking. Je kreeg den indruk een van de wereld
afgekeerd, eenzaam mensch voor je te zien, die toch voor de
minste belangstelling, voor een goed woord buitengewoon gevoelig en dankbaar was.
lk zou hem schilderen. Het was zijn wensch, maar ik zag nog niet,
hoe ik door zijn uiterlijk heen zijn innerlijk wezen kon weergeven. lk las gedichten van hem. Meer en meer werd ik getroffen
door de schoonheid en tegelijk door het tragische van deze Iyriek.
Aan wat voor teere, oneindig sublieme gedachten en gevoelens
wist hij uitdrukking en gestalte te geven, en ook : welk een innerlijke kracht moest deze zichtbaar door Iijden gekwelde man bezitten. lk was er sterk van onder den indruk, maar tegelijk in
verlegenheid : hoe moest ik zijn uiterlijk verwerken, om het met
die indrukken in overeenstemming te brengen ?
Het blijft voor mij altijd een probleem, belangrijke en vooral
scheppende menschen zoo te schilderen, dat de mogelijkheid voor
het ontstaan van een kunstwerk gegeven is —ën tegelijk den eisch,
hun kwaliteiten overtuigend te maken, niet te veronachtzamen —
een eisch, waarop de bewonderaars aanspraak maken en waaraan
je tenslotte als schilder ook behoefte hebt. Deze menschen hebben
dikwijis niet dat, wat je over 't algemeen een „Kunstenaarskop"
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of een schilderachtige „dichterskop" noemt, terwijl de „interessante" koppen helaas niet altijd van een rijk en belangrijk innerlijk
uitdrukking zijn. De natuur permitteert zich hier soms wonderlijke
grillen. Je zou zulke menschen als schilder misschien voor je werk
niet bepaald zoeken, ofschoon ik graag wit toegeven, dat enkele
malen het weergeven van een belangrijke persoonlijkheid een
kunstwerk heeft doen ontstaan. Maar ook bij deze zou je haast
kunnen zeggen : het zijn kunstwerken geworden niet door, maar
ondanks de belangrijkheid van de uitgebeelde menschen.
Maar zijn wensch wilde ik naar beste kunnen vervullen, al was
het al teen maar uit dankbaarheid voor al datgene, wat ik aan
schoons in zijn werk genoten heb. En het was, alsof hij tijdens het
poseeren zijn gekweld innerlijk overwon. lk voelde plotseling
zijn sterken wit, de enorme kracht en etasticiteit, die vroeger eens
zijn deel geweest moeten zijn en die het oogenschijntijk nog
waren, zoodra de macht van het scheppen zich meester van hem
maakte. Hierdoor werd ik op een eigenaardige wijze meegesleept,
zoodat ik het portret als in een roes voltooide. Hoever het vermag
een indruk te geven van het wezen en van de tragiek van zijn
persoonlijkheid, het zou me zelf interesseeren dit te weten. Het
zou alleen als een poging beschouwd kunnen worden de sfeer
van een man te benaderen, dien ik helaas pas tegen het eind van
zijn leven heb mogen leeren kennen.
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JOH. RAAN.

HUNKERING EN HEIMWEE
Over Willem de Merode te schrijven zo kort na zijn aardsen dood
is een hachelijke onderneming. Zijn persoonlijkheid gaat, meer
dan anders het geval pleegt te zijn, geheel schuil achter zijn werk.
„Is dat de Merode ?" vroeg menigeen zich af, die zijn conterfeitsel
in krant of tijdschrift zag afgebeeld. En de weinigen, die hem persoonlijk kenden, zullen bij de eerste ontmoeting dezelfde vraag
bij zich hebben voelen opkomen. Zijn uiterlijke verschijning beantwoordde nu eenmaal niet aan de voorstelling, die we ons van
hem gevormd hadden na het lezen van zijn verzen. Een korte,
gezette, rustieke figuur met ietwat schuwe, zachtbruine ogen,
waaruit immer een zekere angst sprak. Kleine, tegen het hoofd
gedrukte oren, een wonderlijk gevormd hoofd met kalen schedel.
Niets geen dichter !
Om hem heeft altijd een waas van geheimzinnigheid gehangen.
Hij timmerde nu eenmaal niet aan den weg. Slechts eenmaal heeft
hij voor de radio gesproken : ongeveer tien jaar geleden las hij
een aantal verzen van zichzelf voor de N.C.R.V. Later meermalen
door andere Omroepverenigingen daartoe aangezocht, weigerde
hij beslist. Zo was hij b.v. niet te bewegen te spreken op een tentoonstelling van zijn werk, een paar jaar geleden te Utrecht gehouden. Trouwens — en dit is typisch De Merode — die hele tentoonstelling kon hem maar matig bekoren en hij weigerde zo goed
als elke medewerking ! Evenmin was hij er voor te vinden ergens
als spreker op te treden. Slechts eenmaal heeft een conferentie
van Christelijk-letterkundige Kringen hem als spreker in haar
midden gehad. Hij las toen de nog niet uitgegeven cyclus „De
Verloren Zoon". Op vergaderingen kwam hij nooit. Het interesseerde hem niet en — vooral de laatste vijf jaren — hij kon ook
niet. De toestand van zijn lichaam Het het hem eenvoudig niet
toe. Hoewel hij er steeds blozend en opgewekt uitzag, was hij
lichamelijk nooit zonder pijn. Bijna zijn gehele )even leed hij aan
slapeloosheid, was altijd min of meer koortsig en had steeds een
verhoogde bloeddruk. Hij kon eenvoudig niet aan het gewone
levee meedoen en het is een deel van zijn verdriet geweest, dat
men dat niet zonder meer van hem aannam.
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Hij verkeerde heel zelden in gezelschap, maar indien, wat kOn
hij dan gezellig zijn : een en al leven en vitaliteit. Vol humor, vol
grappen en anecdoten : litteraire, historische, bijbelse en kleine
mopjes over dagelijkse dingen. „Wees slim en gebruik glim",
merkte hij soms plotseling midden in een gesprek op, als de
ander even onderbrak. Onder den naam Jan Bos schreef hij
twee bundels humoristische schetsen : „Mooi Volk, vertelsels
van 't Hoogeland" en „'n Poar Dorpsgenooten", in het Gronings
dialect.
Het wonen van De Merode in het landelijke Eerbeek wordt wel
als een idylle voorgesteld. Een dichter, nietwaar, uitmiddelpuntig,
vliedt de samenleving. letwat geheimzinnig maakte het de meer
dan honderdjarige boerderij, omhuifd van oud geboomte. Hij
heeft zijn hele leven op het platteland gewoond. Hij was den boeren
gemeenzaam. De boer en het land vormen in zijn gedichten een
uitgebreid genre en als dichter van het leven „tussen ploeg en
sikkel" zal hij zijns gelijke in de Nederlandse dichtkunst moeilijk
vinden. Maar dit wil nog niet zeggen, dat het leven hem een idylle
was. Het was zijn tragiek. Zoals zijn ganse leven een tragiek was.
„Hoe zou ik dit leven dragen ?
„Ik verwenschte, dat ik leefde",
roept hij uit. Want ook in hem was
„Het geheime bronstig steunen
„Van een lust, die brandend Hide
„En een zuiver innig deunen
„Van een liefde, die verstilde ...... "
** *
Wat heeft hij gewerkt ! Maar de uitgave van eiken nieuwen bundel
moest betaald worden met een lange periode van overspanning,
waarvan hij nooit geheel herstelde. En wat hij deed, deed hij
intens en zonder zich rust to gunnen. Wat hij begon, moest af.
En spoedig. En goed ! Wat hij doorlas en doorsnuffelde alvorens
hij den bundel „G e e s t e I ij k e L i e d e re n" samenstelde,
grenst aan het ongelofelijke. Voor de uitgave van zijn laatste
anthologische werk : „H u n k e r i n g en Heim we e, een
bloemlezing uit de poezie van Protestantsch-Christelijke en
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Katholieke dichters", las hij alle verzen van Protestantse en Katholieke dichters, die na 1880 geschreven zijn, nog eens door, schreef
er een paar honderd met eigen hand over ; schiftte en schiftte nog
eens, en in een paar maanden was de bundel gereed voor den
uitgever. Het moest af, want de dood stond voor de deur. „Kwam
het nu maar van de pers", schreef hij dit voorjaar, „anders zie ik
het misschien niet meer".
Wat een kennis was in dit hoofd gevaren ! Zonder zich te blameren had de Vrije Universiteit hem een eere-doctoraat in de
letteren kunnen aanbieden. Zie zijn bibliotheek : kast na kast,
twee rijen dik stonden de werken, meest van wetenschappelijken
aard. Niet tot versiering. Alles had hij in zich opgenomen, was
zijn geestelijk eigendom. Op litterair gebied, ook wat de buitenlandse literatuur betreft, wist hij practisch alles ; maar ook zijn
cultuur-historische kennis was geweldig. Dan : theologie, landen volkenkunde, folklore, en — Kunstgeschiedenis ! Hij was
volledig op de hoogte van den inhoud der musea in Europa. En daar
veel reizen niet voor hem was weggelegd, moest hij zich met
reproducties tevreden steilen. Maar de weinige reizen, die hij
gedaan heeft, deed hij weer op zijn manier. Hij reisde zoals hij
werkte : koortsachtig en intens, achtervolgd door de gedachte :
nu of nooit ! Een reis naar Italie in den zomer : Venetie, Florence,
Assisi, Rome ; in drie weken. Van te voren had hij zich georienteerd ;
hij wist wat er te zien was en wat h ij er van zien wilde. Kerken,
kloosters en musea waren zijn prooi, de rest liet hem onverschillig.
De ,,sfeer" van Venetie had hij ondergaan voor hij de stad met
eigen ogen zag en het zwoele sonnet : „V e n e z i a" uit den
bundel „H et K o s t b a a r B I o e d", op muziek gezet en vertaald in Frans, Duits en ltaliaans, schreef hij voor zijn ltaliaanse reis :
„'t Was avond toen wij in een gondel gleden
„Diep weggezonken in het zwart sameet.
„De lucht leek als een wazig zilverkleed
„En 't water lag vol vage kostbaarheden".
Zijn Duitse trip kon helaas niet meer omvatten dan Keulen,
Frankfort en Munchen. Vooral Munchen met de oude en nieuwe
Pinakotheek, de Glyptotheek, het historisch museum en de Liebfrauenkirche, alles op een dag ! Maar het werd hem te machtig :
op een der pleinen in de brandende zon dacht hij te sterven van
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uitputting. De Middeleeuwen vooral hadden de liefde van zijn
hart. De Vlaamse primitieven en dan : Brugge! Zijn oog was
nooit verzadigd van het zien. Hij was zich bewust : ik word niet
oud, nu kan het, nu moet het ook. Extra tentoonstellingen liet
hij zich, als het even kon, niet ontglippen : Vincent van Gogh
in Amsterdam, Hieronymus Bosch in Rotterdam, Floris Verster
in Leiden, Jan Mankes in Haarlem. Over Vincent van Gogh had
hij alles gelezen, wat er te lezen is. Hij bezat een enorme verzameling reproducties. Hij was een liefhebber van klassieke
muziek. De sonnettenserie : „D e z a c h t e Flui t" uit den
bundel „D e L i c h t s t r e e p", is ontstaan na het bijwonen van
de eerste uitvoering in Nederland van Mozart's „KrOnungsmesse"
in den Dom te Utrecht. En hoewel zijn lichaam het bijna niet toeliet,
hoorde hij eens twee avonden na elkaar de „Mattheus Passion"
van Bach in onverkorten vorm, onder leiding van wijlen Evert Cornelis, uitvoeringen die ruim drie en een half uur aaneen duurden !
Maar dit waren uitstapjes eens per jaar, gevolgd door een langen
winter van ziekte en eenzaamheid. October 1938 kwam hij voor
het laatst in aanraking met het culturele !even. Lopen ging al bijna
niet meer. Toch bezocht hij nog het Centraal museum te Utrecht
en een bezoek aan het museum Boymans met de „Emmausgangers"
van Vermeer en de Hollandse meesterstukken uit particulier
bezit, stond ook op zijn program. En nu geschiedde iets bizonders :
wel kwam hij in Rotterdam, maar naar de tentoonstelling ging
hij niet ! ! Dit was in strijd met zijn natuurlijken aard. Zo dicht
bij het schone en er niet van profiteren, d at was De M érode niet meer!
Weer ging hij den langen winter in het stille Eerbeek tegemoet
en er doorheen, gekweld door pijnen en eenzaamheid, maar nu
voor het laatst. Gewerkt heeft hij Bien laatsten winter weinig,
geloof ik. Hij zond nog enige verzen naar een paar tijdschriften
en wachtte op de verschijning van zijn laatste verzamelwerk :
„Hunkering en Heimwee". De titel is zijn leven.
„Kwam het nu maar, anders ...... "
Nu vergiste hij zich niet.
Hij heeft zich al de jaren van zijn dichterschap op zijn Iichamelijken
dood voorbereid. Over vele verzen in al zijn bundels ligt de
schaduw van zijn dood. „De Blinde Vogel" uit de „Donkere Bloei"
(1926) sluit reeds met deze opvallende regels :
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„Wanneer zult Gij mij vinden,
„Groet U mijn schoonsten slag ?
„Gun mij, mismaakten blinde,
„Dat lied, dien dag !”
„D e Stille T u i n" was naar zijn eigen gevoelens zijn laatste
bundel (1933) :
„En als de smalle boot,
„Waarin ik word gedrongen,
„Van levens wal afstoot,
„Hoe hoog de golven sprongen,
„Van U komt hell en heul,
„Mijn lamp blijft helder branden,
„Uw olie drupt een geul
„Van rust tot aan Uw stranden.

„Het westen is al nacht,
„Maar 't oosten vlamt van vuren.
„Ik weet, ik word verwacht,
„En blijf bij U, zoolang Uw dag zal Buren".
Toen het manuscript bij den uitgever was, was De Mèrode doodziek van uitputting. Zijn geneesheer zei hem ronduit : „U is totaal
versleten. Wat heeft U toch gedaan ? Leef toch wat rustiger".
Bij zijn 25-jarig dichterschap in 1936 verscheen zijn bundel :
„Kringloop" ; de verzen zijn meest van 1935. Hij eindigt met :
„God bong de rechte lijn ; 't begin
„Raakt aan het eind, de cirkel sluit.
„De hemel heeft zijn zaalge buit
„En — hartsverlies blijkt hartsgewin".
Toch is 1936 nog een zeer productiefjaar voor hem. „Kaleidoscoop"
bevat een 50-tal gedichten, waarvan de critiek schreef : „De Merode vernieuwt zich steeds. Zijn techniek is hier van een uiterste
verfijning". Misschien is deze bundel technisch zijn beste werk.
Maar met den dood is de dichter al vertrouwd en het slot van het
uit oogpunt van taal en beeld zo prachtige vers „De Visscher",
is een trotse kreet naar den Eeuwige
315

„ ...... tot straks de dood zijn kaken slaat
„In mij, en voor God vallen laat.
„O Visscher, die mijn wezen kent,
„En drift, en eeuwig element,
„ yang me aan Uw lijn, lier op de klos
„En laat me in 't levend water los I
Dan, nag is het einde niet, nog eenmaal schrijft hij verzen, doorgloeid vol zinderende erotiek, maar gezuiverd en doorlouterd
van hunkering en heimwee naar God. De in strophische verzen
vertaalde — meer dan vertaald, doorleefd en doorleden sonnetten
van Elizabeth Barrett aan Robert Browning, onder den titel „D e
Levensgif t”, (Elckerlijc-boekje No. 3), is De Merode's belijdenis en testament.
„Ik heb 't gewaagd : aanvaard mijn schrift.
„Neem, lees en wees als ik gelukkig
„En handel liefd'rijk met mijn nukkig
„Hart en mijn ongebroken drift".
Weer heeft hij zich gehaast : hij schreef het boekje van 14 October
tot 2 November.
Ook in de „Levensgift", maar nu duidelijk, een aankondigen
van zijn dood :
„Beangstigend jaagt de tijd voorbij.
„Reeds oversteeg ik levens top.
„Hoe moeizaam was de klim bergop,
„Hoe ren ik neer naar doods vallei".
„Uw liefste engel heeft mij lief.
„Als hij zijn armen om mij windt,
„En als een storm mij breekt, verzwindt
„Hemel en aarde......

* *
*

In de „O v e r g a v e", zijn tweeden bundel (1919), spiegelt zich
zijn dichterziel het zuiverst af. Technisch maakt hij dan nog een
hele ontwikkeling door, maar in kiem legt hij zijn zieleleven
geheel open in het conflict, het grote conflict, tussen erotiek en
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mystiek, de aardse liefde en het Kindschap Gods. Hij had een sterk
erotische natuur :
„ ...... ons hart zou al zijn liefde willen,
„In eene stonde aan een hart verspillen".
Maar geen ogenblik Iaat hij ons er over in twijfel naar welke zijde
de schaal is doorgeslagen, al heeft hij de keuze niet gemakkelijk
gedaan :
„Hier, neem mijn handen, klink de boeien
„Zorgvuldig met de bouten vast.
„Mijn rug, ontwricht door veel vermoeien
„Draagt duldig Uwen slavenlast".
„Maar wee, hoe nuttig ik de bete
„Van wroegings bitter tranenbrood ?
„Moet ik dat al mijn dagen eten ?
„En is mijn deel der spijs zoo groot ?"
Hij was Gods smartekind — en hij wist het. Al Gods baren zijn
over hem heengegaan. Ploegers hebben zijn rug doorploegd.
God heeft hem diep in de ogen gezien en hem heel concreet de
vraag gesteld :Watwi Itge? En zijn antwoord was zeer positief :
„Ik bied de hijgingen van al mijn lusten
„En mijn berouw ...... "
De strijd was toen beslist. Maar zijn hart bloedt nog keer op keer.
Hij brandt ! Hij brandde geheel en zuiver op.
En schoon !
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J. ROMIJN

DE MERODE OVER ZICHZELF
Ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op 2 September
1937 publiceerde ik indertijd een interview met De Merode in
het „Utrechtsch Nieuwsblad", waarin uiteraard geen diepgaande
problemen werden aangeroerd, doch waarvan herdruk in dit
herdenkingsnummer, als een bescheiden bijdrage tot kenschetsing
van zijn persoonlijkheid, wellicht niet overbodig behoeft to heeten.
De eenigszins gewijzigde tekst van dit interview volgt hieronder.
Het locaaltreintje zette mij, na een nogal ingewikkelde reis, als
eenigen uitstappenden reiziger of op het uitgestorven stationnetje.
Een rustig dorp, zonder eenig doorgaand verkeer en zonder opvallend natuurschoon, temidden van bouwland en boomengroepen.
Een grindweg slingerend door de velden, daarna een zijweg met
eenige boerenhoeven. Naar een dier hoeven voert een oprijlaan
van hooge, grillig vergroeide eiken. Het huis is dicht beschaduwd
en het duurt even, eer ik onder de boomen met haar bijna tot
den grond reikende takken menschen ontdek. Dan wordt mij de
„officieele" ingang naar de Merode's vertrekken geopend. In den
hoek van een ruim, ongebruikt vertrek is de deur van zijn kamer
en daarin vind ik hem. Zijn „kleine kluis" is half boersch, half als
studeervertrek ingericht. Er heerscht een gemoedelijke huiselijkheid en tegelijkertijd is er de sfeer van de „geestetijke werkplaats". Wanneer ik de Merode's uiterlijke verschijning beschrijven
moet, kan ik niet beter doen dan haar met deze kamer in volledige
overeenstemming noemen. De inrichting van de kamer is een
ordelijke chaos. Aan de wit-gekalkte wanden moderne etsen en
reproducties naar primitieven. Kandelaars, copieên naar Egyptische
en andere plastiekjes, foto's — en dan : boeken, overal boeken.
Ook in het aangrenzend slaapvertrek boekenkasten tegen drie
van de vier wanden. Er is een kastje met uitsluitend bibliophieluitgaven. Overigens blijkt in de Merode's boekenkasten zijn alzijdige belangstelling : de Nederlandsche poèzie nagenoeg compleet,
veel Duitsche litteratuur, historische lectuur, werken over costuumkunst, Verkade-albums, reisverhalen ......
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Er is een venster in het vertrek. Wat wingerdbladeren bewegen
voor een vrij verwilderd tuintje. Kippen scharrelen er, en of en
toe hoor ik hoe „de hofhond bast". Op alles wat dit „geestelijk
centrum" omringt heeft De Merode zijn poetisch commentaar
geleverd. Vait daarover te praten ? Het is goed, hier te zwijgen.
— Maar daarvoor kwam ik niet. En ik vraag.
Een zeer traditioneele vraag, zoo traditioneel, dat ik me even
schaam wanneer ik hem stet : „Hoe bent U tot dichten gekomen ?"
Maar achteraf blijkt deze informatie toch een aardige bijzonderheid
in De Merode l s herinnering te hebben losgemaakt.
„Hoe ik tot schrijven kwam ? Nu, dat heeft een wel zeer prozaTsche
aanleiding gehad. Mijn jongste broer en zijn vriend plachten op
hun manier verzen te maken, die ik met veel belangstelling las —
ik zal toen ongeveer twintig geweest zijn. Op den duur weigerden
mijn broer en zijn kunstbroeder echter, mij hun verzen te laten
lezen, wanneer ik zelf niet iets maakte. lk werd op die manier
dus geprest om zelf „aan het dichten te slaan". En ik bleef dichten.
Trouwens, in mijn vroegste jeugd bestond er bij ons thuis óók
al Iiefhebberij voor de dichtkunst. Ziehier wat ik als tienjarige
presteerde, een „ode op Zwitserland" :
0, 't is heerlijk daar te wonen,
In het Berner Oberland,
Waar de Zwitser is geboren,
Waar St. Bernard is geplant.
Als twintigjarige jongeling zond ik voor het eerst werk naar een
tijdschrift, naar „Groot Nederland", dat toen onder redactie van
Van Nouhuys stond. Deze zond mijn verzen terug met het vriendelijk verzoek „of ik later nog maar eens iets in wilde zenden".
Van Nouhuys heeft echter nooit iets van me genomen en eerst
na zijn dood, toen Coenen redacteur werd, keerden de kansen.
lk had inmiddels reeds gedebuteerd in „Ons Tijdschrift" van
Van As en op aanraden van Josef Cohen en Herman Poort gaf ik
in 1916 bij Noordhoff mijn eersten bundel, „Gestalten en Stemmingen" uit. Het was toen een heel wat moeilijker tijd voor
beginnende dichters dan tegenwoordig. De tijdschrift-redacties,
wanneer ze al genegen waren „ter aanmoediging" jets te plaatsen,
lieten je soms jaren wachten. Er was zOOveel belangrijks dat
voorging. — En terwiji thans het onbeduidendste grif een uit319

gever vindt, kostte het toen de grootste moeite (en geld !) lets
gedrukt te krijgen.
„Gestalten en Stemmingen" kreeg een mooie kritiek van Jan Walch
in het Vaderland. Maar ik kreeg er ook wel van fangs — op de
critiek kom ik aanstonds nog wel terug. Ik had ondertusschen
wat naam gemaakt, werkte vanaf de oprichting in 1912 mee aan
„Stemmen des Tijds", aan de wonderlijk chaotische „Tijdspiegel",
waarin Gossaert ook later wel schreef, in „Nederland", welks
toenmalige redacteur, Van Lochem, de inzendingen doorgaans te
omvangrijk vond en er derhalve naar believen in schrapte. Verder
dan „Onze Eeuw", later in „Het Getij", „De Stem" en nadat
„Ons Tijdschrift" verdwenen was in „Opgang" en „Opwaartsche
Wegen", dat na een wel zeer slappe periode in de Protestantsche
letteren wat even in de brouwerij bracht.
Buiten dezen kring heb ik, wat de waardeering voor mijn werk
betreft, veel te danken aan Dirk Coster, die vooral mijn „Calvinistische" verzen zeer bewonderde, maar dan ook alles in een
bepaald Calvinistisch vakje wilde dringen.
Kort nadat ik in „De Stem" was begonnen te publiceeren, kwam
mijn derde bundel, „Het Kostbaar Bloed" uit. In dien tijd kwam
ik ook in contact met de jongere dichters, die zich later om „Het
Getij" groepeerden. 1k correspondeerde o.m. met Marsman, die
mij de „verklaring" bij Hendrik de Vries' bundel „De Viam"
stuurde. Dit is steeds mijn bezwaar tegen het werk van deze toenmalige jongeren geweest, dat er een „verklaring" bij noodig was.
Poezie dient voor zichzelf te spreken.
Intusschen was er een tijdschrift noodig, dat aan de jongeren gelegenheid gaf zich vrij te uiten. Ernst Groenevelt heeft toen „Het
Getir opgericht, waarin een maandblad voor Letterkunde „De
Stroom" werd opgenomen. Hij vroeg Herman Poort, Ds. Westerburg en mij met enkele „Stroomers" in de redactie. De verzen
stroomden toe — en wat voor verzen soms ! Maar het tijdschrift
hield het niet uit. En een jaar na de oprichting ging het naar een
anderen uitgever en een andere redactie over. Onder redactie
van Ernst Groenevelt, Constant van Wessem en Herman van den
Bergh werd het een echt jongerentijdschrift, waarvan de tweede
en volgende jaargangen, zooals je weet, van zeer groot belang
zijn geweest.
Er is toen een tijd geweest, dat de kritiek weinig van mijn werk
hebben moest. In de laatste jaren is dat weer veranderd. Toch
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lees je nog wonderlijke dingen. In een groot dagblad werd on fangs
de invloed van jongeren als Vestdijk op mijn latere verzen aangetoond — terwiji deze verzen geheel in den trant van sommige
in mijn bundel „Het Heilige Licht" (van 1923) geschreven zijn.
Zoodat ik omgekeerd zou kunnen beweren, dat Vestdijk door mij
beInvloed is......
Maar grappiger ervaringen heb ik met de „kleine pers" beleefd.
Zoo antwoordde de redacteur van een klein plaatselijk blad mij,
toen ik hem attent maakte op de volkomen ondeskundige wijze,
waarop „zijn medewerker" over mijn werk had geschreven, zeer
verontwaardigd, dat hijzelf de auteur van het stuk was, dat hij
sinds jaren alle redactioneele werkzaamheden verzorgde, dat hij
bovendien (!) algemeen geacht, en eere-lid van „Liefde en Vrede"
was.
In een kerkbode werd mijn „Doodenboek" besproken met de
veelzeggende woorden, dat de recensent meende te weten „waar
het op sloeg" en dat hij er daarom maar niet veel van zeggen
zo u ......
Je zult het misschien merkwaardig vinden — maar ik began me,

dertien of veertien jaar oud, meer intens voor de litteratuur te
interesseeren door de lectuur van de oude Letterkundige Geschiedenis van Hofdijck, die ik van a tot z doorwerkte. Ook verdiepte ik mij ijverig in Bilderdijk, Da Costa, Ten Kate. Niet omdat
ik hen zoo bewonderde, maar ja, je had niet veel anders.
Toen ik 15 was kwam ik voor het eerst in aanraking met Kloos'
werk, ik vond verzen van hem in een recensie in „De Groene
Amsterdammer", verzen die een geweldigen indruk op me maakten.
lk begon nu meer op het werk van de modernen te letten, leerde
door middel van de Groningsche leeszaal Perk kennen — van wien
ik overigens nooit veel gehouden heb — Helene Swarth, Boutens,
dien ik nog steeds zeer bewonder, Verwey, dien ik, daar hij toen
m.i. een min of meer „drogen" tijd doormaakte, eerst veel later
ging waardeeren, Henriette Roland Hoist, wier werk me weer
minder „ligt". Yeel meer voel ik voor Leopold, Gossaert, Bloem,
Werumeus Buning, Jan Prins, Van Nijlen, van de jongeren voor
Marsman, Hendrik de Vries, Engelman, Gresshoff, van Hattum.
Sommigen van hen, van Vriesland b.v., zijn me te „filosofisch",
terwip Vestdijk's eerste bundel „Berijmd Palet" me nog steeds
zijn beste lijkt.
Wat de Protestanten betreft, geloof ik dat hun proza vooraisnog
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belangrijker is dan hun poézie. Hoewel we voorloopig aan Kerken crisis-romans voldoende hebben. Overigens ben ik in het proza
minder goed thuis.
Mijn liefhebberijen ? Het lezen van detectiveverhalen, munten en
postzegels verzamelen ......
Zoo verstrijkt de middag — met enkel het geluid van De Merode's
vertellende stem, waarin de gerekte vocalen en de weeke consonanten zijn „Gränningsche" afkomst verraden en de spaarzame
geruchten van buiten. Na den soberen maaltijd geleidt mijn gastheer me...... tot aan de staldeur. Niet de „koninklijke", maar de
gebruikelijker weg door de stal wordt nu, bij het afscheid, gevolgd.
Dat ik hem niet eenzaam achterlaat, at is de avond van een alles
doordringende stilte, zijn werk getuigt daarvan.
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ALBERT VAN DER FEEN

DE MERODE'S ZWANEZANG
Veel meer dan een „vertaling" is De Merode's dichterlijke bewerking
van de sonnettenreeks, die Elisabeth Barrett aan Robert Browning
schreef. Zij verscheen in 1938 als derde in de serie Elckerlycboekjes (uitgave Bosch & Keuning te Baarn) onder den titel „De
Levensgift" en is, naar wij meenen te weten, het I aatst e dichtwerk
van eenigen omvang, dat De Merode uit handen heeft gegeven.
Het is een door de ervaring telkens weer opnieuw bevestigd felt,
dat waarachtige poezie niet vertaald kan worden. Haar wordingsgeschiedenis is zoozeer verweven met het intiem-persoonlijke van
den „maker", gelijk immers de dichter in de klassieke letteren oorspronkelijk heet, dat vertalen zonder meer tot een „namaken" wordt,
waaraan de essen tie juist der dichterlijke schoonheid ontbreekt.
Vertalen van poezie is slechts mogelijk, wanneer dit vertalen
niet een na-maken, maar een her-dichten wordt ; een her-scheppen
dus van den oorspronkelijken poètischen inhoud van het betreffende gedicht. Daartoe is behalve de onmisbare technische
kwaliteiten, die aan het dichterschap als zoodanig eigen zijn,
noodig, dat er tusschen „schepper" en „herschepper" een diepe
geestelijke verwantschap bestaat, al behoeft deze zich volstrekt
niet naar buiten toe als „geest-verwantschap" te manifesteeren.
Bij deze dichterlijke her-schepping van poezie gaat het, zoo zou
men het misschien het best met een beeld kunnen uitdrukken,
n.l. om een t weed e dichterlijke bloei aan dezelfde plant en
hierdoor komt het ook, dat ten aanzien van een dergelijke „vertaling" het geheim der poetische oorspronkelijkheid blijft bewaard
en al le speculaties met betrekking tot „gelijkheid van wereldbeschouwing" enz. als onzinnig ter zijde moeten worden gesteld.
De Merode's „vertaling" van Elisabeth Barrett's sonnetten moet
dan ook beschouwd worden als een o o r s p r o n k e I ij k e
schepping van den dichter, waarin hij zichzelf even volledig en
diep gegeven heeft als in zijn niet-vertaald werk. Het is trouwens
niet moeilijk tot dit inzicht te komen, want wie de zestien gedichten, waaruit „De Levensgift" bestaat, aandachtig leest, zal
al spoedig tot de conclusie komen, dat zij als het ware een synthese geven van datgene wat de kern uitmaakt van De Merode's
dichterschap en dat men wellicht het best met des dichters eigen
woorden kan omschrijven :
Mag men bekennen dat men mint
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En zijn gevoelen, den ken, daden,
uitstrooien als bevliesde zaden,
En hopen, dat een gunstige wind
Hen naar het veilig hart zal vlagen
Dat openligt en toebereid ?
En na een koesterende tijd
Hen groeiend zien en bloemen dragen ?
Want het dichterschap van De Merode wordt beheerscht door
een verlangen en door een getuigenis : liefde. Het is zijn eerste
en zijn laatste woord. En het omsluit zoowel den diepsten nood
van zijn wezen en zijn smartelijkst lijden als zijn opperste verrukking en hoogste zaligheid. De gloed dezer liefde, waaraan
De Merode als mensch en als dichter (deze beiden zijn niet te
scheiden opgebrand is, laat niet toe, dat wij hier verdere onderscheidingen maken.
0 God, wat zijt Gij goed voor mij.
Uw liefste engel heeft mij lief.
In dit mysterie der volkomen liefde moeten wij het verlangen,
en het getuigenis van den dichter verstaan en geen pogingen
doen het in een „aardsch" en „hemelsch" deel uiteen te rafelen.
Bij De Merode is er steeds, van zijn vroegste werk of tot zijn
zwanezang toe, deze levende eenheid van aardsche en hemelsche
liefde geweest ; een eenheid evenwel, die op een geestelijke
hoogspanning berustte, welke dezen mensch in een verteerend
vuur heeft doen opbranden lang voor de jaren zijner natuurlijke
grijsheid. In dit vuur heeft hij de lofzang der Liefde gezongen,
die sterk is als de dood (Augustinus). Ook zijn laatste werk, dat
al wat hij geschreven heeft, als in een soort van geestelijk testament tezamen vat, geeft deze hymne weer, waarover reeds de
schaduwen vallen van het einde.
Wij besluiten met de regels, die de dichter plaatste aan het slot
van zijn laatste „levensgift", maar die zijn gansche dichterlijke
oeuvre omvatten :
...... aanvaard mijn schrift.
Neem, lees, en wees als ik gelukkig
En handel liefd'rijk met mijn nukkig
Hart en mijn ongebroken drift.
Zij doen zien, dat deze dichter „mensch" gebleven is en ernaar
hunkert „menschelijk" te worden verstaan. Mogen deze woorden
een richtsnoer zijn voor alien, die zich zetten tot de lectuur
van De Merode's poezie.
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P. H. MULLER

EEN HONDERD-JARIGE

In September 1839 verscheen de eerste uitgave van de „Camera
Obscura", het boek, waarmede de student Beets als verhalend
prozaist debuteerde en tegelijk het werk schreef, dat hem duurzamer roem bezorgde dan zijn gedichten-bundels samen. Het
felt, dat de Camera aldus in deze maand de respectabele Ieeftijd
van honderd jaar bereikt, is ten voile waard, herdacht te worden.
Immers, in heel de 19e eeuw is geen schetsen- en novellenbundel
gepubliceerd en te onzent ook geen roman uitgekomen, die
dermate het publiek heeft geboeid, die zoo de eene generatie
na de andere interesseeren bleef als het boek, dat, ter ontspanning en in verloren uren geschreven voor een kleinen kring
van vrienden, Iezers vond en trekken bleef van allerlei stand
en rang en leeftijd.
Hildebrand toonde zich in zijn Camera zoowel een zeer bekwaam
schrijver als een goed menschenkenner ; hij bezat de gave van
het intieme en openbare leven dergenen die hij kende zoo te
herverbeelden, dat zijn teekening niet alleen als waar en compleet
herkend en geappricieerd werd, doch dat ze tevens den lezers
een spiegel voorhield.
Hildebrands beschrijvingen van burgerlijk leven van zijn tijd
munten uit door dezelfde eigenschappen en kwaliteiten, die de
sterkste zijden vormen van geheel onze Nederlandsche literaire
en picturale kunst en daarom heeft de Camera Obscura de bewondering opgewekt en de genegenheid behouden van ons yolk.
Het mag met dat al merkwaardig worden genoemd, dat een
verzameling van naar hun genre's zoo ongelijksoortige prozastukken als in de Camera gebundeld werd tot in onzen tijd geIezen en herlezen wordt. Want het gebeurt nog maar uiterst
zelden, dat een collectie verhalen — gezwegen nog van de meer
beschouwende stukken — een herdruk krijgt. Het publiek houdt
nu eenmaal niet van novellen en koopt zelfs de zeer goede niet
in die mate, dat de uitgever tot een herdruk wordt aangespoord.
Maar Hildebrand's „Camera Obscura" krijgt dit jaar zelfs zijn
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40ste druk en het boek wordt geillustreerd door een onzer markantste teekenaars, wiens werk door zijn publiek om juist dezelfde redenen wordt geapprecieerd als waardoor 't boek zijn
aantrekkelijkheid blijft behouden. lmmers, steekt er in Potgieters
kwalificatie „kopijeerlust des dagelijkschen levens" een goed
stuk ver-oordeeling, het blijft niettemin een feit, dat de breede
lagen van ons yolk juist die kopijeer-k u n s t, óók in de Camera
op zoo hooge waarde schat.
Het is waar, na honderd jaar uiten wij onze waardeering voor
't boek in kwestie anders, formuleeren we ons oordeel ook zuiverder dan men 't in 1839 vermocht. Hildebrand's tijd onderscheidt
zich in vrijwel alles van de onze en omdat wij tot een anderen
tijd behooren schatten we de Camera op een andere wijze dan
zij die in dit boek zooveel van het eigene en eigentijdsche beschreven en herverbeeld gechargeerd en gecritiseerd vonden.
Veel van Hildebrands rake juistheid, veel van zijn beelden, vergelijkingen en zegswijzen ook, spreekt voor ons maar ten halve ;
meer dan een zijner prozastukken kunnen wij eenvoudig niet
meer lezen zonder een geeuw achter de hand.
Voor ons is ook de auteur in en achter het boek zooveel duidelijker
geworden dan hij toenmaals moet geweest zijn : de schrijver
met zijn voor ons gevoelen zelfs lichtelijk lachwekkend burgerlijk
aristocratisch allure, die zijn zelf-ingenomenheid zoomin geheel
kwijt kon raken als hij zijn nederbuigend-welwillende houding
jegens „het yolk" volkomen vermocht te verbergen. De geschiedenis van het diakenhuis-mannetje — voor den 19en eeuwschen lezer nog een der roerendste uit het geheele boek — irriteert
ons daarom reeds lang, wijI wij het vaische pathos, de typisch
aristocratische en religieus-liberale houding van den aanstaanden
predikant erin proeven.
Pieter Stastok en Kegge om er een paar te noemen, zijn typen,
die ons hoe !anger hoe duidelijker slechts historisch kunnen
interesseeren, terwiji we Van der Hoogen nauwelijks meer acceptabel achten. En dat de jonge Beets in zijn karakteristieken zoo
goed als Been andere tinten dan inktzwart en lelieblank weet
aan te wenden draagt er voor ons veel meer dan voor den tijdgenoot, gewend als we zijn aan den analyseerenden psychologischen
roman, al evenmin toe bij, zoo onverdeeld, zoo voluit van zijn
boek te genieten.
De waardeering van de Camera heeft — hoe kan het ook anders —
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een ontwikkeling doorgemaakt doch gebleven is die waardeering
zonder twijfel en terecht. Daarom des te meer, valt het zoo
ernstig te betreuren, dat het groote publiek niet meer in staat
is, dit in vele opzichten fraaie, ja, meesterlijke boek te lezen
met die rust en die concentratie, met die toegewijde en intellectueele aandacht ook, die perse noodig zijn om het zoowel te
verstaan als te genieten. Maar men schrijft een roman en evenmin
een kort verhaal, thans niet meer op die wijze en ook niet met
die intenties, die men in Hildebrands dagen hoogachtte en een
auteur bezielden. Hoe weinig dat zonder restrictie vooruitgang
en voordeel is, wordt pas duidelijk wanneer men zich de vraag
stelt, wie en hoevelen de nieuwe, goed-geTllustreerde editie van
het nu honderd jaar oude boek werkelijk zullen lezen.
Wij moeten vreezen, dat het hoogstens nog de geschiedenissen
zullen zijn, die goeddeels reeds in den eersten druk voorkwamen,
die voor een oogenblik nog de weinig intensieve aandacht vermogen te vangen der lectuur verslindende massa. Dat men in
de historie onzer letteren tot den bundel „Proza" van Jacobus
van Looy zal moeten voortschrijden eer men een werk vindt,
dat ten voile de vergelijking kan doorstaan met de niet-verhalende Camera-stukken, het deert deze massa niet. Zij taalt
niet naar Van Looy en evenmin naar den geestigen, fijnzinnigen
Hildebrand, die de „schetsen" schreef, die sinds de derde druk
van zijn hoofdwerk bij den inhoud ervan werden gevoegd. Doch
dat neemt niet weg, dat, naarmate de voortschrijdende tijd ons
verder verwijdert van het jaar, waarin de Camera Obscura voor
't eerst verscheen, de blijvende beteekenis en de hooge waarde
van dit werk voor onze literatuur meer en meer zal blijken te
culmineeren juist in die, soms beschouwende, soms boudeerende
maar altijd fraai geschreven essays, omdat daarin, duidelijker
nog dan uit de zooveel populairder verhalende bijdragen een
meesterlijke beheersching der taal blijkt, een groote levendigheid
en lenigheid der verbeelding spreekt en een breede, diepe menschelijkheid tot uiting wordt gebracht. En om die drie redenen
blijft de Camera waard gelezen en gekend en dus ook herdrukt
te worden.
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THEO VAN DER LEEK.

DE GEHEIME OOGST

Achteloos gespuwd uit verzadigden mond,
een korst brood, verschimmeld in de modder
van wereldsteden, als een klodder
roekeloos bederf op vervuilden grond
van asfaltstraten, waar de dampen neerslaan
van olie, benzine, synthetiese produkten,
die natuur en mens uit hun eenheid rukten.
Wie heeft deze prediking verstaan ?
Het brood zal bloeien en tot broden worden.
Zegenende handen liggen uitgebreid
over dit sterven en een boom zal groeien,
Machtig van wortel, die het asfalt splijt
en zich een weg boort naar de waterader,
de koele bron, die nimmermeer verslijt,
om met zijn groen to !oven God den Vader,
Die het verschimmelde een thuis bereid.
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Zo zal het staan boven de lichtreclames,
Die vlammen in den nacht hun monotoon refrein :
„Om 't even, predikanten, bordeeldames,
leder zal hier van harte welkom zijn".
„hits ze geloven, dat 't waarachtig waar is,
wat hier beloofd wordt : zomaar eeuwig !even
voor niemendal". Waar is de dood gebleven
of hel of oordeel of verdoemenis ?
Maar dat gaat veel to vlot, dat is niet pluis.
Er is in deze preek vast een abuis,
want een bekering is een diep geval,
Dat krijg je niet „zomaar voor niemendal".
„Koopt brood, koopt wijn, eet, drinkt, om niet, om niet !"
Riep een profetenmond en 't bliksemend verschiet
van God's geheim trok rond zijn woorden op.
Toen brandde plat kerk en salon en slop.
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De hemel is zo helder, dat de maan
haar licht aan alle kanten kwijt kan en de sterren
de doorblik naar de diepte haast versperren.
Onder hun eeuwig gloeien moet ik gaan.
Langs het verlaten pad, dat mij den dood bracht.
Opnieuw, opnieuw, een lopen zonder einde.
Die eens bewust de eigen tuin omheinde
werd nu ontdaan.
Werd nu gedood. Hij weet niet, hoe een kind lacht.
Beseft niet, hoe de bloemen vrolijk bloeien
en vrolijk, onbewust van elk vermoeien,
't geheim verstaan.
Dit zag hij, toen hij aan zijn eigen dood dacht :
„Dat hen in wintertijd een ijdel eind wacht".
Maar zaaiend zullen zij weer verder gaan
en wortel slaan.
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THEO VAN DER LEEK

DE LIEFDEVOLLEN ROEPEN

0 zoon van driften uit een levend hart,
Dat heilig bouwen kan en bitter breken,
Geef ons met woorden van uzelf een teeken,
Wat u gevangen houdt, wat u verwart,
Opdat wij zacht u voeren naar de streken,
Waar de gesloten mond haar stem hervindt
En argloos is en dartel als een kind,
Dat speels zich voor de moeder ging versteken,
Maar vroolijk lachend haar weer tegensneft.
Het wordt gevangen in de zachte armen,
Waarmee de liefdevolle sterk omknelt.
Laat zoo, vergetend wat u jaren kwelt,
Uw lach weerklinken, wil u blij verwarmen,
Dankbaar bevrijd door liefde's zacht geweld.
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THEO VAN DER LEEK

STROFEN

ZUIVERE MORGEN.
De blanke rijp schreef uit de grijze lucht
Op 't strakke kantwerk van de witte twijgen
Een lied zo schoon, dat alle woorden zwijgen,
Dat alle bitterheid is weggevlucht.
ERVARING.
Tussen twee kussen zien wij vol de maan.
Voordien liet zij ons vrij onaangedaan.
Liefde, welk wonder is er toch gegaan
Langs dit verstilde licht, dat wij verstaan ?
TOORN.
lk hief de harp en wierp het instrument
In duizend stukken op den harden grond.
Niemand, die deze razernij verstond.
Wij blijven elk den ander onbekend.
VALSE RUST
Nog geurt de bloesem in een lucht vol zomer.
Straks zal de brokkelige aarde scheuren,
En wakker schudden elke laffe dromer :
Het onvermijdelijke moet gebeuren.
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DAVID RUTING.

ADOLF AUGUSTUS
FRAGMENT.
Siegmund Renaldi werd geboren op een boerderij in Duitsland.
Zijn vader wilde hem laten studeren, maar spoedig bleek, dat de
dromerige jongen daartoe niet in staat was. Ook het boerenwerk
stand Siegmund niet aan. Op een dag, dat hij voor zijn naber, bij
wien hij door vader in de leer was gedaan, de groep moest schoonmaken, verliet de jongen het ouderlijk huis. Hij vluchtte aver de
grens en begun te Nijverdal een schoenmakerij. Uit zijn huwelijk
met Marregje Waard werd Adolf Augustus geboren, bij wiens geboorte de moeder overfeed. Het kind groeide op tussen een vroeg
auden, excentrieken vader en een ruziemakende tante, die voor Siegmund het huishouden deed. Toch waren de eerste jaren van zijn
jeugd nog de gelukkigste. Bij het ouder warden voelde hij zich
vervreemden van zijn vader en gingen zijn ogen open voor hun
armoede en het tragische van de toestand, waarin zij beiden
verkeerden. Hij trachtte met zijn vader over problemen, die hem
bezig hielden te spreken, maar weer kwam hij te staan voor een
onoverbrugbare kloof. Het gevoel, dat hij alleen stand, maakte
hem wanhopig en ondermijnde zijn prestatievermogen. In de
vierde klas van de H.B.S., waar hij door toedoen van zijn vroegeren
hoofdonderwijzer gekomen was, bleef hij zitten. Adolf was toen
zestien jaar.
IV. DE DOOD VAN SIEGMUND RENALDI.

Een groene tafel. Een rijtje Ieraren. In het midden de directeur.
„Het spijt ons, Adolf, maar het lijkt ons beter, dat je het vierde
Ieerjaar nog een keer overdoet. Wij zijn verbaasd over de slechte
resultaten van het Iaatste halfjaar. Naar de oorzaak willen wij niet
vragen", even zagen de grijze ogen vanachter het gensterend
brillenglas hem aan, „Maar wij hebben met het felt rekening te
houden. Het zou bovendien onmogelijk voor je zijn de examenHas te volgen, zodat wij menen geheel in je eigen belang te handelen. Nogeens Adolf, wij hadden het niet verwacht". Een nette
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hand met roze nagels, reikte hem een onberispelijk papiertje
over : de puntenlijst. Adolf zag star voor zich heen en nam het
zwijgend aan. Eerst later zei hij : „Dank U" en wilde weglopen,
maar de directeur maakte hem er op attent, dat hij nu de gelegenheid kreeg de heren te groeten en een goede vacantie te
wensen. Hij ging de rij langs en voelde bij alien zijn zweterige hand
in koude, droge handen van sterke mensen. Door het blauwig
waas van sigarenrook heen zag hij de gezichten. Er klonken bemoedigende woorden, maar hij hoorde ze niet. Dof groette hij
en wist met een onverklaarbare zekerheid, dat hij hier nooit zou
terugkomen. Hij liep de gangen door, de school uit en haalde
zijn fiets uit het rek. Het ging alles zo gewoon, alsof er deze dag
niets bijzonders gebeurd was. De zon scheen in de tuin. Hij reed
het hek uit, het plein over, waar klasgenoten druk en levendig
hun cijfers stonden te bespreken. „Sterkte Adolf", werd hem
nageroepen. „Mend mannen. Tot kijk !", riep hij terug en reed
de weg op in de richting van Nijverdal.
Vader Siegmund zat bij de werktafel. Het was warm. De winkeldeur
stond open. Door de linden bleef het altijd wat donker en koel
in huis. Op zijn schoot lag een kinderschoentje, waar knoopjes
aan gezet moesten worden. Hij zocht in de Ia naar de knopentang
en rommelde de gereedschappen door elkaar. Daar was iemand
bij de deur. Siegmund keerde zich half om en zag over zijn bril.
Het was Adolf, die zijn fiets voor zich uit naar binnen reed. Hij
zag bleek en beheerste zich met grote moeite toen hij vader het
papiertje overhandigde. Siegmund bekeek het lang en draaide
het dan om ; wit van achteren. „Dat is jammer Adolf, het zal een
grote verandering in je !even brengen", zei hij en gaf het papiertje
terug. Dan wendde hij zich weer naar de tafel, om opnieuw in de
Ia naar de knoopjestang te zoeken.
Adolf ging naar boven en liet zich lusteloos op bed vallen. Tot niets
was hij in staat geweest de laatste maanden. Mijmerend had hij
boven zijn boeken gezeten. Dan dacht vader, dat hij leerde, maar
hij zag geen letter en peinsde eraan, waarom alles was, zoals het
was en waarom hij zich zo ongelukkig voelde. Op school was hij
een hatelijk, onverdraagzaam mens geweest. De jongens hadden
er niets van begrepen. Ze kenden hem, als een aardige kerel, arm
als de mieren en niet gesteld op fuiven, maar makkelijk in omgang
en ruim van opvattingen. Ze begrepen niet waarom hij zo somber
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was, alles hekelde en overal een scherp, sarcastisch antwoord op
gaf. Adolf begreep het zelf ook niet. Hij kon niet anders. Hij voelde
zich ziek van ellende. Hoewel hij wist, dat het onrechtvaardig
was, verweet hij anderen zijn ongeluk. Zij lieten hem alien alleen,
maar hij had ze niet nodig. Sterk en zelfstandig zou hij staan en
tonen, dat hij maling had aan de mensen. Dat hij bleef zitten was
geen nieuwtje voor hem. Alle leraren hadden het hem voorspeld.
,:Als je niet aanpakt, kom je er niet, Renaldi", hij hoorde het ze
nog zeggen. En nu was hij er niet. Toch beroerd ...... als hij even
beter ...... och, onzin ! Heel de wereld was toch belachelijk. Wat
gaf hij nou om zo'n vodje papier, zo'n diploma ? Het was toch
zeker niets waard. Hij draaide zich om en zag het raam uit. Door
de bladeren van de linden schitterde de straatweg, lang, zonnig
en stoffig. in de Boot vochten twee mussen. Adolf lachte schamper.
„Trouwen jullie maar, jongens. Het is toch allemaal bedrog".
Om de kleine mond speelde een verachtelijke glimlach. Nooit
ging hij meer naar school terug. Nooit ! Hem zouden ze niet zien
met hangende pootjes, om het nog eens een jaar over te doen. Op
zijn rug liggend telde hij de planken van het dak. Een, twee, drie,
vier, vijf, zes, zeven, acht ...... acht weken had hij nu vacantie.
Hoe zouden ze omkomen ? Waar moest hij al die tijd heen ?
Eigenlijk had hij nog langer vacantie, want hij ging toch niet ...... ,
maar dan had hij helemaal geen vacantie...... dan kon hij morgen
al...... ,maar daar had hij toch ook geen zin in. Het was warm op
zolder, en benauwd.
Beneden hoorde hij vader heen en weer lopen en bordjes neer
zetten. Hij floot zachtjes : „ ...... van je ras, ras, ras ...... " Natuurlijk
trok vader er zich niets van aan. Misschien was hij het al vergeten.
De dagen gingen eender voorbij. Het ontbijt gebruikte Adolf
meestal alleen, omdat hij soms pas elf uur beneden kwam. Eten
en slapen deed hij thuis, de overige uren zwierf hij langs de wegen.
Hij schaamde zich voor iedereen, dat hij niets deed, want vacantie
had hij niet meer, rinds hij zich voornam niet meer naar school
terug te gaan. Met de handen diep in de zakken slenterde hij langs
de wegkanten, schopte steentjes van de berm en zag ontevreden
over de landen, waar het landvolk met oogsten begonnen was.
Hoog welfde de effen blauwe hemel over de wijde landen, waarboven de lucht trilde. De rogge ging naar binnen. Wiegende wagens
kwamen hem langs gereden. Meiden en knechten zongen leutige
335

liedjes van liefde en vrouwenrokken. Van de hoog opgeladen
wagens riepen ze Adolf jets toe, maar hij gaf geen antwoord, keek
zelfs niet naar hen. Tussen het bruine wormkruid en het stoffig
gras langs de wegkanten bloeiden de stralende gezichten der
margrieten. Daarboven dwarrelden de vlinders. De fel gekleurde
atalanta's en dagpauwogen, de kleine blauwtjes, het vuurvlindertje
en de snelle distelvaller. Adolf kende ze zo goed, maar hij zag ze
nu niet. Een pieper vloog in golfvlucht voor hem uit, de kneutjes
zongen in de meidoornhagen, eentonig klonk de lange triller van
de geelgors over het stoppelveld. Adolf merkte het niet. De
dolle vreugd van de warme zomer ergerde hem. Niet toevallig
was het leven buiten zo uitbundig. Hij moest zijn ellende nog
erger voelen. Hij moest goed weten, dat hij een uitgestotene,
een zwerver was.
Tot nu toe had Adolf al de rapporten aan zijn vroegeren bovenmeester laten zien, maar nu was hij er niet heen gegaan. Hij wilde
zijn schande, zijn nederlaag, niet uitdragen naar de mensen. Die
meester kwam het toch te weten. Hij schrok er van, want hij was
nu al zeven en twintig jaar bovenmeester van de school „Eben
Haêzer" van Christelijk Gereformeerde grondslag te Nijverdal
en in al die jaren was er maar een leerling geweest, die in kennis
kon wedijveren met Adolf Augustus Renaldi. Dat was dan die
jongen van Christiaan Muller, die melkboer moest worden en
op dertienjarige leeftijd overreden werd door Harmsen, den
vrachtrijder op Oldenzaal. Den bestuurder trof toen geen schuld.
En nu moest hij horen dat die Adolf Augustus niet over had kunnen
gaan. Hij vreesde dat de studiebeurs, waarvoor hij toen nog zo
gelopen had, zou worden ingetrokken. Hij moest maar eens gaan
praten met Renaldi.
De zwarte deukhoed verborg zijn kale schedel en de driftige tikken
der wandelstok verkondigden de mensen, dat er iemand aankwam,
die iets bereikt had in het !even.
Siegmund was alleen thuis. Toen meester binnen kwam, legde
hij het werk neer, deed zijn sloof of en ging voor naar de achterkamer. Zij zaten tegenover elkaar aan de tafel met het groene
zeiltje, zoals Siegmund zo vele malen met Adolf gezeten had.
Meester wist niet gauw een begin en daarom nam Siegmund maar
het woord. „Meester moet maar niet te veel op de kleding letten.
lk ben aan het werk en dan is men niet geheel comme il faut.
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U moet maar denken, dat de waardigheid van den man meer
in de woorden en het gebaar, dan in de kleding gelegen is". „Ja,
natuurlijk Renaldi, zo is het", haastte de bovenmeester zich te
zeggen, „Maar ik kwam eens praten over je zoon". En zij spraken
lang. Siegmund weifelend en bedachtzaam, met een raadselachtige
glimlach op het oude gezicht. Meester kort en zakelijk, met een
klank van ergernis in de stem, om de breedsprakigheid van
Siegmund.
De winkeldeur rinkelde en voor Siegmund, die dacht dat er
klanten waren, kon opstaan, stond Adolf bij hen in de kamer,
lang en hoekig in zijn door-de-weekse pak, waar ravels aanhingen
en donkere vlekken van vet en thee op zaten. „Dag meester",
zei hij en wachtte. „Dag Adolf", zei meester op zijn geheel
eigen, korte, maar Loch vriendelijke Loon, „Ik zat juist met vader
over je te praten. Het is jammer, dat je een jaar verloren hebt,
jongen, maar je moet het niet opgeven. Jij kunt best, als je wil.
Met September ga je weer gewoon naar school en dan zal ik mijn
best doen, dat je die studiebeurs blijft behouden, want het is
een gevaarlijk grapje hoor, dat jij hebt uitgehaald. Kijk nou maar
niet zo onverschillig. Heus, ik begrijp je best, maar met dromen
kom je er niet mijn jongen". Rustig hoorde Adolf de preek aan.
Naar school gaan deed hij nooit meer. Het stond bij hem meer vast
dan ooit. Koud antwoordde hij : „Naar school gaan doe ik nooit
meer, meester. lk zal werk zoeken. In deze armoede kan ik niet
langer leven. Al betaalt de studiebeurs het schoolgeld en de
boeken, een kleed heb ik nooit op de grond gezien hier, er zijn
hier twee stoelen en het behang is nog geplakt door de vorige
bewoners. Er is hier niks ! Niks, dan een rot tafel, met een kapot
zeiltje en een paar gammele stoelen !" Zijn eigen woorden hadden
hem driftig gemaakt. Bij de laatste zin gaf hij een slag op de tafel
en een trap tegen de stoel, waar Siegmund op zat, zodat deze heen
en weer schudde en bijna omviel. Na de opwinding werd Adolf
bleek en bewoog hij de handen zenuwachtig over elkaar. Hij was
blij iets krachtdadigs te hebben gedaan. Lang genoeg had hij
ergernis en ellende verbeten. Klaar tot een tweede aanval wachtte
hij het wederwoord. Siegmund zat verbijsterd naar zijn zoon te
kijken. Zo had hij hem nog nooit gezien. Meester bleef rustig en
vroeg zo gewoon mogelijk : „Weet je dat heel zeker, Adolf, dan
kan ik me de moeite sparen ?" Hij hoopte op berouw, maar tevergeefs. Adolf trachtte zich een beheerste houding te geven,
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terwijI hij antwoordde : „Ja meester, dat weet ik heel zeker ;
ik dank U wel voor wat U voor ons gedaan hebt, maar nu kunt
U niets meer voor mij doen". Met bewondering zag Siegmund
naar het bleke gezicht, waarom de verwarde, zwarte krulharen
hingen. Zijn zoon, Adolf, die voor hem werken wou. Een ontroering
huiverde door den ouden man en met de hand op meesters
schouder zei hij : „Meester, een mens moet doen, wat het hart
hem ingeeft, opdat hij wordt al naar hij talenten heeft. God heeft
hier zijn bedoeling mee, laten wij niet ingrijpen".
En daar bleef het bij. Meester hoefde geen moeite to doen. In het
eind van Augustus kwam Adolf, door bemiddeling van den reiziger, die hem vroeger de goudgekleurde zegeltjes had gegeven,
als assistent op het laboratorium van de metaalwarenfabriek der
Gebr. Smart. De fabriek was groot. De werktijd van acht en een
half uur werd onderbroken door een uur schaften. Het werk
was smerig en het loon gering.
Na de warme zomer kwam een trieste herfst. Er werd een strenge
winter voorspeld, maar het bleef regenen. De linden voor het huis
stonden kaal en spiegelden in de plassen tussen haar wortels.
Heel de maand November regende het en zo deed het in December. De mensen beklaagden zich en spraken van griep en
bronchitis. Veel kinderen werden thuis gehouden, omdat de
moeders vreesden voor asthma of kinkhoest. Bijna iedereen feed
aan neusverkoudheid, de meer ontwikkelden aan angina en de
regen hield aan. In de kranten lazes de bewoners van Nijverdal,
dat de Bolksbeek buiten haar oevers trad. Ook de Schipbeek en
de Regge konden het water niet bevatten en overstroomden de
lage Ianden. Huizen en boerderijen lagen als eilanden in de onafzienbare, spiegelende watervlakken. Er kwamen ook kwade
berichten uit Dinkelland. Al wat laag lag in Twente overstroomde
en de regen hield aan.
Siegmund Renaldi had een kwade kou gevat. Hij hoestte onder
het werken en voelde zich moe en lusteloos. 's Morgens stond hij
laat op. Adolf zorgde voor het ontbijt. In enkele maanden was de
jongen een man geworden. Zijn gebaren waren zelfbewust. Meestal
zag hij nors voor zich en sprak weinig. In de grauwe ochtend stak
hij de lamp aan en zette de bordjes en kopjes klaar, zoals hij het
vroeger vader Siegmund had zien doen. Kil was het achterhuis,
met de kale wanden en lege vloer. De boterpot en mesheften
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voelden klam. Op de grijze muren in de gang parelden kleine
vochtdruppels en over de vensterbanken liep het regenwater
onder de ramen door naar binnen. In het plafond kwamen bruine
plekken en kringen. Het behang van de buitenmuren ging los.
De kachel brandde wel goed, maar droogstoken was on mogelijk.
Haastig en zonder eetlust gebruikte Adolf het ontbijt. Dan wekte
hij vader, nam vluchtig afscheid en verliet het huis. Hij had een
actetas bij zich en droeg een bruine gleufhoed. „Je moet een
hoed dragen, jongen, dat kan je schelen in je promotie", had vader
gezegd en misschien had hij wel gelijk.
Het is toen Kerstmis geworden. Aan de Christelijke feesten, het
St. Nicolaas en de verjaardagen had Siegmund Renaldi in zijn (even
weinig aandacht geschonken, maar dit keer wilde hij het Kerstfeest niet ongemerkt voorbij laten gaan. Hij voelde zich de laatste
dagen zo moe en als hij zich bukte om een stukje leer of glas op
te rapen sneed er een vlijmende pijn door zijn borst. Hij had daar
Adolf niet van gesproken en deed het werk toch nog tot tevredenheid der weinigeisende klanten, maar werd steeds door de pijn
herinnerd aan een vaag vermoeden, dat hij niet lang meer (even
zou. „Mogelijk is het mijn laatste Kerstfeest", peinsde hij en
kocht een pak kaarsen, vijf rood met groen gedrukte papieren
kleedjes, een pond kerstkransjes met pitten en een ons chocoladepoeder. Uit de kast zocht hij een boek, waarin een Kerstverhaal stond, dat hij Adolf wilde voorlezen. Het was Duits, maar
dat verstond de jongen best. Ze hadden toch ook wel eens voor
de grap Duits met elkaar gesproken ? Het verhaal zou hen weer
wat dichter bij elkaar brengen. Ze zouden weer naast elkaar aan
tafel zitten, zoals vroeger, toen Adolf met plantjes thuiskwam.
Onder het werk had Siegmund het feest bedacht. Voorzichtig
stak hij in het vochtig, taaie zoolleer de els, zette de houten pennen
en sloeg dan de witte houtjes met een slag van de grote hamer
in het leer. Hij glimlachte onder het werk, hoewel het hem meer
moeite gaf dan vroeger en dacht steeds aan de voorbereiding van
zijn Kerstfeest.
Toen Adolf de Zaterdag voor Kerstmis thuis kwam vertelde hij
vader, dat hij de Kerstdagen bij zijn vriend Andre Eggink te Hellendoorn zou doorbrengen en eerst de avond van tweede Kerstdag thuiskwam. De achteloos gesproken woorden van Adolf deden
Siegmund ontstellen. Hij wilde lets zeggen van de voorbereidingen,
maar zweeg en staarde naar de gestalte van zijn jongen, die groot
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en donker, met het gelaat afgewend voor het raam stond. Wat
moest hij nu met de kaarsen en de kransjes ...... ? Als hij het hoorde,
dan zou hij toch ...... , maar neen, als hij niet om hem bleef, kon
hij beter naar Hellendoorn gaan.
Er werd niet meer over het Kerstfeest gesproken en in de vroege
ochtend van eerste Kerstdag fietste Adolf met tegenwind naar
Hellendoorn, dat hogergelegen is dan Nijverdal. Het was hem
of hij eenzelfde morgen als deze reeds eerder had meegemaakt
maar hij wist niet wanneer en waar.
De eerste Kerstdag voelde Siegmund zich sterk en vrolijk. Even
nadat Adolf weg was, liep hij neuriénd door het huis en zette
koffie. In de rieten stoel, die hij van vrouw Dorrepaal leende,
ging hij voor het raam zitten lezen. Hij las in een boek van de
geschiedenis der kerk over martelaren en kerkvaders.
Siegmund leefde mee met de beschreven personen en zag de
verdrietige ogen van Monica en de gebogen gestalte van Polycarpus, die om der wille van het geloof op de brandstapel stierf.
Het regende die dag niet. Weifelend zonlicht gleed over de glimmend natte takken der linden en verlichtte het in aandacht gebogen
hoofd van den ouden schoenmaker. Bij Chrysostemus, dien men
Gulden-mond heette om zijn van God ontvangen gave der welsprekendheid, viel Siegmund in slaap.
Het was de avond van tweede Kerstdag. Over een uur kon Adolf
thuis komen. Siegmund had de kaarsen neergezet. Zes op de
schoorsteen en zeven in een kring op tafel met de rode in het
midden. Het stond mooi met die gekleurde kleedjes er onder.
Zodra Adolf straks binnen kwam zou hij de melk opzetten voor de
chocola. In de kast stond het bordje met kerstkransjes. Open
op tafel lag het boek, waaruit hij straks lezen zou. Jammer, dat hij
zich vandaag niet zo goed voelde. Gisteren was het een heerlijke
dag geweest met het vooruitzicht op deze avond. Zij zouden weer
naast elkaar zitten en chocola drinken en koek eten en samen
lezen en praten. Het zou weer geheel een avond als vroeger
worden.
De klok van de „Willebrordus" sloeg negen slagen. Adolf was er
nog niet, maar hij kon nu elk ogenblik komen. Met een brandend
kaarsje ging Siegmund rond en stak de korte pitten der dunne
kaarsjes, die op tafel en schoorsteenrand stonden, aan, zodat de
kleine, gretige lichtjes opdansten en de kamer overgoten met een
zacht, vroom licht. Dan deed hij de lamp uit en ging in de rieten
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stoel zitten. Rechts van hem de stoel voor Adolf. Over het grauw
bruin papier van het open boek gleed het licht van de rode kaars,
die er naast stond. Donker hing de gedoofde lamp zwijgend boven
het tafelblad met de deinende lichtjes. Alles stond klaar. Waar
bleef Adolf toch ? Hij zou niet zo laat komen had hij gezegd.
Met het hoofd voorover zat Siegmund onderuit gezakt aan tafel
en keek slaperig in het kaarslicht. Hij luisterde naar de geluiden
buiten, maar de voetstappen der weinige voorbijgangers gingen
verder dan de winkeldeur. Wat kwam die jongen laat, als er maar
niets met hem gebeurd was ? Hij zat hier zo goed bij de warme
kachel en het mooie licht, Adolf reed nog buiten in de storm. Net
een altaar, die kaarsen op de schoorsteen, zij brandden zo recht
en stil. Hij was eens met vader ...... het hoofd knikte voorover
en zeeg langzaam op zijn borst. Met de rechter hand greep hij
naar de brandende Dijn en steunde ...... maar het hinderde met,
als Adolf maar kwam. Buiten sloeg met eender geluid de klok
der „Willebrordus" de slagen van tien uur. Zachtjes ging de
kamerdeur open. Daar had je het al. jezus kwam binnen. Om het
smal gezicht hingen zwarte lokken. Hij leek op Adolf, maar de
ogen waren anders. Voorzichtig, om de kaarsvlammen niet te
doen wapperen, kwam Hij op Siegmund toe en ging rechts van
hem zitten. Zenuwachtig schoof Siegmund de rieten stoel achteruit, dribbelde haastig naar de keuken om het gas onder de melk
aan te steken en zette dan het bord met kerstkransjes uit de kast
op tafel. Hijgend met een hand op jezus' arm begon hij te lezen.
Het was een oud verhaal over het Kerstfeest van een kolenbrander
in het Zevengebergte. Toen het uit was, sloeg Jezus zijn armen
om Siegmund heen en fluisterde : „Vader". „Adolf, mijn jongen",
lispelde Siegmund en streelde het zwarte haar.
Het was over elven toen vrouw Dorrepaal in het huis van Renaldi
een slag hoorde. Zij wist, dat de oude man alleen thuis was.
Daarom sloeg zij haar doek om en wipte even bij hem naar binnen.
De winkeldeur stond altijd los, want bij den schoenmaker was
toch niets te steken, daar kon je alleen maar brengen. Bij het
binnenkomen rook ze een lichte brandgeur, op tafel stonden
vier stompjes kaars te branden en bij een opengeslagen boek
stond een rode kaars, waar droppels vet langs dropen. Haar rieten
stoel lag omver en in de schaduw van de tafel zag zij den ouden
Renaldi op de grond liggen, met het gezicht afgewend. Dorrepaal
had de winkeldeur niet goed gesloten, zodat de wind haar mak341

kelijk losrukte en naar binnen sprong. Er kletterde lets omlaag
en de kamer woei in donker. „Jezus Maria !" — hier was een
moord gebeurd, ze stond van aangezicht tot aangezicht met den
Dood.
Spoedig herstelde zij zich, want zij was al drie en twintig jaar
weduwvrouw en niet bang voor de dood. Toen zij licht maakte
zag zij, dat Renaldi voorover lag in een Alas bloed. Zij bukte zich
en beurde zijn hoofd op. Het baardje zag donker rood en er viel
een grote droppel op zijn overhemd.
Uit de keuken haalde zij spons en water. Er hing daar een blauwe
walm. Van het gasstel, waarop een zwart berookt pannetje met
bruine schilvers verbrande melk stond, drupte traag een grauw
vocht. In het voorbijgaan draaide Dorrepaal het gas uit en keerde
terug naar de kamer. Zij wies zijn gezicht en bette de polsen.
Dan tilde zij hem met haar pezige armen op en droeg hem naar
de bedstee. De knokkelhand woelde in het vuile overhemd en
zij voelde het hart zachtjes kloppen. Hij leefde nog, er moest
een dokter gehaald worden. Met de zwarte doek om de magere
schouders liep zij in haastige pas het gangetje door, maar keerde
omdat zij de bedstee hoorde kraken. Bewoog hij zich ? Ze bukte
zich over hem heen en zag, dat hij met de ogen wijd open lag.
Werktuigelijk keek ook zij naar de binnenwand van de bedstee,
waarheen zijn starende bilk gericht was. In het schemer donker
zag zij de lichte vlek van een geel stuk karton, waarop in zilveren
krulletters geschreven stond : Dient den Heere met blijdschap.
„Het is Kerstfeest Adolf", fluisterde de oude man. Vrouw Dorrepaal nam een stoel en ging naast de bedstee zitten. Ze kon nu niet
weg, maar zou wachten tot de jongen thuis kwam. Misschien
was het wel niet eens nodig, het kon zo afgelopen zijn, bij Piet
ging het net eender. Het was vreselijk om aan to zien, maar ze
zijn met een bloedspuwing gauw uit hun Iijden, vooral op zo'n
leeftijd. Peinzend zat de buurvrouw naast de bedstee, met de
slappe hand van Renaldi in de hare. Zij zag het kamertje rond.
Het zag er proper uit, maar erg kaal. Geen schilderij aan de muur.
Somber stonden de rechte wanden beplakt met het oude behang,
waarop de Iichtere vlekken van het verbleekt patroon nog to
zien waren. Rechts van de schoorsteen hing de foto van een dienstmeisje. Rika kende haar wel. Het was de jongste zuster van zijn
vrouw, die hier, na de dood van vrouw Renaldi, een poosje het
huishouden gedaan had. Het was een feeks van een wijf. Wat
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had ze een ruzie met dat mens gehad. Je hoorde ook de hele dag
haar schreeuwbek tegen den jongen. De ouwe trok er zich nooit
wat van aan, die zat in de winkel. Op tafel stonden kaarsstompjes.
Hij had zeker in zijn eentje Kerst- feest zitten vieren. Gevaarlijk
zulke simpele mensen alleen to laten. Er had wel brand kunnen
komen. Zielig toch, die ouwe mensen. Het hoofd van Renaldi
gleed opzij. „Adolf", zei hij zacht en opende de ogen. Hij zag naar
de vreemde vrouw naast het bed en glimlachte. Hij wilde iets
zeggen, maar er spoelde bloed in zijn mond. Het hoofd knikte,
een grijnslach trok over het oude gezicht. Wijd sperde hij de
ogen open en staarde in het eindeloos grauw van de bedstee. De
mond zakte tot een zwarte spleet, waar bloed en slijm uitsijpelde
in de baard. Rika liet zijn hand los. Slap viel de arm omlaag.
Siegmund Renaldi was gestorven.
De buurvrouw schikte het bed en legde het hoofd van Renaldi
midden op het kussen. Zijn ogen sloot zij met twee koperen
vierduiten.
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NIEK VERHAAGEN

ALS PETRUS

Op mij, o Meester in de hof,
kunt Gij U onbevreesd verlaten.
1k draag het zwaard. Deze soldaten,
zij zullen bijten in het stof.
Dien Judas daar, zo ik hem trof,
hem zou geen macht ter hel meer baten ;
ik zal hem tot mijn dood toe haten.
Zie hun gelaten, vuil en grof. —
„Ga achter mij, verlaat nog heden
het pad waarop gij zijt getreden :
lk sticht Mijn Rijk met eigen bloed.
Steek, vriend, uw zwaard weer in de schede,
dan Beef 1k u Mijn krachten mede,
omdat uw hart verbloeden moet."
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NIEK VERHAAGEN

„GUDE JAN" TE DELFT

Uw toren staat gebogen naar de gracht
Wel ied're Delftenaar zal dit verklaren
uit een bijkomstigheid : het aantal jaren
dat gij reeds in de stad hebt doorgebracht.
1k ben vermetel : wellicht onverwacht
begon u 't eeuwig kerk-zijn to bezwaren ;
gij wildet ergens d' eigen zin ontwaren
en hebt toen aan uw spiegelbeeld gedacht.
Gij buigt u wel niet ver genoeg, maar later
zult gij uzelven zien : de felle hater
van uw in roest geklonken eenzaamheid.
Dit is uw doem : gij zult niet zijn bevrijd,
tenzij, met van uw klokken dwaas geschater,
g' u blindelings omlaag stort in het water.
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NIEK VERHAAGEN

DE JONGE VROUW

Wie vrouw wordt boven vijftien jaar
en niemendal heeft dan vrindinnen,
die gaat zich op den man bezinnen
en !evert fluist'rend commentaar.
Dwaalt dan wat rustloos rond de baar
der afgestorven oude zinnen,
en Iaat de zoetste dromen binnen
en denkt veel onzin bij elkaar.
Maar heeft een jonkman soms de moed
om naar haar grote gunst to dingen —
Komt Iaat ons zien wat zij dan doet :
Ze kijkt angstvallig naar zijn hoed,
maar laat hem stil zijn liedje zingen
en knikt zeer schuchter als hij groet ......
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C. RUNSDORP.

LITERAIR BALSPEC)
De heer Marsman heeft een eigenschap, die hem als mens ongetwijfeld siert, maar die in zijn critisch werk wel eens een beetje
hinderlijk is : hij is een trouw vriend en niet spoedig geneigd zijn
literaire amicos to onderschatten. Hun namen springen hem om
de andere regel in de pen we krijgen ze telkens met voorletters
en al geserveerd. Zo weten we b.v. met verpletterende zekerheid,
dat het niet is A. of Y. du Perron, maar E. du Perron en de belangrijkheid van deze literaire figuur, de verheven lasheid van zijn
levenshouding wordt ons zeer behoorltjk onder de news gewreve.i.
Zo blijft er voor ons, lezers, en vooral voor ons, Christelijke achterbannelingen, geen kans meer over deze verdiensten zeif to antdekken en we kunnen het heus niet helpen, wanneer we eon
zekere vage instemming gevoelen bij de ondeui;end(2 regel ties
van den heer Cornelis Veth :
„Ja, werpt elkaar den bal toe, mijne heeren,
Helpt ons onthouden, dat we U vereeren".
En na de lezing van dit boekje over Ter Braak (het is „een studie",
zoals de titel vermeldt en inderdaad, blijkens de vele vreemde
woorden, die men in Den Gulden Winckel alfabetisch terug kan
vinden, is er zwaar op gepeinsd) weten we het voorgoed : Menno
ter Braak is een buitengewoon mens, geparenteerd aan de beste
literaire families, oomzegger van Nietzsche, neef van Multatuli,
ontdekker van Frankrijk, kennis van E. du Perron ; hij is alleenvertegenwoordiger voor Holland van „le bon genre", gegarandeerdvrij van „gravite" ; hij heeft de wereld in zijn zak (dat kan wezen),
het Christendom en alle oude en nieuwe Christenen incluis (maar
dat verbeeldt hij zich) ; hij is voor het leven geabonneerd op het
laatste woord, dat ook deze studie nog in uitzicht laat en vooral......
hij is voor ontwikkeling vatbaar, of nee, begrijp me niet verkeerd,
hij is aan groei onderhevig, hij groeit in de schaduw van Nietzsche.
Dat is lets heel bizonders en niet aan ieder gegeven : Ter Braak
is in Nietzsches schaduw een boom ; Gide en Ortega y Gasset
zijn, in diezelfde schaduw, slechts ...... keien.
*) H. Marsman, Menno ter Braak. A'dam, Em. Querido's U.M., 1939.
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De tijd zal spoedig leren, hoe weinig positieve waarden Ter Braaks
werk aan ons literaire leven heeft gegeven ; deze geheel op etaleren en epateren gerichte stijI kan alleen hem onder ons verblinden, die niet ziet hoe arm aan ziel en aan hart deze mens als
schrijver is ; hoe hij altijd anderen nodig heeft om er vivisectie
op te plegen, om ze mombakkessen af te trekken of, zoals bij
Nietzsche, om ze te plunderen. Wie werkelijk tot de schrijvers
gaat waarmee deze vooral handige journalist zo familiaar is, vindt
aan z ij n werk iets onuitsprekelijk „HoHands", dat „Hollandse"
namelijk, dat on-Hollands wil zijn en dat altijd een vast begeleidend verschijnsel in onze letterkunde is geweest. Me dunkt,
ik zal toch niet de enige zijn in Nederland, die zich ergert aan
de manier, waarop hier Nietzsche „ontdekt" en geannexeerd
wordt. Wie Nietzsche niet enkel met zijn hoofd, maar ook met
zijn hart (dat verouderd vooroordeel, die anatomische vergissing
Gods) weet te lezen, voelt schaamte om de manier, waarop Ter
Braak met hem „schermt".
Ter Braak erfgenaam van Nietzsche ? Het mocht wat. Nietzsche
leefde in zeven eenzaamheden ; Ter Braak schrijft in misschien
evenveel bladen. Nietzsche leed ; Ter Braak is een gevierd journalist. Nietzsche zweeg, Ter Braak praat ; Nietzsche had te veel
hart, de auteur Ter Braak — van den mens blijf ik af, hierin
kan men zich ontzaglijk vergissen — is enkel hersens, met een
kennelijke inslag van middelbaar en hoger onderwijs. Nietzsche
was every inch een kunstenaar, Ter Braak is een virtuoos. Nietzsche
was een Europeaan (zijn invloed bewijst dit), Ter Braak is een
slecht Hollander. Nietzsche was een genie ; Ter Braak is weder
letterkundig redacteur van Het Vaderland.
„Ik ben er...... vol dankbaarheid van overtuigd, dat Ter Braak
nooit een nieuwe Zarathustra zal schrijven", zegt de heer Marsman.
Dat kon wel eens uitkomen. De Zarathustra zou zo'n verschrikkelijk
boek niet zijn, als de auteur niet een gemoedsieven had gekend, zo
rijk en gespannen, dat een sterkere dan hij eraan te gronde zou
zijn gegaan. De heer Ter Braak is boven dit soort zwakheden verheven, maar hij vergeet, dat belezenheid geen gemoed is. lk ben
voor aanneming van een wet, die grote figuren beschermt tegen
hinderlijke avances van virtuoze exploitanten.
Marsman is met dit boekje niet gelukkig geweest, en het is slechts
ten dele zijn schuld. Maar waarom zouden alle onsterfelijke genieèn
nu juist in zijn onmiddellijke nabijheid moeten geboren zijn ?
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ROEL HOUWINK

HET CHRISTENDOM IN DEN SMELTKROES*)

Dat het Christendom andermaal na de Reformatie in den smeltkroes
zou worden geworpen, hadden reeds Nietzsche en Kierkegaard
voorzien. Hun scherpe blik zag het verval in al zijn wanstaltigheid,
toen de officieele christenheid nog met het hoofd op de satijnen
kussens van haar zelfvoldaanheid rustte en het heeft heel wat
voeten in de aarde gehad, eer de snelle opkomst van het Nieuw
Heidendom althans hier en daar de geesten tot ontwaken bracht.
Toch kan men moeilijk beweren, dat zelfs nu, nu een tweede
wereld-oorlog uitgebroken is, over het algemeen genomen de
christenen uit hun dommel zip ontwaakt. Het lijkt wel, of zij,
terwijI om hen heen Europa opnieuw in bloed dreigt onder te
gaan, pas bezig zijn met zich de oogen uit te wrijven. Hoe vast en
gerust is hun slaap geweest ! Maar ook : hoe verschrikkelijk moet
het ontwaken zijn in deze dol geworden wereld, waaraan elk
menschelijk houvast ontvallen is en die alleen nog maar verstaan
kan worden als uiteindelijk rustend in de onbegrijpelijk lankmoedige handen Gods.
Want in het aangezicht van deze wereld moeten al le vrome menschelijke bedenkselen en beschouwingen het afleggen tegen de
naakte Waarheid van de rechtvaardiging uit genade alleen door
het geloof. En het christendom kan slechts standhouden en levend

blijven, in zooverre het zich bij deze Evangelische Waarheid, die
Gods geopenbaarde Waarheid is, bepaalt.
Daarom is deze (reformatorische) Waarheid de eenige kritische
norm, waaronder het hedendaagsch christendom in zijn handel
en wandel valt. Dit beteekent dus, dat er geen wezenlijke Reformatie van het christendom mogelijk is, zonder dat zij haar uitgangspunt neemt in de aanvaarding van deze primaire christelijke geloofswaarheid en zonder dat zij in haar doorwerking er de uitlegging
van is. Alles wat, ook onder de meest „orthodoxe" naamgeving,
in strijd met deze Waarheid geschiedt, draagt bij tot een verdere
*) Verworpen Christendom, door Henri Bruning. Amsterdam, J. M.
Meulenhoff, z.j.
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verwereldlijking van het christendom en een nog ingrijpender
ontlediging van zijn geloofsinhoud.
** *
Het belangrijkste element in Henri Bruning's kritiek op het
christendom, zooals hij deze in zijn jongste boek heeft neergelegd,
is, afgezien van het feit, dat deze auteur beschikt over een kloeken
en helderen stijl, die hem recht geeft op een plaats in de eerste
rijen van onze contemporaine essayisten, de omstandigheid, dat
deze kritiek van Katholieke zijde komt en voor alles op de RoomschKatholieke kerk is gericht, ter w ij I h a a r u i t g a n g s p u n t
de reformatorische geloofswaarheid is. Weliswaar — wij zullen straks nog gelegenheid hebben daarop nader
te wijzen — heeft Bruning zich niet voortdurend bij deze geloofwaarheid kunnen bepalen en heeft hij ook andere (in hoofdzaak
vitalistische) argumenten toegelaten in zijn betoog, doch daarmee
kan niet ongedaan gemaakt worden het o.i. hoogst belangrijke
feit, dat door middel van deze kritiek de reformatorische geloofswaarheid opnieuw bezig is b i n n e n de muren der RoomschKatholieke kerk te ontkiemen.
Natuurlijk is het mogelijk, dat deze kritische stem eenzaam blijft,
gelijk het reeds zoo vaak gegaan is en dat zij Of op de een of andere
wijze door de kerkelijke overheid tot zwijgen wordt gebracht Of
zich heesch roept tegen de botte onverschilligheid van een verburgerlijkt massa-christendom. Maar de mogelijkheid bestaat ook,
dat Brunings woorden weerklank vinden en dat het hem gegeven
is althans hier te lande de jongeren van zijn kerk te wekken,
zoodat later het verschijnen van zijn boek zal kunnen worden
beschouwd als een der eerste symptomen van een nieuwe Reformatie, die zich trouwens ook over de Protestantsche kerken
uitstrekken zal.
Men kan op het oogenblik nog sceptisch staan tegenover het den kbeeld van een dergelijke tweede Reformatie, maar wij vermoeden,
dat de loop der omstandigheden de gansche christenheid weldra
voor deze Reformatie zal plaatsen als de conditio sine qua non
ten opzichte van het bestaan van een christelijke levens- en geloofsgemeenschap.
Doch wij kunnen deze overwegingen hier verder ter zijde laten,
want zij staan slechts in zijdelingsche betrekking tot de concrete
vragen, die ons gesteld worden in Bruning's boek.
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Het eerste wat den aandachtigen lezer opvalt bij de Iectuur van
Bruning's boek, is het typisch on-theologisch uitgangspunt van
den schrijver, dat feitelijk aansprakelijk moet worden gesteld voor
zijn latere deraillementen.
Wij lezen op biz. 2 : „Het schoonste van dit aardsch bestaan :
de godde1ijke waarheid, het artistieke scheppen en het scheppend
denken, — het is a p es lotsverbonden in een en dezelfde doelloosheid, in een en dezelfde onvruchtbaarheid". Deze uitspraak,
waarin „religie", „kunst" en „wijsbegeerte" op een Iijn worden
gesteld als het „schoonste van dit aardsch bestaan", miskent n.l.
tweeerlei : het transcendent karakter der Goddelijke Waarheid
en het fundamenteel verschil, dat er tusschen Gods Openbaring
en 's menschen religie bestaat. Het is niet mogelijk de Goddelijke
Waarheid te coOrdineeren met kunst en wijsbegeerte, want zij
is in haar volstrektheid transcendent aan alle „vieesch". En het is
niet minder mogelijk Gods Openbaring te vereenzelvigen met
welken vorm van menschelijke religie ook. Tusschen Evangelie
en christendom zal daarom altijd een spanning blijven bestaan.
De vergelijking, die men in dit verband zou willen maken, als
zou het Evangelie de „inhoud" zijn van het christendom, moet
immer hinkend blijven ; want „inhoud" en „vorm" gaan hier
nooit in elkander op krachtens den stelregel, dat het eindige het
oneindige nimmer bevatten kan.
Wanneer verzuimd wordt dit onderscheid te maken, loopt men
kans zich te verwarren in een vruchtelooze problematiek en wij
meenen, dat ook Bruning zich niet geheel en al aan dit gevaar
heeft weten te onttrekken, hoewel hij op zichzelf een scherp
gevoel heeft voor de incommensurabiliteit van het Evangelie
(Rijk Gods, Kerk van Christus). Zoo lezen wij op biz. 9 : „Alsof
het lets normaals is, dat de Kerk van Christus triomfeert, dat zij
geeerbiedigd, erkend, herkend wordt ; zij, die toch de meest
absurde waarheid verkondigt, zij, die toch nog altijd vertegenwoordigt (of moest vertegenwoordigen) wat den Grieken een
dwaasheid en den Joden een ergernis is, d.w.z. een waarheid,
waartegen al het menschelijke (en waarlijk niet alleen het minderwaardig-menschelijke) onvermijdelijk in opstand komt". En op
biz. 10: „Het Rijk Gods wordt niet verwerkelijkt door onze
werken en overeenkomstig onze verdiensten, maar alleen door
God en overeenkomstig zijn barmhartigheid".
Toch blijkt reeds uit het eerste citaat het theologisch tekort in
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des schrijvers uitgangspunt, waar hij spreekt van de Kerk van
Christus, „die toch nog altijd vertegenwoordigt (of moest vertegenwoordigen) wat den Grieken een dwaasheid en den Joden
een ergernis is". lmmers de Kerk van Christus vertegenwoordigt
als Kerk van Ch ristus altijd de Goddelijke Waarheid, terwijI
zij als menschelijke geloofsgemeenschap steeds op gespannen voet
met deze Waarheid zal blijven staan. Anders ware de kerk geen
g e I o of s-gemeenschap, maar realiter Rijk Gods.
Zoolang en in zooverre de kerk den Grieken een dwaasheid en
den Joden een ergernis is, is zij kerk van Christus ; zoolang en
in zooverre zij dit n i et is, is zij geen kerk van Christus, maar
kerk van den antichrist. Een synthese is niet mogelijk : Wie niet
voor Mij is, is tegen Mij.
De Roomsch-Katholieke leer aangaande de Kerk, die op een
dergelijke synthese berust, heeft Bruning hier helaas op een
dwaalweg gebracht. „Kerk van Christus" is een dynamisch en
geen statisch begrip. Zij is geen „instituut", maar een vrijmachtige
daad van Gods scheppende genade, die slechts door het geloof
als zoodanig kan worden herkend. Al het institutioneele, dat
eigen is aan het leven der Kerk, is vrucht der dankbaarheid en
gehoorzaamheid, maar heeft geen zelfstandige beteekenis tegenover het alles beheerschende felt, dat de Kerk „Lichaam van
Christus" is en als zoodanig dienaresse van Gods Heiligen Geest
bij de bediening des Woords in prediking en sacrament.
Doch wij kunnen hier niet langer bij stil staan ; er is to veel, dat
onze aandacht vraagt.
***
Op biz. 23 schrijft Bruning met betrekking tot het tweevoudig
Christus-verlangen (de heerschappij van het Rijk Gods in de
zielen en, daardoor, op aarde) : „Maar als dit zuiver verlangen,
naar de zegepraal van het Rijk Gods in de zielen, plaats maakt
voor een machtsdroom, die zich realiseeren moet in een machtige
(ook politiek-machtige), geeerbiedigde, glorieuze positie der Kerk
tusschen de machten dezer wereld, in haar heerschappij — liever
nog in haar alleen-heerschappij — als cultuur-macht, dan zijn wij
reeds mijien ver van Christus' even hevig als tragisch verlangen
verwijderd".
Hiermee zet de schrijver het mes in de wonde plek van het
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Roomsch-Katholieke Christendom, waarin deze machtsdroom
nog altijd zoo hevig leeft, dat hij voor een goed deel het aspect
van het Roomsch-Katholicisme bepaalt. De hardnekkigheid van
dezen machtsdroom, die binnen het kader van onze nationale
verhoudingen, nergens zoo sterk tot uiting komt als in de politiek
der R.K.-Staatspartij, bewijst, hoe moeilijk het ook menschenvan-goeden-wille valt, Christus heerschappij over hun leven te
laten voeren.
Niemand meene echter, dat de onomwonden erkenning van de
juistheid van Bruning's kritiek op de praktijk van het RoomschKatholicisme door ons met eenig leedvermaak geschiedt. Integendeel : wij zijn van meening, dat tegen de praktijk van het Protestantisme op z'n minst even ernstige bedenkingen zijn in te brengen.
Waar wij ons over verheugen is zelfs niet in de eerste plaats de
moedige en radicale kritiek van dezen strijdbaren Katholieken
Jongere, maar veeleer het feit, dat deze kritiek in menig opzicht
steunt op de reformatorische visie van de christelijke geloofswaarheid (sola fide et sola gratia), die wij voor de eenig juiste
interpretatie van Gods openbaringswoord houden.
Want wat in het Roomsch-Katholicisme geworden is tot den
machtsdroom der kerk, is in het Protestantisme geworden tot
den niet minder gevaarlijken en verderfelijken machtsdroom der
vrome persoonlijkheid. En men behoeft slechts een vluchtigen
blik te werpen op het geheel der Protestantsche kerken om te
besEffen, dat deze „Protestantsche" machtsdroom even funeste
gevolgen voor het doorbreken der Christus-waarheid in onze
wereld heeft gehad als die der Roomsch-Katholieke kerk waaruit
men de voor de hand liggende conclusie trekken kan, dat zoowel
het Roomsch-Katholicisme als het Protestantisme dringend aan
een reformatie behoefte hebben. De positie van het Christendom
in den tegenwoordigen tijd is in elk opzicht „kritiek" geworden.
En daarom zal er ook op den duur (niet in het kader van den
machtsdroom, maar in het buigen voor de heerschappij der Waarheid) een „gesprek" kunnen plaats hebben tusschen de RoomschKatholieke en de Protestantsche Jongeren, dat niet in een theologisch steekspel ontaardt, maar waarin op grond van het Bijbelsch
getuigen is aangaande Jezus Christus gezocht wordt naar een gemeenschappelij k front tegen de demonische verwi Idering van deze wereld.
De mogelijkheid van een dergelijk gesprek wordt o. m. geopend
door een boek als dit van Henri Bruning, dat in zijn kritische
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houding door niets anders dan door de waarheidsvraag wordt
bepaald en waaraan elke „politieke" bijgedachte zoowel ten
opzichte van het Katholicisme als van het Protestantisme vreemd
gebleven is.
** *
Hoe scherp Bruning zijn inzichten weet te formuleeren, blijkt
uit de volgende zinsnede, waarin Ter Braak's houding ten aanzien
van het Christendom naar aanleiding van zijn „Van oude en nieuwe
Christenen", bijzonder raak wordt getypeerd. Zoo schrijft hij op
blz. 66 : „Het hedendaagsche Christendom ziet Ter Braak ongemeen
scherp en vernietigend — scherper en vernietigender dan menigeen
het durft te zien —, maar het Christendom-zelf (mOet ik zeggen)
begrijpt hij niet. Het is van een volslagen andere orde van denken
en leven als hij veronderstelt of leerde kennen".
Dat Bruning hier een juist inzicht formuleerde, blijkt nergens
duidelijker dan uit de letterkundige kroniek, die Ter Braak onder
den titel „Verticaal Katholicisme" (in „Het Vaderland" van 4
December 1938, ochtendblad) aan Bruning's boek wijdde en waarin
hij den schrijver van „Verworpen Christendom" met Sjestof
vergelijkt. Hij zegt in dit verband : „Bruning is een katholieke
Sjestof. Sjestof was een Bruning, die ook „den - laatsten stap"
waagde te doen ; den stap, waarvoor deze katholiek voorloopig
nog teruggeschrikt is. Aileen liet Sjestof de christelijke symbolen
vallen, om ook in zijn terminologie niets anders dan ronduit een
hedendaagsch mensch te zijn, terwijI Bruning, katholiek door de
zuigkracht van opvoeding en milieu, bleef kleven aan de termen,
die men hem als kind leerde gebruiken".
In de oogen van Ter Braak is dus alles wat Bruning in zijn boek
over het christendom neerschrijft, feitelijk niet veel anders dan
een terminologisch atavisme. In werkelijkheid houdt hij Bruning
voor een hedendaagschen mensch (wat voor Ter Braak inhoudt,
dat voor hem het christendom een overwonnen standpunt is I),
die door „milieu en opvoeding" voorloopig nog zich laat dwingen
van „christelijke symbolen" gebruik te maken, maar van wien
hij heimelijk verwacht, dat hij in de naaste toekomst ook „den
laatsten stap" zal doen en zich van deze overtollige ballast zal
bevrijden. Ter Braak kan zich n.l. niet voorstellen, dat het christendom een w e r k e I ij kheid zou kunnen zijn ; voor hem kan
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hier alleen maar sprake zijn van „bedrog" (zie zijn brochure over
Luther) of van „symbolen" (wat in zijn positivistischen gedachtegang bijna even erg is als bedrog !).
Het spreekt voor den onbevooroordeelden lezer van Bruning's
boek overigens vanzelf, dat Ter Braak op deze wijze geen recht
doet wedervaren aan de kern van Bruning's betoog, dat men
samenvatten kan als een pleidooi voor een christendom in den
geest van Pascal tegenover de verburgerlijkte en verwereldlijkte
Roomsch-Katholieke kerk. Ter Braak heeft nu eenmaal van deze
dingen, zooals Bruning het zelf zeer goed heeft ingezien, geen
flauwe notie.
lntusschen moet men hier aan toevoegen, dat Bruning zelf door zijn
absurde vereering voor het Paulusboek van Teixeira de Pascoas
het noodige h sft gedaan cm zijn kritikus op een dwaalspoor te
brengen. He-: is ecnvoudig onbegrijpelijk, dat iemand als Bruning,
die over een figuur als Luther weet te schrijven — wij komen
daar zoo aanstonds nog op terug — op een wijze als geen enkel
Roomsch-Katholiek auteur voor hem heeft gedaan, zich zoo
grondig verkeken heeft op dit barok vitalisme, dat vloekt met alle
waarachtig-christelijke geloofsvisie.
Natuurlijk heeft Bruning wel „gevoeld", dat er lets niet in den
haak was met dit Paulus-boek. Hij geeft dan ook op blz. 80 toe,
dat de mogelijkheid bestaat, dat Teixeira de Pascoas de leer van
Paulus niet geheel zuiver heeft volstaan. Doch hij neemt deze
bedenking vrijwel geheel terug op dezelfde bladzijde door te
zeggen : „Is Pascoas niet orthodox in de leer, zijn „dwalingen"
bewegen zich toch in de onmiddellijke nabijheid van de schoonste
toppen der waarheid. Hij leeft oneindig dichter bij de waarheid
van vele orthodoxen in de leer, — die ketters in de praktijk".
Men kan deze blindheid van Bruning ten aanzien van De Pascoas
vitalistisch christendom (Bruning spreekt hier van „mystiek
Christendom") slechts verklaren uit zijn ressentiment tegen een
leer, die niet meer is dan „leer" en geen levend en natuurlijk
contact meer heeft met de „praktijk". Doch zooals het zoo vaak
gebeurt : Bruning is hier bezig het kind met het badwater weg te
gooien. De tegenstelling, die de schrijver in het bovenstaande
maakt tusschen „orthodoxen in de leer" en „ketters in de praktijk"
is puntig van dictie, ongetwijfeld, maar...... zij blijkt bij nadere
beschouwing onjuist. Want wie „orthodox in de leer" is en „ketter
in de praktijk" is in werkelijkheid evenmin een waarachtig christen
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als degeen die „kettersch in de leer" is, maar „rechtzinnig in
de praktijk". Leven en leer behooren in het geloof bijeen. Zij
kunnen niet gescheiden worden zonder aan de Waarheid, die
een en ondeelbaar is, tekort te doen. Principieel is daarom elke
scheiding, die tusschen leer en leven gemaakt wordt uit den
booze, al ligt er in het vlak der menschelijke levenswerkelijkheid
een heel terrein van denken en handelen, dat onderworpen is
aan de onbewuste en moedwillige „vergissingen" van onzen
vleeschelijken geest, waarbij „Ieven" en „leer" dikwijls op de
fnuikendste wijze gescheiden worden.
Het felt, dat ook Bruning deze scheiding maakt en dat nog wel
met zulk een felheid, bewijst, dat hij vooringenomen is tegen de
„leer". Hij ziet het uitnemend gewicht van een streven naar een
zoo zuiver mogelijk begrip der Goddelijke Waarheid niet in, maar
bedrinkt zich aan de vitalistische dynamiek, waarmede De Pascoas'
Paulus-fantasie tot berstens toe geladen is. „Wij naderen in dit
boek een zenith van leven" (spatieering van H. B.), roept
Bruning op blz. 72 ult. Maar Of dit „zenith van leven" een confrontatie met het zenith der Waarheid, het Evangelie van Jezus Christus,
verdraagt, is een vraag, die door hem niet aan de orde wordt
gesteld. Zij wordt terloops afgedaan met de opmerking, dat De
Pascoas misschien de leer van Paulus niet geheel zuiver heeft verstaan, maar dat is dan ook alles. Dat de „leer van Paulus" slechts
zin heeft als en in zooverre zij leer aangaande Christus is, komt
hier niet ter sprake.
***
In het hoofdstuk van zijn boek, dat Bruning wijdt aan het Christelijksociale vraagstuk naar aanleiding van Jacques Maritain's beschouwingen in „Humanisme integral" komt duidelijk het „realisme"
van Bruning's standpunt uit ; een factor, waarvoor positivisten
als Ter Braak nimmer oog blijken te hebben.
Zoo lezen wij op blz. 138: „Naast zijn plicht, als Christen, te
strijden voor de dienstbaarheid der menschen aan een bovennatuurlijk levensdoel, bezit de Christen plichten ten opzichte
van het tijdelijk en natuurlijk welzijn van den mensch". Hiermee
wordt dus de mensch als Christen onmiddeli ij k (en niet
via den omweg van de een of andere „christelijke partij" of het
een of ander „christelijk ideaal") ingeschakeld in het sociale leven.
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Diametraal hiertegenover staat Maritain's ideaal van een toekomstige christel ij k-sociale orde, dat, zooals hij herhaaldelijk met
nadruk en terecht verzekert, een n i e u w e christenheid veronderstelt (blz. 139). Want dit ideaal houdt geen rekening met het feit,
dat wij even in een niet meer christelijke samenleving, die echter
evenzeer recht heeft op een sociale vernieuwing. Aan deze vernieuwing heeft ook de christen den plicht naar zijn beste krachten
mede te werken. Bruning zegt hierover onder meer (blz. 148) :
„Naast zijn plicht een scheppende kracht te zijn voor een toekomstige christel ij k e orde, is het zijn plicht een scheppende
kracht te zijn in en voor een niet-christelijk tijdperk, en dit
Iaatste : door mede te werken aan het herstel van een, nietchristelijke, maar van een zuiver natuurlijk-zedelijke vernieuwing,
om op die wijze een samenleving, voor zoover dat mogelijk is, te
redden uit die anarchic van hartstochten, waaraan zij, en met haar
zoo tallooze slachtoffers, op de meest ellendige en bittere wijze
materieel, zedelijk en geestelijk te gronde gaat".
Men moet inderdaad niet vragen, hoeveel geestelijke energie er
verspild is aan het uitdenken van een „christelijke" oplossing
van allerhande politieke en sociale problemen op grond van de
foutieve voor-onderstelling, dat wij zouden (even in een christelijke maatschappij of binnen afzienbaren tijd in staat zouden zijn
een christelijke samenleving te verwerkelijken, terwijI de sociale
en politieke nood van deze wereld ons toeschreeuwt van alle
kanten. Het is, of de christenen steeds geweigerd hebben de
wereld als „wereld" te zien en in deze wereld, solidair met haar
nood en schuld, hun plaats in te nemen. Aan het drogbeeld van een
z.g. „christelijke maatschappir — wij meenen, dat Bruning niet
scherp genoeg inziet, dat het hier werkelijk een drogbeeld geldt
en geen realiseerbare grootheid — hebben tallooze christenen
hun beste krachten verspild, terwijI deze broodnoodig waren
geweest om het natuuHijk-zedelijke leven te ordenen.
Nergens lezen wij in den Bijbel, dat het de plicht van den christen
is een „christelijke maatschappij" in het even te roepen. Het
arbeidsveld van den christen is de w e r e I d. En de (voor de
hand liggende I) synthese van „christelijke maatschappij" en
Koninkrijk Gods is wel zoo ongeveer de grootste ketterij, waaraan het christendom zich in den nieuweren tijd heeft schuldig
gemaakt en die misschien nog meer tot de huidige ontkerstening
van Europa heeft bijgedragen dan de opkomst van het Nieuw
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Heidendom, dat niet veel anders heeft gedaan dan opengevallen
plaatsen innemen en verlaten stellingen bezetten.
Dat niettemin dit deelnemen aan een herstel der sociale orde
door een daadwerkelijken arbeid aan de „natuurlijk-zedelijke"
grondslagen der maatschappij voor den Christen iets essentieel
anders beteekent dan voor den niet-christen, is Bruning niet
ontgaan. Helder heeft hij het eschatologisch moment onderkend,
dat in al le menschelijke ordeningen schuilt en dat deze steeds
opnieuw relativeert. In zijn „Subjectieve Normen" — door den
schrijver hier in een noot geciteerd — komt de volgende uitspraak
voor : „Want de orde op tijdelijk gebied (beseffen wij dit wet)
is evenzeer een belemmering voor het Rijk Gods als de wan-orde.
Doet de wanorde God haten, de orde op natuurlijk gebied doet de
aarde beminnen en den mensch, die deze orde schiep. En als wij
begrijpen, hoe moeilijk, grootsch en schoon het scheppen van
een natuurlijke orde is, dan beseffen wij tevens, hoezeer een geslacht, dat deze glorieuze orde opbouwt, zichzelf zal kunnen gaan
verheerlijken en daarmee zich evenzeer en even ondoorbreekbaar
van God vervreemden kan als de wanorde en de haat dit deden
(noot op biz. 150).
Deze „kritische" houding ten aanzien van de orde, in zooverre
deze „van nature" de neiging heeft den mensch te verleiden tot
ongehoorzaamheid en ontrouw tegenover God, maakt, dat de
christen anders staat ten opzichte van den „metaphysischen"
achtergrond van tal van politieke en sociale vraagstukken dan de
niet-christen ; doch dit sluit nog volstrekt niet uit, dat hij aan het
herstel der sociale rechtsorde geen Ioyaal en werkzaam aandeel
zou kunnen nemen. Trouwens het is in de eerste plaats de taak
der Kerk om in en door haar verkondiging te waarschuwen tegen
een verabsoluteering van menschelijke gedachten en instellingen.
In dit opzicht heeft zij een profetische taak, waarvan zij zich echter,
zooals men thans wel genoegzaam constateeren kan, niet of stechts
zeer aarzelend en sporadisch gekweten heeft in het achter ons
liggend tijdsgewricht.
Natuurlijk zit er aan deze dingen nog veel meer vast, dan hier
met een enkel woord ter sprake kon worden gebracht. Doch onze
bedoeling reikt ook niet verder dan aan den lezer een indruk te
geven van de actualiteit en de gedachtenrijkdom van dit boek, dat,
hoewel het op tal van punten zoo sterk georienteerd is op de
Roosrsch-Katholieke geloofsovertuiging, dat de Protestantsche
358

lezer niet zonder de noodige vraagteekens in margine uitkomt,
toch aan den anderen kant zoo duidelijk biijk geeft van een den
jongeren Katholieken en Protestanten gemeenzaam inzicht zoowel
ten aanzien van het christendom als ten opzichte van de huidige
maatschappelijke verhoudingen, dat er al le reden is dit vu rig en
sterk geschreven boek onder veler aandacht te brengen. Het is
het ten voile waard ernstig te worden bestudeerd en zonder
vooringenomenheid te worden gelezen.
* *
*
in het gedeelte van zijn boek, dat Bruning gewijd heeft aan een
bestrijding van „Verscheurde Christenheid", het bekende werk
van Anton van Duinkerken, komt een passage voor, die handelt
over de figuur van Luther. Zij vormt een onderdeel van deze
polemiek, maar laat zich zeer goed op zichzelf beschouwen, omdat
zij des schrijvers positieve visie op de Hervorming weergeeft in
tegenstelling tot Van Duinkerken's negatieve houding, die op de
gebruikelijke argumentatie der Roomsch-Katholieke apologetiek
berust.
Wij laten hieronder enkele der belangrijkste gedeeiten volgen :
„Men doet verkeerd den hervormer en het noodlottig verloop
der hervorming te verklaren uit een gedesequilibreerd innerlijk
leven. Evenzeer lijkt het mij onjuist beide te verklaren uit een
onmachtig wrokkend ressentiment. Luthers leer toch was allereerst de resultante van een exclusief-i n n e r l ij k, persooniijk
geloof s-conflict : niet van een botsing met de corruptie der
Kerk, maar van een botsing met zichzelf, met de in zichzelf waargenomen verdorvenheid van de menschelijke natuur ...... Voor
wien ernst maakt met het geloof en zich zijn eigen werkelijkheid
bewust blijft, dringt zich het probleem der genade vroeg of laat
onvermijdelijk op" (biz. 168).
En een bladzijde verder : „Zijn (d.w.z. Luther's) noodlot was,
dat hij, die zoo diep de waarheid was binnengedrongen, maar
nochtans „dwaalde", her v o r m e r moest zijn, bestrijder van
het kerkelijk verval en van het gezag, dat dit verval dekte".
Aan dit tweede citaat, dat o.i. op treffende wijze de tragiek van
Luther's (even in het licht stelt, moet een korte verklaring worden
toegevoegd ten aanzien van het ironische „maar nochtans dwaalde".
Bruning gebruikt hier het woord „dwaling" n.l. in ironischen zin.
Hij neemt het over uit de gebruikelijke Roomsch-Katholieke
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polemiek. „Men zal moeten erkennen", zegt hij op biz. 169, „hoe
zich j u i s t hier (d.w.z. ten aanzien van deze „dwaling") deze
gestalte in zijn voile grootheid oprichtte, hoe ver hij hier de waarheid was binnengedrongen. Maar dit erkennen is iets anders
erkennen dan dat in iedere dwaling een kern van waarheid schuilt !
Het is erkennen, wat in deze „dwaling" op ongemeen diepe en
sublieme wijze waarheid is geweest, en hoe verleugend, ten
overstaan van deze „dwaling", het denken en 'even van de „rechtzinnigen" dier dagen was geworden".
Nog een tweetal citaten mogen hier volgen. Het eerste heeft
betrekking op Luther's breuk met de (Roomsch-Katholieke)
kerk. Bruning zegt hierover : „Maar gesteld dat de houding der
kerkelijke overheid op dit punt geheel viekkeloos is geweest
(hetgeen wel zeer moeilijk is aan te nemen), dan nog staat de
kerk aan het gebeurde medeschuldig, eenvoudig omdat zij was
zooals zij was, d.w.z. door en door corrupt en verdorven op talrijke
andere punten (blz. 171).
En ten slotte op blz. 174: „Het is niet voldoende dezen hervormer
te rangschikken onder de groote figuren, het is plicht zijn schuld
te bekennen aan de tragedie van dit 'even, aan de tragedie van
de hervorming".
Het lijkt ons, dat men van Roomsch-Katholieke zijde niet juister
en rechtvaardiger over Luther en de Hervorming oordeelen kan
dan hier door Henri Bruning is geschied. Men kan zich er slechts
smartelijk over verwonderen, dat dit oordeel zoo Iaat gekomen
is ofschoon men toegeven moet, dat onze „anti-papisten" maar
at te vaak een geluid doen hooren, dat in wanbegrip en onbillijkheid
niet onder behoeft te doen voor de Roomsch-Katholieke uitingen
met betrekking tot de Reformatie.
Dat overigens Henri Bruning in zijn beschouwingen te dezen opzichte vrijwel alleen staat, zal niemand verwonderen. De officieele
Roomsch-Katholieke pers bewaart een ijzig stilzwijgen tegenover
dit boek of maakt er zich met wat „groote woorden", die duidelijk
een innerlijke verlegenheid verraden, van af. Maar dit neemt niet
weg, dat deze Katholieke stem geklonken heeft en dat wij haar
mogen hooren als de aankondiging van een reformatie ook in het
Roomsch-Katholieke kamp. Ook hier heeft de verburgerlijkte en
verwereldlijkte kerk zich grondig te herzien, wil zij in de duistere
toekomst, die wij, en met ons geheel Europa, tegemoetgaan een
Iicht ten 'even blijven.
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De krisis, waarop over het lot van de gansche westersche beschaving beslist zal worden, nadert met angstwekkende snelheid.
De wijzers van de klok staan niet meer op vijf minuten voor
twaalf (Adolf Keller), maar op twaalf uur en de eerste slagen
dreunen reeds van den toren. Zullen Roomsch-Katholicisme en
Protestantisme hun innerlijke zuiverheid hervinden en zullen zij
elkander als loten leeren verstaan van denzelfden stam : de heilige,
algemeene, christelijke Kerk van het Apostolicum ?
Wij moeten deze vraag onbeantwoord laten. Maar wel meenen
wij er dit van te kunnen zeggen : Aileen de Roomsch-Katholieke
en de Protestantsche J o n g e r en zullen op deze vraag een
positief antwoord kunnen geven. Het „officieele christendom"
in beide kampen is zoozeer vastgeroest in zijn onvruchtbare
abstract-polemische houding en daarenboven zoo door en door
verpolitiekt, dat men van die zijde in deze aangelegenheid niets
meer heeft te verwachten. Theoretisch beschouwd zou ons dit
tot een bedenkelijk pessimisme aanleiding moeten geven. Want
„het officieele christendom" staat in beide confessies nog zeer
stevig in zijn schoenen. Maar wanneer wij letten op de entourage,
waarin zich dit verkalkt, op de gewoonte terend christendom
bevindt, mogen wij gerust wat optimistischer oordeelen. Want
een dergelijk christendom kan zich onmogelijk hand haven te
midden van een wereld, die aan alle zijden in vlammen staat. Hier
is alleen „wedergeboorte" of het einde mogelijk. En aangezien
Christus' beloften zeer vast zijn en vol komen duidelijk uitgesproken
ten aanzien van Zijn Kerk, is er voor ons Been reden tot wanhoop
of vertwijfeling. Want : „Ziet, ik ben met u al de dagen tot aan
de voleinding der wereld" (Matth. 28 : 20) en : „de poorten der
hel zullen haar (d.w.z. de gemeente des Heeren) niet overweldigen"
(Matth. 16 : 18).
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KOOS VAN DOORNE

VAAR UIT

Al was ik ook de laatste op de aarde,
die weigerde te bukken voor geweld,
al scholden Kerk en wereld van onwaarde
wat ik mij heb tot plicht en wet gesteld,
dan zou toch Christus naast mij staan :
lk weiger misdaad in Zijn Naam.
ik weiger dit het hoogste goed te achten
wat slechts door duivelsch opzet kan bewaard ;
het bloed der duizenden, die wij ombrachten
heeft ons gestacht reeds nameloos bezwaard ;
daarom wit ik naast Christus staan ;
ik weiger sluipmoord in Zijn Naam.
lk weiger voor bezit en recht te strijden
met doodelijk verderf als bondgenoot ;
veel liever wit ik pijn en onrecht lijden
dan slaaf zijn van bedrog, ontucht en dood.
Wanneer ik btijf naast Christus staan
kan ik het grootste lijden aan.
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lk kan niet anders dan God's Woord gelooven :
Alle geweld zal door geweld vergaan.
Wie zou mij van mijn hoogste goed berooven
zoo ik den koninklij ken weg durf gaan ?
Want hij, die blijft naast Christus staan
kan sterven maar nooit ondergaan.
Nooit werd door forten en soldatengraven,
door knechting van die arm zijn en onteerd,
een onrecht weggedaan, een van God's gaven
veroverd op den macht, die hen verteert.
Daarom blijf ik naast Christus staan
al zou ik daar ten onder gaan.
God schiep de zee ; toen schiep de mensch de haven,
maar waartoe havens, zoo de vaart ontbreekt ?
Gehoond door wijzen en geschuwd door braven
ben ik een schipper, die de branding breekt.
Ook Gij, Gij moet naast Christus staan ;
verbreek Uw boeien in Zijn Naam.
Verbreek Uw boeien, Koningskind.
Vaar uit ! Daartoe schiep God den wind.
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ALBERT VAN DER FEEN

DE BETEEKENIS DER CAMERA OBSCURA VOOR
ONZEN MD 1)
In zijn alleraardigst en vlot geschreven boek over Nicolaas Beets
en de Camera Obscura beantwoordt Dr. P. H. Ritter Jr. de vraag
naar de beteekenis der Camera Obscura voor onzen tijd aldus
Na erop gewezen to hebben, dat duizenden verzen van dichters,
die doorgedrongen zijn tot de diepste spelonken van de menscheIijke ziel, geheel en al in vergetelheid zijn geraakt, terwijl figuren
als Faust, Hamlet, Tip Uylenspiegel e.a. behooren tot de onvernietigbare litteratuur, herinnert de schrijver eraan, dat de Camera
niet, of althans niet uitsluitend de psychologie van een tijdsperiode
vertegenwoordigt, maar permanente karaktertrekken van het
Nederlandsche y olk. En hij vervolgt : „Zeker, de midden-negentiende eeuw ligt er genadeloos in beschreven, maar een bepaalde
sfeer van kleinheid, benepenheid, individualisme en sectarisme,
die in de Camera tot uiting komt, behoort tot het blijvend wezen
van ons volkskarakter" 2).
Het komt ons voor, dat Ritter hier den spijker precies op den kop
geslagen heeft en dat zijn opvatting in veel hoogere mate juist
is dan de meening van Theun de Vries c.s., die het zwaartepunt
van hun bewondering voor Beets' meesterwerk leggen op de
waarde, die de Camera ongetwijfeld óók heeft, als documentatie
van de denk- en bestaanswijze van bepaalde Hollandsche kringen,
nu honderd jaar geleden 3).
Immers, ware dit de uitsluitende of voornaamste beteekenis der
Camera, dan zou onze waardeering voor dit boek zich moeten
beperken tot het cultuur-historische en zou er geen ruimte overblijven voor een positieve beantwoording van de vraag naar de
beteekenis der Camera Obscura v o o r o n z e n t ij d. Want
1) Een kapper over een professor, door Dr. P. H. Ritter Jr.
Nijkerk, G. F. Callenbach N.V., 1939.
2) Biz. 213.
3) Geciteerd bij Ritter, blz. 197.
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de cuituur-historische waarde van een documentair geschrift
verandert praktisch niet. Zij wordt bepaald door de juistheid der
documentatie, zijn verdere „inhoud" doet niet ter zake.
Bij de Camera Obscura komt het echter nog wel degelijk op den
inhoud aan. Juist het felt, dat de Camera, zooals Ritter het noemt,
een „zelf-hekeling" van het Nederlandsche y olk geworden is, die
als „aanvullende hoedanigheid van ons klein-burgerlijk wezen
onzen moed tot zelf-kritiek" 1) demonstreert, verleent aan dit
boek zijn binnen het kader der Nederlandsche letterkunde
klassiek karakter.
Zoolang ons y olk „ y olk" blijft en niet opgaat in de grauwe, kleurlooze massa der „wereldburgers", die met hun confectie-cultuur
een nieuwe menschheid in het leven meenen te roepen, zullen
wij den spiegel noodig hebben, die ons in de Camera Obscura
voorgehouden wordt.
lnderdaad, wij ontkomen er niet aan, zooals Beets in zijn boek
het Nederlandsche y olk geteekend heeft, zoo i s het in zijn diepste
wezen, ook al verbergt het zijn klein-burgerlijkheid vaak achter
maskers van wereldsche allures en provincie-haat. En het zou
lafheid zijn, indien wij Beets' ironische behandeling van onze
klein-burgerlijkheid al teen de negentiende eeuw in de schoenen
schoven en niet erkenden, dat deze geest van klein-burgerlijkheid
nog altijd vaardig over ons is.
Ja, het zou een bedenkelijk teeken zijn van het verval van ons
volkskarakter, indien wij op deze wijze zouden toonen niet !anger
den moed te bezitten tot een dergelijke zelf-kritiek. Want het is
juist deze zelf-kritiek, die ons ervoor behoedt aan onze kleinburgerlijkheid — zelfs in dezen chaotischen tijd ! — als individu
en als yolk ten gronde te gaan.
Daarom is ook nog heden ten dage de lectuur van Beets' honderd-

jarige Camera medicijn. En al moge zij bijwijlen bitter smaken
en een gevoel van walging verwekken, laten wij niet vergeten,
dat wij bezig zijn in den spiegel te zien. Zoolang wij beseffen, dat
wij „klein-burgerlijk" zijn in onze gevoelens en gedragingen, zoolang leven wij in een richting, waarbij wij boven onszeiven
worden uitgetild ; doch zoodra wij dit inzicht missen en ons wie
weet wat voor grands seigneurs achten, zijn wij bezig te sterven
aan onze klein-burgerlijkheid. Om het met een woord te zeggen :
1) BIz. 213.
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Wie Stastok verloochent, staat op het punt aan Stastok to
bezwij ken.
Het is de groote verdienste van Dr. Ritter, dat hij ons in zijn
fleurig geschreven boek over Beets en zijn Camera, dat door
Anton Pieck op uitnemende wijze werd verlucht en door de firma
Callenbach met zorg uitgegeven, gewezen heeft op deze waarheid,
die ons niet diep genoeg in hoofd en hart kan worden geprent.
De beteekenis van de Camera Obscura voor onzen tijd is, dat zij
ons heilzaam nuchter en ironisch bij onszelven bepaalt en wat
hebben wij meer noodig in deze dagen, waarin de oorlogsvloed
opstuwt tegen onze kusten, dan deze zeif-kennis, die juist door
haar nuchterheid en ironie onbedriegelijk is.
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THEO VAN BAAREN

SIBYLLE

Zij schrijft, in 't nachtrijk van haar grot gezeten,
op dorre blaren donk're bloedorakeis
en in haar spreuken raakt, als in tentakels,
het yolk verward, dat, roekeloos, wil weten.
Zij heeft nog nooit een troostend woord geschreven,
slechts ondergang en dreigende gezichten,
verbrande steden, bloedige gerichten
riep zij te voorschijn tot afgrijslijk leven.
Een enkle maal in, wie weet hoeveel, eeuwen
kwam zij een avond door de straten schrijden,
om oog en oor een feestdis te bereiden
van branden, rampen en waanzinnig schreeuwen.
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AD. DEN BESTEN

„IK ZAL RAAD GEVEN ..."

Psalm 32 : 8
lk weet niet, wie er in mij heeft gesproken ;
lk weet niet eens, of wel lets is gezegd.
lk weet al teen : er is een snaar gebroken,
Toen in mijn hand de Bijbel werd gelegd.
En '5 avonds heb ik, in een stoel gedoken,
Een rijtje Franse woordjes opgezegd,
Van Cicero geen snipper opgestoken ......
Want in mij voerden God en ik gevecht ......
Die avond heeft mijn hart het woord gevangen,
Dat ik vergooide als bedorven wijn :
Een zonnig wijsje danste door de gangen,
Het luchtig Menuet van Rubinstein......
...... Toen heb ik d' oude tekst weer opgehangen :
„Ik geef u raad ; Mijn oog zal op u zijn."
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CORRIE OUDIJK

IN HET ZIEKENHUIS

Dien nacht, een zuster ging voorbij over de gang
de lichten werden plotseling ontstoken.
Bij alle zieken was ineens de slaap gebroken,
toen wij haar binnen brachten, klein en bang.
Het witte bed was blank en onberispelijk gespreid,
twee zusters hadden haar van de brancar genomen,
wat later is de dokter toen gekomen
en heeft zich voor de operatie voorbereid.
't Was half drie, toen zij weer binnen kwam,
en toen wij langzaam naar haar over bogen,
lag een vermoeide rust diep in haar ogen
gelijk een kleine aarzelende vlam.
Een zuster hield de wacht bij 't vage schijnsel licht,
wij moesten spoedig weer de zaal verlaten ;
toen hoord' ik fluist'rend twee patiênten praten
en 'k zag een angstigen blik op mij gericht.
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GERRIT L. SLAGMOLEN.

VERNIEUWING IN HET ORGELLEVEN
Er zijn velerlei symptomen die er op wijzen, dat ook in de orgelpraktijk de vernieuwing en herleving van en de waardeering voor
het schoone antieke haar intrede heeft gedaan. Het openbaart
zich in de orgelbouw van deze dagen, in het onderzoek der orgelhistorie, vooral van de waarde van den Bachschen orgeltijd, in
in de verschijnende studies die de oude orgelbouw betreffen of
ten grondslag hebben, in een teruggrijpen op de registratieplannen der barok- en vroegere stijlen, in het in eere herstellen
van de middeleeuwsche meesters der orgelkunst, in het restaureeren van de improvisatie-techniek en haar toepassing, en ten
slotte in het herstel der kerktoonsoorten.
Er zijn verschillende middelen om dit to illustreeren. De studie
die orgelbouwers maken van de toonkwaliteit van het oude en
nieuwe instrument, van disposities en mensuren, toont ons, dat
juist in het voornaamste gebied van de orgelkunst een herleving
optreedt en dat ook daar tusschen oud en nieuw het innigste
contact tot stand wordt gebracht. Dit contact werd elders reeds
bewerkstelligd door de pioniers der orgelhistorie. Alleen, deze
ontdekkers kunnen nog slechts weinig publiceeren. Het schijnt,
dat de Nederlandsche orgelrijkdom groote moeilijkheden oplevert
bij het reconstrueeren der tradities van den bouw en van de
scholen der bouwers. Waarschijnlijk wordt dit voor een gedeelte
veroorzaakt doordat de meeste z.g. Nederlandsche, en in Nederland werkende orgelbouwers, uit de 17e en 18e eeuw Duitschers
waren en de orgels van na 1700 — uit welke periode de meeste
der nog bestaande oude instrumenten afkomstig zijn ; slechts
weinige zijn ouder — uit een Duitsche school zijn ontstaan. Ook
is het onderzoek nog niet in zijn voisten omvang gaande. Wij
verwachten echter dat binnen enkele jaren een, tot op zekere
hoogte volledige, studie van het Nederlandsche orgel, van zijn
eerste belangrijke periode in de 15e en 16e eeuw af, door talrijker
publicaties mogelijk zal zijn. Een Bier uitgaven werd reeds tot
stand gebracht door den Leidschen organist Hennie Schouten die
een boekje schreef over „Onze oude Orgels", als Elckerlyc-boekje
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No. 10 verschenen bij Bosch en Keuning te Baarn. Deze orgelhistoricus bezorgde ons hiermee de eerste Nederlandsche uitgave — zij het in zeer beknopten vorm en voor den leek geschreven
— over het Nederlandsche orgel gezien in zijn zuiver regionale
beteekenis. Aansluitend daarop zullen vele werken van uitgebreider vorm ons nog verrassen en (natuurlijk) dit boekske overtreffen. Overtreffen ook in nauwkeurigheid, waaraan het dit
geschriftje wel eens ontbreekt, een fout waarop Mr. A. Bauman
op zeer oncollegiale wijze de nadruk legt in het Mei-No. 1939 van
„Organist en Eeredienst", orgaan van de Vereeniging van Organisten bij de Gereformeerde Kerken.
Hennie Schouten deelde zijn boekje in de volgende hoofdstukken
in : 1. 'Nat ieder van een orgel behoort te weten ; 2. Het orgel
in de Nederlanden voor de Hervorming ; 3. Het Calvinisme en
het orgel ; 4. Hagerbeer en Duyschot ; 5. Nog eens het Calvinisme
en het orgel ; 6. Het Schnitgerorgel in de Michielskerk te Zwolle ;
7. Het orgel in de Laurenskerk te Alkmaar ; 8. Orgels te Gouda,
Maassluis en Amsterdam ; 9. Hoe onze oude orgels bespeeld

werden.
De bedoeling is, dat niet-orgeldeskundigen en niet-organisten het
boekje in handen krijgen en zullen lezen. Het wil de belangstelling
opwekken voor een kunst, een historie en een instrument, waar
duizenden Nederlanders wekelijks mee kennis maken en er niettemin niet meer van weten dan dat een orgel in een oude kerk
meestal ook erg oud is, en dat men nooit a I I e registers mag
bijtrekken, want dan zou tijdens het spelen het kerkgebouw bezwijken. Schouten behandelt de samenstelling van enkele der
oudste groote orgels van ons land en neemt daarna ook eenige
instrumenten uit de Schnitgerschool onder de loupe. Het is in
het kader van dit artikel niet wel mogelijk hier op vele bijzonderheden van orgelbouw en klankkarakters van de oudste en minder
oude orgels in te gaan. Het boekje biedt zeer belangwekkende
gegevens, is vlot geschreven en verlucht met foto's van de orgelfronten in de Groote Kerk te Maassluis, in de Pieterskerk te
Leiden en in de Oude Kerk te Amsterdam, en van de Maassluissche
speeltafel.
Vooral de beknoptheid van het werkje bewijst de noodzakelijkheid van grootschere publicaties. Wij zijn echter den heer
Schouten dankbaar. Ook zijn tweede deel van Techniek van
het Orgelspel, elders in dit nummer besproken, toont aan een
371

nieuwe waardeering voor oude waarden en technieken, waardoor
de huidige orgelbelangstelling wordt gekenschetst.
Wat de uitvoeringspraktijk van de oude orgelmuziek ons heden
ten dage te genieten geeft, staat op een niet minder te waardeeren
plan. Het trachten naar de heldere kleuren der 15e tot 18e eeuwsche
cultuur, een klankideaal, waar de geheele polyphonie haar basis
in vindt, treedt steeds meer op den voorgrond en hiermee in
verband staan de wenschen van de organisten die, in tegenstelling
tot de wandaden uit een vorig tijdperk — toen zooveel mogelijk
vulstemmen (die de boventonen der grondstemmen versterken)
voor doffe en sentimenteele registers het veld moesten ruimen —
thans aan de kerkbesturen plannen overleggen om het orgel
weer in zijn ouden staat terug te brengen door het in eere herstellen dier aliquoten en mixturen, of, door een uitbreiding in
dezen zin, de jongere en jongste orgels aan de klankidealen uit
den tijd der polyphonisten te doen beantwoorden.
Eerherstel is het belangwekkendste symptoom van dit „classicisme". Flor Peeters, de in ons land geenszins onbekende organist
van de Romboudskerk te Mechelen, bracht zulk een eerherstel
door een groot aantal composities van 16e, 17e en 18e eeuwsche
Nederlandsche meesters te verzamelen en opnieuw uit te geven.
(Flor Peeters, Oud-Nederlandsche Meesters voor het Orgel.
Henry Lemoine et Cie, Paris et Bruxelles 1938.) Hiermee is de
orgelliteratuur aanzienlijk verrijkt. Niet omdat een willekeurig
getal „nieuwe" orgelstukken over zoovele programma's kunnen
worden verdeeld, maar omdat deze werken de artistieke scheppingen van lang vervlogen, en voor het geheele muziekleven zoo
uiterst belangrijke perioden vertegenwoordigen. De heruitgave
dezer „Oud-Nederlanders" valt in een tijd, dat wij oor hebben
voor de juist-verantwoorde reproductie dezer klankstukken.
Wat zou men in de vorige eeuw van deze heldere, doorzichtige
muziek een onherkenbare en troebele brij gemaakt hebben !
De kunst van het improviseeren is niet ouder of jonger dan die
van den waardevollen orgelbouw of van de kostbare composities.
In den tijd dat men in het orgel het volmaakte instrument ging
zien — daar er de mogelijkheid in open ligt de muziek, in al haar
verschijnselen van verschillende timbres en van grondtonen en
versterkte boventonen, tot leven te brengen — en dat men er
muziek voor schreef, waarin voor alle geslachten de hoogte van
de orgelontwikkeling nauwkeurig werd geregistreerd, in dien372

zelfden tijd is de kunst van het improviseeren ontstaan, en met
alle andere vormen van musiceeren (die zich zelfs nog uitbreidden)
heeft de improvisatie als een van de bewonderenswaardigste muzikale uitingen zich gehandhaafd, en thans is zij zelfs in versterkte
mate herleefd.
De Parijzenaar, organist van Saint-Sulpice, Marcel Dupre heeft
het in ons land weer populair gemaakt, het improviseeren. Niet
onder de organisten (óók wel), maar bij de luisteraars. Deze kunst
was te alien tijde bij den organist in gebruik. De vervulling van
zijn Zondags-ambt laat hem er allegelegenheid toe. Voor den aanyang van den eeredienst en er na, en daartusschen bij het voorbereiden van vier liederen. Het brengt den een tot vele nieuwe
invallen, den ander, die sneller uitgeput is, tot het zich-zelf-herhalen, vvaarin reeds den tweeden keer de verveling verscholen
ligt. Bij concerten prij ken meermalen „Fantasieên over ge_estelijke
liederen" op de programma's. Dit zijn altemaal improvisaties.

Maar wat wist de doorsnee kerkganger of concertbezoeker van
de eischen die aan het improviseeren gesteld moeten
worden ?
Helaas heeft zelfs doze vraag nog bestaansrecht : Wat weten de
meeste organisten van die eischen of ; weten zij dat er eischen
aan de improvisatie dienen te worden gesteld ?
Dupre is dus, in Haarlem, met het improviseeren begonnen en
had het niet over Psalmmelodieen of geestelijke liederen. Hij
vroeg themata voor een vierdeelige sonate. Later vroeg hij een
thema voor een fuga. Daar had men, uitgezonderd wie de „Prijs
voor uitnemendheid" van het Amsterdamsch Conservatorium
van nabij kende, nooit van gehoord. Nederland pelgrimeerde
naar de Bavokerk, per as of per aether. Het werd een openbaring.
Onmerkbaar bevruchtte dit optreden het in elken organist verborgen beginsel der zelfproductie. Een enkele begint, er ontstaan
programma's van geimproviseerde vormen en uit dit ontwaken
komen, als in eens, twee nationale improvisatie-avonden voort,
waar telkens vier Nederlanders zich in enorme scheppingsdrift
in het ware muzikantschap uitleven in vormen, die, de eeuwen
door, de stijien der klankuitingen hebben beheerscht. Op die
avonden grepen enkele mannen, als in een geweldige concentratie,
terug op eeuwen muziek. Hier herleefden de kostelijkste perioden
der historie en hier werden, in een nieuwen vorm, de grondslagen gelegd voor een restauratie van het orgelleven uit een
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tijd, waarin de Nederlanden in tallooze opzichten bovenaan
stonden en waarin Sweelinck de functionarissen vormde voor ver
buiten onze provincien. Deze restauratie heeft reeds haar beteekenis
getoond. Niet in het fantaseeren zonder vorm en zonder stijl
(vooral stijlloos, ergerniswekkender dan elk vorm-geknoei),
maar alweer in het vinden der uit de natuur naar voren gekomen
typen voor het muzikaal-modelleeren. Deze terugkeer tot wat
de late Middeleeuwen ons brachten heeft ons reeds zoo aangegrepen, dat wij hier, met ras-echte organisten dicht bij huis,
slechts aan improvisatoren denken als wij organisten bedoelen.
Dit zal ons niemand meer kwalijk nemen ; dat wij echter ook
de improvisatie, na haar een oogenblik op een eeretroon boven
alle muzikale mogelijkheden te hebben verheven, weer moeten
doen afdalen tot de alledaagsche concertbezigheid van elken
organist, is van een zekere vorm van vereering de consequentie.
De restauratie van de klinkende spontane uiting van het muzikale
scheppingsvermogen is een oogenblik geconcentreerd in twee
speciale concert-uren, zij is daar evenwel op den duur niet mee
gediend. Noodig is individueele voortzetting, zooals Hendrik
Andriessen het, in het centrum van het land, deed als uitvloeisel
van wat eerder gepresteerd was en zooals Bute het in het Oosten
van ons land reeds eenige jaren doet. De praktijk moet in normale
proporties te werk gaan wil zij waardevol resultaat boeken. De
beide extreme concerten hebben gewezen op een organistische
aangelegenheid. Als iedere organist die zelfstandig onder oogen
ziet, dan zal het orgelleven er zijn voordeel mee doen. Blijkbaar
staat in deze praktijk ons land reeds wederom op de eerste plaats,
zij het na een Franschen aanvoerder te hebben erkend. Blijft die
plaats behouden, dan wordt de Nederlandsche orgelroem opnieuw
gevestigd.
Het laatste waarop wij moeten wijzen als het over terugkeer tot
het oude gaat, is de nieuwe eerbied voor de kerktoonsoorten.
Het is in Protestantsche kringen begonnen met het ontzagwekkende
Psalmherstel van Ds. H. Hasper in 1936. Het zette zich, van toen
of duidelijk waarneembaar, voort en wij bereikten de (helaas
halve) maatregelen van de Ned. Hervormde Synode in 1938. Ook
de organisten lieten zich niet onbetuigd. In sommige kerken
brengen de inleidingen tot de 16e eeuwsche kerkmelodieen ons
geheel in de sterkte van het onwankelbare geloof, waarvan, naast
deze muzikale ordening, ook die van de antieke Godshuizen
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zulk een overweldigende uiting is. Dat een onzer bekendste organisten, die in den omroep voor deze groote zaak de voornaamste
getuige zou kunnen zijn, juist er tegen getuigt, is diep betreurenswaardig en teleurstellend. Dit niet alleen omdat hij zich daarmee
tegen zijn tijd keert, maar omdat hij zich keert tegen een juisteren
vorm van Vereering. Want dat men muzikaal in een betere verhouding staat tot den Schepper alter dingen met den vasten grond
onder zich van herstelden kerkstijl, dan op den weeken bodem
van 19e eeuwsche romantiek en haar navolging, valt niet te betwijfelen.
Als gekristalliseerd uit veler en velertei pogingen om tot dien
kerkstijl terug te keeren, zijn de onlangs verschenen (zes) „Psalmen
Voor Orgel" bij G. Alsbach & Co. te Amsterdam, van Cor Kee.
Deze orgelcomponist, die zich in gansch andere, nieuwere en
betere banen is gaan bewegen dan voorheen, bracht bewerkingen
die in de eerste plaats polyphoon zijn en in de tweede plaats de
aandacht vestigen op de oude toonsoort. In het gebruik der toonsoorten brengt hij een modern element door niet te wijken voor
verrassende dissonanten die de contrapunteerende stemmen in
een harmonisch schema brengen dat bij doorvoering in de vierstemmige zetting absoluut onaanvaardbaar zou zijn. Daar geeft
de componist dan ook een 16e eeuwsche lezing, soms met verwaarloozing van rhythme of in den geest van Acquoy en De Wolf
soms ook zonder in acht te nemen de wetten der weltuidendheid
vooral ten opzichte van den tritonus. Het boekje moeten wij
echter zien als een symptoom van de atgemeene terugkeer. Ongetwijfetd heeft Andriessen in zijn Missa Diatonica een ander,
hooger plan ten aanzien van den geest der kerkmuziek bereikt,
waaruit voor ons heel veel valt te leeren en waarheen Kee
misschien zijn schreden eens wenden zal, maar tot nu toe zijn wij
dankbaar voor zijn medewerking tot het terugvinden van wat de
eeuwen der kerkmuziek ons als compositorisch levensterrein
hebben nagelaten.
Van alle zijden komt ons het stratende licht der middeleeuwen,
na een periode van verduistering, weer tegemoet, en onze lage
landen ontworsteten zich aan eenige eeuwen van verlamming en
van afkeer van den schat der kerkmuziek, waaruit ten stotte orgelbouwprincipes en composities (en daaruit de roem der organisten)
resulteerden.
Er staan ons schoone tijden te wachten.
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BOEKBESPREKING
HILDE, door Anne de Vries. Uitgave G. F. Callenbach N.V.,
Nijkerk (Nobelreeks).
Een nieuw boek van een zo succesrijk schrijver als Anne de Vries noopte
eigenlijk wel tot een min of meer brede bespreking, temeer omdat deze
auteur, naar de gangbare opvatting, tot de groep der prot.-christelijke schrijvers
behoort. Daar komt dan opeens nog bij de enigszins prikkelende herinnering
aan een uitdrukkelijke uitspraak van de Vries, tegenover een interviewer
van „Het Volk", dat hij van „Opwaartsche Wegen" niets had geleerd. Men zou
daarop in kunnen gaan ; zelfs met de te bewijzen veronderstelling, dat de
schrijver op zijn minst wel iets te danken heeft aan het blad voor zover het
heeft meegewerkt aan het vertrouwen in boeken van „christelijke" auteurs.
Anne de Vries zal mogelijk opmerken, dat hij het vertrouwen in z ij n werk
puur zelf heeft gewekt, zonder toedoen van het streven van „O. W.", waar
hij blijkbaar geen deel aan had of waarvan hij tenminste voor zijn vorming
geen profijt getrokken zou hebben. Dat zij zo.
Mocht ik dus aanvankelijk de neiging voelen om, zowel onder het gezichtspunt van een groepsideaal als vanuit mijn eigen opvatting omtrent het aandeel
van ons tijdschrift aan de christelijk literaire cultuur, in beschouwingen te
treden — ik merkte spoedig, dat ik daarmee de zaak nodeloos ingewikkeld
zou maken.
Want waarom zou ik dat ideaal moeten opblazen (immers anders is het als
zodanig niet veel waard) en waarom zou ik dat aandeel uitmeten (daar het toch
wel van enige proportie moet zijn om er aandacht aan te besteden) om tenslotte,
voor en na, tot de conclusie te komen, dat bij vergelijking het boek „Hilde"
geslonken is tot iets wat het niet is en niet zijn wil.
Kort gezegd : niet te veel grote woorden rondom deze roman ; want gemeten met de maatstaf die men op zijn minst aan een boek mag aanleggen,
houdt het aan formaat niet zo veel over.
Het verhaal van Hilde behoort kennelijk tot de „volkslectuur". In dit genre
is het een aantrekkelijk, zeer waardeerbaar exemplaar, omdat het onderhoudend, taalkundig zuiver, en goed geschreven is.
Overigens vertoont het het bezwaar van de soort, namelijk dat herhaaldelijk
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de situatie wordt uitgebuit ten koste van de psychologie. Men kan ook
zeggen : dat de keus van de handeling veeleer bepaald wordt door de vooropzet van de schrijver dan vanuit het karakter der personen.
Zo meent men eerst, dat Hilde en Wubbe (zij ais pittige meld, hij, zo'n forse
boerenzoon) wel een dapper, prachtig stel zullen worden, die samen, zoo verliefd en warmbloedig als ze zijn, praatjes en tegenstand best trotseren zullen.
Maar het voornemen van de auteur om ditkeer vooral het Drentse folkloristische element (in de wraak van de dorpsgenoten als jets hun niet naar de
zin gaat) in dit boek te verwerken, verstoort dit aanvankelijk gegeven. Hilde
verslapt hevig in sympathie voor haar vrijer, Wubbe verwordt tot een i of
moederszeuntje. Misschien is er tot beide verschijnselen wel enige aanleiding
— Hilde zelf wijt haar weifelingen aan haar „toestand" en Wubbe wordt
sterk overdonderd door de bazige moeders — maar waren deze jonge mensen
naar hun aard toch niet op elkaar aangewezen ?
De scheiding van deze twee zou men nog kunnen vergeten en vergeven,
indien Hide na de vernietiging van haar eerste huweiijksuitzichten een man
had gekregen waarvan te getuigen viel, dat hij een waardige plaatsvervanger
was. Mans Lubbers is ais !eider van het oproer inderdaad wel een durfal, met
de branie die bij een „stroper" past ; maar niet zodra is hij de candidaat geworden om Hilde voor de schande te vrijwaren, of hij verandert in een sentimenteel „oudwijf", murw voor de idylle van „het hutje op de heide", waar
de liefde woont en de Heer, uitteraard, zegen gebiedt. Er mengt zich dan in
deze eenvoud nog een kleine pikanterie : de man namelijk die naar het volkse
zeggen onder de doem staat van geen nakomelingschap te kunnen verwekken,
hoort, nadat hij twee maanden van huis geweest is om straf uit te zitten, dat
zijn vrouw een kind verwacht ; van hem. 0 wee, als weer de volksmond zich
meester maakte van dit vreemde felt, daar ware bijna een aanwijzing in gelegen
om de draad van het verhaal nog eens op te vatten voor de verbeelding van
een nieuw drama. Maar dan is het boek uit.
Het viel me verder op, dat, in tegenstelling met „Bartje", het sociale verwijt
voor bepaalde toestanden geen stem meer heeft. Maar het ging hier in „Hilde"
als ik me wel herinner, zogezegd om een getuigenis tegen de verwording van
het huwelijksleven. Met recht : van den beginne hebben in deze aangelegenheid
„hut en heide" tot richtend voorbeeld gediend.
Ziedaar bezwaren, die niet zullen verhinderen, dat het boek gretig, met
stichting, gelezen wordt. Wat zullen we de hoedanigheid van zulk een gretigheld, van zo'n stichting, becritiseren. Het ware op deze roman toch weer
een beginsel, een opvatting van „literatuur" toepassen, waaraan dit werk niet
ontsproten is. Anne de Vries schoolt zich aan de volkse opvattingen, hij
schrijft niet uit een critisch beginsel, maar begeleidend, als verteller.
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Tenslotte : waar aan het schrijven van dit boek om zo te zeggen alle zinnen
deel gehad hebben, en het hier en daar bijgevolg een kwestie van smaak of
wansmaak dreigde te worden, daar dient opgemerkt, dat de auteur doorgaans
niet in een plat, zinloos, realisme vervalt. Vooral door een treffend gebruik
van symboliek, in sobere gevoelige natuurbeschrijvingen, zuivert hij de aandacht van het banale, zonder ze van het echt-menselijke of te leiden.
H. d. B.

TECHNIEK VAN HET ORGELSPEL, door Hennie Schouten,
Deel II. Opgedragen aan Flor Peeters. Met 45 notenvoorbeelden
en 22 orgeldisposities. 153 blz. Uitg. H. J. Paris, Amsterdam. 1938.
De organist van de Luthersche Kerk te Leiden, Hennie Schouten heeft in het
vervolg op zijn le deel van „Techniek van het Orgelspel" (1935) veel diepere
problemen van de orgelspel-kunst aangeroerd dan voorheen. Trad hij toen
in allerlei technische details die in het hoofdstuk „Regels voor het orgelspel"
al te minutieus werden behandeld, in het 2e deel wijst hij op veel meer artistieke vraagstukken en vestigt daardoor de aandacht op onderwerpen van
zeer hooge waarde. Toch vergeet de schrijver de techniek niet en met name in
de hoofdstukken „Metrum en Rhythme", „Phraseering en Articulatie" en
„Tempo en Agogiek" wijst hij op elementen in het orgelspel, die daarvoor
van het grootste belang zijn. Met hoeveel overdrijving nu en dan over weinig
artistiek-verantwoorde orgelvoordracht wordt gesproken — alsof de meeste
concerten door onvoldoende opgeleide organisten worden gegeven — Schouten
wijst op het voornaamste onderscheid tusschen het orgel en alle andere instrumenten, als hij schrijft (blz. 4) : „W ant al kan de organist noch de sterkte,
noch de kwaliteit van den toon door den aanslag beinvloeden — meer dan
eenig ander instrumentalist is hij meester over den toonduur. Op de piano
wordt de toon direct na den aanslag zachter en sterft dan geleidelijk weg.
De bespelers van blaasinstrumenten zijn gebonden aan hun adem, die van
strijkinstrumenten aan de lengte van hun strijkstok. Aileen op het orgel kan
elke willekeurige toon in elken willekeurigen sterktegraad willekeurig lang
worden aangehouden. En juist de mogelijkheid om de waarde der tonen met
volmaakte precisie te regelen veroorlooft expressief orgelspel.
„Metrum en rhythme, phraseering en articulatie, tempo en agogiek — al
deze onderwerpen houden zich uitsluitend bezig met de problemen der notenwaarden. Wanneer de organist zich van deze problemen ernstig rekenschap
geeft, zal hij het orgel niet langer als een zielloos instrument behoeven te beschouwen".
Hier voegen wij onmiddellijk aan toe, dat niet een organist zijn instrument
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als zielloos beschouwt ; wie dit wel doen, zijn de musici die het wezen van
het orgel niet kennen en niet (trachten te) begrijpen !
Welke moeilijke vraagstukken Schouten heeft aangeraakt blijkt in zijn hoofdstuk over phraseering, waarin hij van de groote g-moll fuga van Bach een viertal
phraseering- en articulatieopvattingen geeft, n.l. van Guilmant, Tournemire,
Matthaei en Keller. Helaas is uit de Nederlandsche organisten-kring geen
voorbeeld aanwezig. (Vooralsnog stellen wij vermelding van de opvatting van
onze grootste organisten als Cornelis de Wolf en Evert Cornelis, of van den
Bach-kenner Anthon van der Horst meer op prijs dan de hier genoteerde
van Guilmant of Matthaei.
Voor een organist, die onder goede leiding zijn muzikaliteit ontwikkelde,
zijn de goed-bedoelde, maar in subjectiviteit verloopende, eerste hoofdstukken
van het boek aangename causerieen. Zelf-studeerende organisten zullen er waarschijnlij k door worden aangespoord hun licht eens te gaan opsteken bij andere,
meer ervaren, collega's of bij bekende paedagogen, want uit de botsing der meeningen wordt immers de conclusie (of ook : het persoonlijk standpunt) geboren.
In het algemeen pronkt de schrijver (hij doet dit ook in zijn pasverschenen
Elckerlyc-boekje over „Onze oude Orgels") met zijn relaties met collega's
van dichtbij en in den vreemde, met hun gesprekken of hun vriendelijkheid
hem op hun orgel te hebben laten spelen. Als hij, daarentegen, van Prof.
Straube te Leipzig geen antwoord krijgt op zijn verzoek hem over Reger's
registratie-inzichten het een en ander te vertellen, dan schieten er voor
Straube enkele onvriendelijke woorden op over (naast waardeering voor
zijn Reger-interpretaties !).
Aan de ornamentiek, waarmee de 16e, 17e en 18e eeuwsche muziek zeer geladen is, heeft de schrijver een geheel hoofdstuk gewijd dat ons inlicht over
een van de moeilijkste stukken der oude uitvoeringskunst. Het bevat een tabel
van voorschriften voor versieringen van D'Anglebert en van Bach. De organisten die tot nu toe met de handen in het haar zaten als zij aan een ingewikkeld
versieringsteeken kwamen, kunnen thans in een „eigen" paedagogiek-boek
de oplossing vinden.
De heer Schouten heeft, in een historisch ingedeeld hoofdstuk van ruim 100
pagina's, de registratie-problemen behandeld. Hij bewijst hiermee de Nederlandsche organisten een dienst van onschatbare waarde.
Beginnend bij de orgelkunst der 13e en 14e eeuw wordt ons de ontwikkeling
der vulstemmen (de enkelvoudige vulstemmen noemt Schouten nog steeds
niet Aliquoten) en van het organum plenum uiteengezet en de daaraan verbonden registratiemogelijkheden uit die tijden. De schrijver roept hier terecht
de belangstelling in voor de componisten uit die dagen, Guillaume de Machaut,
Gratiosus de Padua, Pierre de la Croix en Perotin le Grand.
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Vervolgens wordt behandeld de orgelkunst in de 15e en eerste helft der 16e
eeuw, van ongeveer 1550-1650, verdeeld in Noord-Duitsche orgelkunst
(met een citaat van Samuel Scheidt over zijn koraalbewerkingen), de Nederlandsche, Fransche, ltaliaansche en Zuid-Duitsche orgelkunst, en daarna de
tijd van ongeveer 1650 tot 1720, verdeeld in Noord-Duitsche orgelkunst (met
een beknopte analyse van Buxtehude's vormen), Zuid-Duitsche (waarbij wordt
aanbevolen een vergelijkende studie Pachelbel-Buxtehude) en de Fransche
orgelkunst (waarbij zeer veel vergelijkend materiaal op het gebied der disposities wordt gegeven, en waarbij Dom Bedos de Celles terecht boven Guilmant
wordt gewaardeerd) om langs dezen weg tot de orgelkunst van Bach te
naderen.
(Hier vinden wij eerst de disposities van de zeven orgels waar Bach's loopbaan over verdeeld is geweest. (Arnstadt, Mahlhausen, Weimar en vier te
Leipzig — Thomaskerk, groote en kleine orgel, Nicolaikerk en de Universiteitskerk St. Pauli.)
Voor zoover wij weten is Hennie Schouten de eerste die de aandacht vestigt
op de belangstelling die Bach moet hebben gehad voor de orgels van Arp
Schnitger, in tegenstelling met de atom verspreide meening, dat Bach het
Silbermann-orgel het meest waardeerde. Met een voorgestelde dispositiewijziging van het orgel te Miihlhausen wordt dit gedocumenteerd. Merkwaardig, dat de Bach-biographen nergens spreken over diens voorliefde voor
een Silbermann-dispositie.
Het oeuvre van Bach wordt vrij uitvoerig op het gebied van registratie en
manuaalwisseling, en daardoor ook vorm-analytisch, doorgenomen en dit zijn
de kostbaarste bladzijden uit het boek. Het bekende werk Toccata, adagio en
fuga in C-dur wordt driemaal nauwkeurig onderzocht aan de hand van de
interpretaties van Dr. Hans Klotz, Karl Matthaei en Louis Vierne. Hierbij waarschuwt de schrijver voor de voorschriften van Vierne die voor een Fransch
Cavaille-Coll-orgel zijn gedacht. Nog zij vermeld dat Schouten vrij critisch
staat tegenover de opvattingen van Prof. Dr. Albert Schweitzer en zijn „geschriften".
Een apart klein hoofdstuk is gewijd aan Handel's orgelconcerten, terwijl daarna
Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms, Rheinberger als romantics worden
behandeld.
Voor Franck wordt alle aandacht gevraagd. Zijn laatste leerling, Charles
Tournemire blijkt hier een hoogstbetrouwiare leidsman te zijn. De dispositie van Franck's orgel in Saint-Clothilde is vermeld evenals dat, naar aanleiding van Widor, Vierne en Dupre, var. Notre Dame met zijn vijf manualen
en pedaal en 88 stemmen.
Na eer hoofdstuk over Reger en latcre Duitschers (o.a. Hindemith die twee
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sonates voor orgel schreef) besluit het uiterst belangwekkende boek met
Andriessen en Flor Peeters van wie de eerste tot de voornaamste orgelcomponisten behoort en de laatste een uitnemende uitgaaf verzorgde van
Oud-Nederlandsche Meesters en aan wien het thans besproken werk is opged ragen.
Rest ons nog enkele kleinigheden. Een naam- en zakenregister zou de waarde
van het boek zeer verhoogd hebben. Als op biz. 12 sprake is van koralen van
Bach, dan worden bedoeld de orgelkoralen (anders, maar minder goed : koraalvoorspelen) van Bach. Bij het opsommen van Nederlandsche werken over
orgelbouw (blz. 68) is het boekje van Telman vergeten.
Over den stip van den auteur te spreken is hier vrijwel overbodig. Zij slechts
opgemerkt, dat soms een andere zinswending de leesbaarheid verhoogd zou
hebben. Een uitdrukking als „zeer smaakrijke aanwijzingen" (blz. 91) komt
ons niet bepaald als gangbaar Nederlandsch voor.
Hiermee worde echter de aandacht niet van de hoofdzaak afgeleid. Dit boekje
zal voor velen een welkome studiebron zijn.
G. L. SLAGMOLEN.

„DE APPEL EN DE STAM" door K. H. R. de Josselin de Jong.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam 1939.
Het is moeilijk een oordeel te geven over een boek, waarvan niet veel slechts,
maar ook niet veel goeds te zeggen valt. De schrijfster volgt het geijkte
procede van een familieroman : in ieder hoofdstuk worden ons tafrelen gegeven
uit het !even van de verschillende kinderen, die, volwassen geworden, de
ouderlijke buitenplaats verlaten en ieder hun eigen weg gezocht hebben.
Deze werkwijze zou op zichzelf geen bezwaar zijn, als het niet te schematisch
geblezen was. De personen worden ons op een presenteerblaadje opgediend,
maar zij komen moeilijk tot leven : dialoog en beschrijving zijn niet karakteristiek, riet kernachtig genoeg, nergens ook indringend genoeg om ons werkelijk
te grijpen de spanning voelbaar te maken. Hun eigenschappen worden getrouw
opgesomd, maar daarmee schept men nog geen mensen : in de litteratuur is
twee plus twee nu eenmaal niet gelijk aan vier......
En toch wit ik het boek niet helemaal afkeuren. De schrijfster heeft te veel
gewild, de overvloed van mensen en gegevens heeft zij niet aan gekund. Want
de zuivere weergave van het conflict tussen Gerard, To en hun kind, dat even
een stijging brengt, bewijst dat de schrijfster tot meer in staat is, wanneer
zij zich tenminste rekenschap geeft welke onderwerpen haar het best liggen.
Maar een figuur als de schilder John b.v. is niet uit de verf gekomen.

De dialoog is ook te gewild. Een van de vele voorbeelden hiervan vindt men
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op blz. 165, waar de arts Emmering het meisje Ruth achterop fietst en haar
vraagt :
„Ga je mee even bij Lido zitten ?" De schrijfster legt Ruth dan de volgende
woorden in de mond : „M'n hemel — wat mankeert jou — lente-aberratie
van een patholoog-in-spe ?" Ach kom, zoiets zegt een meisje als Ruth niet ;
dat is veel te mooi bedacht.
Maar we wachten op een volgende roman van deze schrijfster, die beperkter
en bescheidener van opzet zal moeten zijn.
LENIE KRIJGSMAN.

EEN MARTELAARSKROON VOOR JORIS PRAET door Hendrika
Kuyper-van Oordt. J. H. Kok N.V., Kampen 1939.
Het kost in 't begin enige inspanning om met de sfeer van dit boek vertrouwd
te raken, maar wie zich de moeite geeft het ten einde toe te lezen, zal de
voorname stijl van deze roman bewonderen en er zelfs sublieme momenten in
vinden.
Een arme, dode Hollandse provinciestad — enige oude aristocratische families,
door de eeuwen heen aan elkaar vermaagschapt, die hier !even alsof het verleden voor hen nog immer bleef voortbestaan, verarmd langzamerhand, zonder
de fiere energie van hun bekwame regenten-voorouders, het beangstigendeentonige, beklemmend-kleurloze van deze !evens heeft Hendrika Kuyper
ons op bizondere wijze weten te suggereren. Men kan bezwaren hebben tegen
de statische, zonder climax gegeven behandeling van het onderwerp — juist
hierdoor krijgt men een weergaloos karakteristiek beeld van milieu en personen.
De vaag gehouden ,vrome figuur van Joris Praet, op wiens hele !even de stempel
gedrukt staat van de fanatiek-godsdienstige denkbeelden, in zijn kindertijd
opgevangen, — het prachtig sobere verhaal van ziekte en dood van den jongen
Edmund Visser — de verlovingsgeschiedenis van Stephanie Visser en Cor
Klaphek -- dit alles is met strakke, haast feilloze lijnen getekend.
„De doode stad is niet goed meer, voor niemand ; al te zeer is haar tijd voorbij.
Zij deugt niet meer, noch voor de zwakken, noch voor de sterken. De sterken
staan tegen haar op, de zwakken worden zwakzinnig".
Een zachte humor vindt men door het hele boek ; raak en origineel zijn beeldspraak en vergelijkingen :
„Zij verzekerde, dat de jonge K. de man harer keuze was, dien zij boven alles
liefhad. Dit „boven alles" beteekende nog wel niet veel, het had de waarde
van een molshoop op een gewalst gazon, doch klinken deed het". (biz. 113).
Van zulke beelden staat het boek vol.
Aardige tekeningen maken het uiterlijk aantrekkelijk. LENIE KRIJGSMAN.
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„MET OPEN ARMEN”, door GOsta Gustaf-Janson. Vertaald uit
het Zweeds door K. Lenzberg. Uitg. : Bigot en Van Rossum N.V.,
Amsterdam.
Over 't algemeen wordt ons van de Skandinavische literatuur maar een
eenzijdig beeld gegeven. Het publiek wil nu eenmaal (of wordt het hun
opgedrongen ?) een bepaald genre dat een typisch Skandinavisch Stempel
draagt — onwillekeurig dicht het de Noordelijke landen en volken zekere,
tenslotte zeer geijkte trekken toe en verlangt die gangbare eigenaardigheden
in de literatuur terug te vinden.
Maar al te vaak wordt echter vergeten, dat er in Skandinavie ook nog andere
literatuur bestaat, die misschien minder van het algemene afwijkende kenmerken vertoont en daarom in 't buitenland minder opgemerkt wordt, maar
zeker niet op lager peil staat.
Gulbranssen, Ronald Fangen, Falkberget en vele anderen schenken het buitenlandse publiek min of meer de bevrediging die het zich wenst van de NoordEuropese romans, maar op de duur moet men toch wel de indruk krijgen,
dat deze literatuur weinig variatie-mogelijkheden biedt en dikwijls niet van
langdradigheid vrij te pleiten is. Daarmee wil ik geenszins afbreuk doen aan
de werkelijk goede romans, die wij in dit genre te lezen krijgen en die ook
al le typisch Noordelijke charme bezitten.
Maar het is verheugend, dat men het nu ondernomen heeft uit het Zweeds
een roman van een geheel ander genre te vertalen, n.l. „Stora famnen"
van G6sta Gustaf-Janson, dat ongetwijfeld op een Europees niveau staat, maar
niet de gebruikelijke Noordelijke kenmerken heeft. Doch dat heeft deze
roman ook niet nodig om interessant te zijn.
Is dit boek dan niet „Zweeds" ? Ja, tenslotte toch weer wel. De geschiedenis
speelt in een vermogende handelsfamilie en we krijgen volop gelegenheid
kennis te maken met de geest van het Zweedse familieleven. Maar bOven dit
alles gaat het algemeen menselijke ; met rijke afwisseling zien we het zieleleven van de verschillende personen zich ontwikkelen, al handelend worden
zij gestalten, die tenslotte ten voeten uit en volkomen zuiver voor ons
komen te staan — en te !even.
Want dit is toch het criterium van een roman, dat de auteur in staat is ons
al schrijvende de karakters der mensen te openbaren, niet door erover te
redeneren, maar door ze in hun handelingen en gesprekken voor ons te
laten groeien. Is het niet of wij al deze mensen persoonlijk leren kennen ?
Het is niet de geringste verdienste van den schrijver, dat dit vele bladzijden
tellende boek bijna onafgebroken boeit, een meesterlijke climax bezit en
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naar het einde tot ongewone spanning wordt opgevoerd. En hoe 1 Er komt
een detectivisch element in, maar geenszins ten koste van de psychologische
noodzaak en natuurlijke gang van zaken. Hoe waar is dit alles getekend !
Deze roman zou, mits een regisseur van groot formaat zich hiervoor interesseert, uitstekend verfilmd kunnen worden.
Wij zullen niet uitwijden over de gang van het verhaal — over de verwikkelingen in deze deftige familie Koger, wier zelfgenoegzame rust opeens
verstoord wordt door de Amerikaanse proletaridrs, die aanspraak maken
op een uitkering uit het familiefonds ; hoe zachtjes aan blijkt, dat er bij de
voortreffelijke Kogers toch „something rotten" is en de ondermijnende
conflicten tot dramatische ontknopingen leiden.
Men geniete zelf de prachtige milieuschildering en de tekening van de verschillende typen : K. A. Koger, onberekenbaar en geniaal ; Henning, schijnbaar
onberispelijk maar in waarheid gevaarlijk ; het echtpaar Magnus en Fanny
Koger ; het zwarte schaap Bertil, de enige, die onbevooroordeeld tegenover
zijn medemensen weet te staan ; de oude tante Therese, een type dat bang
is voor een loodgieter die in huis een reparatie komt verrichten (hoe kostelijk
karakteristiek is dat !) — en zo zouden wij kunnen doorgaan.
Och — bezwaren zijn er ook wel. We zouden b.v. graag meer gehoord
hebben over Ulla, het dochtertje van Magnus en Fanny Koger, dat het al
te moeilijk heeft met haar geestelijke groei, en als een kleine eenzame in
de wereld staat, omdat haar moeder, die haar zo „verstandig" opvoedt, toch
niets begrijpt van haar puberteitstroebelheden, evenmin als de vader, wiens
naIeve goedigheid het kind met wrange helderheid doorziet. Nu raakt dit
figuurtje wel wat in de verdrukking tussen al die grote mensen met hun
gewichtige conflicten en komt alleen in enkele, overigens goed geschreven
tafrelen tot haar recht ; maar het feit, dat haar in dit boek zo weinig plaats
ingeruimd is, kan een zekere tragische betekenis hebben......
Tenslotte iets over de vertaling. De ontwikkelde leek kent over 't algemeen
geen Zweeds en kan daarom niet vrij zijn keuze doen uit de rijkdom van
Zweedse literatuur, maar moet afwachten wat hem in vertaling voorgezet
wordt. Des te meer is het te betreuren, dat deze vertaling niet beter is.
lk ontken niet, dat er zelfs bij de beste vertalingen altijd bezwaren blijven ;
maar in romans die niet te „litterair" en eenvoudig van taal zijn, kan de
bedoeling van den auteur veel zuiverder benaderd worden dan deze vertaler
gedaan heeft.
Enkele voorbeelden mogen het duidelijk maken.
Op blz. 'I komt het nieuwe dienstmeisje met het theeblad binnen en wordt
nauwkeurig opgenomen door de nicht, die op bezoek is. Letterlijk vertaald
staat er dan : „Het meisje merkte het en werd verlegen". De vertaler heeft
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ervan gemaakt : „Het meisje merkte het en o n d e r v o n d het b I ij k b a a r
als i e t s o n a a n g e n a a m s". Waarom deze nodeloze omschrijving ?
Enkele regels verder is Ietterlijk, maar nu in te stroef Hollands vertaald :
„Fanny schoof het blaadje met koekjes naar haar fami I ieli d". Hier had
„nicht" moeten staan.
Soms geeft de vertaling een andere gevoelswaarde dan de schrijver bedoeld
had. Wanneer de vertaler met dergelijke slordigheden naast het doel van
den schrijver mikt, moet de totaal-indruk wel verzwakt worden, omdat we
het maar gebrekkig kunnen meevoelen. En hoe jammer is dat van zo'n buitengewoon boek I
LENIE KRIJGSMAN.

H. A. Mulder, OPSTELLE OOR POESIE, J. L. van Schaick, Beperk,
Pretoria. 1939.
Terwijl ik in dit grensgehucht lig, levend in een groote en matelooze zomer,
waarin aardsche groeikracht al les overstelpt en overwoekert, zoodat de scherpe
contour en de heldere gedachte, weer ondergaande in „de onbewustheid der
natuur" (waarom Hessels in een zijner gedichten zoozeer als om een verlossing
geroepen heeft), verdoezeld en opgelost dreigt te worden gelij k op een schilderij
van Renoir, dat het Iandschap als door een op onscherp gestelde lens doet zien
(en de inhoud van deze eenigszins omslachtige zin dient tevens als excuus voor
het felt, dat mijn recensentenplicht mij in zoo langen tijd zoo weinig gemaand
heeft, niettegenstaande er, zij het op veiligen afstand van hier, kleine torentjes
druksel staan te wachten) — terwijl ik hier, bijna verdronken in den zomer
met helaas even weinig verlangen gered te worden als de Lotophagen om naar
huis en haard terug te keeren, lig (dit „liggen" dan in militairen zin en dus net
zoo min een uiting van luiheid als het „staan" van een dominee op een bijzonder uithoudingsvermogen zou wijzen), bereikt mij het bovengenoemde
boekje van mijn vriend.
In het bestek van een libel-formaat heeft hij een aantal artikelen verzameld,
dat voordien verschenen is in „Die Huisgenoot" en „Die Suiderstem". Zij
getuigen niet alleen van de eruditie, de belezenheid en het vaardig talent van
schrijven, waar deze dichter ook in zijn Hollandsche periode reeds blijk van
heeft gegeven. Maar ook toonen ze, hoe Mulder zich in een betrekkelijk kort
tijdsverloop geheel heeft ingeleefd in de Zuidafrikaansche cultuur, ja zelfs de
taal daarvan zich zoozeer heeft eigen gemaakt, dat hij daarin zijn gedachten
uitdrukt als had hij nooit anders gedaan.
Voor de jonge Zuidafrikaansche letterkunde is Mulder met deze opstellen een
385

literator van beteekenis geworden. Eenerzijds werkt hij er toe mee zijn nieuwe
landgenooten tot meer cultureele bewustheid te brengen (men leze b.v. zijn
uitstekende, warmgestemde artikelen over den belangrijksten dichter der
jongste generatie, P. N. van Wijk Louw), hen te overtuigen van de waarde
van wat onder hun oogen ontstaat en groeit, anderzijds is het van belang, dat
hij hen het contact doet bestendigen met de Nederlandsche letteren (zooals
in de opstellen over de „brie groot eensames".: Roland Hoist, Bloem en
Nijhoff), terwiji de schrijver bovendien in een tweetal algemeen orienteerende
artikelen („Die Ballade" en „Die ontstaan van poesie") blijk geeft van zijn
uitgebreide literair-historische kennis en intuitief-wetenschappelijke bezinning
op de grondproblemen van het dichterschap.
Natuurlijk zal een critisch lezer hier en daar met den schrijver van meening
verschillen. Zoo lijkt mij b.v. Goethe's vermogen „om, as hij sy oe sluit simmetriese blomme in allerlei kleure uit sy onderbewussyn te Iaat opstyg"
meer een soort speelsche visueele fantaisie als „'n bewys van die visionere
oorsprong van sy werk" (p. 13). Daarom hoeft het nog niet minder verband
te houden met het uit het onderbewuste opkomen van de conceptie van een
gedicht (hoewel het symetrische toch wet eenigszins met het eigenlijk onderbewuste in strijd is).
Ook kan men verschillen in waardeering van de dichters Nijhoff en A. Roland
Hoist. De laatste noemt Mulder de grootste en tevens de duisterste. Zijn
enkelvoudigheid echter en het steeds herhalen zijner symbolen geven aan
zijn poezie een zekere eentonige openheid en boeien op den duur toch minder
dan de verzen van Nijhoff, die in hun realiteitssuggestie en -veelvuidigheid,
gepaard aan een veel hermetischer vorm, duisterder zijn in dien zin, dat men
steeds weer andere, op het eerste gezicht niet te vermoeden aspecten ontdekt. Dit zinvol enigmatisch karakter prikkelt den lezer veel meer tot geestelijke zelfwerkzaamheid (om het ook eens van deze, voor den actieven lezer
belangrijke kant te beschouwen) dan het romantisch onverholene van Hoists
podzie, welke gemakkelijk meesleept in een bedwelmende vaagheid. lk denk
hierbij nu niet aan „Een winter aan zee", waarin deze dichter evenzeer de
gecontraheerde dictie nastreeft die Nijhoff reeds lang bezat, als deze laatste
indertijd een oogenblik aan de vlucht en verijling boven wind en licht van
den eerste ten prooi dreigde te vallen.
Mulders boekje verdient als het werk van een niet minder dichterlijk dan
wetenschappelijk literator vele lezers, ook in ons land, omdat het ons nader
in contact brengt met enkele belangrijke figuren uit de jongste Zuidafrikaansche
literatuur, die hier meer bekendheid verdienen dan zij tot nog toe genoten
hebben.
G. K.
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VERZEILD BESTEK, Uitgave ter gelegenheid van het tweede
lustrum van den Christelijken Auteurskring. Onder redactie van
G. Kamphuis, H. Kuyper-van Oordt, C. Rijnsdorp en P. J. Risseeuw.
J. H. Kok N.V., Kampen. 1939.
„Verzeild Bestek", dat wil zeggen : de plaats waar men zich op zee bevindt.
Weer eens een andere en origineelere titel voor een met zorg en smaak uitgegeven verzamelwerk. Na twee maal vijf jaar zijn we „ergens" — aldus Mevr.
Kuyper-van Oordt, die zich, in al te groote bescheidenheid, tot tolk voor haar
confraters, leden van den Christelijken auteurskring, opwerpt. Een heel eind,
zal de welwillende lezer antwoorden, wanneer hij het boek in de kast zet.
Het mag er, hoe sterk de kwaliteit der vele verschillende bijdragen ook uiteen
moge loopen, als manifestatie namelijk zijn. Ook ziet het boek er goed uit.
Roeland Koning teekende het alleszins geslaagde band-ontwerp, Marius Richters
en G. D. Hoogendoorn droegen vignetten bij, waarvan vooral sommige kleinere voortreffelijk zijn, en de inhoud kon des te afwisselender zijn, daar een
der bijdragen op kunstdrukpapier werd gedrukt. Bezwaren van de uiterlijke
verzorging zijn, dat de kwaliteit van het papier blijkbaar niet op de illustraties
berekend is, dat deze illustraties wat grillig werden verspreid, en dat de beide
kunstenaars in hun grootere teekeningen, afgezien van een enkele uitzondering, op pagina 231 bijvoorbeeld, niet het gelukkigst geweest zijn.
I k mag mij ontslagen achten van de plicht om iedere bijdrage van commentaar
te voorzien. Wat het proza betreft vallen het minst op het wel heel erg simpele verhaaltje van Anne de Vries, de meer gemediteerde dan vertelde schets
van Roel Houwink, het te zeer fragment gebleven „Tropenavond" van Adel
Anckersmit en de schetsen van Wilma en G. Sevensma-Themmen. Voorts
hebben we de aardige vertelling „Hooiweer" van G. Mulder reeds elders ontmoet en is het proza van Risseeuw en G. van Bokhorst te fragmentarisch om een
voldoenden indruk te geven van de capaciteiten van hun auteurs, terwijl het
onmogelijk is om aan P. Korthuys' „Vrouw die het volmaakte zocht" te gelooven en zich voor de twee vrienden in H. de Bruin's „VOOr Zonsopgang"
te interesseeren : Korthuys overschatte zijn krachten, Hein de Bruin zijn
gegeven. Met de journalistieke impressie van Mary Pos „Doodendag in
Rome" is dan het minder belangrijke opgesomd.
Het eerste proza-stuk is een nagelaten vertelling van J. K. van Eerbeek, geschreven in de maand voorafgaande aan zijn overlijden. Het begin doet even
denken aan Aart van den Leeuw en het geheel behoort stellig tot het meest
diepzinnige en suggestieve uit den bundel. Ernaast handhaven zich de precieuze vertelling „Herleving" van Ignatia Lubeley, voortreffelijk van sfeer en
karakterteekening, het sierlijk vertelde sprookje van Rie van Rossum „De
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Kobold en het Paradijs", het eenvoudige en innige „Tropenherinnering" van
Joh. van Huizen, het zeker niet diepgaande, doch ongemeen spannende verhaal van Jan H. de Groot „De Iaatste Passagier", „De Jachtweide" van Hendrika Kuyper van Oordt, waarin, als steeds bij deze autrice, onder den schijnbaar
gezapigen toon, een intelligente humor werkzaam is — en tenslotte, een
der beste, meest beheerschte korte verhalen van de gansche verzameling,
„Het gezag van Axel Nijgaard Jr." van C. Rijnsdorp.
G. Kamphuis zorgde voor een rijkelijk geillustreerde studie over den Rotterdamschen schilder Marius Richters en slaagde op gelukkige wijze erin om
in vrij kort bestek een karakteristiek te ontwerpen, die zoowel de technische
hoedanigheden als de geestelijke achtergrond van Richters' oeuvre omvat.
Het boek bevat tenslotte poezie van Jo Kalmijn Spierenburg, Totius, De Merode,
Kamphuis, Houwink, Eekhout, De Groot, Muus Jacobse, Wapenaar, Hk. Mulder,
Fedde Schurer (vert. Hein de Bruin), Bert Bakker en H. M. van Randwijk.
Bijzondere verrassingen biedt deze collectie poezie niet, over het algemeen
beweegt zij zich evenwel op een peil, dat representatief is voor de betreffende
dichters. Zoodat het boek, ook wat dat betreft, niet teleurstelt.
J. R.

DE KOMENDE KERK, door Walter Liithi. De boodschap van
den Profeet Daniel. Vertaald door H. C. Touw. Utrecht, Erven
J. Bijleveld, 1939.
Een boek als dit, waarin op theologisch verantwoorde wijze de Profeet Daniel
wordt uitgelegd voor den hedendaagschen mensch, hebben wij in onzen tijd
broodnoodig. Te zeer wordt, hier te lande in het bijzonder, de adembeklemmende actualiteit van de Heilige Schrift weggemoffeld achter spitsvondige theologismen. Doch het is noodzakelijk, dat vooral onze jeugd den
Bijbel weer leert verstaan in zijn actueele dynamiek, opdat zij weet, waar en
hoe zij staan moet in de wereld van vandaag.
De Bijbel omsluit het I e v e n d e Woord Gods ; doch hoe vaak tracht men niet
(bewust of onbewust) de meening ingang te doen vinden, dat dit Boek der
boeken niet dan een codificatie is van wat in „christelijk" milieu mag of niet
mag I Walter Liithi kan ons genezen van deze verderfelijke dwaling. Hij plaatst
het woord der Schrift midden in dezen tijd en hij laat ons zien, hoe er geen
tittel noch jota van Gods Waarheid „voorbijgegaan" is.
R. H.
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M. MOK

TOT DEN VREDE

De vrede opent zich gelijk een bloem.
Haar oogen zacht gesluierd, haar gebaren
mild, dat geen God zou kunnen evenaren,
en ik, die schromend haar geliefde noem,
en weet, dat deze wereld is besloten,
dat storm noch vuur den horizon doorbreken
en dat ik niets kan doen dan in de groote
volstrektheid van geluk en droomen spreken.
De dingen leven naar een vreemden zin.
Er is een eeuwigheid om ons geschapen.
Wij halen haar bij lange teugen in
en zien hoe hier een wereld ligt te slapen,
die door geen tooverwoord meer is te storen :
de klanken sterven, nauwelijks gesproken.
Een wind van vrede suist en gaat verloren,
en zij ligt in mijn armen weggedoken.
Zoo varen wij den hemel tegemoet,
Een nevelzee, een schip met witte vanen,
hooger dan ons begeeren heeft vermoed,
land dat zich uitstrekt achter angst en tranen.
Geen schrede wijst het spoor van die vergingen,
geen vuur licht langs de ongebaande paden.
Droomloos en zuiver kwamen stervelingen
tot dit domein van peillooze genade.
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M. M 0 K

HET GROOT ERBARMEN

Geen macht kan mij verlossen van den dood,
geen licht de laatste duisternis verdrijven —
maar eenzaam ben ik niet, wanneer Uw groot
erbarmen in den dood mij bij mag blijven.
Dit is de weg van pijn en diepe rust,
van opstaan en verkeeren en verdwijnen,
een kleine vlam die haastig wordt gebluscht,
en in geen nacht zal meer zijn warmte schijnen.
Dit is de weg van schaduw en van nacht,
en wat wij tasten moet ons reeds ontglijden —
maar in Uw oogen waakt een grooter macht,
en Gij geneest mij van den angst der tijden.
En Gij geneest en voert mij naar het land
van overgaaf en grondeloos bezinnen ;
het is God Zelf, wiens hartstocht in mij brandt,
het is God Zelf, die mij U doet beminnen.
Gij deedt de aarde en den dood vervagen,
door Uw erbarmen werd ik opgeheven
boven den angst en het rumoer der dagen :
Gij zijt de Weg, de Waarheid en het Leven.
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M. MO

K

DE MAAIER

De akker brandde in het wit van zon,
daar ging een boer, begrepen in het laaien;
zijn donker lichaam, dat de stilte won,
gekromd in het onmetelijke zwaaien
der zeis. Hij sloeg de horizonten blind,
een vlam schoot uit het staal en joeg de vuren
der zon terug, die golfden op den wind
of stonden stil als gele vlammenmuren.
Het stroomde brandend om zijn willig IV,
zijn kop groef zich al dieper in het witte
van licht, en door het koren sloeg de schijf
van vuur en wat hij eenmaal mocht bezitten :
de gronden en den oogst, het rijke deel
van die gaan sterven en de aard begeeren,
steeg hem in roode dampen naar de keel,
en luid begon zijn hart zich to verweren.
Hij sloeg het zwaard van eenzaamheid en dood
door zon en zomer en verging tot branden :
een vlam die loodrecht naar den hemel schoot
temidden der verstomde landen.
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M. MOK

NA DE STEMBUS

Vanavond schrijf ik slechts voor mijn pleizier :
het !even is wat rustiger geworden,
gerechtigheid geschiedde aan de horden,
zachtmoedig antwoord op hun wreed getier.
lk zie de straat in, waar de boomen geuren,
de kinderen spelen in de late zon,
een wereld waar geen dwaasheden gebeuren :
de angst verwoei, de rede overwon.
En ginder ligt de groote plas to spoelen,
de ruimte geeft zich vredig aan den nacht,
God is er ook, maar het wil niets bedoelen,
een schepping die zichzelve slechts betracht.
De menschen hebben er lets van begrepen,
zij vinden rust na de volbrachte plicht,
de haat is van hun harten afgeslepen,
zij doen onschuldig aan bij schemerlicht.
lk heb het alles aangezien, genoten,
verheugd vind ik mij weer in dit vertrek :
een met de velen, nu ik in een groote
genegenheid de handen naar hen strek.
28 Mei 1937.
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ROEL HOUWINK

BIJ GORTER'S GOUDEN MEI
In November van dit jaar zal het vijftig jaar geleden zijn, dat
Gorter's Mei officieel haar intrede deed in de Nederlandsche
letterkunde. Weliswaar publiceerde de dichter reeds in het
Februari-nummer van de Nieuwe Gids van 1889 de eerste zang,
doch het geheele werk zag pas negen maanden later ongeveer
het licht. En zoo kan men feitelijk eerst sedert dat tijdstip de
Mei rekenen tot het werkelijk bezit van onze cultuurschat.
Een herdenking van deze gebeurtenis heeft om meer dan een
reden zin, wil het ons voorkomen. Gorter behoort tot de grootste
der moderne Nederlandsche dichters en de Mei is zijn meesterwerk. Hoe zouden wij zijn nagedachtenis beter kunnen eeren
dan door in de viering van dit jubileum tot uitdrukking te brengen,
hoezeer wij zijn werk liefhebben en hoe groote bewondering
wij koesteren voor zijn uitzonderlijk talent !
Doch wij behoeven ons hierbij niet alleen tot Gorter te beperken. Want de Mei is meer dan enkel een gedicht van Gorter.
Het is het geestelijk getuigenis van een gansche generatie. In
Mei heeft de z.g. Beweging van Tachtig een van haar diepste
en schoonste kristallisaties gevonden. En ook dat is waard om
bij dit jubileum te worden herdacht. Immers de Beweging van
Tachtig heeft een verstrekkenden invloed uitgeoefend op geheel
onze cultuur en nog steeds wordt ons cultureele leven voor een
belangrijk dee! beheerscht door opvattingen, die terug te brengen
zijn tot de typische leerstellingen der Tachtigers.
Maar wij willen daarop hier niet verder ingaan en liever onze
aandacht bepalen bij een derde factor, die een herdenking van
het gouden jubileum van Gorter's Mei zinvol en wenschelijk
maakt. Daarbij valt de nadruk niet zoozeer op overwegend Iitteraire
motieven als wel op de algemeene geestelijke beteekenis, die
het kunstwerk als zoodanig heeft in zijn functie van symbolische
levens- en werkelijkheidsbeeld. Men veroorlove ons hiertoe een
kleine uitweiding.
In den tegenwoordigen tijd met zijn versneld Ievensrhythme
wordt ook op cultureel gebied de aandacht zoo eenzijdig op het
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actueele gericht, dat elke gelegenheid om tegen deze vervlakkende
tendens stelling te nemen, dankbaar moet worden aangegrepen.
Want een cultureele ontwikkeling, die, zooals wij dat op het
oogenblik allerwege om ons heen waarnemen, zich bijna uitsluitend in een jacht naar actualiteiten verliest, is onherroepelijk
ten doode opgeschreven. Zonder levend verband met de traditie
sterft een cultuur tot den wortel of en verwordt tot een barbaarsch mengproduct van experimenteerzucht en banaliteiten.
Dit geldt echter niet alleen ten aanzien van het scheppende element
in de cultureele ontwikkeling, maar ook ten opzichte van de
houding van hen, die door hun belangstelling dit cultureele leven
dragen. Ook hier is het van het grootste belang, dat men afstand
vermag te nemen tegenover het actueele en niet opgaat in een
oppervlakkigen hang naar telkens het nieuwste van het nieuwe.
Ook hier is een bezinning op haar plaats, die zich richt op de
boventijdelijke waarde van het kunstwerk. Want eerst, indien
deze bezinning tot stand komt, kan gevraagd worden naar de
wezenlijke beteekenis, die een kunstwerk, onafhankelijk van den
tijd, waarin het ontstond, heeft voor een ieder, die ermee in
een persoonlijke aanraking komt. En daarmee is toch feitelijk
pas het essentieele ter sprake gebracht, wanneer het erom gaat
een kunstwerk niet slechts „moor te vinden, maar het ook naar
zijn laatsten zin te verstaan.
Wij kunnen ons mee laten steepen door de taalschoonheid van
een gedicht en door de verrukkelijke plastiek zijner beelden.
Wij kunnen een gedicht bewonderen als een brillante schepping
van den menschelij ken geest en wij kunnen op onze beurt een
lofzang dichten op den maker van dit schoons, waarin wij de
voortreffelijke kwaliteiten van zijn talent naar voren brengen.
Maar : met dat al raken wij nog niet aan de wezenlijke beteekenis
van het gedicht als boventijdelijk symbolisch levens- en werkelijkheidsbeeld. Wij blijven dan nog, zij het vol lof en bewondering,
in de voorportalen staan. Wij volharden in de toeschouwershouding, doch hebben geen waarachtige ontmoeting met het
kunstwerk gehad.
Zoo kan het ons nu ook gaan met onze herdenking van het gouden
jubileum van Gorter's Mei. Wij kunnen vol lof en bewondering,
in de voorportalen blijven staan. Wij kunnen de Mei hoogelijk
prijzen om haar taalschoon en om haar fantastischen rijkdom aan
beelden. Wij kunnen het genie van Gorter's dichterschap op
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den voorgrond plaatsen en het van alle kanten belichten. Maar
daarmee volharden wij ten slotte toch in de toeschouwershouding
en hebben geen waarachtige ontmoeting met dit kunstwerk gehad.
Daartoe is noodig, dat wij een anderen weg bewandelen, die
niet staan blijft bij de litteraire kwaliteiten van de Mei, ofschoon
deze uit den aard der zaak de stilzwijgende vooronderstelling
vormen bij al hetgeen er verder over dit gedicht te zeggen valt
en die evenmin halt maakt bij de figuur van Herman Gorter
zelf, hoewel zijn werk ongetwijfeld als de allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie in Gorter's scheppende
persoonlijkheid moet zijn ontstaan.
Want al dergelijke beschouwingen, hoe belangrijk zij ook mogen
zijn om een bepaalde zijde van de Mei als kunstwerk te belichten,
brengen ons niet tot de kern van het gedicht. Zij brengen ons
niet daar, waar wij gevraagd worden ons te confronteeren met
het symbolisch levens- en werkelijkheidsbeeld, dat in het gedicht
gestalte heeft gekregen. Zij houden ons vast aan de oppervlakte,
waar wij ons redden kunnen met de begrippen : schoon, sterk,
vitaal, intens, doch waar de laatste vraag, de waarheidsvraag,
ongesteld blijft.
En daarmee doen wij toch eigenlijk tekort aan het kunstwerk.
Want het is de eer van den kunstenaar, dat hij ons in zijn werk
tot deze laatste vraag brengt. Ni e t, men versta ons wel, doordat hij de een of andere theoretische waarheid in het spel zijner
verbeelding binnensmokkelt, maar doordat hij juist zooveel
mogelijk alle beletselen wegneemt, die ons zouden kunnen verhinderen de werkelijkheid — en wat kan dit voor ons anders
beteekenen dan onze menschelijke levenswerkelijkheid ? — op
een ware wijze te zien. Vandaar de doelloosheid in hoogeren zin,
die eigen is aan alle kunst en vandaar ook het instrument-zijn
van den kunstenaar, dat zich dikwips zoo moeilijk rijmen laat
met zijn zedelijke en sociale verantwoordelijkheid
Ondanks de zeer persoonlijke wijze, waarop een kunstwerk tot
stand komt, ligt zijn uiteindelijke zin niet in het subjectieve,
maar in het objectieve. En eerst daar kan het tot een persoonIijke ontmoeting tusschen den beschouwer en de essentie van
het werk komen, waarbij dan de waarheidsvraag noodzakelijkerwijs als I a a t s t e vraag in het geding zal moeten worden gebracht.
Wij moeten ons hier tot deze zeer summiere opmerkingen be395

perken. Zij dienden slechts om eenigszins de richting aan te
geven van de gedachten, die wij in het volgende willen ontwikkelen aangaande de algemeene geestelijke beteekenis van
Gorter's Mei.
„Een nieuwe lente en een nieuw geluid". Met deze bekende,
te pas en te onpas geciteerde woorden begint de eerste zang
van Gorter's Mei. En met dit b e e I d begint de groote droom
van ziel en wereid in ieder menschen-leven, dat zich bezinnen
gaat op den grond van zijn bestaan. In dezen droom is nog
geen plaats voor de w ij s h e i d van den Prediker, dat er niets
nieuws is onder de zon en dat het alles ijdelheid is en najagen
van wind. Aan iederen mensch verschijnt eenmaal dit bedorven,
door den dood geteekende leven onder de glanzende belofte
van „een nieuwe lente een een nieuw geluid". En deze droom
is onverwoestbaar. Er gaat geen geslacht voorbij, of ergens in
eenigerlei vorm wordt hij opnieuw geboren : in de ernstige beslotenheid van een studeerkamer en onder de machtige omkoepeling van den mysterieuzen sterrenhemel, in het hoofd
van een denker en in de verbeelding van een dichter.
Zoo was het ook in de dagen, dat Gorter dezen eersten regel
van zijn Mei schreef. Het voorgevoelen van een nieuwe lente
hing in de Iucht en zij die scherp luisterden, vernamen de verre
nadering van een nieuw geluid. De wereld leek te veranderen :
de natuur ontplooide zich in een ongekenden luister voor de
verwonderde oogen en de ziel scheen haar goddelijk geheim
te hebben prijsgegeven. Alle dingen werden nabij en verloren
hun abstracte vormen, waarbinnen zij door het verlichte verstand van de ten einde spoedende eeuw gebannen waren. Zij
ontplooiden zich in hun voile zintuigelijke heerlijkheid. En de
oogen dronken en de lippen proefden. Gulzig. Mateloos.
Dit was het begin van den schoonen droom van den mensch,
die stond aan den ingang van de nieuwe, de twintigste eeuw.
En in het kleine Holland was er een dichter, die gegrepen werd
door dezen droom en die in de tintelende voorjaarsweelde van
het Hollandsche landschap onder zijn majesteitelijke luchten de
weerspiegeling zag van dit popelend verlangen en deze blijde
hunkering, die aan geen menschelijk hart voorbijgaan, dat tot
een eerste, prille bezinning komt van zichzelven. Vandaar, dat
de dichter niet voor zich alleen of voor zijn tijdgenooten ge396

schreven heeft, maar ook voor ons. Want ook wij zijn in het
diepst van ons wezen eenmaal gegrepen door dien Mei-droom
van „een nieuwe lente en een nieuw geluid".
in een dun, zwart-glimmend dictaat-cahier, zooals studenten
gebruiken, begon Gorter zijn Mei to schrijven. De beelden verdrongen zich, onstuimig stuwden zij over elkander heen. En
uit de volheid van deze inspiratie ontbloeide de eerste zang als
een hymne op de schoonheid van natuur en landschap. Maar de
leeuwerik, die zich jubelend in het blauw van den zomerhemel
verliest, moet weerkeeren naar de aarde : hij kan evenmin als
de mensch van lucht en zon alleen leven. En zoo is het ook
met den dichter : hij kan zich niet wegzingen van zijn sterfelijk
en vleezen hart en zich verliezen in een voortdurende aanschouwing en verheerlijking der schoonheid. ook de dichter
moet weerkeeren naar de aarde :
Wee, wee mij, nu mijn hart mij overwint,
En mijn stem stom slaat nu dit nieuwste woord
Geboren werd ...... er is lets dat bekoort
In ieder ding, en die dat weet, hij gaat
Altijd fangs waatren, door jong gras, en laat
Zijn nog zijn voeten koel in dauw van wei.
De zalige onbewustheid van den natuurlijken Paradijs-droom is
ten einde. Nauwelijks honderd regels is het gedicht fang, of wij
vernemen den weeroep van den dichter, omdat het hart sterker
is dan de droom ; omdat het hart niet ten voile op kan gaan
in den droom. De stem van den dichter ontmoet een tegenstem en het woord, dat deze stem spreekt, wordt niet geboren
i n den dichter, maar b u i t e n hem. De dingen zijn niet langer
zijn eigendom, waarmee hij verkeert als waren zij niet anders
dan een uitstraling van hem zeif. Zoo droomde hij zich eenmaal
als een god en zoo droomen en droomden ook wij. Maar uit de
dingen komt lets op hem toe, lets vreemds, lets dat niet het
zijne is en dat „iets" bekoort hem. Het bindt hem, zoodat hij
niet meer roekeloos opstijgen kan in den hoogen hemel en het
vervult hem met een oneindig verlangen, zoodat hij niet meer
bij de dingen, in een schuldelooze vereenzelviging verzonken,
stil kan blijven staan, maar rusteloos moet voortgaan gelijk de
Wandelende Jood.
Bij het ontwaken van dit verlangen betreedt de gestalte van
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Mei de weelderige bloemenpaden van het gedicht. En geen wonder,
want hoe zou een verlangen, dat in zijn diepsten zin uitgaat naar
een vereeuwiging van het sterfelijke en het vergankelijke, zonder
gestalte kunnen blijven ? Het moet zich belichamen, omdat het
zich verwerkelijken wil.
En zooals het steeds gaat : wanneer de schaduwen van den dood
weggetrokken zijn van de geboorte, is er vreugde, niets dan
vreugde. De dood verzinkt als een kwade schim achter de horizont
van het leven. Zoo is het ook met den mensch en met den
dichter, die het oogenblik beleeft, waarop zijn eeuwigheidsverlangen een belichaming ontvangt. Hij kent maar een vreugde
en dat is de vreugde van deze belichaming zeif en zoo kan de
dichter ook, onmiddellijk na zijn wee-roep, zeggen, dat het
voor hem nimmer „nevlig" is, maar „een Mei van kind'ren"
en „een stroom van bloemen", waar zijn woning is.
Maar deze vreugde is kortstondig van duur. 'Want het is niet
meer de ongebroken vreugde van den Paradijs-mensch, die leeft
met de dieren en de planten als zijns gelijken en die omgaat onder
hen als Gods stedehouder op aarde. De droom van het onbewuste, in zichzelf rustende leven is verbroken, sinds het eeuwigheidsverlangen opgestaan is in het menschelijk hart en een belichaming heeft gekregen. Van nu of aan is er een innerlijke onrust gekomen in het hart van den mensch. Hij is op de vlucht
voor den dood en voor de vergankelijkheid. Hij volgt het beeld,
dat hij zich gemaakt heeft van de eeuwigheid, in de hoop, dat
het hem claar zal brengen, waar hij den dood vergeten kan. Maar
steeds dieper begint het tot hem door to dringen, dat er iets is,
dat dezen stralenden opgang naar een vereeuwigde schoonheid
en vreugde belet.
Een ding is droevig en maakt zacht geklaag
Altijd om d'aarde heen, 'n nevel vaag
En luchtig om dat lijf : 't is wisseling
Van zijn en niet zijn en dat ieder ding,
Zielen en bloemen, drijven naar dat rijk,
Waar 't wit en stil is en den dood gelijk.
De idee der schoonheid, zooals Plato de dichterlijke gestalte
van Mei in zijn wijsgeerige taal zou noemen, en de schoone
dingen zelf zijn gescheiden door een afgrondelijk diepe kloof.
De schoonheid komt over de dingen als een genade in ver398

wonderde menschenoogen, maar de dingen zelf voiharden in
hun staage beweging naar het witte en stille rijk van den dood.
AIle bloem weikt en valt af. Ook het schoonste gelaat wordt
eenmaal ontsierd door rimpels. Ook de heiderste oogen worden
eenmaal voorgoed gebluscht. „Allen gaan naar dezelfde plaats,
alien zijn uit het stof genomen en alien keeren tot stof terug",
zegt de Prediker. „Zielen en bioemen drijven naar dat rijk",
zegt de dichter.
Doch niet alleen de vergankelijkheid is het, die den mensch belaagt in zijn zoeken naar een vereeuwiging van zijn wezen en
van zijn wereld, het is ook de eenzaamheid ; de eenzaamheid,
die zich paart aan de vergankelijkheid en die zoo tot een nieuwe
schoonheid wordt. Naast de schoonheid van de natuur kondigt
zich thans aan de schoonheid van de ziel. Want de natuur kent
alleen vergankelijkheid, maar geen eenzaamheid ; doch in de
ziel woont de eenzaamheid : ieder mensch is in den grand van
zijn hart alleen. Het zwakke licht der menschelijke liefde reikt
tot deze diepte niet.
De dichter herinnert zich, hoe hij op een avond met een bevend
en ongerust hart aan het strand der zee stand en hoe er toen,
scherp afstekend tegen den helderen hemel, een zwarte vogel
over hem heenvloog en hij zegt :
...... daaraan gelijk
Komt elk ding en gaat elk ding en is schoon
Omdat het eenzaam is. Het is de zoon
Van On rust, in de scheemring van zijn schoot
Geboren, en sterft eensklaps waar de dood
Het neerslaat — maar het staat voor 't licht
Zijn (even lang.
Van de natuurlijke schoonheid zou dit nimmer gezegd kunnen
worden, dat een ding schoon is, o m d a t het eenzaam is. Daar
zou hoogstens de schoone klacht om de al-vergankelijkheid der
dingen op zijn plaats zijn geweest. Maar daar, waar de schoonheid
en de eenzaamheid met elkander in een causaal verband worden
gebracht, is het oogenblik niet ver meer, waarop de groote onrust, die in het geschapene geen rust vindt, uitbreekt in de ziel
van den mensch. Want nu is het niet enkel meer het verlangen
naar een vereeuwiging der schoonheid en der vreugde, dat den
mensch voortdrijft, maar het verlangen naar liefde ; naar een
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Iiefde, die ons radicaal van onze eenzaamheid geneest. En dit
verlangen Iaat het hart geen rust meer, tot het, naar een bekend
woord van Augustinus, rust vindt in God. Dit verlangen staat
altijd, zooals de dichter het uitdrukt, „voor 't licht". Wij kunnen
er nooit aan voorbij zien en we kunnen er nimmer doorheen
zien : het staat altijd tusschen ons en het licht, dat wij steeds
weer in den droom van ons leven aan den einder van het menschelijk
bestaan vermoeden.
Deze verdieping van de idee der schoonheid heeft den dichter
reeds thans inzicht geschonken in de betrekkelijkheid harer
verwerkelijking. Hij beseft, dat voor hem Mei niet anders verschijnen kan dan als een sterfelijke gestalte. Het schoone, ook
in de kunst. heeft op aarde geen duur. Er is niets, dat bestand
heeft. Maar de dichter, omdat hij een w a a r a c h t i g dichter
is, vermant zich en zegt
...... Welaan, ik zoek 't gezicht
Van Mei zoolang zij in het leven was.
In ons schoolopstel zouden wij een dikke roode kras hebben
opgeloopen voor deze ongeoorloofde verbinding van den tegenwoordigen met den verleden tijd, maar den dichter is het toegestaan op deze wijze het toekomende samen te trekken in het
heden en het daarna weer uit te stooten in het verleden. Door
geen beter middel had de dichter ons duidelijk kunnen maken,
dat het alles hier een proces geldt, dat zich niet afspeelt binnen
een bepaald tijdsbestek, doch dat een „eigen tijd" heeft, waarin
verleden, heden en toekomst verwisselbare grootheden zijn.
Want feitelijk is Mei reeds gestorven op het oogenblik, dat zij
in des dichters verbeelding gestalte kreeg en beteekent haar
dood het begin van een nieuw leven, zooals duidelijk blijkt uit
Pan, het tweede groote gedicht, dat Gorter heeft geschreven.
En dan volgen in overvloeienden rijkdom van taalplastiek en
woordmuziek de verzen elkander op, waarin de schoonheid van
Mei bezongen wordt en haar schoonen gang door het land. De
dichter vindt hier uitdrukkingen en beelden van de grootste
teederheid, waarmede hij de vluchtige gestalte van Mei zoo dicht
mogelijk tracht te benaderen. Alles wat onze Nederlandsche
taal te geven heeft aan soepelheid en innigheid vergt hij van haar.
Een enkele maal vergt hij het onmogelijke. Wie zou het hem
kwalijk nemen bij zooveel fonkelende, lichtende schoonheid !
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Toch kan de dichter zich niet meer vrij zingen van zijn diepste
verlangens en het is, of Mei, hoe vuriger hij haar bezingt, des
te vluchtiger van gestalte wordt. Zoo zegt hij ergens van haar :
1k twijfel ...... ging ze soms tusschen mijn droomen
Mijn oog voorbij met scheemrend droomespel,
Een slaapschaduw.
Maar dan begint hij haar hoe langer hoe meer te zien als de
personificatie van zijn kunstenaarschap :
Gij leekt zoo vol geheimen en ik vroeg
Ze u en las z' en voelde ze in damp
Van warmte uit u wellen. Welk een lamp
Waart gij mijn handen, ik bij u de bij,
Uw zoete honing purend, zoete Mei.
En hij neemt haar mee door zijn eigen land, nadat zij eerst had
willen vluchten uit zijn armen :
En hier was alles wonder, 'k wilde wel
Hier eeuwen zwerven of een zilv'ren bel
Hiervan altijd doen luiden in dit land.
Woorden, die door den dichter zelf in vervulling zijn gegaan.
Want zoolang er Nederlanders zullen zijn, zoolang zal in dit
land ook de zilv'ren bel luiden van Gorter's Mei, om ons eraan
te herinneren, hoe schoon God deze lage landen aan de zee heeft
geschapen.
Er zijn talrijke lezers, die alleen den eersten zang kennen van
Mei. Zij behouden in hun herinnering de gedachte aan een
prachtig natuur-gedicht, maar de dramatische kern van Gorter's
meesterwerk is hun ontgaan. Zij hebben enkel gelet op de verheerlijkende woorden van den dichter, maar zij hebben hem
niet zelf zien staan in het midden van zijn gedicht als de mensch,
die zijn mensch-zijn in de gelijkenis der schoonheid belijdt.
In den tweeden zang is het echter niet meer mogelijk aan den
mensch voorbij te zien. De eenzaamheid van den dichter heeft
hier een sacralen vorm aangenomen. Hij ziet zijn werk als een
dom van zuilen in het land staan en zegt dan :
1k was de een'ge priester, al die weeld'
Had ik, ik woonde er, met mij niemand.
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In deze twee regels hebben wij het beeld voor ons van den renaissancistischen mensch, die zijn stempel heeft gedrukt op onze
gansche cultuur en die de mythe van de scheppende persoonlijkheld voor het Evangelie in de plaats heeft gesteld. De stamboom
van dezen mensch gaat tot op Kain terug. In de wereld der religie
is hij de schepper der menschelijke zelfvergoddelijking, in de
wereld der kunst beeldt hij deze op duizendvoudige wijze uit.
Op eenzame hoogten draagt hij den schoonsten droom van zijn
leven op aan den onbekenden God. Maar het bloed zijns broeders
blijft roepen van den aardbodem.
Daarom is deze mensch, die „alles" bezit, eenzaam, doodelijk
eenzaam. Want zonder naaste is er voor den mensch geen !even
onder de zon. En alien, die dezen steilen, smallen weg der eenzaamheid ten einde toe gingen, zijn met een verbijsterden geest
— denk aan HOlderlin en Nietzsche — onder de menschen
teruggekeerd of hebben het moeten aanzien, dat hun droom
tot grauwe asch verpuiverde.
Doch aanvankelijk is er in dien mensch al teen maar de honger
naar het absolute, dit brandend veriangen te grijpen het ongrijpbare, te beelden het onverbeeldbare. Telkens is er het
trotsch moment van een bereiken :
Zoo zal dit lied liggen, dwars door het land,
Een dorstig yolk zal drinken aan zijn kant.
Maar het schenkt geen bevrediging :
Mijn lijf dwaalt zielziek om en roept zijn bruid,
Die fladdert eenzaam boven wolken uit,
Dan zingt het dronken dwalend dit hooglied,
Gij alien hoort het — maar zij weet het niet.
En de dichter moet ten slotte tot de geresigneerde vraag komen :
...... troost de mijmering
Over een ding niet zoo wel als het ding ?
Deze zeifbezinning van den dichter op zijn werk kan men beschouwen als een voorspel tot den eigenlijken voortgang van
het gedicht. De motieven, hier aangeroerd, vindt men in het
dramatisch verloop van den tweeden zang nader uitgewerkt.
De jonge God Balder verschijnt ten tooneele en in hem is al datgene belichaamd wat uitgaat boven de sterfelijke, vergankelijke
schoonheid van Mei.
402

Men heeft vele verklaringen gegeven voor de Balder-figuur in
Gorter's Mei, die alle min of meer juist zijn, precies als met
de gestalte van Mei het geval is geweest. Dit is mogelijk, omdat
wij in Gorter's gedicht niet te maken hebben met allegorieen,
maar met symbolische verbeeldingen, die nimmer een restlooze
analyse toelaten. Zij dragen een gelijkenis-karakter, doch zijn
niet opzettelijk geconstrueerd als een verpersoonlijking van
bepaalde abstracte begrippen.
Hoezeer in de figuur van Balder als het ware het diepste van
des dichters eigen geestelijke ervari ngen opgevangen werd,blijkt
duidelijk uit de volgende strophe van Balder's lied :
Kom dan, wie ook
Bloemen en wierook
Brengt aan mijne bleeke, stille eenzaamheid
Nu wil ik sling'ren
Zilv'ren ringers
Van liedekijnen uit mijn eenzaamheid.
Er is niet een,
Neen neen, niet een
Die zooals ik haar woestenijen kent —
Zij is mijn kluis,
Mijn vaderhuis,
Mijn stad, mijn hemeltent.
En dan voltrekt zich in de verhouding van Mei en Balder als
een gelijkenis der menschelijke liefde, die door Gorter tot in
details op een onvergelijkelijk schoone wijze wordt uitgewerkt,
het tragisch tegenspel van het lied van den hemelschen Bruidegom
en Zijn bruid uit den Bijbel. Mei wordt meer en meer tot een
personificatie van des dichters eigen verlangen zich aan zijn
menschelijke sterfelijkheid te ontworstelen en de woorden, die
Mei tot haar moeder spreekt, zouden de zijne kunnen zijn :
„Moeder, ik heb u lief, ik wilde o
Zoo gaarne u nu volgen en altijd
Bij u zijn. — Maar er is nu lets dat scheidt
Ons, u en mij. lk zou niet altijd naar uw
Roep willen luisteren en wanneer de schaduw
Uw rijk belommerde, zou ik daar niet
Meer blijven kunnen. Waar het ver verschiet
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Des hemels rood zag, zou ik eenzaamheid
En licht gaan zoeken ...... "
Maar niet alleen de zijne. Ook de onze. Want zooals Mei hier
spreekt tot haar moeder de Maan, zoo spreken de zonen tot
hun Iijfelijke moeder, die hen in smart heeft gebaard en zoo
spreken de menschen tot hun moeder de Aarde, die hen voedt
met haar eigen vleesch. Waar het ver verschiet van den hemel
rood ziet, zoeken zij de eenzaamheid en het licht. Evenals Mei
moeten ook wij onze moeder verlaten, want in ons sterfelijk
lichaam — voi van bloed donker als wijnmoer, zooals de dichter
zegt — woelt en gist een verlangen naar vereeuwiging.
Doch het eindige kan het oneindige niet bevatten en het sterfelijke
kan zich niet blijvend paren met het onsterfelijke. De schoone
droom van Mei, die wij alien droomen en die wij zullen blijven
droomen, zoolang wij menschen zijn, heeft een einde. Zij kan
in een oogenblik van extase Balder's geliefde zijn, maar tot zijn
vrouw kan zij niet worden. Wij hooren Mei hiervan verhalen
—enhtiserfinvaelkid,atezilngtvaen
mensch, die tot bewustzijn van zichzelven gekomen is en in wien
de fakkel van het hemelsch heimwee is ontbrand :
lk snelde mee en week mee met zijn stem
In blinkende oneindigheid, als in
Koelende meeren, ik was zonder zin,
Muziek alleen, niets van mijn dierbaar zijn
Voelde ik meer ......
Het is of de ziel zich voorgoed verloren heeft in de mystieke
eenwording met God, maar :
Hij zweeg en is verdwenen en mijn bloed
Stroomt ook weer langzamer, maar diep daarin
Vaart altijd nog het schip herinnering.
Doch hoe zou de mensch van deze herinnering alleen kunnen !even ?
En haar verlangen werd zoo groot, ze kon
Al deze aardsche dingen niet meer aanzien
Van tranen en van liefde, en in waanzin
Voelde ze hem in ieder ding......
De God, die terugweek in Zijn verborgenheid, wordt nu gezocht
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in de voetsporen, die Hij naliet bij Zijn gang over de aarde. Mei
zoekt Hem overal :
Ze liep een wereld of door Balders rijk,
Overal was ze en zag zijn gelijk
In alles, maar hem niet......
Tot ze hem vindt in een vallei, een man aan wonderers gewoon, en .
Hij zelf werd als een lente en er kweelden
Vogeltjes in hem als in een jongen boom.
En dan zegt Mei :
„Ik ben maar Mei, ik woon maar op de aarde,
Het waren Zon en Maan, die mij klein baarden,
Nu ben ik groot, want nu zit ik naast u.
O maak mij grooter, nag ben 'k klein en schuw."
Aan het numineuze, zooals Rudolf Otto zeggen zou, wordt de
mensch eigen kleinheid gewaar, maar daar is terzelfder tijd wederom de satanische verleiding : „O maak mij grooter !" Want de
mensch wil voor het numineuze niet blijven staan. Dat God zich
aan hem te kennen wil geven, rekent hij zichzelf heimelijk als
een verdienste toe. Zijn deemoed is verkapte hoogmoed. De
mensch maakt zich, naar Feuerbach, het terecht heeft gezien,
een God naar zijn beeld. Het draagt de trekken van zijn eigen
streven naar zelfgenoegzaamheid :
Zoo was dat land waar al wat Balder dacht,
Hij landsheer en landsgod, zichzelve bracht
Te voorschijn en ter wereld en bleef leven
Tot nieuwe onderdanen het verdreven ......
't Waren de beelden van zijn zielsmuziek ;
In hem zijns lieds geruisch op zijn rhytmiek,
Maar buiten hem de levendlichte schemer,
Schimmenafbeeldsels in een spingewemel.
Deze God draagt de wereld in zich als beelden van zijn zielsmuziek. Zoo droomt de mensch zich zijn God en Gorter zegt
van hem, dat „hij rilde van zijn grootheid". Deze groote God, die
de heldenzangen verneemt van breedgeschouderde mannen als een
muziek van adelaarswieken, is te groot geworden voor de kleine
Mei. Hij gaat geheel op in zijn eigen grootheid :
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„Nooit kan dit zijn, Mei, dat 'k een ander hoore,
ik Balder, aan een ander, zie, 'k ben blind,
't Zie nooit lets dan mijzelf, niet u, mijn kind.”
En dan onthult deze God de tragiek van zijn eigen wezen, want
hij is niet anders dan een schepping van den sterfelijken mensch.
Hij zegt tot Mei :
„lc Ben als gij geweest, ik ben
Nu zoo niet meer, als niemand meer, ik ken
Nog wel mijn oude zelf, die gaat nu dood.
Te zien, te zien, dat was mijn vroeger brood
En drinken, en te hooren en te voelen
Wat rondom is, de hitte en de koele
Kleuren en ademhaling, die er gaat
Door heel de wereld en elk wezen Iaat
Baden door zich en van zijn binnenst maakt
En brandt een oven waar het helvuur blaakt.
Die verlangt voedsel, dat is 't wreed begeeren,
De opgesperde kaak, de hand die meer en
Meer grijpt en vingers haakt en grijpend kromt.
Die 't al verandert en verderft wat komt
in zijn bereik, die altijd anders wil
Wat is, die alles haat wat blank en stil
Eeuwiglijk is, die schept en baart omdat
Hij ook zichzelven haat, niet duldend dat
Hij zelf blijft leven, maar den dood begeerend.
Zoo zijn en God en menschen ...... "
Balder's levensgeschiedenis is de levensgeschiedenis van den
demonischen mensch zonder ziel. Zij staat tegenover den Meidroom van den ontwakenden mensch als de bittere, wreede
werkelijkheid. Deze menschvormige God is een moloch, die zijn
eigen kinderen verslindt : „hatende zich, hatend wat is, willend
wat wordt, in woede en droefenis."
Doch dan spreekt Balder van de ziel :
......er dwaalt in ieder !even,
in ieder IV, een vlam, elk voelt haar beven
Wel eens of tweemaal, maar niet vele malen.
De menschen noemen ziel haar, ze verhalen
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Er lange wondere verhalen van,
Weten niet veel, voeden haar niet en dan
Sterft ze vergeten en alleen gelaten.
En hij noemt dit ontwaken van de ziel in een mensch een soort
van wedergeboorte. Als beeld van dit zieleleven spreekt hij over
de muziek. Zielsleven is muziek, zegt hij. Maar dan komt ook
hier de twijfel :
Is zij muziek, is wel mijn eigen ziel
lets wat ooit buiten mij, mijzelven, viel ?
Opnieuw is de eeuwigheidsdroom van den mensch aan een grens
geraakt, die niet kan worden overschreden. De ziel kan niet
buiten zichzelf treden. Buiten Gods openbaring om blijft zij
een even duister als verschrikkelijk raadsel. Aileen door en in
Christus kennen wij de waarheid aangaande God en mensch.
Buiten Hem...... is alles beeld, en vroeg of Iaat valt het ineen
in stof.
Maar de dichter, die niet door deze Godsopenbaring gegrepen
is, blijft voor deze Iaatste waarheid staan. „AIles is beeld" zegt
ook hij, maar — de ziel blijft :
Wie dOs zijn ziel is, is zichzelf een God.
En hij vervolgt :
lk ben mijn ziel, ik ben de een'ge God.
Er is nu niets meer dat mijn blindheid heelt,
Mijn God, mijn ziel, naast haar bestaat geen beeld.
'k Word stil en niets bestaat meer dan mijn ziel,
Geen ding, geen woord, en niets dat mij ontviel.
Daarmee is het Iaatste gezegd van hetgeen de mensch uit zichzelf
over zichzelf zeggen kan. Hij kan nu niet meer spreken, niet
meer denken, niet meer dichten. Hij kan alleen maar zwijgen.
De droom der zelfvergoddelijking heeft zijn gansche bestaan
ad absurdum gevoerd.
Consequent heeft de dichter — en hieraan ontleent het gedicht
zijn grootste innerlijke schoonheid — de Meidroom van den
ontwakenden mensch tot uitbeelding gebracht, ook al moest
hij daarmee zijn dichterschap als eeuwigheidswaarde verloochenen.
In den derden zang, die hierna begint, bezingt de dichter den
dood van Mei. Hij weet nu, dat zij sterven moet en erkent, dat
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Balder's woorden het einde zijn van wat de mensch weten kan
over zichzelf. Doch begrijpen kan hij het niet :
......want mijne ziel kon niet
Denken wat ze zou zijn wanneer ze niet
Behoeften had aan oore' en ooge' en wensch
Naar anders en naar meer : dat kan geen mensch.
De dichter, die boven zichzelf uit had willen grijpen ; de mensch,
die gedroomd had aan de goden gelijk te zijn, komt tot de erkenning, dat geen sterveling zijn grenzen vermag te overschrijden
en dat er van den mensch uit geen weg is, die naar de eeuwigheld eener Goddelijke wereld voert :
Balder en Mei, dat was een schoone droom.
Als dat geworden was, dan konden loom
Wij allen nederzitten en we! sterven
Alle demonen ; en wie dan beérven
De aarde zou...... maar dit is niet geweest.
En dan nog eenmaal staat Mei voor een donker geheim, voor het
raadsel van den dood, de zwartgehande, de zwartgeborene, die
tot een schande der aarde is, zooals de dichter hem in een van
zijn vele prachtige Homerische vergelijkingen, die zijn gedicht
rijk is, noemt.
Toen dacht ze aan den dood en keek naar wat
Dood in het gras kon zijn, maar daar was niet
De dood noch droefheid. Want het !even schiet
In lente ied're bloem en ieder kruid
Vol kracht en glans en recht de aarde uit.
Een voorweten, dat de dood lets anders is dan de vergankelijkheid
speelt door deze regels heen en dan lezen we :
Zoo stond ze in het grootst en stilst genot,
Het onbegrepen', in den gloed van God
Den Vader, en hield recht het hoofd omhoog,
Haar armen stil, terwip niets Overwoog.
In deze stilte sterft Mei. Het gedicht klinkt uit in een teederverstilden klaagzang. De droom is ten einde gedroomd, de schoone
droom van een schoone wereld, waarin geen verderf is en geen
schaduw van verandering. Mei sterft in den gloed van God ; van
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God den Vader. Deze God is een andere God dan Balder. Hij
is niet de eenzame, want dan zou Hij geen „Vader" kunnen worden
genoemd, maar Hij is Degene Die over de gansche schepping
en over alle schepselen bewogen is met een eindelooze ontferming.
Zijn grootheid is geen menschelijke grootheid en Zijn schoonheid
verblindt het menschelijk oog.
Ook de Meidroom van den dichter en van den mensch, die tot
bezinning van zichzelven komt, rust in deze ontferming, al schijnen
weinigen dit te weten. Want zij zijn als kinderen, die niet weten
wat zij zeggen en stamelend toch de Waarheid spreken.
Zoo ook Gorter in zijn Mei. Welke vervoeringen ! Zoodat het
zingen een extatisch spreken wordt en het spreken een verward
stamelen en het stamelen ten slotte een ragge zilveren wade,
waarmede de onzegbare heerlijkheden van het leven zijn omkleed. Een loflied der schoonheid, een hooglied der menschelijke teederheid en terzelfder tijd de schrijnende, smartelijke
belijdenis van menschelijke onmacht en satanischen hoogmoed.
Een idylle, die tevens een drama is. Een zoete droom, die in
rook opgaat, maar die het leven heeft geschonken aan een kunstwerk, dat, zoolang er gedichten zullen worden gelezen, telkens
opnieuw de lezers boeien en in verrukking brengen zal. Een
gedicht ten slotte, dat niet alleen schoon is als taalmuziek, doch
dat door zijn diepe algemeen-menschelijke kennis niet slechts de
ooren en oogen voedt, maar ook het hart. Want en in de groote
lijn, die door het gedicht loopt (en die wij zooveel mogelijk
in het voorafgaande hebben getracht uit te stippelen) en in tal van
kleinere en grootere passages, tot in enkeie regels en woorden
toe, is dit menschelijke in zulk een rijkdom en verscheidenheid
aanwezig, dat men niet te veel zegt, wanneer men in dit gedicht
een van de schoonste verbeeldingen ziet van het levensbesef van
den modernen mensch. Dat deze moderne mensch nog op den
drempel van de eeuw stond, die wij reeds bijna tot de helft zijn
binnen geschreden, heeft weinig te beteekenen. Want ieder, die
aandachtig luistert naar Gorter's Mei zal bemerken, hoezeer dit
werk een brug over de tijden slaat. Ja, hoe actueel het juist heden
ten dage in zijn dramatische spanning voor onze wereld geworden is.
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A. WAPENAAR

TE GRONDE GAAN WE ...

Te gronde gaan wij aan den haat.
Granaten scheuren straat aan straat,
En elk ontviel zelfs 't klein geluk
Dat 't !even draaglijk maakt in druk.
Sirene's loeien stervensnood ;
Een mensch sterft hier de wreedste dood ;
Ze noemen dat : hij werd „vergast".
De lijken liggen opgetast.
Lichamen scheuren uit elkaar ;
't Roofdier is los en technisch klaar.
Die niet wil weten van een hel
Hoort hier het beestlijk-rauw vOOrspel.
De vrucht van eeuwen Christendom :
Ontbinding door gifgas en born.
En liefd' en goedheid bruut vertrapt,
Heel cynisch aan de laars gelapt.
Toch was hier eeuwen lang bekend
Het Kruis — men raakt' er aan gewend,
Zoodat de duivel zeif het duldt,
Symbolisch en dan 't liefst : verguld.
***
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Gij liet de wereld toch niet los ?
0 God die vlammen hel en ros ;
Die moordpartijen in het groot,
Wij zien U niet in deze nood ?
Is dit het oordeel, lang voorspeld ?
Suffer- en zwavelvloed, ontweld
Aan diepte van verdorvenheid
Die bliksemend wijd opensplijt ?
Hebt G' al onz' ongerechtigheid
In dit gericht ons uitgespreid ?
Een stroom, die wast van uur tot uur,
Verterend als het hellevuur ?
Is dit ons alter, alter schuld
Die zich vandaag aan ons vervult ?
Wij hebben Uw geduld getart :
Wij trapten Christus op het hart.
Wij hebben met Zijn Kruis gespeeld,
En vromelijk ons nog verbeeld
De diepe zin wet to verstaan ;
0 God, vergeef, want wij vergaan.
Wij willen vluchten — waar staat 't Kruis ?
Hier brandt G' ons weg elk veilig thuis.
Geen enkl' uitweg bteef ons meer,
Ontnomen hebt G' ons elk verweer.
De steden laaien van den haat,
Granaten scheuren straat aan straat.
Ontdek ons in dit doodsgevaar
Uw vlam van Liefde, stil en klaar.
Dan kome 't oordeel ; hoe 't ook zij,
Wij schuilen in Uw medelij,
En moge 't lichaam wreed vergaan,
Wij sterven veilig op U aan.
September 1939.
411

KEES KLAP

BEN 1K MN BROEDERS HOEDER
EN WIE ZAL MU DAN HOEDEN,
EN WIE ONS BEIDEN VOEREN TOT EEN NIEUWE JEUGD ?

1
0, kleine !even, kleine kracht,
zoo om het eigen ik geconcentreerd,
dat het niet anders meer begeert.
dan 't zoete lied van eigen mond,
de wellust van de eigen klacht,
terwiji een gansch nog jong geslacht,
rondom me gaat te grond.
11
De allereerste eisch :
een mensch voor ieder mensch te zijn,
veroorzaakt tegenslag en pijn,
wij worden slechts door schade wijs,
wij willen immer heerscher zijn
en nimmer toch de knecht,
doch slechts wie angstig is en klein
is Godes paradijs
als een belofte toegezegd.
III
0, dat ik weder stem mocht zijn,
van duizenden rond mij,
't bedwelmen aller schoonheid gaat voorbij,
en sterker rijst de wereldpijn.
0, God maak mij dan vrij
wit 't niemandsland
van schoone schrijverij,
ik wil in nieuw verband
opmarcheeren in de rij.
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IV
Laat mij niet bang meer zijn
voor groote verantwoordelijkheid,
de dichters van vrouwen, bloemen en wijn,
moeten mislukken in dezen tijd,
zoo niet hun lied verzachten
kan de doelloosheid en pijn,
en niet verwekken kan de krachten
weer een Jong yolk te zijn.
V
Hoe zal ik spreken van ontwaken
van deze generatie, nu mijn wezen
geschonden is, moe wordt en zwak,
al riep ik van de daken,
of dwong elkeen tot staan,
'k zou niemands hart toch raken,
zoo 'k eerst niet zelve zou genezen
van hoogmoed, zonde en waan.
VI
Buig, mijn hoofd, dat 'k ga gebogen
door den dag van 't jonge leven,
te lang heb ik in waan en logen,
het hoofd fier opgeheven,
totdat ik zag Gods oogen
op mijn trotsche gaan gericht,
nu weet ik : 'k zal slechts mogen
kruipen tot Gods eeuwig Licht.
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VII
De droomen zijn geen droomen meer,
doch beklemmingen en vergezichten
over woestijnen en zeeen van ijs.
Wat zal ik nog kunnen verrichten,
tot hell van den mensch, van mijn vriend,
tot lof en tot dank voor den Heer ?
0, schroeiwoestijnen en zeeen van ijs,
tijd, die tot ons verderven dient,
1K weet niet meer, ik kan niet meer,
ben ik nog !anger wijs ?
VIII
Buig mijn vriend, buig tot mij over,
nu de lang aanbeden toover,
van mijn jonge leven breekt,
en mijn mond de woorden smeekt :
geef jouw krachten aan mijn moede IV,
Iaat ons dan samen spelen 't laatst bedrijf :
Wij de reizigers, de Dood de roover,
0, mijn vriend buig tot mij over.
IX
Wij gaan voor elkander verloren,
misschien zijn we nimmer een geweest,
doch waanden slechts in Iijf en geest
elkander toe te hooren,
nu wordt 't weder als te voren
jaren en jaren is geweest,
op onze velden verregent het koren,
en in ons een pijn, die niet geneest.
0, mijn God en toch te worden herboren
en eigenbaat en eerzucht afgezworen
geroepen te worden tot feest.
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X
o te wachten, lang te wachten,
zoolang wacht niet de aarde
op 't keeren van een mild seizoen,
geen dier op krachten,
doch ik kan niets doen
en mij openbaarde
geen (even zijnen zin,
geen liefde hare zoetheid.
0 aarde, o dier, o gelijke,
tot welke koninkrijken
van rust en goedheid,
gingt gij langs mij in ?
XI
In 't eigen oog een held, een wijze,
in andrer oog een slapp'ling en een zot,
de eigen daden groot te prijzen,
waarmede fel de ander spot,
dat is tot het vergrijzen
het wederzijdsche menschenlot,
bidt dan dat over beiden rijze
de wijze lach van God.
XII
Spreek niet mijn hart van nederlaag,
wat groote dingen deed gij dan vandaag ?
omdat uw woord niet werd aanvaard,
zijt gij daarom met zoo'n pijn bezwaard,
wacht gij te zijn een sterke held,
waartoe dat gij eens anders woorden telt,
zoo 't edel was al wat gij zei,
waartoe verwacht gij vleierij,
en zoo het dwaasheid is geweest,
weet dat die slechts door spot geneest
en zoo gij had u ijlen roem bepaald,
denk : men heeft m' in gangb're munt betaald.
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XIII
Heb ik een taak, nu nog vandaag,
wat eischt Gij dan van mij ?
ik leed een nieuwe nederlaag,
en troost mij nog in hoovaardij,
ik kan niet wezen zij aan zij
met sterken en met grooten,
met de voorsten uit de rib
nog ben ik onbesloten.
Toch weet ik hoe de nooden,
dringen uur na uur.
O God Iaat mij nog zijn een kans geboden
ik wil, ik wil, o sta mij bij
verander mijn natuur
om in dit yolk, dat reeds ten doode
neigt, te wekken heilig vuur.
XIV
Als nu het sein gegeven wordt,
waarop wij bereid moeten zijn,
dan schieten de krachten te kort,
o vermoeide Iijven, richt u op,
o slappe handen, grijpt aan,
zie in den stralenden zonneschijn,
hoog boven dit duistere dal,
rijst blinkend de sneeuwen top
van geloof, vrede en recht,
Iaat nu de harten in elkaar overgaan,
zoo niet, het zij ons weder gezegd,
nabij is de val.
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Hk. MULDER.

MEI-VIERING
Na vijftig jaren.
De dingen van het hart blijven leven.
Wat van de beschavingen, voorbijgegane of nog voorbijgaande,
overblijlt, is alleen dat waarin het hart der menschheid meesprak : de Kunst. In steen, op doek, in het woord.
Wetenschappelijke systemen wan kelen en vallen, meeningen
wisselen, godsdiensten verdwijnen. Maar wat Kunst is, blijft,
want daarbij is het hart der menschen van alle geslachten gemoeid
geweest. En het eenige wat zich overleeft, is het hart, want het
hart is het !even zelf.
De onsterfelijke dichter van de Mei, door den waan van den dag
verblind, heeft dat vergeten in de ure eener begoocheling, die
hem deed denken dat het Dichter-zijn, en niets me6r, lets m i nders zou wezen dan leider-zijn en voorganger van een deel
der massa, als welks ontfermer hij naar voren trad. Die ontrouw
aan zijn zending, — want hij was alleen Dichter I — die omruil
van de vijf talenten, hem bij Gods genade geschonken, in het
schamele eerie talent, waarmee aanleg en karakter hem niet konden
doen woekeren, is de navrante tragedie van Gorters (even geworden.
Dan, wij gedenken hier den Dichter van Mei, of, liever nog, de
Mei zelf die, dit jaar een halve eeuw geleden, plotseling gelijk
de lente zelve soms in deze gewesten, na lange koude en donkerte
en kaalheid en dood, eensklaps en stralend komen kan met de
laaiing van haar ontroerende bloesempracht, — het Hollandsche
hart in vlam van verrukking zette. Veel is sedert op het wijde
veld der vaderlandsche belletrie verschenen en verdwenen. Veel
heeft voorbijgaand genot geschonken, het weinige dat echte
kunst bleek, hield stand. En zoo bled de Mei.
De Mei is!
Geen geslacht dat na de generatie van Gorter opkwam, of het
heeft onvoorwaardelijk de Mei aanvaard als een kostbaar, onvergankelijk geschenk : de Heilige Graal onzer Nederlandsche
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letteren, een wonderdoend heiligdom blank en onaantastbaar in
deze lage landen opgericht.
Welk een merkwaardige speling van wisselvalligheid beheerscht
het leven toch van ons gemeenebest I De aard van den bodem
biedt geen verrassingen zooals paniek-verwekkende natuurverschijnselen aan andere landen brengen. Eruptief-geweldig evenwel en vulkanisch-onberekenbaar in wezen en verschijning zijn
de gebeurtenissen vaak geweest, die het leven van den geest
in Holland hebben gekenmerkt.
In den uchtend zijner staatkundige geboorte staat daar plotseling
de titan-figuur van een Rembrandt. Hij spreekt : daar zij licht, en
daar was licht ; en zijn over-rijk palet wedijvert met den kleurendroom waarin de dageraad der Vrijheid Hollands verrukkende
kimmen doopte.
Omtrent het midden der negentiende eeuw davert plotseling
door de eindelooze verveling eener in zelfgenoegzaamhetd en
bodemlooze middelmatigheid verschimmelende natie de knetterende donderslag van Multatuli's Max Havelaar, zonder eenige
waarschuwing van kruiende wolkenluchten.
En nauwelijks dertig jaar later daalt daar op de donzen wieken
eener goddelijke inspiratie dat wonderkind onzer vaderlandsche
Muze onder ons neder, de Mei van Gorter, liefelijk als de lente
zelve en wonderbaar als Naar Broom......
Zijn deze onberekenbare verschijningen in het geestesleven van
ons yolk niet in frappante tegenstelling met het vlakke en gelijkmatige karakter der natuur om ons heen ?
Gelukkig zij in wier hart en geest een verrukking en dankbaarheid
bewegen gaan en levend blijven, die door het panisch karakter
der schoonheids-openbaringen zijn gewekt !
Aanvankelijke sprakeloosheid, ik zou haast zeggen : even panisch
in wezen als het karakter van Gorters Gedicht zelve was, volgde
op zijn verschijning.
Zooals Rembrandt's tijdgenooten hem niet „aan" konden, het
geweld zijner verschijning niet beseften, zoo is het ook Gorter
vergaan toen zijn Mei verscheen.
Van Deyssel, die overigens niet in de eerste plaats een poeziebeoordeelaar was, heeft er met een enkelen tusschenzin in zijne
bespreking van Gorters tweede boek, de VERZEN, als terloops
van gerept !
418

Kloos, die elf pagina's noodig had van zijn Veertien Jaar om naar
aanleiding van die zooeven genoemde VERZEN te pogen het
poezie-lezende Nederlandsche publiek van deszelfs kop-schuwheid
te genezen, Kloos wijdde in de Veertien Jaar ...... 33 regels aan
de Mei.
En deze critici waren destijds het g r o e n e hout ! Vraag niet
hoe het do r re zich gedroeg ......
Maar sedert hebben breede kringen Mei herkend en erkend
sedert werd zij vleesch van ons vleesch en been van ons been,
en is onze literatuur zonder haar niet meer denkbaar.
Dichters van Nederland : \Naar is het feest, waar is U w feest
van de Mei, Uw feest dat als een offerande des lofs zal zijn ?
Nergens is in Mei de voile heerlijkheid van haar zending schooner
opengebloeid dan in deze strophen, waarmee ik dankbaar mijn
herdenkingswoord wil eindigen :
„Zoo zal dit lied liggen, dwars door het land,
Een dorstig yolk zal drinken aan zijn kant."
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WILLEM DE MERODE

FRIES LANDS VLAKTEN*)

Ach God, wat zijn uw groote vlakten schoon,
Met 't zeilen van de vogels, en het schuimen
Der schepen door de spiegelende ruimen
Der plassen ; waar de schuchtere anemoon
Des voorjaars in de luwte waagt to ontluiken,
Het woekeren van gouden boterbloem
En rosse zuring, en het zoet gezoem
Der hommels langs den schauw der luwe struiken.
En hier en ginder aan 't bewogen zwerk
Leunt, grauwe glorie, star, een oude kerk,
Daarboven fonklen gouden torenhanen.
Ach God, hoe vrij stijgt hier uw stoere wind
En 't hetle lachen van een boerenkind,
Dat door de Iucht vlerkt als de wilde zwanen.

*) Ongepubliceerd gedicht, uit het bezit van en opgedragen aan
Ds. A. Mankes-Zernike. Gedateerd 10 Mei '25.
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FRAGMENT UIT : ALS EEN BRUID ......

De oude boerin van de Beukenkamp doet de deur van haar woonkeuken open en steekt voorzichtig haar hoofd met de Zondagse
knipmuts naar buiten ; haar heldere oogjes speuren den hemel af.
Daar draagt de wind het gelui van de kerkklokken over uit de
nabije stad.
„'t Is tiejd !", roept ze achterom naar haar treuzelenden man,
die op z'n gemak de schone, bonte zakdoek in de zak steekt en de
zijden pet opzet, „maar de stok met de lappe mot er biej ! in de
bedsteekast aan den haak !"
Geduldig duikt de man zijn lange rug en tast in de donkere bedsteeopening naar de regenschermen. Even later stappen de twee
oudjes het klinkerpad af tussen twee rijen dubbele goudsbloemen
naar de landweg, die tussen de laatste, al met nieuw groen gedekte
akkers regelrecht naar de stad en kerkwaarts voert, de kerk aan
de rand.,
De boer loopt met lange, langzame schreden, zijn magere lijf
ietwat naar links gebogen ; de kleine, kwieke vrouw met rode,
gebarsten rimpelwangeties heeft moeite hem met haar kordate
stapjes bij te houden. Nog voor ze de eerste stadshuizen hebben
bereikt, beginnen er regendruppels te valien. Haastig spreiden ze
elk hun beschermend dak boven 't hoofd ; want onze-lieve-Heer
rekent nu eenmaal niet met hagelwitte, Zondagse mutsen en zijden
petten als Hij de wolken beveelt hun waterstromen uit te gieten.
„Zo steet 't in de Bibel", zegt vrouw Giesberts van de Beukenkamp en haar gezicht blijft even klaar. „De geleerden hebt 'r niks
over te kommandeere, de wolke zelfs hebt er oOk niks over te
kommandeere, onze-lieve-Neer kommandeert".
Daarin bestaat eigenlijk de hele levensphilosophie van moeder
Giesberts. Ze zet de allerbeste muts op als 't er om gaat in 's Heeren
huis te zitten, de stok met de lappe zorgt er voor, dat de regen de
muts niet bederft.
„ik hebbe de regen-tuuter van-mergen oOk 'eheurd", zegt de
boer, terwijl hij de kraag van zijn jas wat opzet, want nu begint
het boven hun hoofd te kletteren ! Op de weg vormen zich in
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minder dan geen tijd plassen, de regenbobbels dansen er in rend,
de oogjes van moeder Giesberts gluren even glunder van onder
haar dakje uit. Als ze in de kerkstraat komen, wordt de lucht
dunner, de regenval stiller, de zon worstelt lachend door een
spleet in het wolkendek en zet een kroontje van goud op moeder
Giesberts' hoofd, als ze de stok met de lappe dichttrekt om het
kerkportaal binnen te gaan. Achter haar aan loopt haar man, de
rug nog altijd lets naar links gedoken uit oude gewoonte vanwege
het gaan naast het kleine postuurtje van zijn vrouw.
Ze hebben hun plaats ter zijde van den preekstoel. Als ze gebeden
hebben, straalt de zon met voile kracht door een van de vensters
de oude vrouw precies in het gezicht. De zon lacht over de hagelwitte muts, die nu zo gaat glanzen, dat het zelfs den Domine
opvalt, als hij op de preekstoel geklommen, de kerk rondkijkt.
Daar zijn niet veel vrouwen meer op de verspreide boerderijen
aan de stadsrand, die zich nog aan de knipmuts houden. Moeder
Giesberts is ten minste de enige in de hele kerk.
Zeifs onder 't lezen van de ernstige Evangeliewoorden over de
spijziging van de vijfduizend worden de ogen van den Domine
er telkens heengetrokken en hij glimlacht even midden onder de
vermaning van onzen Heer : „Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen
hebt gezien, maar omdat gij gegeten hebt van de broden en verzadigd zijt geworden ; werkt niet om de spijs, die vergaat, maar
om de spijs, die biijft tot in het eeuwige leven".
Misschien flitste hem door de herinnering de vreugd die hij
had gevoeld over de weelderige korenakkers, waartussen de
Beukenkamp half verdoken lag als in de golven van een meer ;
en aan het eerste goud-bruine brood van het nieuwe graan gebakken, dat moeder Giesberts hem de vorige week had laten
bezorgen. — Als de Domine bij 't gemeentegezang weer gaat
zitten, vangt hij nog juist een glimp van de stralende muts en
denkt . Men kan toch eigenlijk al werkend in de lieve aarde om
er het kostbare brood uit te halen, geen schoner leerschool hebben
voor het werken om de spijze, die niet vergaat. Want Hij zegende
de aarde met Zijn voetstappen en Zijn kruis en Zijn bleed. Hij
zegende brood en wijn.
Als ze 't maar begrepen ! Want ook die kleine, dappere vrouw van de
Beukenkampweet daarvan nog te weinig, dat heb ik di kwij Is gemerkt.
Na het gezang staat hij op en bidt. Als hij de ogen weer opent,
ziet hij geen afzonderlijke mensen meer, hij is zelf met de gemeente
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opgenomen in het wonder van het Eeuwige Woord, dat alle dingen
heeft gemaakt en in volkomen overgave tot zijn eigen woonstede
kwam, reddend en zegenend. Neen, die spijziging van de vijfduizend is maar een klein wonder, eigenlijk Been wonder, als men
denkt aan dit al lergrootste wonder van de nederdaling van den Zoon.
De oudjes Giesberts luisteren met opgeheven hoofd. Ze horen
hun Domino Bergsma graag, omdat hij zo graag naar hen luistert.
Hij verstaat iets van den zwaren arbeid op het land, dat kunnen
ze nu ook weer duidelijk merken en ze komen dan ook voldaan
uit de kerk.
De hemel is intussen blauw geworden en de straat droog.
Ze lopen langzaam op met de weinige kerkgangers, die aan de
buitenkant wonen.
VOOr hen uit gaan twee mensen, een oudere heer met een stijf
been, dat iets to kort schijnt en een dame met grijs haar, zijn
vrouw natuurlijk. Hij leunt zwaar op z'n stok.
„Da bint vaste de nieje mense in dat middelste van de drie leste
huuze", zegt moeder Giesberts...... „Jansma hef ons gerekommedeerd veur de eier".
De boer stoot lange, puffende zuchten uit als een machine, die zich
in beweging zet voor een zware last. Dat doet hij altijd als hij uit
de kerk komt, want de Domine maakt 't een mens niet gemakkelijk !
Eerst als hij op de landweg komt met de boerderij in 't zicht, wordt
hij rustiger. De twee vreemde mensen hebben een korter zijpad
ingeslagen naar de straatweg.
„Da bint ze", zegt hij...... en dan begint het zuchten weer opnieuw ;
want hij ziet Gerrit, zijn jongste zoos, die de boerderij waarneemt
in zijn hemdsmouwen langs den akker kuieren.
„Begriep-ie dat noe ?" klaagt hij, terwijI hij zich het zweet van
het voorhoofd wist, „daar geet noe onze Gerrit ! Zekers vanmerge
biej de radio gezeten en noe 'n hudje kuiere veur den eten. En
assie noe nog met Line naar 'n preke 'luusterd had, maar 't is niks
as veur de wereld. En noe hef den Domino 't nog wel zo goed
'zeid, datte wiej werke moste veur de spijze, die niet vergaat.
1k begriep 't mien niet !" ......
„Noe, en daor he je dan onze Jan", valt moeder Giesberts in,
„ik zal der niks van zeggen, 't is 'n goeien onderwiezer, da zeg-ze
ammaol, maar diej hef zo merakel voile op met zo'n soortig Hellsleger, daor bint ze ammaol maar zo bekeerd ! En Klaas, diej zuukt
't noe weer biej den Duts en Piet, ik zal der ook niks van zeggen,
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't is ook 'n besten onderwiezer, maor die meent, dat 't in de andere
kerke beterder is as in zien eigen kerke, alsof onze Domine de
waorheid niet preekte".
„Ja, da kump er van, a-je ze laat leere, dan wilt ze altiejd wiezer
we-en as de ouwers, dat he-je der noe van I"
„En onze Gerrit dan", bijt moeder Giesberts terug, „diej is
toch altiejd thuus 'bleven en dieje geleuft noe net niks meer,
al dattie dan ook niks 'leerd hef as 't werk op de boerderiee."
„En wat mot dat noe ?" valt Giesberts mistroostig in, „Over
veertien dage dan wilt ze ammaol hier komme om uut to prate,
want ze hold ammaol voile van mekaar. Maar ze hebt al zo voile
'praat, 't wordt er maor slimmer deur, ze kriegt heite heufde en
kolde harte ...... "
„'t Is 'n geluk, dat de zon nog zoveel kracht heeft en 't jonge,
schoongewassen knolgroen zo helder doet opglanzen ; anders
waren de oudjes nog thuisgekomen, gevangen in het net van de
verschillende meningen van de jongens, waarbij het enige twistpunt tussen hen beiden, n.l. het feit, dat moeder Giesberts het
leren van de andere drie heeft doorgedreven tegen den wit van
haar man, de mazen van het net zou hebben dichtgetrokken.
Nu maakt de zon de weg weer vrij.
Ze moeten wet kijken naar de prachtige akkers, hun akkers, door
Gerrit beploegd met zulke rechte voren als niemand anders dan
de oude boer in zijn goeden tijd ze had kunnen trekken, zo schoon
gelijk bezaaid, zo zuiver van onkruid, dat het hart van de oudjes
zich rechtaf verheugt in wat van ouder op ouder bezit van hun
geslacht is geweest.
Er komt weer Zondags licht in de ogen van vrouw Giesberts en
ook het gezicht van haar man klaart. Praten zullen de jongens in
ieder geval bij Gerrit, daar hebben ze de ruimte, maar in de kleinere, linksche woonkeuken, het gedeelte, dat de oudjes hebben
betrokken, nadat ze aan Gerrit de boerderij hebben overgedragen,
daar zullen ze eten.
„Pork in de buul", zegt moeder Giesberts met een twinkeling
in haar slimme oogjes, „dat hebbe ik zo net docht, ik kook pork
in de buul, da vindt ze ammaol lekker en dan denk ze ook nog 's
an vrogger, toe der nog niks van al die niejigheden waren".
Nu zijn ze weer vrij, de oudjes ; het Zondagslicht brandt den
lieven, langen dag en als het donkert gaan ze naar Gerrit en Line en
weten van geen oneenigheid meer.
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J. W. VAN HULST.

SCHULD EN BOETE

Voor Q. A. de R.
Toen Christus met Maria Magdalena had gesproken,
werd zij uit de klauwen van zeven daemonen gebroken.
Uit de verdoemenis van den boze bevrijd
heeft zij Hem de kuisheid van haar leven gewijd.
In Jozefs hof heeft zij haar Bevrijder ontmoet
en Hem met een verwonderd Rabbouni begroet.
Maar Christus zei :
Maria, treed mij heden niet nader
want lk ga U voor naar Mijn Vader ;
doch wees gij van dit wonder de geheiligde stem
en verkondig Mijn overwinning aan vriend en verrader
in Jeruzalem.
Christus, Gij hebt deze begenadigde onder de
vrouwen het eeuwige (even beloofd !
DuIdt Gij dan dat zij door iemand als Vestdijk
van haar kroon wordt beroofd ?
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Magdalena,
verkwanselt gij in de nadagen van Pilatus
uw kuisheid voor een overspelige kus
aan Calligula ?
Moet gij dan terwille van ons amusement
tot prostituee worden gelasterd door een litteraire bent ?
Ondertussen is Vestdijk voor Men no ter Braak het troetelkind van de vaderlandse muze en hij vergelijkt hem met
Dostojewsky, zonder excuse.
God, laten wij ons op d ri t product niet krankzinnig staren,
maar Iaat nog eenmaal de daemonen in de zwijnen varen.
Want toen Gij met de ontuchtige Maria hadt gesproken,
hebt Gij haar — voor eeuwig ! —
uit de klauwen van zeven daemonen gebroken.
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P. H. M.

HET SPIEGELTJE VAN VENUS
Nico van Suchtelen heeft, in een geschrift van ongeveer 150 bladzijden, en waarvan de titel het opschrift van dit stukje vormt,
uiting gegeven aan zijn afkeer van de talrijke dwaasheden, waaraan de beschaafde twintigste eeuwer zich schuldig maakt en zijn
bitterheid gelucht over allerlei wantoestanden en onrechtvaardigheden, waaraan onze samenleving zoo overrijk is. Daarbij heeft
hij gebruik gemaakt van een schrijfvorm en -trant, waarvan hij
eerder bewezen heeft, hoezeer ze hem „liggen" : van het verhatende essay, waarin de monologen en dialogen der optredende
sujetten de gedachten, de visies en de argumenten des schrijvers
bevatten en formuleeren.
In het eerste gedeelte van zijn werkje richt de auteur zich tegen
het yolk, voornamelijk evenwel tegen de regeering van een rijk
beoosten onze landsgrenzen, dat hij (het teekent zijn verbittering) „Sataniê" noemt. Het tweede en grootste deel van het
boekje heeft evenwel een aantal harde dingen te zeggen tot hen,
die bezig zijn, zich geestelijk zoowel als moreel te herbewapenen.
De journalist Jansen valt in slaap, wanneer hij, ergens in een restaurant, zich gereed maakt tot het schrijven van een verhandeling.
Ernst August Jansen, een zijner 18e eeuwsche voorvaderen komt
tot hem van de planeet Venus, waar hij na zijn dood woont en
weiks regeering hem uitgezonden heeft om menschen en toestanden op aarde te bestudeeren en daarover rapport uit te
brengen. Het behoort ook tot zijn taak, den aardelingen een nieuw
evangelie te brengen. De journalist neemt zijn familielid mee
om hem met mensch en ding in contact te brengen. Ernst August
lacht smalend om de practische toepassingen van allerlei uitvindingen en ontdekkingen. Venus is de Aarde eenige cultuurfasen vooruit. Daar kan men zich, touter door concentratie der
aandacht verplaatsen, waarheen men wit, zien en hooren, wat
men wit, doch ook zich op de hoogte stellen van bedoelingen en
gedachten der medeschepselen. Leugen en oneerlijkheid bieden
daarom geen practische voordeelen en zijn deswege zoo goed
als niet meer te vinden.
Maar de 18e-eeuwer krijgt den volgenden dag al le gelegenheid,
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zich te verbazen, te schrikken, zich boos te maken en zijn verontwaardiging en hoon te spuien. Van Suchtelen brengt, ten eigen
nutte, het contact tot stand tusschen een geavanceerd sterveling
en het leven in onzen tijd. De critiek, die hij Ernst August in den
mond Iegt, eerst bij een bezoek aan „Satanie", later tijdens de
jour van Mevrouw Goedkoop-Ten Beste is geestig geformuleerd
en scherp, soms goedmoedig spottend, soms sarcastisch en bijtend.
Het is de critiek van een zeer ontwikkeld en beschaafd Nederlander, die weliswaar bedroefd en verbitterd, verontwaardigd,
en beschaamd is over wat rondom gebeurt en tot uiting komt,
doch die de overtuiging niet loslaten kan, dat de menschheid
slechts tijdelijk is terecht gekomen in de poet van ongerechtigheid, dwaling en waan, dat zij bij eigen kracht en inspanning zich
wel weer, hetzij vroeg of laat, opwerken zal uit het moeras.
De striemendste woorden worden gebruikt, de scherpste kwalificaties gebezigd om de rechtsverkrachting, de dwang, de wreedheid en
de zelfverheerlij king, waaronder men in „Satanie" lijdt, te hekelen.
„Volslagen barbaren" mom pelt Ernst August, als zijn nazaat hem
veel heeft laten zien en hij voegt er aan toe : „erger dan de holbewoners". In dit eerste gedeelte van het boekje is geen sprake
van een requisitoir ; ook niet van een betoog met bewijsvoering.
De auteur heeft zichzelf slechts lucht verschaft door zijn gevoelens
uit te spreken en op papier te 'zetten.
In vele opzichten is het grootere tweede gedeelte daarom beter.
De beschrijving van de „jour" van Mevrouw Goedkoop—Ten
Beste, waarheen de journalist zijn voorvader medeneemt, is
sterk gechargeerd, doch in z'n overdrijving toch niet on-waar
omdat de gevaarlijke kanten van het Oxfordsche house-party
geval, meer in het bizonder die van het „deelprincipe" zeer scherp
en zeer juist zijn onderscheiden. Wat den indruk versterkt is,
dat al de gevaren niet worden opgesomd in een abstract betoog,
doch getoond in de houding en het gedrag der figuren, welke de
schrijver voor de verbeelding van den lezer oproept.
Het kan niet ontkend worden, dat Van Suchtelen in zijn beschrijving van de house-party vrijwel alle gedachten en overwegingen
uitspreekt, die opkomen bij den outsider. Hij hekelt het goedmoedig, maar steriele praten van goed-gesitueerde lieden, het
coquetteeren met de zonde, wijst erop hoe onvruchtbaar het
„biechten" kan zijn en — bij herhaling — ook wordt, hoe het 't
farizeisme in de hand werkt en de huichelarij en hij spot, alweer
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terecht, met de belustheid op geestelijke relletjes dergenen, die
op het „getuigen" verzot zijn. Men zou wenschen dat alien, die
aangetast zijn door de Oxford-bacil dit gedeelte van het boekje
eens rustig lazen.
Ernst August Jansen van Venus, is aanvankelijk met stomheid
geslagen, want dank zij zijn helderziendheid, doorziet hij direct
alle gebreken en tekortkomingen niet alleen van elk aanwezig
individu, doch bovendien van het doel, waartoe men in dezen
kring bijeenkomt. Eerst houdt hij het gezelschap voor den mal,
doch dan staat hij op om een rede te houden over het !even op
de planeet, vanwaar hij herkomstig is. Ook deze teekening biedt
Van Suchtelen de kans veel aardsche dwaasheid in het licht te
stellen. „Wei !even wij (op Venus) ook graag gevaarlijk, — om
eens een woord van een uwer allergrootste biaaskaken te bezigen
— maar bij ons is dat woord niet synoniem met ploertig, ruw,
opschepperig en wreed" Maar tegelijk is hier een viuchtige schets
te vinden van een utopia naar den zin van den schrijver. Waarop
in dit gedeelte vooral echter de nadruk valt is de kwalificatie van
beneden-redelijk, toepasselijk op zeer veel van het aarde-leven.
Er is zooveel dwaasheid, on-zin, verkeerd begrip en zin-loosheid
in ons menschen-leven. Deze visie van den Venus-inwoner Ernst
August Jansen is identiek met die van Van Suchtelen.
Daarna voigt het positieve deel van Ernst August's betoog. Nog
even striemt hij het ziellooze en onvruchtbare van alle theoretische herbewapening, wijst erop, dat feiteiijk niets anders vernieuwd wordt dan de godvruchtige regenten- en regentessengeest
der muffe werk- en weeshuizen van zijn eigen tijd, doch houdt
dan de theoiogen voor, dat zij hun strijdvragen hebben te vergeten,
dat zij alle onrechtvaardigheid en misdaad, in vroeger tijden
door de kerk gesanctioneerd, thans van de door hen verafgode
staat terugkrijgen, spreekt vervoigens de staatslieden en diplomaten, de kooplieden en de geleerden toe en vraagt hen tenslotte:
„Maar beseft ge dan geen oogenblik welke ergernissen en dwaasheden ge zoudt moeten stichten en verrichten wanneer ge werkeIijk zoudt herbewapenen, inplaats van uw oude rommeltje wat
op te poetsen en op te lappen en zoo weer eindeloos mee te zeulen ?
Weet ge wat wedergeboorte beteekent ? Voelt ge ook maar iets
van de geweldige grootsheid van deze allerbanaalste gemeenplaats ? Vraagt het anders Gautama, vraagt het Paulus, Mohammed,
Franciscus, vraagt het alien, die schoon schip durfden maken
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met hun geest en hun hart, die hun armzalig verleden verloochenden en hun leven, zonder terughouding in dienst stelden van
wat zij als eisch van het nieuwe leven erkenden". In dit citaat
ligt o.i. de climax van het betoog en van het geheele boekje.
„Ge wenscht een betere wereld en betere menschen en ge wilt
met uzelf beginnen" (123) „Hervorm uzelf en ge kunt de wereld
hervormen" (123).
Dit is, wat Van Suchtelen te zeggen en te bieden heeft. De rest
van het verhaal vertelt, dat en hoe de bijeenkomst ten huize
van Mevr. Goedkoop—ten Beste verloopt met het voorstel tot,
de formuleering en het verzenden van een motie. Ernst August
Jansen keert zeer teleurgesteld naar Venus terug om hulptroepen
te halen in den strijd dien hij dus blijkbaar niet opgeeft en de
journalist Jansen ontwaakt aan zijn restauranttafeltje.
Men hervindt in het geciteerde hierboven Van Suchtelens kracht
en zwakheid. Zijn critiek is scherp en ter snede. Maar wat heeft
hijzelf te zeggen ? Wat te bieden ? Te zeggen niets meer dan
precies hetzelfde, wat Ernst Augusts tijdgenooten de godvruchtige regenten en regentessen te zeggen hadden uit hun
Aufklarungs-ideeen en hun rationalisme. Ook zij waren in staat,
zonder blikken of blozen Gautama, Paulus en Mohammed in een
adem te noemen ; zij zagen er, evenmin als Van Suchtelen, tegen
op Socrates en Jezus met elkaar te vergelijken. Zij, net als Van
Suchtelen beschouwden „religie" als een van de hoogere uitingsvormen van den menschelijken geest en waren van meening,
dat zelfopvoeding en naastenliefde volkomen identiek waren
met bekeering en wedergeboorte. En begaat Van Suchtelen
eigenlijk niet dezelfde fout als vele Oxford-Groep idealisten ?
Ook zij zien geen onderscheid tusschen Koninkrijk Gods en
heilstaat, ook zij beschouwen den Bijbel als een stichtelijk boek,
dat zeer wel te gebruiken en waaruit veel te putten valt, ook
zij zien Jezus als een der voorgangers en voorbeelden der menschheid en niet als het Woord Gods. Ook zij meenen, dat zonde
dwaling, vergissing, verkeerdheid is, weg te werken door duidelijker inzicht en uit den weg te ruimen door de Rede.
Het is goed, dat den Oxford-menschen al die dingen wordt gezegd en voorgehouden, die Van Suchtelen hen zegt en voorhoudt.
Maar goed beschouwd, weet hij op het door hemzelf opgeworpen
„Wat nu ! Dat is de vraag !" (114) principieel geen ander antwoord te
geven dan de Oxford-Groep beweging vond. En dat stelt zeer teleur.
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BOEKBESPREKING
DE RING MET DE AQUAMARIJN en andere verhalen, door
Victor E. van Vriesland. Uitg. : Em. Querido's Uitgevers Mij.,
Amsterdam.
Het boekje van Victor van Vriesland ziet er van buiten, in zijn matgouden
bandje kostbaar uit. 1k zou met de opmerking over het uiterlijk, die hoogstens
aan het eind van een recensie voorkomt, niet beginnen, als niet die buitenkant
me verleid had tot een gedachte, namelijk : dat ik hier een kostelijke inhoud
zou vinden, iets rijps, iets als een late gouden vrucht. En waar het bovendien
werk van Van Vriesland gold, van een auteur die niet meer tot de jongsten
behoort, van iemand die literaire ervaring heeft zowel als levensondervinding
— waarom zou ik niet juist van hem zoiets verwachten.
lk ben echter teleurgesteld. Zelfs reeds in het allereerste begin. bij die zeer
wankele inzet van de vertelling over „de ring", waarin een telkens herhaald
„maar" de indruk versterkt, dat dit stuk proza, ik zou haast zeggen uit
verveling, in elk geval met onmacht geschreven is.
Er volgen dan nog drie vertellingen, waarvan ik alleen wil zeggen dat ze,
evenals de eerste, de betrekking tussen man en vrouw, een man en een
vrouw, tot onderwerp hebben ; en hierbij gaat het dan eigenlijk, in hoofdzaak, over het zogezegde raadsel vrouw.
lnderdaad blijft dit altijd een boeiend raadsel ; waartegenover men met wijze
humor afstand zou kunnen nemen, of waaraan men zich, met een ernstig gevoel
voor tragiek, lotsverbonden zou kunnen gevoelen. Door het gebrek aan deze
humor, door het tekort aan, althans overtuigende, tragiek laten deze prozastukken zo goed als geen indruk na. Alleen, „de uitgestelde opheldering"
heeft iets van deze beide elementen zou ik denken, maar de reactie is niettemin
zwak.
Ook het stuk „driemaal acht uur", dat, zoals de titel al laat vermoeden, bij
gelijkheid van het tijdstip een verandering van situatie, en zo een soort
climax of tenminste een dwingende voortgang moet suggereren, blijft ten
slotte toch hangen in de twijfel, of het verloop hier inderdaad zo, door
psychische oorzaken of anderszins, bepaald is.
Het is per slot de kunst om van (voor ons) vreemde gevallen toch een
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.,gewoon" geval te maken, d.w.z., hoe dan ook, aanvaardbaar te maken,
dat hij, zij als zodanig existreert. Men denkt nu : er was blijkbaar eens,
ergens, zoiets, zoeen ...... en men gaat voorbij met een vage herinnering die
zich maar niet tot inzicht kan verhelderen, ofschoon ze er nu en dan waarlijk
bijna aan toe was.
Ten besluite verwijs ik naar het begin (dat, zoals opgemerkt, aan het eind
had moeten staan) en hiermee sluit de ring ; met de aquamarijn op de koop
toe.
H. d. B.

VREEMDELINGEN. Novellen van Theo J. van der Wal. Uitg. :
Schermer's Uitgeverij, Bolsward 1939.
Toevallig heb ik gemerkt, dat in 1934 ook een kleine uitgave van Theo v. d. Wal
in ons blad gerecenseerd werd, anders zou ik deze bundel zeker voor zijn
debuut hebben aangezien. Niet omdat hij opvallend de kenmerken van een
eersteling vertoont ; integendeel, dit werk geeft indrukken van een bekwaamheid die al het een en ander overwonnen en veroverd heeft.
De titel „Vreemdelingen", ofschoon hij slechts een herhaling schijnt van het
opschrift boven de eerste novelle, is een ongezochte, treffende benaming
voor de personen, wier levensconflicten in dit boekje worden getekend. Het
zijn inderdaad vreemde mensen, in de zin van : er is lets met ze aan de hand.
Wat de auteur heeft willen doen is, de oorzaak van deze vreemdheid opsporen. Het lijkt er op, of hiermee gezegd wordt, dat Van der Wal uitgegaan
is van ontmoetingen, en dat zal ook wel. Uit enkele novellen blijkt het zelfs
duidelijk. Mij trof daarin het gevoel van Iotsverbondenheid van den schrijver,
een besef van solidariteit met de verongelijkten en met hen die een ander
onherstelbaar leed aandoen.
Dat Van der Wal in deze gevoelssfeer niet tot sentimentaliteiten vervalt,
pleit voor zijn beheersi ng (waarvan ook zijn stijI getuigt) en voor zijn moderniteit.
Als deze jonge schrijver de verleiding kan weerstaan om van zijn talent tot
analyseren een „manier" te maken, dan is de kans lang niet gering, dat hij
een psycholoog van betekenis zal blijken te zijn. In de novellen „Het geluk"
en „Vrouw Mom's strijd om recht" o.a. liggen de duidelijke bewijzen voor
zijn opmerkingsgave, en ook van zijn deugd, dat hij de details met goed effect
weet te benutten, zonder er zich aan te vergapen.
Het zou niet zo moeilijk zijn wat kritische opmerkingen te plaatsen, de overtuiging echter, dat Theo v. d. Wal het schrijven serieus, ja ernstig, (en zelfs
66k wat „zwaar-op-de-hands") beoefent, weerhoudt me voorlopig van inmenging. De lectuur van zijn boekje is niet bepaald opwekkend, maar aan-
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gezien hij een „ontdekker" is, zullen hem allicht ook andere, lichtere en
lachender (met een humoristisch accent) uitzichten openvallen.
De tekeningen van Jaap Mooy vind ik overbodig en niet bij dit werk passend.
In de theorie over de novelle als kunstvorm staan aardige opmerkingen, die
me hoofdzakelijk nog eens versterken in de overtuiging, dat de auteur het
schrijven ook als ambacht ernstig, als verantwoordelijk werk, opvat : waarover men zich, in deze tijd vooral, slechts kan verheugen.
De bekoring van de bundel novellen van Theo v. d. Wal is, wat mij betreft,
al daarin gelegen, dat hij als literair product weer eens de aversie tegen allerlei
gepruts verdrijft, omdat hij in verschillende opzichten lets „voorbeeldigs"
H. d. B.
heeft.

„DE NIHILISTISCHE REVOLUTIE" door Herm. Rauschning.
N.V. H. P. Leopold, Den Haag 1939.
De uitgave der Nederlandsche vertaling en bewerking van „Die Revolution
des Nihilismus", ten vorigen jare in Zwitserland verschenen, is een der allerbelangrijkste publicaties van dit najaar. De lectuur van dit overtuigende en met
overtuiging geschreven boek, dat zoowel een „historie" als een „analyse"
biedt van de revolutie, welke het z.g. „Derde Rijk" tot resultaat had, lijkt
ons voor de ontwikkelden in ons land en daarbuiten niet alleen zeer gewenscht, doch ook hoog noodig. Immers, we hebben in dit, naar opzet en
bewerking echt Duitsche werk de allerbeste publicatie voor ons over het
„verschijnsel" van het Nationaal-Socialisme. En dat niet alleen, doch ook
een boek, waarin de momenteele situatie in en van Europa belicht en doorlicht
wordt met een helderheid en een logica, die men elders tevergeefs zoekt.
Hoeveel krantenlezers zal dit boek de schellen van de oogen doen vallen ;
hoevele intellectueelen zal het den werkelijken ernst der toestand, waarin
wij ons, met onze cultuur bevinden, voor het eerst en voorgoed toonen.Voor
hoevelen — en dit Iijkt ons het belangrijkste — kan dit boek en de lectuur
ervan de krachtigste aansporing vormen tot een Iaatste bezinning en tot een
inzet van alle krachten, teneinde de nihilistische revolutie, welke onze beschaving dreigt weg te vagen, indien mogelijk, nog te bestrijden.
Rauschning's boek schetst den voedingsbodem, waarin het nihilisme wortel
schoot, hij zet uiteen, hoe het nationaal-socialistische nihilisme is gegroeid
en zich heeft ontwikkeld ; hij toont overtuigend aan, welke de omvang, welke
de inhoud en welke de gevaren zijn van dit nihilisme. Hij beschrijft, dat de
revolutie van 1933 thans in haar tweede fase is gekomen, teekent haar doelstellingen en plannen en geeft onderwijI een karakteristiek van den leider
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dezer revolutie, die zooveel aannemelijker lijkt dan de persoonsteekening
in anderer critische werken. Rauschning moge wellicht op bepaalde detailkwesties een eenzijdige of zelfs onjuiste visie hebben, het moge al waar zijn,
dat hij meer journalist dan filosoof is, hij moge tekort schieten in de beschrijving zoogoed als in de waardeering van de machten en krachten, die
een tegenwicht vormen en een tegenkracht uitoefenen op het bolsjewistische
nationaal-socialisme, waarin hij stellig niet mistast is in de uitnemende, scherpe
en volledige beschrijving en karakteristiek van de demonische krachten, die
sinds 1933 openlijk aan het werk zijn tot vernietiging, niet slechts van de bestaande economische en politieke constellatie in Europa en daarbuiten, doch
van al datgene, wat het individueele en gemeenschappelijke !even mogelijk
en waard maakt.
Het is in het korte bestek van een aankondigende recensie niet mogelijk,
Rauschnings betoog op den voet te volgen en we moeten het dus laten bij
deze korte aanduiding van de hoofdzaak der inhoud. Voldoende is, te weten,
dat des schrijvers ontleding en karakteriseering op zeer grondige kennis van
zaken berust niet alleen, doch dat hij over de noodige eruditie en deskundigheid beschikt om, wat hij waarneemt en kent, naar aard, gerichtheid en wezen
te beschrijven en te ontleden.
Wij zijn ten voile overtuigd van de betrekkelijkheid van geestelijke en moreele
herbewapening. lnplaats van tot de overtuiging te komen — na de lezing van
dit uitermate boeiende boek — dat geestelijke en moreele herbewapening
hier zou kunnen baten, zijn wij gesterkt in de zekerheid, dat elke poging om
de normen, waarvan Rauschning het krachteloos-worden zoo stellig heeft
betoogd, nieuw !even in te blazen, onvruchtbaar moet blijven. Deugd- noch
moraal-prediking zullen in staat zijn, de wereld te redden van den ondergang
welke Rauschning en anderen niet slechts voor mogelijk, doch zelfs voor
zeer aanstaande houden en met den schrijver en beschrijver van „De nihiIistische revolutie", zien wij in, dat slechts die oppositie de dictatuur van het
geweld noodlottig kan worden, die „uit den geest van het Christendom geboren kan worden". Anders en concreter gezegd : wellicht is er nog de
mogelijkheid, de dreigende chaos, de vreeselijke vat in den afgrond te voorkomen. Maar die mogelijkheid ligt o.i. uitsluitend in wat men kan aanduiden
als „de oppositie der Kerk", een oppositie, die het gebed als „wapen" bezit
en het geloof in Jezus Christus als de eenige vorm van „geweld". Van een
regeneratie van de Christelijke zedelijkheid en der verchristelijkte moraal is
uitteraard even weinig „heir te verwachten als van welke andere of andersoortige norm-regeneratie. Want het „heir der wereld ligt alleen in Christus
en werkelijke regeneratie is uitsluitend bij Hem te vinden. Bij zulk een hell
en zulk een regeneratie gaat het dan niet om den opbouw of de vernieuwing
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van een z.g. Christelijke staatsorde of sociale rechtvaardigheid, doch in eerste
instantie om de radicale wedergeboorte en vernieuwing van het afzonderlijke
individu. Een wedergeboorte, die over een revolueerende kracht beschikt,
zoo radicaal en wereld-omverwerpend als zelfs het meest volstrekte nihilisme
zich niet kan voorstellen. Of deze revolueerende krachten der individueele
wedergeboorte evenwel onze wereld, onze orde en onze beschaving „redden"
zullen in den zin, die wij, menschen, daaraan toekennen, is een ander geval.
P. H. M.

„NU KOMT DE LENTE", Paul Keller, Eindhoven. Het Poirtersfonds 1939.
Zoo we ons niet al te zeer vergissen is 't eenige tot heden te onzent vertaalde verhaal van dezen Roomschen Duitschen auteur verschenen onder de
titel : „Droomen zijn bedrog". Het Poirtersfonds te Eindhoven, een soort
van Roomsche „bibliotheek"„ als de Protestantsche van Kok, Daamen, Bosch &
Keuning e.a. biedt nu, in de vertaling van Aiph. Timmermans een aardige,
vlotgeschreven, niet diepgrijpende Silezische geschiedenis, die 't lezen wel waard
is voor wie van een genoeglijk vertelseltje houdt. Vooral 't eerste gedeelte
van 't boek is frisch en vroolijk. Maar wanneer de „ik" en hoofdpersoon
van 't verhaal op 't kasteel, waar hij voor zijn genoegen den winter doorbrengt, in aanraking komt met de twintigjarige Marianne en verliefd op haar
wordt, is de eigenlijke aardigheid voor een Nederlandsch lezer van 't verhaal af. Een Duitscher schijnt iemand te zijn, die nu nooit eens op 'n frissche,
gezonde manier van 'n meisje houden kan, in staat om haar zonder veel
filosofisch geredeneer een zoen of twee te geven en haar eenvoudig oprecht
't hof te maken en ten huwelijk te vragen. Men wordt ongeduldig van al
dat zwaarwichtig redeneeren en dikdoen, waaraan beide jongelui zich schuldig
maken. En men vraagt zich af, waarom een dingsigheidje, dat een fleurig
verhaal had kunnen worden, tot een gewichtige, sterk overbelaste tragedie
moet worden gemaakt door een auteur, die naar zulke poespas toch niet
hoeft te grijpen omdat 't hem aan talent zou ontbreken. Zelden lazen we een
Iiefdeshistorie, waarin zooveel gepiekerd, gesteund, gezucht en gehuild wordt,
zelden ook een, waarin al die overbodigheden beter gemist zouden kunnen
worden. En op den verlovingsdag van een ander paar wordt óók al gehuild.
Men moet zeker Duitscher zijn om dat alles op prijs te stellen. Toch is 't
boekje, vooral voor jongemeisjes, erg aardige lectuur. Zij zijn nog romantisch
genoeg om veel ervan met huid en haar te verslinden. De vertaling van
Alph. Timmermans is lang niet feilloos ! Jammer !
P. H. M.
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„DE PLAATSVERVANGSTER”, door Phyllis Bothome. Uitg. :
Zuid-Hollandsche Uitg. Mij., Den Haag. 1939.
De Zuid-Holl. Uitg. Mij. heeft van deze (Amerikaansche of Engelsche ?) auteur
reeds twee romans in vertaling gepubliceerd. Het boek, dat wij thans van
haar voor ons hebben, wordt gepubliceerd in een reeks ontspannings-verhaten.
Daarmee is het werk de toekomende plaats aangewezen en heeft het tevens
zijn karakteriseering ontvangen. Inderdaad : we hebben hier een verhaalter-ontspanning en niet een wel-verantwoorde, literaire roman voor ons.
Geen herverbeelding en herschepping van menschelijk leven in den epischen
vorm van den roman, doch een gezellig, zij het dan niet bepaald genoeglijk,
dames-boek. Weliswaar onderscheidt zich deze geschiedenis in zooverre
gunstig van vele der soortverwante werken uit dezelfde reeks, dat het
duidelijk is in zijn typeering en beschrijving der verhaalfiguren en dat deze
lang niet in die mate marionetten zijn van een alles-beschikkend schrijver als
in den regel in boeken van het lectuur-genre het geval is. Maar er valt bij
de lezing van dit, zonder twijfel met talent en kennis geschreven verhaal,
niet te ontkomen aan den indruk, dat de geheele verhaal-fabel een theoretische, een gedachten-constructie is, die als zoodanig de confrontatie met het
leven niet doorstaan kan. Met haar verhaal-fabel komt Phyllis Bottome haar
lezeressen, vooral haar Engelsche — we hopen : haar Hollandsche in mindere
mate — zeer in 't gevlei en menige vrouw, wier huwelijksleven niet in orde
is of wier sexe-gevoelens onbevredigd of onderdrukt werden, zal van het
met zooveel verve beschreven mislukte huwelijk van eenige Engelsche aristocraten stilletjes genieten. We kunnen dat met den besten wil geen gezond,
ook geen verheffend genot vinden. Daarbij komt, dat dit verhaal niet slechts
naar zijn localisatie, doch ook naar zijn geestelijke gesteldheid zoo typisch
Engelsch is, dat men 't als Nederlander moeilijk zóó met smaak zal vermogen
te lezen als Engelschen dat stellig kunnen. De typisch Engelsche oppervlakkigheld, die op allerlei wijzen en op diverse punten tot uiting komt, stuit ons tegen
de borst, zoowel waar ze verbeeld en beschreven wordt als waar ze kennetijk
ook tot de geestelijke habitus van de schrijfster blijkt te behooren. En dan
't meest wel der, waar ze zich uit in opmerkingen over godsdienst en Christelijk geloof.
P. H. M.
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C. RIJNSDORP

LEGENDE VAN DEN EXTATISCHEN OUDERLING

Beklim gerust de „Watergeus", de hoogste van de vijf molens
in onze buurt en ge zult toegeven : na veertig jaren is er niet zoveel veranderd, of nog is er bijna evenveel water als land. De
ruitjes van het kapraam behoeven niet beslagen of bestoft te zijn
om te constateren, dat het land zo over het water is verdeeld,
dat het lijkt of het erop d r ij f t. Nu zijn de ruitjes van dat hoogste
uitzicht, dat de molen biedt, meestal wet bestoft en dan is de
illusie volkomen.
Vooral op zomermiddagen, wanneer de lucht niet zozeer bewolkt
is als wel dicht zit met effen grijze nevels en wanneer uit de
niet ver verwijderde zee een dunne dampigheid komt opzetten,
dan is de hele omgeving van zijn ankers losgeraakt en dan zou
het niet verwonderen, indien zo'n schol land stilletjes en voorgoed
wegdreef, de eeuwigheid in.
Het leven was hier altijd nuchter en hard en in de tijd, waarin de
gebeurtenissen, die ik op het oog heb, zich afspeelden, was dit
meer dan ooit het geval. De kleren waren lelijk en stijf en er was
geen afstotelijker gezicht denkbaar dan het harde wit van een
schoon overhemd tegen de stugge, Zondags-zwarte mannenpakken.
Er waren te veel smederijen, er was te veel roest ; de rokken en
ook de haardracht der vrouwen waren eenvormig en drukten
treurigheid uit. De jongens droegen petten, en pijpebroekjes die,
even onder knie, op een onbeschrijfelijk-saaie en geestdodende
wijze naar achter ombogen ; de meisjes hadden belachelijke
hoedjes op en droegen zotte schortjes over jurken zonder fatsoen. Neerdrukkend-leelijk waren ook de knoopschoenen, die
de volwassen meisjes droegen. Aileen de witgeschuurde klompen
van enkele boer-gebleven ouderen waren om te zien een feest en
het geluid, waarmee ze 's avonds over de gele kiinkers schoven,
had lets zo subtiels, dat je je adem inhield.
Ja, het dorp en het leven daar was lelijk. Lelijk waren de draaiorgels, en lelijk de dronken mannen, die 's Zaterdags over het
dorp verspreid liepen als vi iegen over een pudding. Lelijk was
het morsige piantsoen bij heidere dag.
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Maar dit alles deed toch eigenlijk niet zoveel terzake. Zie je, zulk
land, dat in zo'n wijdheid drijft en in die kille nattigheid zo geruchtioos kan verdwijnen, waar het geluid van stoomboten en
scheepswerven nooit van de lucht is, dat altijd hemel, water en
zee als het ware viak bij de hand heeft...... zulk land zet zekere
tinten of in de ogen van zijn mannen (hoezeer het roet en vuil
ook 's Zondags nog in ooghoeken, neus en oren en in de plooien
van de hand gevangen blijft).
Kijk daar is de dijk, die door al die onzekerheid van het land, dat
nauwelijks land is, een lange, rechte lijn trekt. En op die dijk
zag je vroeger van heel ver, helemaal bij de haven vandaan, het
trampaard komen aanschommelen, met de ijzeren wagen er
achteraan. Daar liggen de villa's, het toevluchtsoord, het oude
kerkhof en het grote buiten, en bij dat buiten staat het voormalig
koetshuis, dat op een kerkje lijkt en het inderdaad ook is.
Er is veel oud geboomte omheen, dat ook de speeltuin „De
Paardjes" omringt en 's Zondags waaien uit een open tuimelraam brokken predikatie en psalmgezang. Het is goed, dat dat
gebeurt, want er is nog veel superstitie op het dorp, zelfs onder
de rechtzinnige dorpelingen. En die dijk, aan welks voet dat tot
kerk geworden koetshuis ligt, speelt een rol in allerlei verhalen,
waarmee de ouderen op sommige herfstavonden, wanneer de
avondlucht zo vais in de kamer kan schijnen, hun angsten op de
kinderen afreageren.
Tegen die dijk zijn tonnen Opgerold ...... en een stager, die
op zijn klompjes van Delft kwam aanlopen met een koe aan een
touw, heeft over het eindje van het Toevluchtsoord tot de begraafplaats twee voile uren gedaan, gebiologeerd als hij was door
een oude vrouw, die op een ijzeren hek zat.
Het jongere geslacht haalt daar de schouders over op. Maar Teunis
Valderacken, de jongste ouderling van het koetshuiskerkje, die
om zo te zeggen bij al die griezelige verhalen is opgegroeid (zijn
vader was een drinker en praatjesmaker), die zal daar nooit over
smalen. Als men op Zondagavonden wel eens tot zulke verhalen
vervalt, wordt hij stil. De vertellers zeggen wel, dat ze er niet
aan geloven — ze vertellen het maar, omdat ze het zelfhebben
gehoord en omdat het toch altijd de vraag oproept, of er dan toch
misschien „iets" zou bestaan — maar let op hun wangen en
hun ogen, als ze spreken, en op de kinderen. Teunis zwijgt,
alsof hij zich schaamt, maar als het te fang duurt, zegt hij dat
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ze op moeten houden. En dan gaat hij zijn „weg" vertelien.
Die „weg" van Teunis lijkt wel wat op de tramdijk op zo'n drijfavond. Je komt aan het Joel, maar nu en dan ben je losgedreven.
Soms hoor je, bij wijze van spreken, al teen nog maar de hoeven
van het paard, het rinkelen van het tuig en de dreun van de ijzeren
wielen. Zien doe je niets. Op andere ogenblikken is het, of de
heks weer op het hekje zit en doe je twee voile uren over een
afstand van het Toevluchtsoord tot de begraafplaats. De tonnen
der genade rollen op tegen de dijk van zonde en schuld en Gods
kerkeschip is op de helling gesleept om met de hamerslagen van
Zijn toorn, de nagels van ZijnWoord en met ijzeren platen van
Zijn verbond te worden hersteld.
Neem het hem eens kwalijk, dat hij zijn beelden ontleent aan
zijn omgeving en dat hij zich nog dagelijks moet bekeren van de
superstitie, die hem met de paplepel is bijgebracht. Als die verhalen niet zo triest, zo hard en zo zwart waren, als de kleuren
niet herinnerden aan een dreigende avondlucht achter een verwaarloosde machineloods, dan zou een geciviliseerd heer met een
blocnote en een pen op een avond een goede hap „folklore"
kunnen opdoen, een fooi achterlaten en in een of ander blad er
een hoge borst over op kunnen zetten. Ja, zo verrukt zou hij zijn,
dat hij zich nauwelijks tijd zou gunnen zijn blocnote in zijn borstzak op te bergen en, met zijn hoge hoed in zijn nek, achter de
paardetram zou aandraven, om die kostbare copij in de stad veilig
te stellen.
Maar nu zit er te veel ijzer in voor een romantisch folklorist.
Gelukkig maar, laat het verdwijnen, het behoorde bij het oude
dorp, bij de lelijke kleren, de krakende overhemden en de knoopschoenen, de haardknoedels en de pijpebroeken.
Voor Teunis is het geen „folklore". Hij heeft daar gestreden,
het is zijn niemandsland ; hij heeft zijn ziel als een buit daaruit
mogen wegdragen. Jenever ; tonnen die tegen een dijk oprollen ;
een heks op een ijzeren hek ; een vertellende, half-dronken vader,
die in de vensterbank zeven brandende vetkaarsen heeft neergezet,
dit alles zijn beelden uit een nauwelijks overwonnen verleden.
Daarom is niemand op het dorp zo hartstochtelijk gehecht aan
die groene oasen bij de dijk, als Teunis. Als met de zomerdag
's Zondagsavonds in het kerkje de tuimelramen openstaan en
rode zon over de wilde wingerd schijnt — een enkele maal komt
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er een mus, of spreeuw, en zo'n zwart kraaloogje Iijkt dan
rood, als het schuins en nieuwsgierig voor een seconde de kerk
inkijkt — en Teunis zit onder het gehoor, dan ligt al dit harde en
zwarte achter hem ; zijn ziel is los, hij drijft, zweeft ...... En bij
de tussenzang heeft hij soms hoofdpijn van het strakke staren,
waarvan hij zich niet bewust was.
Dan werkt zich geluid uit het orgeltje los, en op de lange streken
van de hele psalmnoten vaart hij de ruimte in ; er breekt iets
in zijn borst, een welige mildheid overmeestert hem. Dan ontplooit hij zijn grote Zondagse zakdoek, snuit onthutst zijn neus
en zingt verder :
„Keer, mijne ziel tot Uwe ruste weder :
Gij zijt verlost ; God heeft U welgedaan".
Teunis is geen zogenaamd mystiek-vrome. Hij is alleen maar
een product van zijn bodem, maar hij voelt wel wat hij nodig
heeft : theologische bezinning, kennis van Bijbel en leer. Doch
het is vooral Gods grootheid, waarin hij zich altijd weer verliest ;
staande in de poort Christus ziet hij, dat de wijdheid daarachter
geen grenzen heeft. En de dijk van Gods bemoering met de mens
loopt van het Paradijs (en daarve5r nog, in de „stille eeuwigheid") tot het nieuwe Jeruzalem. In het midden is het Toevluchtsoord. Zo verstaat hij de „lijn", waarover de predikanten spreken
en het geheel van de leer der kerk ziet hij voor zich verrijzen,
als een scheepsbouwerij.
Bij stil weer kun je het gehamer van ver horen aanvlagen ......
zo lijkt hem ook vaak het werk van den prediker : bouwen aan
Gods kerkeschip. Al le „gaarn-getrouwe knechten" zijn daar aan
de arbeid bezig, ieder op zijn post, en zeif mag hij ook iets doen
bij die bouw.
Hij is immers ouderling, de jongste van de gemeente. Nauwelijks
dertig jaar. Gekozen minder om zijn verdiensten of waardigheid,
dan wel uit gebrek aan geschikte krachten. Dat hij ongetrouwd
is, is geen bezwaar gevonden. Wel heeft de predikant hem op het
hart gedrukt, vooral het Woord ernstig to onderzoeken, en dat
doet hij. Hij leest in de drie formulieren als in een brevier. Hij
bidt, op de knieèn liggende, en met de ogen de uitbreiding volgende,
die de Cathechismus van het Onze-Vader geeft, na elke bede ook
de in gebedsvorm gehouden verklaring van die bede. Hij kent de
Ziekentroost bijna van buiten. Aan ziekbedden zegt hij zachtjes
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de liefelijkste, meest troost-brengende, teerste Bijbelwoorden
aan de oren van half-dove vrouwtjes, die met de muts op in de
bedstee op de dood liggen te wachten. Met de mannen zet hij
labyrinthen van theologismen op, met de elleboog leunend op
een mangel, of in het roefje van een schuit. 's Zondags somt hij
voor afwezige kinderogen de tien plagen op en deelt hij vlijtkaarties uit. Er werkt een stille hartstocht in dit alles, want op
de achtergrond leeft nog de stad Superstitie ofte Bijgeloof, welker
brand hij is ontvlucht.
II.
Het is altijd weer de hoogmoed, die den mens beloert. Teunis
Valderacken, een bekeerd man, de jongste ouderling van de gemeente ...... ook hij ontkomt niet aan dat gevaar. Het is de kennis,
die hem parten speelt, de kennis van Bijbel en leer. Eens was die
zo nodig voor hem en ze is het nog. Maar het is een te grote zaak
voor hem geweest. Want de genade was hem in de schoot geworpen ; de kennis heeft hij zelf verworven.
Laten we er niet te veel over spreken. Het is helemaal een zaak
tussen God en hem : de buitenwereld heeft er geen weet van.
Hij praalt in het geheel niet met wat hij meent zijn kennis te zijn ;
veeleer is Teunis Valderacken schuchter en bleu. Het zijn alleen
de instemmende knikjes bij die wendingen in de preek, die er op
aan komen, of nu en dan, een nauwelijks merkbaar hoofdschudden wanneer de draad hem is ontgaan.
Overigens is hij een toonbeeld van ootmoed. Zijn haar zit berispelijk, alsof hij zoeven zijn hoed heeft afgezet, in de wachtkamer
van een dokter, na een lange, geagiteerde wandeling bij winderig
weer in de nacht. Hij is niet goed geschoren ; hij zal nooit leren
zich behoorlijk te scheren ; zijn mes vindt gemakkelijk de bekende paden, maar altijd spaart hij dezelfde plekjes uit en daar
staan nu kleine enclaven slap-rossig haar, van die niet te omschrijven kleur en slapte, die men in het dorp voornamelijk bij
glasblazers kan aantreffen. Ja, hij lijkt op een slecht geschoren
glasblazer ; hij ziet even bleek en zijn vel is evenzeer gewend
plichtmatig te transpireren, als dat van die half-verdierlijkte
nachtbrakers, die glasblazers van de Hut.
Hoor hem zingen. Een minimum van gefuid bij een maximum
aan goede wil. Hij opent de mond als om een grote hap medicijn in te nemen en de Iaatste regelgedeelten bekauwt hij
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nadenkend, om kracht te verzamelen voor een nieuwe inzet.
Maar in de gemeente leeft een stille erkenning van zijn gave een
gebed uit te spreken. En hier loert de hoogmoed, hier is de zwakke
stee.
Want hoor nu, wat er gebeurt.
In de zomer komen er dikwijls domineer van buiten preken.
En nu zal, wanneer Teunis Valderacken aanstaande Zondag de
voorbede heeft, een professor preken in het koetshuis-kerkje.
Dat betekent dus, dat Teunis in de consistorie, voor het forum
van ouderlingen en diakenen en den professor zelf, overluid een
zegen moet vragen voor den voorganger. Daarna wandelt Teunis
den professor voor naar de preekstoel, wendt zich om en geeft
hem een handdruk. Na de dienst bezegelt Teunis met een nieuwe
handdruk de instemming der gemeente met het gehoorde — uit
een oogpunt van zuiverheid, wel te verstaan — en gaat hij hem
weer voor naar de consistorie.
Teunis heeft voor dezen professor een grote verering. Hij heeft
zijn boeken, zoal niet begrepen, dan toch gelezen, op zijn eigenaardige wijze, alsof het allemaal gebeden waren.
Begint de hoogmoed reeds hier, dat Teunis een veel te overdreven voorstelling heeft van de belangrijkheid van zijn gebed in
de consistorie ? Is hij dan iedere verhouding uit het oog verloren ?
Die dienst — het zal de avonddienst zijn — bestaat voor Valderacken
alleen uit dat gebed, dat hij moet uitspreken. Al het andere is
daarachter onnoemelijk klein. Zelfs de professor is klein en wat
hij in de kerk gaat brengen kan slechts de weerklank zijn van
Teunis' gebed.
Die professor nu is volstrekt niet klein ; eer een vrij lange man
met het uiterlijk van een ouderwetsen, Fransen officier : iemand
met een rechte houding en een zwarte knevel-met-sik op de
manier van Napoleon III. Het moet een vreemd gezicht zijn, als
deze man, die iets van een 'eider, een heerser heeft, gaat staan
om het gebed aan te horen van dien bleken, half-gebogen, enigszins verwaarloosd uitzienden glasblazer. Want daarvoor moet de
professor, die veel weet van maatschappelijke toestanden, hem
wel houden.
Maar zo hij al op een glasblazer lijkt, zijn gebed kan „daarom"
wel goed zijn...... denkt Teunis. Een goed gebed...... en nu lijkt
ineens alles omsluierd en meteen eindeloos te zijn, als wanneer
tegen de avond de nevels uit zee opkomen en zich leggen op het
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drijvende land. Een goed gebed...... dat is een gebed als de Dijk,
met een begin, midden en einde ; dat is als een horizon, die de
hemel omspant ; dat is als de Nijl, die uit het onbekende komt
en met vele mondingen (naar hij eens las) uitmondt in zee.
Wie herkent zijn eigen hoogmoed ? Teunis merkt niets. Hij
is zo vroom, zo „bij zijn hart", dat hij lets zeer goddeloos onderneemt : hij bidt, of dat gebed daar in de consistorie goed mag
zijn. Is dat goddeloos ? ja, want die luisterende professor is groter
dan God, tot Wien het gebed wordt gericht, en meteen is die
professor kleiner dan Valderacken, die naar hem toegebogen
bidden zal met lets in zijn houding van een vioolspelenden Zigeuner
bij een stamtafeltje.
Teunis bidt, zeer bewust, zeer nadrukkelijk, zeer vroom. Het
gebed is goed, maar de gedachten deugen niet.
Welk een troost, dat God een Meester in het straffen is.
III
Laat ik het nu zonder omwegen vertellen. Ziehier hoe God, volgens
het zeggen, heeft gestraft. Mijn zegsman kan ik niet aanwijzen ;
de feiten en omstandigheden hebben zichzelf aan mij verteld ;
ze zijn, in een stil ogenblik van verneveling, legende geworden
en liggen te grijp voor ieder, die in de streek geboren is en daar
kind is geweest — voor ieder, die het land wel eens heeft zien
insluieren en gehele schollen heeft zien wegdrijven, welke geen
wakend oog hervindt.
Ziehier dan wat zichzelf aan mij heeft verteld.
In de consistorie bevindt zich een langwerpige tafel, bedekt met
een groen kleed. Middenop staat een blad met een karaf water
en een paar glazen. Ook zijn er asbakjes, waarop, nadat er enkele
horloges zijn vergeleken en de klok aan de wand zes ontroerde,
korte galmpjes heeft geslagen, de rokende sigaren worden neergelegd.
Handen vouwen zich. Aan het hoofd van de tafel staat onbewegelijk
de professor, die alleen met de ogen geknipt heeft, om te kennen
te geven dat het stil moest worden en dat het gebed kon worden
uitgesproken. Dat oogknippen was meteen een vaag gebaar van
reverentie in de richting van den hem onbekenden, dienstdoenden
ouderling.
Des professors plaats is onder de klok ; hij heeft het gezicht op
de deur, waardoor men straks de kerk zal binnengaan. Aan zijn
443

rechterhand, halverwege de tafel, heeft Teunis Valderacken zich
enigszins voorovergebogen, schuin in de richting van den professor.
Werkelijk doet zijn houding denken aan die van een violist, aithans
zijn rug heeft diezelfde eigenaardige kromming.
Wat Teunis Valderacken nu wil gaan verrichten, is hem zelf
misschien niet duidelijk. Er is eigenlijk niets aangaande God,
Diens weg met de mens, Diens heilsplan in Christus, Diens wonderbare wegen met Zijn kerk — niets van wat al jarenlang in hem
heeft geleefd aan zinswendingen en gedachten-overgangen —
niets van wat hij weet over kerk-regering en woorddienst, dat
hij nu niet al biddend zou willen uitspreken voor de oren van
den luisterenden professor, met een diepe beving van binnen-uit
en toch met een eerbiedige gemakkelijkheid, die zou moeten
verraden, hoe vertrouwd zijn ziel en geest op deze paden zijn.
Hij, Teunis, zal het uitspreken : een gebed als een dijk in een
drassig land, wel-aangelegd en met vaste orienteringspunten, een
gebed, waarin niets vergeten is. Hij zal het uitspreken tot God,
maar de professor zal het horen in stille verbazing, die de stelligheld van zijn gelaatsuitdrukking zal ontkrachten en zijn meerderheidshouding onzeker zal maken.
De mede-ambtsbroeders van Teunis Valderacken zullen zich niet
voor hun collega behoeven te schamen ; zij zullen een levende,
zwarte coulisse op de achtergrond vormen, als een terzijde staande
rij donkere bomen onder een avondhemel.
En na het amen zal Teunis, klein onder zijn eigen grootheid,
den dominee naar de stoel opleiden ; hun handdruk zal een bij
verrassing ontdekt bondgenootschap half-verheimelijkt bezegelen.
En God, zo volledig geprezen en aangeroepen, zal het goedkeuren.
Zo is Teunis zijn gebed begonnen. Maar God, die een Meester
in het straffen is, die de klaarte beschikt en de nevelen legert
rondom de plaatsen, die Hij verkiest, heeft de geest van deze
kleine mens onmerkbaar in de eindeloosheid geleid. Van stonde
aan, dat dit vermetele gebed begonnen is met een noemen van
een der namen Gods, is hij daarin levend verdronken. Hij is reddeloos in de diepte verzonken.
Denk niet, dat hij verstomd is. Die straf zou te licht zijn. Hij
spreekt, woorden van gezond verstand, maar op een eindeloze
baan. Zijn tongbewegingen leppen aan een oceaan. Verder beweegt aan hem niets. Ook de anderen zijn roerloos onder deze
ban gegleden. De tik van de klok is ergens achtergebleven, om444

zwachteld, verdwenen en verloren. De slinger is op weg naar
zijn uiterste oriênteringspunt zijn doel vergeten. De gehele klok
is een anachronisme, dat van zichzelf niets meer begrijpt. Het
water in een haastig neergezet glas vergeet zijn evenwicht te
hernemen.
De koster in de kerk heeft, uit eerbied voor den professor,
dien hij vreest, lang gewacht eer hij iets durft ondernemen tegen
die volstrekte stilte achter een deur, die een dichtgemetselde
nis schijnt of te sluiten. En de verontruste, nieuwsgierige kerk,
de zwarte juffrouwen en de kinderen, de langzame mannen en
de grote jongens, deze gehele vergadering volgt hem met de
ogen — hij is klein van stuk en vlug in zijn bewegingen — als
hij de deur opendoet en met de knop in de hand daarbij blijft
staan.
Het is de deur rechts van de preekstoel. Wie er recht voor zit,
kijkt precies in de consistorie, door de rook heen, op de groene
tafel en in het gezicht van den professor, dat smaller, kleiner
lijkt geworden. Links van de tafel ziet hij, enigszins naar voren,
de lichtelijk gebogen figuur van Valderacken, zijn naar niets
starend gezicht en de bewegende lippen. De overige mannen
vormen slechts een massa zwart met witte randen.
Zo zien het de mensen, die recht voor de geopende deur zitten.
Maar de anderen, die minder gunstig zijn geplaatst, buigen hun
bovenlijven naar rechts of naar links, om ook te zien, wat daar
achter die geopende deur geschiedt.
Op dit ogenblik is er op een openstaand tuimelraam een mus
neergestreken, die nieuwsgierig zijn kopje verwrikt, alsof ook
hij weten wil wat er gaande is.
En wie het eerst de lippen van Valderacken heeft zien bewegen,
die is meteen ook zeif onder de ban van dit onhoorbare, onafzienbare gebed, welks verstilling de gehele kerk doorvaart van
de zwarte juffrouwen tot de kinderen, van de mannen tot de
grote jongens toe.
Ook het musje is zichzelf vergeten ; midden in een beweging
van zijn kopje is hij met roerloosheid getroffen. De koster staat
als op een schilderij : voorgoed zo en niet anders. De organist
heeft zich bedacht bij het omslaan van een blad en is zo gebleven. En ook de banken en de wanden van de kerk, schoon
zeif al van onbewegelijke materie, hebben de aandachtige strakheid van met roerloosheid geslagen wezens.
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Buiten sluipt reeds de eerste dampigheid rond deuren en ramen
van het koetshuis-kerkje. Waar die damp zichtbaarder wordt
en stijgt, begint zich een losmaking te voltrekken, onder dekking
van een overal opduikende nevel, die alles zachtjes op drift gaat
brengen.
Geen levend wezen buiten het koetshuis-kerkje heeft het wonder
gezien, behalve een ooievaar, die juist over het dak koerste om
zijn nest in de speeltuin „De Paardjes" te bereiken. Maar de
ooievaar is een bereisde vogel en Egypte is van oudsher een
wonderland geweest ; hoe opmerkenswaardig het ook is, wat
daar beneden hem gebeurt, hij kan er geen kikvors om uit zijn
bek laten vallen. En zo komt hij aan op het nest, de poten naar
voren gestrekt ; recht, wet en voeding vertegenwoordigend in
deze kleine, smerige staat van dons en open bekken.
Aan de haven, bij het einde van de dijk, is de paardetram van
zes uur van zijn eindpunt vertrokken. Er zitten slechts twee
passagiers in : een juffrouw met ballonmouwen en een grote,
donkere man met een snor van dikke, zwarte, over de bovenlip
hangende haren. Ze spreken niet met elkaar. Ook de conducteur
is stil. Aileen wanneer de ruit beslaat, maakt de juffrouw een
beweging met haar arm, waardoor ze met haar mouw onwillekeurig over het glas veegt. Buiten is alles wit geworden.
De tram rijdt in een volstrekte stilte ; de kop van het paard is
nog juist door de voorruit te onderscheiden. Men hoort alleen
een zacht gerinkel en het regelmatige dreunen van de wielen
over de rails.
— Casueel," zegt de grote donkere man verbaasd. Hij keert
zich half om naar buiten, zodat zijn snorharen bijna de beslagen
ruit raken. De juffrouw kijkt naar hem met een gecompliceerde
uitdrukking op haar gezicht, half verontrust, half toeschietelijk.
De conducteur staat op het achterbalcon te dromen. De tram
rijdt voort in het onbekende, of lijkt het maar zo en danst het
paard „op de plaats", om zich de kou van de leden te houden ?
En is het dreunen van de wielen verbeelding ?
Het is niet uit te maken, want de latere berichten van den man
en van de vrouw over het gebeurde !open uiteen : de vrouw
houdt vol, dat de tram twee vol le uren over de kleine afstand
van het Toevluchtsoord tot de begraafplaats heeft gedaan en de
man wil niet meer toegeven dan een vertraging van hoogstens
vijf minuten tengevolge van de mist.
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Zo gaat het met alle legenden en waarom zou het met de legende
van den extatischen ouderling anders gaan. Die paardetram doet
er overigens ook niet zoveel toe. Hoe lang die rit over de dijk
ook heeft geduurd, het paard is tenslotte, met het fraai-beschilderde
ijzeren huisje op wielen achter hem aan, uit de verwarrende
nevels opgedoken ; de juffrouw met de ballonmouwen en de
donkere man zijn uitgestapt, ze hebben ieder een begin van een
groet gemaakt, die niet voltooid, en zijn, alsof ze elkaar nooit
ontmoet hadden, een verschillende kant uitgegaan.
De bestuurder heeft den conducteur een geopende, blikken
tabaksdoos voorgehouden en toen zijn de beide mannen een
traag gesprek begonnen, zittend op een kleine houten bank.
Ze hebben minder gezien dan de ooievaar en dat is misschien
maar goed ; laat mist voor hen maar mist blijven : nat, koud
en wit. Wie zulke groene biezen heeft op zijn pet en aan zijn
broek, is ambtshalve aan de nuchterheid prijsgegeven. Maar de
kop van het paard, dat door een kleinen jongen omgeleid wordt,
drukt een oneindige goedheid uit.
Er zijn ook mensen, die zeggen, dat het koetshuiskerkje ook later
heeft bestaan en gebruikt is geweest. Zij zeggen, dat de professor
nog vele jaren heeft geleefd, zeker zolang, tot zijn knevel en sik
wit geworden waren, zo wit als de nevel, waarin hij zou zijn verdwenen. Anderen hebben wel eens van dat lange gebed van den
tot extase vervallen ouderling vernomen, maar beweren, dat de
professor, na een „tijdeloze tijd", toen Valderacken tot de val
in het Paradijs was gevorderd en de gedachte aan de aarde den
geleerden man misschien lets van zijn bezinning had hergeven,
eenvoudig met een krachtig „amen" aan het gebed van den dienstdoenden ouderling een einde heeft gemaakt.
Dit alles is...... legende. Want kom nu hier naast me staan in de
kap van de molen „De Watergeus" en zie zelf : waar is het koetshuis-kerkje ? Ge zult zeggen : Maar de paardetram is ook weg,
en het toevluchtsoord en de begraafplaats.
Inderdaad ; bovendien is de dijk verbreed, het is hier alles even
royaal als practisch ; het verkeer is intens en bereikt hier grote
snelheden. Bij mist is er natriumverlichting ; er staan dure flats
en er is een clubgebouw. De ooievaars zijn verjaagd en de speeltuin
is verdwenen.
Maar ik weet een plekje, waar het anders is. Kom mee en oordeel
zelf : hier is het nog als voor veertig jaren. Weer is het zomer,
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dezelfde bomen ruisen op dezelfde wijze, als een zware regen ;
ze zijn niet eens zoveel ouder geworden in die tijd. Als het Zondag
is, bij een gedekte Iucht, en er begint in de verte zachtjes een
klok te luiden, dan is plotseling het koetshuis-kerkje weer zichtbaar. Heb geduld ...... het is dampig geworden, we drijven al......
We zijn binnen in het kerkje, de koster heeft de deur opengedaan en staat met de kruk in zijn hand. Zie zeif, daar staat
de professor nog ; zijn gezicht is weinig meer dan een vorm,
waaraan voorhoofd, neus en kin te herkennen zijn ; het is als
half-verteerd door lets onzichtbaars, door een onwaarneembaar
vuur.
Al le ouderlingen en diakenen zijn op hun post, ze groepen terzij
bijeen in hun ouderwetse, lange zwarte jassen met witte strikjes ;
opgezette manshoge pinguins lijken ze. Nog kringelt er rook in
de consistorie. Aan Valderacken is niets veranderd ; hij buigt
enigszins tot den professor over. Zijn rug heeft dezelfde eigenaardige kromming als die van een vioolspeler, maar zijn handen
zijn gevouwen.
Allen kijken naar hem : de zwarte vrouwen en de kinderen, de
grote jongens en de trage mannen. Ook het musje zit nog roerloos
op het open tuimelraam.
Zoeven nog maar — zo lijkt het — is deze verstarring over al le
toeschouwers gevallen, Valderacken is nog maar tot de aanspraak
genaderd ; zijn lippen waden door het oeverloze. Over duizend
jaren zal hij zich misschien tot een nieuwe eigenschap Gods hebben
doorgebeden. Voor iedere doorschreden horizon zal hij er zeven
onbetredene tegenover zich vinden.
Niets beweegt dan alleen zijn lippen.
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M. A. M. RENES-BOLDINGH

HET TWEEDE
KERSTFEEST VAN SIMON VAN CYRENE
Er was een mens — Simon was zijn naam — die niet tot rust
kon komen, aleer hij, na zijn eerste Kerstfeest ook zijn tweede
Christus-ontmoeting had beleefd. En daar de dingen des geestes
voor hem van absolute macht waren, dood en (even in zich
sluitend, bracht hij zijn jaren door tussen spelonk en hemelhuis,
zwervend tussen beide ziele-oorden Brie-en-dertig jaren fang.
Eerst daarna — toen de spelonk der twijfelingen reeds veranderd
was in de ruisende kuil der gehele verlatenheid — beliefde het
God den Heer hem het licht deelachtig te doen worden, dat hij
zijn ganse leven had verbeid. Evenals de eerste maal bracht ook
nu een samenloop van schijnbaar ondienstige omstandigheden
hem op het spoor dezer laatste, beslissende vreugd.
't Begin van Simons levensweg lag aan Afrika's noordkust waar
zijn vader een handelshuis bezat : erfenis van een voorgeslacht,
dat, aan de hand van strenge overheersers ontglipt, aan vreemde
stranden de vrije ontplooiing gezocht en gevonden had.
Meer dan in zijn welgelukkend koopmansschap bezat Simons
vader echter een schat in het geloof van zijn yolk ; in 't betrachten van wet en belofte ; in het vaste weten, dat ginds, in
het land van zonsopgang, Jeruzalem lag, de hooggebouwde stad,
waar eens de Almachtige Jehova recht zou doen over de vertredingen, Zijn yolk en tempel aangedaan. „ ...... Jeruzalem, eer
dat ik u vergete ...... I"
En wederom : „Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal 1k u
troosten ; ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden."
Alzo blonk in Simons geboortehuis een afschijnsel van het grote
Licht, dat Been zwoele woestijnwind ooit had kunnen doyen
en toen de jongen twaalf jaar oud geworden was, begroette hij
met vrome vreugd de dag, waarop zijn vader hem meenam naar
Jeruzalem om daar het Licht in voller en heerlijker kracht te
ontmoeten, dan ooit in ballingschap het geval zou kunnen zijn.
Na die eerste, aandachtige tempelgang — zijn vader sloeg hem
gade en zag zichzelf herboren in zijn zoon — werd het zo ge449

ordend, dat Simon in het oude vaderland bleef ; als kind in huis
bij moeders bejaarden broer, om zijn verdere opvoeding als
kind van Israel in veiliger banen te leiden, dan in het ijdel en
heidens Cyrene mogelijk kon zijn. Voorts geviel het nog, dat
oom Amram wolwever was en te Bethlehem, de stad der grote
schapenboeren, woonde, waar hij zijn voornaamste afnemers
vond onder de herders en landlieden, die zijn onverwoestbare,
wijd-wollen omslagmantels gaarne gebruikten tegen de koude
der droge maannachten en tegen de slagregens van de natte tijd.
Die avond — de kostbare en glanzende tegel van Simons !evensweg lag gereed om door den groten Wegenbouwer te worden
ingevoegd — zat de oude Amram nog te werken, hoewel het
snelle duister zich om hem heen reeds samentrok. Het hoofd
hield hij vanwege de bijziende ogen, diep gebogen over de draden,
die hij of te hechten had. De laatste bewerking. Daarna vouwde
hij de mantel op, betastte hem met dankbare handen en slaakte
een zucht van voldoening over het gelukken van dit schoon en
nuttig arbeidsstuk. Zijn ogen, onwennig geworden aan grotere
afstanden, poogden te peilen, wat er van de dag nog restte. Een
violette gloed, in onzegbare ijIheid uitzwevend langs de hemelboog, vertelde dat de zon de westerpoorten reeds doorschreden
had en dat de nacht niet verre meer kon zijn.
Ach en wee ! ach en wee ! zo laat is het dus reeds geworden ?
„Je moet deze mantel dadelijk wegbrengen," gebood hij zijn
jongmaatje, dat vanaf de vroegste schemering zat te hunkeren
naar wat kortstondige vrijheid. „Aaron de schaapherder wil
morgenochtend de grote trek beginnen. Breng hem zijn mantel.
En jij, Simon, loop met den jongen mee. Twee zijn sterker dan
een. 't Duister begint reeds te vallen en er is veel vreemd yolk
langs de weg, sedert de grote Heer in Rome toebereidselen tot
een volkstelling maakt."
Met omfloerste ogen staarde hij door de stoffige vensteropening
naar buiten. Verder staarde hij, dan de lage huizen aan de overkant hem konden veroorloven te zien. In een stil en gelaten hoofdschudden verborg hij de veelheid van gedachten. Een volkstelling
kan niet veel goeds met zich brengen. Zie de geschiedenis van
koning David. Gedenk het Jeruzalem dier dagen, dat de straf
over de dwalingen des konings dragen moest ! Zware tijden zag
Amram voor zijn verbeelding treden. Hij zuchtte ze tegemoet.
De beide jongens echter verlieten goedsmoeds tezamen de woning,
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de opgevouwen mantel in kunstvol evenwicht op jongmaatjes
hoofd.
Het huisje van Aaron, aan de buitenkant der stad gelegen, werd
spoedig bereikt en op hun herhaald kloppen ontsloot een oude
vrouw de reeds gegrendelde deur, aarzelend spiedend eerst
door de nauwe kier. Wantrouwig geworden door de vele en
twijfelachtige gasten, waarmee op hoog bevel stad en land werden
overstroomd, nu reeds vele weken lang.
Ze keef, de vrouw, als een, die naar een object om tegen uit te
varen lange tijd tevergeefs heeft gezocht.
„Mijn mans mantel ? Je komt te laat daarmee ! Vanochtend al
bij 't krieken van de dag zijn de herders vertrokken ! Wat mij
betreft, ik kan 't alleen maar !oven, dat ze weg zijn, want de
rust was 't huis uit. Ze hokten maar bijeen — de andere herders
ook in mijn huis. — In gindse hoek zaten ze, de Schriften geopend tot diep in de nacht. De een wist dit, de ander dat, en
mekaar maakten ze het hoofd op hol. De volkstelling heeft ze
alien met elkaar aan 't malen gebracht. Er gaan grote dingen
gebeuren, zeggen ze. De profetieén zullen in vervulling gaan.
Ja, zeg ik, er zal dit gebeuren, dat ik het huis eens met bezemen
keren ga I En als dat eenmaal begint, dan is er voor jullie Iui
mansvolk geen plaats meer in deze kamer. 't Weer is goed, zeg
ik, de maan wordt vol en de beesten hebben wat vertreding
hard nodig. lk zou er maar op uittrekken, wie weet, wat de
nachtwind je nog leert buiten op het veld !
Toen zijn ze gegaan ......
En nu zit mijn arme oude stumper zonder overkleed ! Zo ver
kan het komen als een gewoon dom mess zich bemoeien gaat
met dingen die alleen de priesters weten kunnen !"
Kalm lieten Simon en het knechtje de woordenstroom over zich
heengaan. Het „gij zult de ouden van dagen eerbiedigen" was
hun diep in 't hart geprent ; en bovendien waren ze wel een
en ander gewoon, waar het de kijfzieke vrouwen der volksbuurten
betrof. Maar onder het onwillekeurig toeluisteren ontbloeide
in het hart van Simon een zachte genegenheid voor den ouden
schaapherder, ginds in de eenzaamheid van het nachtelijk heuvelland, die leefde bij dezelfde dingen, welke ook zijns vaders spijze
waren. Over de eeuwige woestijnen heen zag hij de schone verwantschap reiken — een bond, waartoe hij, aarzelend, zichzelf
ook rekenen mocht.
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En toen de woordenstroom der vrouw ten langen leste afvloeide
als een waterloop in droge tijd, was het hem, als zat zijn eigen
vader in koude maannacht buiten op het veld, huiverend, verlangend naar een warmte en behaaglijkheid, die hij, Simon, bij
machte was te brengen.
Plotseling rijpte een lichtend hesluit in zijn hart. De velden in
maannacht — 't samenzijn om koesterend houtvuur — de geur
van de wol veler schapen — de sterrenhemel van horizont tot
horizont !
Een lang gekoesterde droom kon heden in vervulling gaan. Het
hart sloeg in geheimzinnige galop. Het verstand onderschepte
alle bezwaren.
„Waar zijn de herders, grootmoeder ? lk zal Aaron zijn mantel
brengen gaan."
Grote waardering spreidde nu de vrouw ten toon.
„God zal 't je lonen mijn kind, als je dat voor ons doen wilt."
De richting werd zorgvuldig aangeduid, het plan nogmaals met
nieuwe woordenvloed geprezen en na 't jongmaatje als boodschapper huiswaarts te hebben gezonden, liep de jonge Simon
het veld in, met beide ogen acht gevend op de vage tekenen
van de weg. De gevouwen mantel klemde hij cnder zijn linkerarm
en kleiner en kleiner wist hij zich worden, naarmate de sterrenhemel boven zijn hoofd ontbloeide tot groter pracht.
„Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren ; de maan
en de sterren, die Gij bereid hebt ! Wat is de mens, dat Gij zijner
gedenkt !"
Eenmaal dreigde zijn vrome stemming een troep leeglopers te
ontmoeten, waarvoor hij een lange omweg maakte rond een
heuveltop.
Eenmaal werd hij uit de verte aangeroepen door een schimmige
gedaante ; voor dien wierp hij zich, gedachtig vele waarschuwingen,
plat op de grond en hield zich in het duister onvindbaar.
En eenmaal passeerde hem van nabij een kleine groep reizigers,
enkelen van de velen, die het kleine Bethlehem maakten tot een
overbevolkte stad ; een goudbron voor herbergiers en neringdoenden.
Een man en een vrouw waren het — arme lieden klaarblijkelijk ;
een enkel muildier slechts voerden ze met zich mee, waarop de
vrouw langzaam reed. Wazig omhuld van de lichte nevelwaden,
waarmee maannachten de aarde verblijden, zo trokken ze op
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geringe afstand aan Simon voorbij, ternauwernood voldoende
zich losmakend van de donkere achtergrond, om een vluchtige
groet te kunnen wisselen.
Vaak heeft hij zich later afgevraagd, of niet zij het geweest waren,
die het wonder met zich droegen ! Wie echter zal het zeggen !
Ontelbaar waren de leden van Davids huis, die de oude koningsstad omstreeks deze tijd bezochten !
Na een half uur ontdekte Simon — zeer verre nog — het nachtvuur van 't herderskamp, glimmend op een heuveltop.
En nogmaals, een uur later, naderden zijn moede voeten de eenzame halteplaats te midden van de eindeloos stifle, golvende
weidewereld. Een hone ontwaakte grommend en kwam snuffelend
naderbij. De dicht opeen gedreven schapen begonnen onrustig
de flanken te schuiven tegen elkaar. Een lammetje klaagde met
dromerig geluid. Jaren later heeft Simon bij het herdenken van
deze nacht, dit klagend geblaat weder gehoord. Een zeer wezenlijk
onderdeel van het gebeuren is het voor hem geworden, dat zijn
verbazing nog vergrootte.
Naast de kudde hurkten drie gestalten, die met verre, peinzende
blikken overwogen de woorden, van 't ontrolde Boek, waarover
het vuur een flakkerend schijnsel wierp. Nu volgden vraag en
wedervraag elkander op met de langzame zekerheid van hen,
die een eeuwigheid tot hun beschikking hebben en daar 't jongmaatje thuis reeds lang de boodschap van Simons voortgezette
tocht moest hebben gebracht, werd besloten, dat de jongen de
nacht op het veld zou blijven doorbrengen, om hem niet in
onbekende gevaren te storten en om aan zijn lichaam de rust
te geven, die het nodig had. De volgende ochtend, wanneer de
herboren zonnestralen de wereld weer licht en veilig maakten,
kon hij dan naar Bethlehem terugkeren.
Alle zucht naar avontuur, dat de trekkende karavanen van Cyrene
hem hadden bijgebracht, wanneer ze na kort oponthoud in de
stad weer verdwenen in de spoorloze stilte van de zandwoestijn ;
alle vraag naar Eeuwigheidsdingen, die onder open sterrenhemel
het schoonst tot ontwaken komen, stonden juichend en verwachtingsvol op bij dit besluit der goede wijzen en de jongen, die
zich in hun kring nederliet, was slechts voor een zeer klein gedeelte meer op deze oude, gebonden aarde.
Steppen-stilte en sterrenglans en het bewuste, mateloze heimwee,
dat aile eeuwen door Gods uitverkorenen als een kruis op de
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schouder heeft gedrukt, deden onfeilbaar hun werk aan hem.
Zijn grootste en meest wezenlijke deel werd opgetrokken te
midden der onzienlijke dingen en voelde zich gretig bereid de
stem der herders te volgen, die zochten in Jehova's Boek naar
wegen van vrede en geluk voor het oude, door schuld en rampen
verscheurde yolk van God.
De even verontruste schapen vervielen weer in schichtige sluimerslaap. De waakzame hond legde voldaan zijn kop op de gestrekte
voorpoten. De nachtwind ruiste zijn huiverende sproken door
het weke gt as. Er zwierf een geur van bloeiend kruid ; de dorre
takken van het kampvuur kraakten licht, wanneer de moedige
v!am ze aanvatte. En boven de eenzame wachters, saamgesmolten
met het aardedonker, vervolgden de sterren hun weg langs het
uitspansel, nu, als duizend jaren geleden. David, de herder heeft
ze gezien ! David de koning heeft ze bezongen 1
Een vallende ster doorkruiste de vaste banen ...... viel in eeuwigheidsstilte uiteen in regen van goud. Aangedaan met ontzag
staarden allen omhoog, pogend de taal van deze wenkende Godsvinger te verstaan.
„Och, dat Gij de hemelen scheurdet ...... " kwam zacht een klacht
uit een der monden.
„Daar zal een ster uit Jacob opgaan," troostte de oude Aaron
met profetisch stemgeluid. En : „God zal Zijn yolk bezoeken.
Hij zal niet eeuwiglijk de toorn behouden. Zie, de Heer Jehova
komt haastigl ijk ...... "
Als een krijgsbazuin zo heeft de versleten stem Simon doorschokt
met de realiteit der dingen, die te komen staan. Hij — Jehova
— komt ! Komende is Hij — nu 1 De Eerwaardige Oude, tevoorschijn tredend uit Zijn mysterievolle Hemelwoning 1 Met zware
voorhoofdrimpels overfronst Hij het verzonken aardrijk 1 Tot
Zijn kleed vloeien de sterren tezamen ! Doch zie, het ware Israel
zal Zijn oogappel, Zijn troetelkind zijn !
Met kinderlijke overgegevenheid bedacht de knaap, dat het schoon
en redelijk zou zijn wanneer de Heer in deze nacht Zijn opwachting
maakte bij Zijn yolk. En hoewel zijn in traditie onderwezen verstand de Tempel als plek der Samenkomst aanwees, meende
toch zijn hart, dat er geen betere plaats voor Gods verschijning
kon gevonden worden dan rand dit kampvuur, bij de oude herdersharten, die in groot verlangen zich verteerden.
Met heilige schuwheid bleven hun gewijde blikken het in sterren454

taal sprekende hemelruim doorvorsen. Niemand waagde het meer
een fluisterwoord te uiten. Alsof ze reeds geheel en al ziel geworden
waren, zo lagen en mannen en jonge knaap op de dorpel van de
poort des Eeuwigen Tempels, uithijgend hun extase naar Jehova's
hart. Wetend, zij allen, dat deze nacht nimmermeer terug zou
zinken in de vale golven van de tijd. Aanvoelend met opperste
tastzin, dat deze nacht met gouden letters gemerkt zou worden
in het boek der aardgetijden.
En zozeer waren hun zinnen door oefening en staag verlangen
Jehova-waarts gericht, dat hun de heerlijkheid gewerd van dingen
te mogen aanschouwen, die God voor het stug geworden oog
der mensheid verborgen houden moet.
Want het geschiedde — hoe ver was de nacht reeds voortgeschreden — dat de hoge Hemelpoort zich opende, doorlatend
lichtende Tegenwoordigheden, die hen naderden in broederlijk
vertrouwen. Hun stemmen verbraken het grote zwijgen, dat
als een kleed der verschrikking de aarde hield bedekt. Als wonderbaar gezang hebben de Engelenwoorden de herders beroerd.
Het antwoord heeft hun hart er in vernomen op de levensvraag
der mensheid, op het roepen der profeten, op 't diepst en zuiverst
verlangen van hun eigen hart : „De Christus is gekomen 1"
Daarna — wie kan staande blijven, als alle grondvesten wankelen
— zijn ook zij teruggetuimeld in arm-menselijke vrees. Met de
slip der schaamte hebben ze hun ogen bedekt en hun hart heeft
gekreten als onwaardige zonen van een onwaardig yolk. Toch is
dit gezonken als een edelsteen in de roerselen van hun hart :
„De verwachting van de vaderen is vervuld ! De Redder en Bevrijder is gekomen ! De Koning der wereld is geboren in 't eigen
oude Bethlehem ! Ere zij Jehova, die het aldus heeft besteld 1"
Met een mantel van fijn gesponnen goud heeft dit eeuwigheidsbeleven den kleinen Simon bekleed. Vanzelfsprekend heeft hij
de verwachte verschijning van Eên in gouden sterrenmantel losgelaten om de gave van de nederige Geboort te aanvaarden.
Met de herders mee heeft hij gevreesd en geloofd. Met hen is
hij ter aarde gevallen en met hen is hij opgestaan om den geboren
Koning der Joden te zoeken. Het lam, dat inderhaast als feestgave werd meegenomen, rustte op zijn jonge schouders en zijn
ongeduldige voeten verkenden het eerst de greppels en moerasplekken, die hun de kortste weg naar Bethlehem wilden versperren. Hij was het, die na lang vergeefs kioppen aan de woningen
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der mensen, zich uit zijn jongensspelen de verborgenheid der
grot herinnerde. En toen hij eindelijk met de ouden binnentrad
en Maria met het Kindeke groette, wist hij heel zijn jonge leven
verslonden in een heerlijkheid, die nimmermeer kon vergaan.
Maar hij was het ook — hij, de knaap Simon — die de volgende
morgen bij het eerste bezerend aanraken der nietwetende nuchtere
wereld — zijn tante bekeef hem om zijn onverantwoordelijk
nachtelijk uitblijven en om de tobberijen die hij haar had bereid
— zijn schat opsloot in zijn binnenste hartekamer, verwonderd
wachtend op een nadere aanwijzing — op een openbaring der
grote dingen, die God had voorbereid. Hopend al le jaren door
op een herbeleving van de heerlijkheid dier ene nacht, waarin
hij de Hemelen geopend had gezien.
Wee ons ! de hemel blijft gesloten. De Engelen hebben zich teruggetrokken binnen hun eigen lichte sfeer. 't Oude zwijgen belegert
de aarde opnieuw als een ondoordringbare nacht. Niettemin is
er iets wonderlijks in dit zwijgen. Voor ingewijden ziet het er
uit, alsof zijn dagen geteld zijn. Toch blijft het, drukkend en zwaar
een teleurstelling voor hem, die reden heeft, meer en beter te
verwachten. 't Aarde-raadsel leeft er in en staart Simon aan.
Menigmaal, bij het wassen der jaren, heeft hij neiging, God den
Heer ter verantwoording te roepen, Hem het waarom in 't aangezicht te slingeren. Want de verwachting blijft. Herinnering en
verwachting en raadsel zijn Simons stifle gezellen, ook wanneer
het leven verder voortgaat zich te ontplooien.
Door oom Amrams dood wordt de leertijd in het oude vaderland
onverwacht snel afgebroken. Oom Amram was een sterke, taaie eik
aan de buitenste rand van het grote mensenwoud ; nu hij valt, voelt
ook Simons vader plotseling de last der jaren zwaarder wegen.
't CyreneIsche handelshuis roept om jonge handen, die durven opvatten, wat de oude moesten laten vallen fangs de weg. Simon keert
terug naar Afrika, weinige maanden na de nacht in Efratha's veld.
Hij proeft weer de zilte zeelucht, hij krimpt weer ineen achter gesloten vensterluiken, wanneer de zuiden- en oostenwinden hun
hete wolken woestijnstof blazen over de stad.
't Eeuwigheidsbeleven neemt hij met zich mee in binnenste schatkamer. Eenmaal — bij 't aanbreken van een zeldzaam stifle Sabbathsavond — spreekt hij met zijn vader er over. Aarzelend in den
beginne, langzaam echter met sterkere levensgloed, komen zijn
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woorden tot voor de deur van vaders hart. Gelijk vermomde
bedelaars blijven ze daar toeven, hunkerend om binnen gelaten
te worden.
De grijze man echter schudt het hoofd. „Immer zijn er in tijden
van druk lieden geweest, die bijzondere gezichten meenden te
zien. En bovendien — indien Hij — Messias — gekomen ware —
zou dan Zijn gehele yolk het niet weten ? Zou er geen geluid
zijn als van een krijgsbazuin, om aan alien kond te doen dat het
grote uur der bevrijding geslagen had ? De bazuin is niet gehoord:
de Romeinen heersen als nimmer te voren. De Tempel wordt
vertreden, de inzettingen zijn tot een spot geworden."
Begoocheling ? Begoocheling dan ? „Vader — ik heb het niet
van horen zeggen ! lk heb het met mijn ogen gezien ! Met mijn
oren de Engelenstemmen gehoord ! lk heb het aangekondigde Kind
gezien, met Maria Zijn Moeder ! Vader, kan dat begoochelingzijn ?"
Waarop de oude man, toegevend gezind : „Ach — begoocheling —
dat misschien niet ! De nachtelijke sfeer, kinderlijke vroomheid,
hebben hun invloed doen gelden ! Maar — Messias is het zeker
niet geweest !"
Simon zwijgt weer. Een enkel woord immers kan een droom
omlaag halen in 't onbarmhartig stof. Zelfs op Sabbath-avonden
weigeren zijn hart en mond nog eens over deze dingen te spreken.
Hij zwijgt en werkt. Hij werkt zich in in de zaak. Hij ontwerpt
plannen, om filialen te stichten in de voornaamste kustplaatsen
van de blauwe wereldzee. De bloeiende keizersstad zou het meest
daarvoor in aanmerking komen. vele gegoede Joodse families
hebben zich daar reeds gevestigd, zodat er een centrum van
foods kapitaal en Joodse cultuur is ontstaan. Ook is er een voortdurend heen en weer reizen tussen Rome en het oude vaderland,
voorzover de jaargetijden en scheepsgelegenheden dit toelaten.
Er is een jachten in de mensen gevaren en niet naar aardse
goederen al teen. De hoop op bevrijding, het wachten op Messias
herleeft. Men wil van alles op de hoogte blijven, wat zich als
politieke en geestesstroming aandient.
Simons stille gezellen juichen het plan toe. Rome met zijn vele
belangstellenden biedt mogelijkheden ver boven het verschoven
Cyrene uit.
Niettemin blijft het bij de schone plannen. 't Leven is te verrassend in al zijn wendingen en wegen. Met altijd nieuw getinte
mozaiekstenen plaveit God de levensweg en een eigen glans van
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heerlijkheid hebben ze al le. Zelfs, wanneer Hij een steen, die
de mens zelf gereed heeft gemaakt, opzij legt, geeft Hij een betere
en hechtere ervoor in de plaats.
Simon huwt ; hem worden zonen geboren. Oude vermoeide
ogen sluiten zich, kleine kinderen worden groot ; grote kinderen
neigen naar voiwassenheid. Soms is het, alsof slechts een enkele
slaap over de ogen is gegaan. Men ontwaakt, opent de ogen, en
zie, jaren zijn voorbij geglipt.
De ene dag reiken de jongens nog slechts even boven vaders
knie uit. Hij onderricht ze aangaande de tijdelijke en eeuwige
dingen ; hun ogen drinken vaders wijsheid en gedachten in. Hun
gloedwarme gezichtjes dragen de glans van de jeugd der mensheid,
die ook langs doolhofpaden van vermeende werkelijkheid en
fantasie opklimt tot de volmaakte werkelijkheid, welke God
bereid houdt aan het einde der baan.
De voigende dag zijn het voiwassen mensenkinderen geworden,
en Simons haar begint reeds te grijzen. In het vlees van zijn vlees
is ook de essence van zijn den ken en dromen vastgesteld. Vast
is hun staan in het geloof der vaderen ; verwachtend de blik,
die ze naar Jeruzalem richten. Stevig en zelfbewust de hand,
weike ze uitstrekken naar de aloude handeiszaak.
„We moesten een filiaal in Rome openen," zeggen ze op zekere
dag ais een geheel nieuwe vinding. En Simon lacht en zet zich
neder om met zijn zonen 't benodigde kapitaal te berekenen en
glimiacht weer en raadt hun aan, deze plannen te volvoeren,
eer 't met hen tot een huwelijk komt.
Zijn glimiach omspant vertrouwelijk de afstand tussen hemel
en aarde. God heeft hem een bilk gegund op de afgelegde levensweg en zie, het was alies zeer goed.
Schoon is het, wanneer Simon de Cyrenier aldus vrije tijd krijgt I
Vrije uren, vrije dagen, vrije jaren, indien hij dat zou wensen.
Oude dingen, opzij geschoven terwiiie van de levensbedrijvigheid,
meiden zich met onontkoombare drang. Ook hierover was dus
slechts een enkele slaap gegaan. De mens ontwaakt in de morgenstond der vrijheid, en alles is nieuw en fris, vlak bij hem, alsof
het nimmer door de jaren opzij was gezet. Er is een schatkamer
God Zelf duwt de sterke deur ervan open en wenkt den langslaper binnen te treden. Hoelang heeft Simon geslapen ? Was
het twintig — was het dertig jaar ? 't Doet er niet toe. 't Gebeurde in Bethlehem was een eeuwigheidsgebeuren. Heimwee458

voile verwachting — het als een blinde grijpen naar antwoord —
het zijn eeuwigheidsbewegingen, die niet met jaren worden afgeteld.
't Verlangen naar het antwoord Gods wordt sterker in hem,
naarmate de dagelijkse beslommeringen mogen zwijgen. 't Neemt
hem in bezit. 't Wordt de macht, die zijn schreden richt.
Na jaren besluit hij nog eens te reizen naar het heilige land
der vaderen, dat steeds nog door vijandsvoeten vertreden wordt.
Zes jaar geleden was hij er voor 't laatst toen zijn jongste zoos
de tempelgang maakte. In Jeruzalem staat ook nu de Tempel
nog. Jehova echter weet, hoe lang hij nog zal blijven staan. De
wereld beeft, de tijden spitsen zich toe op een catastrofe. Verbrijzeling dreigt het arme yolk, dat is uitverkoren tot een lijdensweg als geen ander yolk op aarde.
Nu is binnen de muren van Jeruzalem nog het antwoord op de
hunkeringen van een mensenhart. Indien ergens ter wereld, dan
kan daar het antwoord gegeven worden op de vraag, die Simon
beheerst. Veranderd van inhoud is de vraag.
„Wat is er van het Kind geworden ? Waartoe o God, een enkele
nacht van wonderen, wanneer Hij, Die aldus werd aangekondigd,
in nevelen is ondergegaan ! Kan God Zich vergissen, gelijk een
eindig mens zich vergist ? Hebben de Engelen te vroeg gejuicht
of heeft de Heer Zijn hand teruggetrokken van het werk dat
Hij begonnen had ?"
Als er een schip afvaart naar de kustplaatsen van Klein-Azie neemt
Simon passage erop. Van stad tot stad trekt hij vervolgens, een
der vele verstrooiden die aan het oude vaderland op gezette
tijden de tol van hun geloof en hun liefde gaan brengen. Jeruzalem
het eerst, vervolgens Bethlehem bezoekt hij. Hij betrapt zichzelf
op een steeds heviger voortjagen naar het antwoord. Hij voelt
zich als een, die tangs gebogen banen voort moet snellen en achter
gindse bocht het doel vermoedt. De zon is dalende, het Iicht
trekt weg, men moet zich haasten om des levens wil !
Hij brengt een maannacht door op het open veld van Efrata ; hij
beproeft de tijd een halve mensenleeftijd achteruit te zetten ;
hij wenst te hervoelen, wat hij voor dertig jaren voelde, om
daarna met mannenkracht het antwoord te forceren.
De nachtlucht echter is kil. De manestralen steken als bij lichte
vorst. Zijn door hete woestijn- en lauwe zeewinden verwende
Iichaam wordt huiverig, onwillig en belet zijn ziel, de vlerken uit
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te slaan. Scherper dan te voren voelt hij het grauwe onbehagen
van de naderende ouderdom en in zijn binnenste groeit het verwijt.
Wel zijn er herders buiten in de nacht, doch ze zijn niet als de
tang reeds heengegane wijzen. 't Jonge geslacht heeft van de
overheersers het dobbelen geleerd ; hun gretige handen graaien
naar beker en munten bij 't flikkerschijnsel van het kampvuur.
Ruwe vragen en hol gelach duwen den nachtelijken bezoeker
terug naar 't veiliger Bethlehem, naar Jeruzalem, waar men in
de menigte zich verbergen kan met al zijn diepe wonden.
In Jeruzalem worden omstreeks deze tijd de toebereidseten voor
het grote Paasfeest getroffen. Er is een overstroming van vreemdelingen, Joden en Proselieten, voor wie de tempeldienst dierbaarder wordt, naarmate de Tempel meer direct met ondergang
wordt bedreigd. Hun komen is als het blikken naar een geliefd
gelaat, waarop de dood zijn token heeft gezet.
Kudden slachtvee — schapen het meest — deinen door de nauwe
straten. Dieren — nu nog. Straks, bij het vloeien van hun bloed,
dragers van het Mysterie, dat Offer heet. —
Er blaat bij 't samendrommen der dieren — een verkeersobstakel
heeft hun het verdergaan belet — een lammetje. Een klacht,
een aanklacht wordt zijn dunne stemmetje in de met onverschilligheid geladen atmosfeer. Een wonderlijke sensatie grijpt Simon
aan ; hij voelt zich teruggezet in het land van herinnering. Een
ondeelbaar moment vallen de voorbije jaren weg. Hij is in Efratha's
veld, zo zeker en welbewust alsof hij het nimmer geheel verlaten
had. Ook daar blaatte een lam, in die ene grote Wondernacht.
Maar spoedig keert hij terug tot daar, waar zijn verouderd lichaam
wacht. Vrouwen haasten zich heupwiegend door de menigte ;
een van haar stoot hem aan met de elleboog, ziet hem aan met
kwijnende blik vanonder halfgeloken oogleden, gaat dan verder
haars weegs, omziend nog eenmaal naar den zonderlingen dromer.
Belast met koopwaar zijn de meesten ; er zijn vele zorgen, zal
straks het huis gereinigd en de inkoop van voedsel gered zijn,
eer de dag van de Grote Sabbath aanbreekt.
Te midden van het gelijkmatig beweeg van mensen en kudden
duikt telkens wapengekletter van Romeinse soldaten op. Ze
hebben verscherpte consignes ontvangen en als staal zo koud
en dreigend treffen hun blikken de menigte. Er heerst al weken
lang een donkere spanning in de stad, als in een vulkaan die op
het punt staat uit te barsten in moordende gloed. Hoe zou de
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hoge Heer in Rome het opvatten, wanneer het wingewest Judea
tot opstand kwam I
Een dwalende ziel in een rijk van vreemde duisternissen, zo zoekt
Simon van Cyrene zijn weg door de overvolle, benauwde straten.
Bij een ver familielid heeft hij gastvrijheid en verzorging gevonden.
Doch ook daar, aanliggend aan de maaltijd of rond de avondlijke
kandelaar, voelt hij zich vereenzaamd, vervreemd van hun heftige
gesprekken over godsdienst en politiek. Een Joffe twijfel bekruipt
hem ; heeft hij er goed aan gedaan hier te komen ? 't Kind staat
in hem op ; het kind, dat naar huis verlangt tot schreiens toe.
Er is niet lang geleden een vrijheidsoproer geweest, kort maar
hevig, waarbij de onbezonnen aanvoerder, Bar-Abbas, gevangen
genomen werd, onder beschuldiging van moord op een Romeins
beambte gepleegd. Grote dingen heeft het yolk van hem verwacht.
Op zijn beloften heeft het hemelhoge burchten gebouwd. Is ook
niet de bevrijdingskrijg der Maccabeeen zeer in 't klein begonnen ?
Nu zit Bar-Abbas gevangen ; hem wacht de smadelijke dood van
den landsverrader : het kruishout op de schedelplaats. De overheld kent geen pardon ; de Joden zijn een gehaat, want moeilijk
te regeren yolk.
Daarentegen schijnt het hoge bestuur den anderen volksleider,
die van zich spreken doet, Jezus van Nazareth, niet staatsgevaarlijk
te achten, ondanks de ontzaglijke mensenmenigten, die hij nu al
drie jaar lang weet te trekken. Wanneer hij een huis binnentreedt om te leren, worden de daktegels weggebroken, om aan
meer luisteraars plaats te verschaffen. Wanneer hij in een vissersbootje het meer oversteekt, lopen de mensen bij duizenden langs
de bochtige never om hem nogmaals te kunnen horen. Men heeft
hem koning willen maken, maar hij is zo verstandig geweest te
bedan ken voor die eer. Uren lang lopen de mensen zonder proviand
of mantel, zonder na te denken over een onderdak voor de nacht.
Zieken en verlamden voeren ze met zich mee, om ze door hem
te Paten aanraken. Men zegt dat hij geneest en boze geesten uitdrijft en doden opwekt uit het graf. Door anderen wordt dit
echter zo heftig mogelijk bestreden ; de meningen lopen warm,
zodra hij in het gesprek betrokken wordt en in ieder geval is
het veilig zich over deze zaak niet in het openbaar uit te laten, nu
de stad met gevaarlijke spanning geladen is als nooit te voren.
Later misschien — wanneer de dingen weer gewoon en nuchter
bezien kunnen worden. Als tenminste dan de Nazarener nog leeft I
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„De Nazarener ?” komt er vragend uit Simons stille hoek.
„De Nazarener — ja zeker". Een schouderophalen vergezelt het
woord. „Uit het noorden komt hij, uit Galilea — u weet wel —
de streek met de zeer gemengde bevolking. — De Romeinen laten
hem tot nu toe vrij optreden, zoals men een kind of een ongevaarlijken dwaas zijn gang laat gaan tot op zekere hoogte. Maar,
of daarom ook de Joodse tempeloverheden hem met rust zullen
laten ? Er wordt gemompeld — er wordt gespionneerd. Er schijnt
aan zijn leerstellingen nogal wat to mankeren. Zelfs wordt er
gezegd, dat een van zijn volgelingen niet ongenegen zou zijn,
om voor een goed handgeld ...... " De priesters voelen hun macht
ondergraven, dat is het. Ze voelen zich bedreigd in hun bestaan
en stellen er hun zelfhandhaving tegenover. Daarom haten ze hem,
zoals geen der oude profeten ooit gehaat is geweest. En bij al dit
geestelijk en politiek gekwansel worstelt het uitverkoren yolk
voort onder gesloten hemel. En wat zal nog het einde zijn !
„Wie is hij dan toch !" vraagt Simon met ontwakende belangstelling. „Weet ge zeker, dat hij uit Nazareth stamt ? Is hij niet uit
Bethlehem afkomstig ?"
„Neen", klinkt 't ongeduldig. „Hij stamt uit Nazareth, gelijk ik
reeds zei. Te voren dreef hij daar een timmermanswinkel met
zijn broers ; ook zijn vader was daar timmerman. Sedert drie
jaar echter — na een langdurig vasten in de woestijn — reist hij
het land door, predikt zonder aanzien des persoons en maakt zich
vrienden en felle vijanden. Och, er zijn er zo velen, die in tijden
van grote druk een weg tot verlossing aanprijzen ! Meestal worden
ze martelaars van hun eigen woord. Ook de stem van Johannes,
die rechtvaardigheid en oordeel predikte aan de Jordaan, werd
in bloed gesmoord. Zo overigens iemand onschadelijk was, dan
was hij het wel, die als een kluizenaar van sprinkhanen en wilde
honing leefde ...... "
„Was deze Johannes misschien uit Bethlehem afkomstig ?" dringt
Simon verder aan.
„Neen, ook hij niet I Wat wilt ge toch met Bethlehem ! Hij was
de zoon van den ouden priester Zacharias — destijds een bekende
figuur in Jeruzalem. —
En hoe oud hij zou zijn ?"
„O, al oud !" is het antwoord van de zestien- en achttienjarigen.
„Veertig — vijftig jaar misschien !"
Simon zucht verstolen. Ook hij dus niet I Ook hij niet I Het lichtend
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spoor, in Bethlehem begonnen, moet uitgewist, vernietigd zijn,
nog eer het Kind, om wien de Engelen zongen, tot wasdom komen
kon. Is het gebeurde dan toch een spel geweest voor de ogen van
overspannen nachtwakers ? Of — heeft God zich vergist ?
Meer en meer voelt Simon een beangstigende samenhang tussen
zijn eigen druk en de duistere wolk, die over de stad hangt. Hij
ondervindt het als een lichamelijke last en in de dagen, die aan
het grootste der feesten vooraf gaan, zoekt hij, wien geen arbeid
bindt, zooveel mogelijk buiten de wallen de eenzaamheid op. Er
zijn akkers en boomgaarden op de heuvels rond Jeruzalem. Er
zijn tuinen met ooft en olijven, waar Gods zonlicht ongehinderd
over kan schijnen. 't Wordt hem een geneesmiddel, het groeien
en bloeien alom gade te slaan. Hier heeft de menselijke duisternis
nog niet zijn invioed doen gelden, dat de zon niet meer zou schijnen,
dat de jaargetijden niet meer hun beloop zouden hebben !
Van vroege ochtendwandeling teruggekeerd in 't gastvrij huis
verneemt hij weer de opwindende gebeurtenissen van de dag.
Altijd brengt het slenterende en speurende jonge yolk de een of
andere sensatie van de straat mee naar huis. Men vraagt zich
onwillekeurig af, wat voor een Paasfeest dit zal worden, wanneer
de overluide aardestemmen niet tot zwijgen willen komen ! Zal
er nog enige aandacht overblijven voor de betekenis van het bloed,
dat de Hogepriester storten gaat ?
Nu zal er weer een rechtspraak zijn in de stad. Overhaast, daar de
zaak berecht moet zijn, eer de Sabbath aanbreekt. Jezus van Nazareth is gevangen genomen in de nacht ! Dus toch ! Allerlei
machinaties zijn er bij te pas gekomen — hij schijnt reeds dagen
lang geschaduwd te zijn. —
Een spannende rechtszitting zal het worden, want het yolk is op
de hand van den Nazarener. Zo zulien er drie partijen zijn : het
yolk — en de priesters — en de nurkse landvoogd, die ze alien
met elkaar veracht en ze een hak zal zetten, wanneer hij er kans
toe ziet !
Hoe de Joodse overheden het overigens gedaan hebben gekregen,
't hoge Romeinse bestuur naar hun wil te zetten, is voorlopig
een raadsel. Of het moest zijn, dat er achter de hooghartigheid
van het stalen Romeinse masker meer vrees verborgen lag dan goed
is in het openbaar te zeggen ! Zeker is in ieder geval, dat na het
nachtelijk vonnis der geestelijkheid nu ook nog Pontius Pilatus
recht zal doen.
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Simons huisgenoten gaan er heen met vele honderden andere
nieuwsgierigen. 't Heeft alle schijn, dat de mensen van deze rechtspraak de apotheose verwachten van de spanning, die de stad
beheerst. 't Lijkt, alsof ze tegelijk met dezen enen, die straks de
doodsweg zal gaan, al hun verschrikkingen de stad uit willen sturen
om daarna, opgelucht, het Paasfeest te vieren. Hij wordt de zondebok voor de opgekropte haat en de groeiende opstandigheid der
mensen. Daarvandaan geeft niemand hem een schijn van kans,
zelfs al zou hij aan het ten laste gelegde volmaakt onschuldig
zijn !
Simon van Cyrene kan niet besluiten zijn am per verworven rust
opnieuw prijs te geven voor 't aanschouwen van deze doorgevoerde
ongerechtigheid. Hij onttrekt zich aan het hevig polemiserend
gezelschap. Tegen de mensenstroom in gaat hij landwaarts, wijlt
bij de akkers van zijn gastheer, beziet hun schone wasdom, wandelt
onder de stille tempelbogen der eeuwenoude olijven en poogt
zijn gedachten te bepalen bij het goede, dat deze aarde nog biedt.
Zijn rust vindt hij echter niet terug. Een enkele maal, wanneer
een windvlaag stadafwaarts zijn vergeten domein beroert, meent
hij verwarde geluiden van een opgewonden mensenmassa te
beluisteren. 't Beeld der binnenstad — elkaar duwende, zwetende
mensenlijven — dringt zich aan hem op. Ongeduldig, vol walging,
wendt hij zich of en zet haastiger zijn voeten op het pad, dat de
gouden heerlijkheid van het morgenstille land hem opent. Niettemin is hij zich scherp bewust, dat een deel van zijn ziel hem zou
willen trekken, juist naar de gevreesde stad toe. Hij behoorde er
bij te zijn, nu. En hij is er niet ! Zijn gaan naar buiten is een vlucht
geweest. De vlucht van een, die met de dingen geen raad meer
weet. Uit de stad komt nog eenmaal een geluid tot hem. De wilde
triomfkreet van een tot het uiterste opgezweepte mensenmassa ,
een geloei, dat de ganse aarde schijnt te willen veroveren. Simon
huivert in voile zonnegloed. Een onzegbare angst als voor demonen bespringt hem en zijn zenuwen tasten strak gespannen naar
een herhaling van het geluid. Echter blijft het stil. Herademing !
Op 't open land beginnen de krachtiger zonnestralen hun plagend
spel te spelen met den eenzamen wandelaar. En daar hij in de
vroege morgenstond zijn hoofddoek niet heeft meegenomen —
wie had vooruit kunnen denken, dat de koele morgen zich tot
zo'n onweerszwoele dag ontwikkelen zou — is de zon het tenslotte, die Simon van Cyrene stadwaarts drijft.
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In de diepste grond is het hem welkom, dit drijven. 't Sluit aan
bij de onverklaarbare innerlijke trek naar hetgeen binnen de
stadsmuren voorvalt. 't Maakt hem het, overigens niet te verdedigen, gehoorzamen aan de on rust van zijn hart gemakkelijker.
De toegangspoort ontvangt hem weer. De enge, overhellende
huizenbouw sluit hem in, hij moet uitwijken en wachten voor
tempelvee, voor groepen druk gesticulerende mannen, voor
marcherende Romeinse soldaten, die bij de terechtzitting hebben
geassisteerd en nu hun kazerne in de burcht Antonio weer opzoeken. Een koude minachting Iigt op hun gladde, vierkante gezichten ; een ternauwernood meer te verbergen haat tegen dit
kruipende en sjacherende yolk, waarmee ze hun eer als Romeins
krijgsman bezoedeld voelen.
Simon beschouwt het alles met afwezige blikken. Zijn wezenlijke
ik staat ergens in de eeuwige ruimte en worstelt met God om
antwoord op zijn levensvraag aangaande het Kind van Bethlehem.
Plotseling is die oude vraag met onafwijsbare felheid weer bij
hem opgekomen. Alsof iets in de atmosfeer der stad het oproept,
zo groot staat het probleem voor zijn ogen. Beloofde Heerlijkheid
— en het demonische dat om zich heen grijpt, juist in het uitverkoren yolk !
Zelf een levendgeworden vraag zo staat Simon van Cyrene midden
in het stadsgewoel. Een vraag — of een aanklacht !
Wanneer hij nu voorlopig slechts zijn stifle en koele binnenkamer
bereiken kon ! Bij het uitmonden van een zijstraat op de hoofdverkeersweg stuit Simon op een grotere en zeer compacte yolksmassa die hem tegenhoudt op zijn weg naar huis.
„De veroordeelden van hedenmorgen —" flitst het door hem heen.
„En — : „ik ben te vroeg gekomen !"
Onwillig maakt hij zich gereed tot wachten. Kinderen schateren
druk en onbarmhartig, voortgesleept aan de hand van ouderen.
Moeders proberen hun, al voortgaande, het zwijgen op te leggen,
uit vrouwelijk mededogen met de armen, die hun laatste gang
hier gaan, eer de marte!dood aan het kruis hun leven uiteen rijten
zal. Er vallen stifle vrouwentranen. Fluisterend worden de namen
genoemd dergenen, die veroordeeld zijn tot deze hellepijnen.
Als een droevig spel van vraag en antwoord komt het Simon
voor ; als onnozele kinderhanden, die niet eens beproeven het
demonische tegen te houden of te verhinderen.
„Is het waar, wat wordt rondverteld ? Is de profeet van Nazareth
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ook bij de kruiselingen ? lk werd thuis opgehouden en kwam te
laat bij de rechtspraak".
„Ja, ook hij is er bij. 't Onbegrijpelijke is gebeurd ! En dat niemand
zich tot zijn verdediging heeft opgeworpen !"
„— Annas — Kajafas — Pontius Pilatus —"
„ja, ja, hij wilde zichzelf tot koning uitroepen — bijtijds ingegrepen — als 't waar is, is het ook een onvergeeflijke domheid
van hem —"
„Herhaling van 't pas onderdrukte oproer gevreesd — nu de stad
zo vol mensen is —"
„Verwarring der geesten — zuivering van hogerhand noodzakelijk
— Hij was natuurlijk ook in geen geval zuiver in de leer —"
„Natuurlijk — En ten slotte : beter dat er een leven geofferd wordt,
dan dat het hele yolk in de afgrond stort —"
Vaag verneemt Simon de brokstukken der gesprekken om hem
heen. Zwaar wordt zijn hart van angst en ellende. Men schijnt dus
algemeen te weten, dat een onschuldige geofferd gaat worden !
Men laat het onrecht willens en wetens zijn gang gaan ! Jeruzalem
pleegt verraad. Het drukt zich zelf en zijn tempel het teken des
doods op het voorhoofd, terwijI het meent zijn leven te redden !
Mocht dit alles slechts voorbij zijn, denkt Simon van Cyrene in
een afgrond van ellende. Zelfs zijn worstelen met de grote Vraag
is rust, vergeleken bij de hel, die hier woedt !
Daar zijn ze al ! Ga achteruit ! Ga dan toch achteruit ! De Romeinen staan voor niets, tegenwoordig ! Een vrouw roept haar
kind tot zich in schelle bestraffende woorden, door doodsangst
haar ingegeven.
De stoet nadert. Wapengekletter maakt ruim baan, priesters in
lange gewaden volgen met statige tred, wonderlijk solidair zich
tonend met de overheersers van hun yolk. Een trek van verbeten
trots ligt op hun Witte aangezichten, tekent de vastgesloten
mond met gevaarlijke sluwheid. Ze zien er uit, alsof ze alles op
een kaart gezet — en gewonnen hebben.
Na hen komen de veroordeelden, gebogen onder de last van het
zware kruishout, dat de wrekende gerechtigheid nu reeds op hun
schouders heeft gelegd. Verwrongen zijn hun aangezichten, bloed
kleurt hier en daar hun kleren rood. De soldaten immers hebben
als naar gewoonte reeds hun verachting voor het gehele yolk op
deze vogelvrijen doen aanlopen I
Kreten stijgen op uit de menigte. Een Babel van stemmen breekt
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los. De onweerszwoelte maakt de opeengepakte mensen hysterisch,
doet hen alle inperkingen vergeten. Gebalde vuisten worden geschud, monden openen zich guizig om smaadwoorden uit te braken,
verwensingen regenen neer op de gebogen gestalten der drie, die
deze weg van duizend doden gaan.
Elders, waar vrouwen uit de volksbuurt dicht opeengedrongen
staan, worden smekende handen bezwerend uitgestrekt, klinken
kreten van intenser pijn, dan zelfs een barende vrouw kan uitstoten. Zo moeten verdrinkenden in de zondvloed hebben opgeschreeuwd, toen ze zagen, dat de ondergang van hun wereld
ten voile besloten was.
„Jezus ! Jezus ! Rabbi van Nazareth ! Laat ons niet alleen ! Ontferm
u over uzeif en over ons !"
Een der vrouwen, wanhoop tekent haar gelaat, tilt haar jonge kind
omhoog, boven de menigte steekt het uit, een armzalig hoopje
mensel ij k leven.
„Zie ! zie hem, mijn zoon ! 't Is de laatste maal, dat de Heilige
Israéls door onze straten gaat !"
't Kind, uit zijn warme verborgenheid gerukt, ziet en schrikt en
begint te schreien en terwijI het trappeit om los te komen uit de
greep der klemmende moederhanden, snikt ook de vrouw plotseling luide op met hartstochtelijke gebaren.
Andere vrouwen volgen haar voorbeeld en maken de verwarring
grenzenloos. De namen der veroordeelden worden geroepen —
die van den Nazarener het meest. Ruwe mannenstemmen leggen
het zwijgen op — argwanend treffen Romeinse blikken het
strijdend mensenkluwen.
Een gevoel van nooit gekende ontzetting maakt zich van Simon
meester. Als een vloedgolf stuwt het omhoog en doet zijn ganse
bestaan schokken op zijn grondvesten. De vlijmscherpe gewaarwording dat dit het einde aller dingen moet zijn, doorsnijdt zijn
denken. Hij ziet om zich heen, menende de geest van boosheid
en verwarring lijfelijk te zullen zien verschijnen. Niet slechts
demonen : hij zelf, de Satan moet hier heersen. Dan roept een hernieuwde kreet van afgrijzen zijn blikken weer terug tot hetgeen
in zijn onmiddellijke nabijheid geschiedt.
Een der veroordeelden, hij, Bien ze den Nazarener noemen,
strompelt onder zijn gruwbare last. De stoet moet gedwongen
halt maken. Soldaten schelden over dit oponthoud. De straatbevolking vindt een oorzaak tot groter smaling, de vrouwen slaan
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de handen voor de ogen, onmachtig meer te zien, van wat er te
komen staat. De centurio, toegesneld, beraadslaagt in afgebeten
woorden met een van zijn minderen. Die schudt het hoofd : 't is
geen onwil van dezen mens. Hij kan in waarheid niet meer voort.
Ook heeft hij ongetwijfeld nog vrienden onder de menigte ; een
kastijding nu, zou noodlottig kunnen werken. Aan den centurio
dus de beslissing van wat er gedaan moet worden. Dan wijst
plotseling een keiharde gestrekte arm Simon van Cyrene aan, den
enigen man te midden van een troep lamenterende vrouwen.
Simon weigert de wenk te verstaan, maar Romeinse soldaten
grijpen hem, vermeesteren zijn korte wederstreving en beduiden
hem in zakelijke bevelwoorden, dat hij de gevallen kruisbalk op
moet nemen, om die voor den gevangene te dragen naar de gerichtsplaats buiten de stad. Een zwiepende zweepslag zet kracht bij
aan het bevel en Simon bukt voor overmacht. Het dringt tot hem
door, dat het hysterisch gehuil om hem heen piaats maakt voor
doodse stilte en tastbare vrees. Indien dit mogelijk is, dat een der
vrije, beter gesitueerde verstrooiden ......
In deze voelbare stilte nadert hij den gevangene, die onder zijn last
niet verder kan. 't Is wel waarlijk de profeet van Nazareth, die aldus
gestruikeld is ! In Simon staat erbarmen op, sterker dan zijn eigen
schaamte en vernedering.
„Geef mij uw last", zegt de vrije koopman van Cyrene tot den
veroordeeide.
Nu ziet deze mens Simon aan en de blik van zijn ogen reikt van
eeuwigheid tot eeuwigheid. Van de eeuwen die achter liggen, tot
in de eeuwen der verste toekomst. De blik van zijn ogen dempt de
afgrond van ellende en schuid, waarin Simon zich met heel de stad
verzonken wist. Hij stilt al le oproerig verzet. Hij, Simon, voelt
zich gewikkeld in de blik van Jezus, gelijk moedererbarmen een
hulploos kind wikkelt in beschuttende doek. Van weldoener
wordt hij beweldadigde en in deze genade weet hij zich uitgeheven
boven alles, wat tot het tijdelijke behoort. Boven zijn koopmanshuis
en boven zijn gezin. Boven zijn verouderd lichaam, dat door de
hittegloed geteisterd wordt en boven zijn geest, die moe is van
het worsteien tegen aardebanden. Met eeuwigheidsbewustzijn
aangedaan, ziet Simon van Cyrene het wezen van Hem, Wiens
kruishout hij overnemen mag. Hij ook is een hijgende naar Jehova's
hart. Een hijgende ? Een wetende is Hij ! Een, die weet, meer dan
de grootsten onder de profeten immer geweten hebben 1 Vlak
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naast dit erkennen schuift de Ievensvraag, die Simon met zich
meegedragen heeft op al zijn wegen. De vraag, welke hij zoeven
nog meende mee te moeten nemen in het graf, onbeantwoord,
vanwege de vergissing Gods.
Simon waagt zijn vraag, haastig, daar de tijd zozeer dringt.
„Neer, het kind van Bethlehem ! waar is het gebleven ! hoe is
het hem gegaan !
En — : „indien gij het weet, zeg het mij, eer het te laat is!"
Met groter ontferming omvangen de ogen den vrager. Een blijdschap licht er in, als nooit in mensenogen aangetroffen is.
„Ik ben het", spreekt de mond.
Dan komt een Romeins soldaat haastig naderbij. Een atoom van
het arme overwinnaarsleger, dat, altijd op zelfhandhaving bedacht
in vijandsland, in elke samenspreking verraad vermoedt. Hoeveel
te meer, nu onbegrepen hevigheden het yolk aldus hebben opgezweept — en nu een onschuldig veroordeelde naar de schedelplaats wordt gevoerd. Een slag knalt, een voortjagend scheldwoord
klatert door de zware stilte. De veroordeelde wordt voortgeduwd,
gebonden handen nu. Achter hem volgt de vrije man van Afrika's
noordkust, dragende het kruis.
Simon weet zich gedragen door wonderbare kracht. Zijn geest
werkt in ongekende klaarheid. Hij is weer de jongen in Efrata's
veld, die door de oude herders geleid werd tot aan de dorpel
van Jehova's huis. Er klaagt een lam — de eeuwigheid breekt
door de tijd. Alle belemmeringen van aardsheid hebben hun
klem verloren. Hij zendt zijn vragen uit naar Dengene, die daar
voor hem zijn laatste aardegang volbrengt. Hij vangt de antwoorden op, welke hem worden toegezonden. Hij vangt ze op,
herkent ze en bergt ze weg in zijn hart. Veel Schriftwoorden zijn
er bij ; woorden der profeten, lang reeds gekend, maar zo zwaar
van wijsheid, dat Simon hun beduiden te voren slechts a.arzelend
heeft durven raden. Nu komt hij zich voor als een kind, dat door
een geopend venster plotseling mag binnen zien in vaders werkplaats. De wonderen stapelen zich op !
„Om onze overtredingen is Hij verwond ! De straf, die ons de
vrede brengt was op hem ! Hij was veracht en de onwaardigste
onder de mensen ; een man van smarten verzocht in krankheid.
Hij had geen gedaante noch heerlijkheid ; een iegelijk was als
verbergende het aangezicht voor hem.
Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom
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is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond
niet open".
„Hij heeft de pers al teen getreden en niemand der volkeren
was met hem".
Naarmate het erkennen in Simons ziel vaster vormen aanneemt,
gaan echter zelfs de schriftwoorden zwijgen. Het binnenste heiligdom opent zijn schrijn. Simon treedt er in, een priester naar de
geest. Daar vloeit bloed. 't Bloed van het Lam, dat voor de zonden
des yolks vergoten wordt. Simon staart op het bloed ; de diepste
erkenning bloeit in hem op, terwijI hij staart. Hier is het ware
offermysterie. Dit is de ware Grote Sabbath voor de wereld.
Is het gehele !even van Dezen iets anders geweest dan het storten
van zijn bloed ? Bloed heeft gevloeid in Bethlehem, toen het lichaam
zich losmaakte uit de aardse moederschoot. Hartebloed is gevloeid
in de jaren van omgang met zijn yolk, dat weigerde hem te herkennen. Nu gaan ze beide vloeien, lichaamsbloed en hartebloed,
om het offer volkomen te maken. Nu wordt het Lam geofferd.
Nu offert het zichzelf. Want ook nu, zelfs nu, zou het macht
hebben. —
Hoe kan iemand zo Iiefhebben, dat hij dit willig doet ! Dat hij
voor zijn yolk, dat met den vijand is gaan heulen, de vreselijkste
van alle doden op zich laadt !
Een onmetelijke verbazing grijpt Simon aan. Hij ziet niets van de
mensen, die nu weer joelen om hem heen. Die hem aanwijzen
met de vinger en ook hem betrekken in de smaad, welke ze uitgieten. Hij voelt niet de druk der nauwe straten. Hij staart en gaat
voort in een Licht, dat alles verslindt. Uit dit Licht zal nooit iemand
hem kunnen verdrijven. Het Lam Gods gaat Zijn kruisgang om
een wereld te verlossen. Simon van Cyrene heeft Hij reeds
verlost.
't Antwoord is gekomen. Het antwoord op alter harten diepste
vraag is gegeven.
Simon staart op het Grote Antwoord, dat God gezonden heeft.
Dat daar voor hem gaat, in Goddelijke vrijheid van wil.
„Mijn Heer en mijn God" stamelt hij in volkomen overgave.
Maar dan is reeds de stoet bij de heuvel Golgotha aangekomen.
Simon van Cyrene mag zijn kruishout neerleggen. Zijn tweede
Kerstfeest is vervuld. Nu is het Hemelhuis zijn veilig thuis
geworden.
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DE KINDERKRUISTOCHT.

ROMANFRAGMENT
Inleiding : In het jaar 1212 trok een schare kinderen, die aangroeide tot
een aantal van niet minder dan 30.000, door Frankrijk op weg naar het
Heilige Land om het graf van Jezus te bevrijden uit de handen der ongeloovigen. Algemeen neemt men aan, dat ze hiertoe waren aangezet door
de Iichtzinnige predicaties van bedelmonniken. In de roman vindt men een
dezer figuren terug in den persoon van Fulco, een fanatiek priester, die
de kinderen aanspoort en hen op hun tocht vergezelt. Hij vindt een tegenhanger in Guido, een bezadigd man, die de vrijmaking van het Heilige
Land door zendingsarbeid nastreeft. Nadat hij van de tocht gehoord heeft,
tracht hij de kinderen te bereiken om hen of te brengen van hun voornemen. Hij verdwaalt echter, maar wordt terecht gebracht door een ouden
kluizenaar, die helderziend blijkt te zijn.

Dicht aan de oever van de Loire, daar, waar een van de vele zijriviertjes uitmondde, die het water van de bronnen en de kleine
stille meertjes naar de groote rivier voerden, op drie, misschien
vier dagmarschen stroomopwaarts van Orleans, stond de ruIne
van een kleine Romeinsche tempel, lang geleden opgericht ter
eere van Bacchus, den God van de wijn. VOOr meer dan duizend
jaren weerklonken op deze plaats vaak de vroolijke herderswijsjes, die de fauns, geleund tegen Bacchus' tempel, aan hun
fluiten wisten te ontlokken. Nu nog moesten in sommige steenen
de afdrukken van hun bokspooten te zien zijn.
Na de invoering van het Christendom deed het gebouwtje vele
eeuwen dienst als een kapelletje, waarin doortrekkende reizigers
gelegenheid vonden zich aan de voet van een oud, uit hout gesneden Christusbeeld en onder de vertroostende aanblik van
de Moeder Gods in het gebed te sterken, maar ook dit ging
voorbij en nu stond er al teen nog maar de vervallen ruIne,
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waarin wind en regen vrij toegang hadden. In het sappige gras
op de glooring, die tot aan de rivier afdaalde, graasde soms een
verdwaald schaap, maar geen herder zou het wages zijn dieren
hier terug te halen. Een smal uitgetreden pad leidde van het
bosch naar een plaats aan de rivier waar 's avonds in het zilverglanzende maanlicht de herten hun Borst kwamen lesschen. Van
de rivier af gezien leek het gebouwtje een lage ronde toren, een
vesting waarvan de vijand bij het stormen het dak had afgerukt,
maar landwaarts in waren de muren gescheurd en tot op de
grond toe afgebrokkeld. Een vlierboom, de bloesem nog in voile
zomerpracht, bedekte een koepelvormige ingang, waarvan men
een ver uitzicht had op de rivier en op de drinkplaats. Klimop
en kamperfoelie overwoekerde de steenen muren. In lange slingers
hing het groen omlaag en zocht zich een weg naar de grond.
Op de afgebrokkelde muren in de schaduw van een groote beuk,
waarvan het bladerdak geen zonnestraal doorliet, hadden mosplanten hun wortels in de steenvoegen gedrongen. Langzaam
maar zeker voltooiden zij het werk der vernieling, dat de tijd
had ingezet. Eeuw na eeuw goot de zon haar stralen over het
bouwwerk, wisselden regen en wind, hitte en koude elkaar af,
maar nog steeds scheen de ondergang veraf.
Het was warm. Stralend stond de zon heel de dag aan een strak
blauwe hemel en deed de lucht trillen boven de kleurig begroeide
oevers. Het leek, of zij haar schade van een voorbije regenweek
wilde inhalen. Dieren waren er niet. Zij verkozen de schaduw
van het geboomte boven de zonnebrand van het open grasland.
De stilte scheen eeuwig en door niets te verstoren, maar het
was slechts schijn, want uit het bosch klonk het gekraak van
brekende takken, alsof iemand zich met geweld een weg baande
door het dichte kreupelhout. Was het een dorstig hert, dat zich
naar de drinkplaats begaf ? Het leek niet waarschijnlijk. VOOr
het schemerdonker, wanneer het koel is, liet geen dier zich zien.
Zij zouden ook niet door het hout breken met zooveel gerucht,
ze kenden allen het uitgetreden pad, dat gevolgd werd, jaren
achtereen, elke avond opnieuw. Maar wie anders zou doordringen
in deze streek, waar geen mensch scheen te huizen, waar het
geheimzinnig suizelen van de blaren in zomertijd of het krakend
schuren van de door de wind bewogen takken der boomen in
herfst en winter met het zachte kabbelen van het water in de
rivier de eenige geluiden waren ? Geluiden, vertrouwd aan de
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dieren, die hier leefden en stierven, maar niet aan de menschen,
die deze plaats schuwden als de pest, welke als een zwarte dood
het land doortrok om zijn slachtoffers te maken. Wie zou deze
plaats zoeken, waarvan ieder kind tot ver in de omtrek kon
vertellen, dat het er spookte ? Zelfs volwassen mannen durfden
in de lange winteravonden rond het haardvuur maar aarzelend
over deze dingen spreken.
Bij gunstige wind kwamen soms uit de kleine kapel de klanken
over van een schor en rauw gezang. Dan vertelden de moeders
hun kinderen fluisterend het verhaal van den gekken baljuw,
die zich verhangen had in het kleine Godshuis, waar na die tijd
nooit meer een gebed gezegd was. Zijn geest bleef na het gruwzaam einde voor altijd gekluisterd aan de ontwijde plek. Wie in
het kleine gehucht aan de overzijde van de rivier, had niet in
donkere nacht het vuur gezien, dat door geen menschenhand
ontstoken kon zijn ? Huiverend sloegen de menschen een kruis
wanneer de roode gloed zich tegen de hemel afteekende. Slechts
weinigen prevelden een gebed voor den armen zondaar. Dan
wendden zij zich of om niet de vlammen te zien, waarin zijn zondige
ziel moest zengen.
Een was er, die de geschuwde plaats niet meed, omdat hij meer
dan de vloek van den doode, de wraak van de levende menschen
vreesde. Een, die huisde in de oude ruine, waarbinnen hij met
takken en het riet uit de inhammen van de rivier, een beschutte
schuilplaats had gemaakt. Een mensch, een eenzaam mensch,
die in de lange winteravonden, waarin de stilte tot een benauwenis
werd, die naar een uitweg zocht, soms zijn stem verhief om met
schor geluid een zonderling lied aan te heffen. Tien jaren van
afzondering zijn genoeg om een mensch tot een kluizenaar te
maken, schuw en vreemd tegenover zijn medemenschen, achterdochtig voor hun bedoelingen en bang voor hun stemmen. Tien
jaren zijn niet genoeg om de verzengende gloed te vergeten
van de 'brandstapel, bestemd om de vuurdood te brengen aan
een gevonniste. In tien jaren heelen de wonden van het vuur,
maar niet de lidteekens ; die blijven tot het einde.
Broeder Guido was zich niet bewust, dat hij niet alleen was toen
hij met een zucht van verlichting de laatste takken opzij boog,
die hem scheidden van het kleurige grastapijt en het frissche
water van de rivier, een verademing na de wanhopige tocht door
het ondoordringbare bosch, dat nergens een uitweg scheen te
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bieden. Even bleef hij staan, verblind door het felle licht, waaraan
zijn oogen wennen moesten na de schemering van het bosch.
Dan bemerkte hij het steenen bouwsel. Een gevoel van vreugde
kwam in hem op, dat hij juist was terechtgekomen bij dit gebouwtje. Hier moesten dus menschen in de buurt zijn, flitste
het hem door de gedachte, maar al gauw maakte zijn blijdschap
plaats voor teleurstelling toen hij zag, dat het een oude vervallen
rifine was. Toch besloot hij op onderzoek uit te gaan. Met enkele
vlugge passen was hij bij het kapelletje.
Twee oogen volgden vol spanning van onder de vlierboom elk
van zijn bewegingen, maar broeder Guido kon dit niet weten.
Vlugger dan men van een geestelijke in zijn lang wijd kleed verwacht zou hebben klom hij over de afgebrokkelde muren en
sprong naar binnen. Daar wachtte hem een verrassend schouwspel. Het torenronde gebouwtje was van binnen van een primitief
dak voorzien. Tegen de muur boven een oud vervallen altaartje
hing een crucifix. De lijnen van het uit een stuk gesneden Christusbeeld verraadden nog de kunstenaarshand, maar het hout was
vermolmd onder invloed van weer en wind, die wie weet hoeveel
jaren vrij spel hadden gehad. Op de grond waren dierenhuiden
uitgespreid, ergens op een hoop lag eenig wapengerei, een paar
ketels, twee drinkbekers en op een soort houten blok enkele
stukken vleesch, bedekt met versch geplukte boomblaren en
verder nog wat veldvruchten. Tegen de muur gestapeld lagen
enkele beenderen met bovenop een menschenschedel. Onderzoekend liet Guido zijn oogen over de verschillende voorwerpen
dwalen. Hier moest een mensch huizen, maar wat voor een mensch ?
Er was niemand te bekennen. Een paar maal riep Guido luid :
„Is hier iemand ?", maar al teen de echo van zijn stem, die terugkaatste tegen de groene muur van het woud, gaf antwoord. Verder
bleef het stil, een stilte, die zelfs Guido, gewend als hij was aan
de eenzaamheid van de vrije natuur, beklemde. Een onbehaaglijk
gevoel bekroop hem. Hij kreeg de indruk, dat iemand naar hem
keek, maar er scheen niemand te zijn. Aandachtig zag Guido
nogmaals om zich heen. Plotseling viel zijn oog op een ronde
poortvormige opening, waarvoor een groote dierenhuid hing,
die de opening bijna geheel aan het oog onttrok. Was hier een
tweede verborgen uitgang of een geheime schuilplaats ? Guido
was niet bang uitgevallen. Onverwachte gebeurtenissen waren
in zijn wisselvallig leven even talrijk als de graankorrels in een
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voile korenmaat, maar zijn wanhopige dwaaltocht door het dichte
bosch, de doodsche stilte om hem heen, de halfvervallen ruIne,
die er zoo verlaten uitzag, maar waarin toch iemand scheen te
huizen, het doodshoofd, dat hem grijnzend aanstaarde, dat alles
maakte hem toch onrustig, gejaagd. Haastig sloeg hij een kruis,
voordat hij met een ruk de dierenhuid voor de opening opzij
trok. Een oogenblik scheen het, of zijn hart bleef stilstaan. In
de opening zat een oude, ineengedoken figuur, die hem met
verwilderde blik aanstaarde. Het duurde maar kort, dan kreeg
Guido zijn zelfbeheersching terug. Zwijgend zag hij naar den
man voor zich, die hem sprakeloos en angstig bleef aanzien. Zoo
rustig mogelijk verzocht Guido hem te voorschijn te komen,
maar de oude maakte geen beweging. Pas toen de monnik hem
voor de derde maal vroeg en hem voorzichtig bij een schouder
vatte, kroop hij te voorschijn en zette zich schuw tegenover
Guido, die naast de stapel vleesch op het blok was gaan zitten.
Het was geen bijzonder groote man, maar door zijn mager en
beenig uiterlijk scheen hij (anger dan hij was. Zijn wilde, grijzende
haren en de verwarde ongeknipte baard, die hem tot op de borst
hing, konden de magere uitstekende jukbeenderen en de dunne
afstaande ooren niet verbergen. Zijn gelaat was gegroefd en zijn
huid, die hier en daar groote lidteekens vertoonde, verweerd
door een Iangdurig verblijf in de buitenlucht. Alles in zijn uiterlijk,
tot zijn scherpe haviksneus toe, werkte mee om den man, die
al teen gekleed was in met vezels aan elkaar genaaide dierenhuiden,
een afschrikwekkend uiterlijk te geven. Enkele oogenblikken
zag Guido den ouden man oplettend, ja bijna nieuwsgierig aan.
Dan zei hij langzaam :
„Ik ben verdwaald ; ik zoek een groote groep kinderen, jongens
en meisjes en ook ouderen, die op weg zijn naar het Oosten.
Ze dragen kruisen op de kleederen en moeten zingend langs de
weg gaan. Hebt gij ze soms gezien ?" Guido zweeg, in afwachting
of de zonderlinge kluizenaar hem wellicht inlichtingen zou kunnen
geven, maar de man zei niets. Zijn blik scheen langs Guido
heen te gaan ; het leek of hij hem niet eens verstaan had. Nogmaals herhaaide Guido zijn vraag, maar weer gaf de oude geen
antwoord. Wel liet hij even zijn blikken onderzoekend op den
monnik rusten, maar spoedig dwaalden ze weer of om in de verte
te staren in de richting van het Oosten, langs de rivier. Dan
ineens, zonder Guido aan te zien, begon hij te spreken met vreemde
schorre stem.
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„Ik heb ze niet gezien en niet gehoord, maar Gij zult ze vanavond
vinden bij de bron, waar het water van een kleine rivier uit
de grond omhoog komt en de wilde eend broedt in plassen en
beken. Daar zullen de kinderen zijn en hun honger stillen, want
ze hebben honger, ze hebben alien erge honger en groote
nood”.
De nude zweeg. Als een profeet had hij de woorden gesproken,
de magere arm uitgestrekt in de richting van de rivier. Zoo bleef
hij een tijd zitten, dan liet hij de arm zakken en wendde zich naar
Guido. In zijn oogen was een vreemde koortsachtige gloed. Guido
sloeg zijn blikken niet neer voor die van den nude. Een vreeselijk
vermoeden kwam bij hem op, toen hij de afschuwelijke lidteekens
zag, die het lichaam van den man bedekten. Een ketter, ontkomen
aan de brandstapel, waartoe hij veroordeeld was voor toovenarij
of duivelskunsten, het was zoo maar een gedachte van Guido,
maar tegelijk wist hij, dat ze de waarheid bevatte. Opnieuw began de nude te spreken, terwijI hij dicht bij Guido kwam zitten
en zich zoover tot hem overboog, dat zijn haren het gelaat van
den priester beroerden. Heesch stootte hij uit :
„Gij zult ze hedenavond ontmoeten om ze niet meer te verlaten. Ge zult trachten hen te weerhouden van deze onderneming,
die tot mislukken gedoemd is, maar bij hen is een andere monnik
met hetzelfde ordekleed, die sterker is dan Gij. Met hem zult
Ge strijden, maar hij zal overwinnen." Hij liet zijn stem tot een
geheimzinnig fluisteren dalen :
„Wanneer de maan andermaal verduisterd is en alleen de sterren
licht geven in donkere nacht zal Uw lichaam moedwillig vertreden warden onder de voeten van hen, die Ge beschermen
wilde. Uw dood zal hun niet baten, want Uw lijden is hun lijden
en Uw dood is hun dood. 1k zeg U — de nude sloot zijn beenige
vingers om Guido's arm, zoodat deze door zijn pij heen de
knellende greep voelde — lk zeg U, Ga niet, Ga niet daarheen."
Toen liet hij er treurig op volgen :
„Ik zeg U, Ga niet, maar Ge zult toch gaan."
Guido was opgestaan. Een zonderlinge beklemming greep hem
aan. Hij mocht niet luisteren naar de zondige woorden van dezen
man, die vooruit scheen te willen loopen op de onverbiddelijke
weg, die God voor hem uitgestippeld had. Hij mocht niet, hij
een monnik ...... deze dingen, hoe kon een man, die altijd alleen
was, hoe kon hij weten van Fulco, van de kinderen, van de
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strijd ? Guido sloeg de handen voor het gelaat om niet te zien
het vreeselijke gezicht van den ouden man. Dan greep hij zijn
rozenkrans en begon zacht te bidden. De ander zag het aan.
Een schamper lachen trok over zijn mager gezicht, toen hij Guido
toebeet :
„Biddend hebben ze gestaan om het hout, waarop ik branden
moest om den duivel uit mij te bannen !" Bruusk keerde hij
zich om en ging naar een berookte plaats van de muur, waar
op een steenen vloer een houtstapel en wat droog gras lagen.
Uit een kuil in de vloer greep de man twee steenen, waarmee hij vuur sloeg. Hij scheen er groote vaardigheid in te hebben,
want reeds bij de eerste slagen vloog het droge gras knetterend
in brand. In een oogenblik deelden de vlammen zich mee aan
het hout. Kringelend zocht de rook zich een uitweg door een
gat in de dakbedekking recht boven het vuur. Op zijn knieen
blies de oude het vuur aan. Toen het voldoende brandde stand
hij met moeite op en kwam naar het blok met het vleesch.
Zorgvuldig zocht hij een malsche reebout uit, die onder de bladeren
lag en begon hem boven het vuur te roosteren. Het duurde niet
lang, of een aangename geur van gebraden vleesch vulde de ruimte.
Guido zag al die tijd stil toe. In zijn hoofd waren zooveel gedachten. Hier dicht bij hem was een mensch, een ter dood veroordeelde, gegrepen en op de brandstapel gesleurd en hij leefde,
ontkwam het vuur. Wie had hem gered ? Was het Gods hand,
die niet duldde, dat een onschuldige stierf of was het de duivel,
waarmee hij misschien een verbond had gesloten ? Guido sloeg
een kruis bij deze gedachte, maar de oude werkte er rustig om
door. Handig draaide hij het vleesch rand om het aan al le kanten
mooi bruin te krijgen. Dan, nog altijd met zijn rug naar Guido
toe, began hij weer te spreken. Zijn stem was nu veel minder
bitter dan zooeven. Hij sprak als iemand, die veel geleden heeft,
maar die heeft leeren berusten omdat het alles voorbij is en onherroepelij k.
„Tien jaar is een lange tijd." Guido knikte onwillekeurig, hoewel
de ander dat niet kon zien. „Tien jaren ...... " Met de eene hand
wees de oude bij deze woorden naar een balk in de muur, terwiji
hij voortging met de andere het vleesch te roosteren.
„Ziet die kerven in het hout ? Tel ze !" Het klonk als een bevel.
Zonder erbij te denken gehoorzaamde Guido en telde hardop
tot het getal tien.
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„Tien streepjes, tien lentes, tien jaar is het geleden, dat ze me
in het voorjaar, toen overal op de akkers en in de bosschen weer
nieuw leven kwam, op de brandstapel sleepten, veroordeeld om
te worden verbrand voor duivelskunsten.” Z'n stem klonk opnieuw bitter.
„Verbrand, versta je, levend verbrand omdat ik meer wist dan
zij. Ze hebben me beschuldigd het ongeluk te hebben veroorzaakt,
dat ik hun voorspelde, alsof ik zou kunnen ingrijpen in wat
voorbestemd is." Driftig draaide hij zich om. Met groote passen
kwam hij naar Guido toe en bleef vlak voor hem staan, terwiji
hij dreigend met het stuk vleesch zwaaide.
„Zij hebben er omheen gestaan en het toegelaten, die net zoo'n
kleed droegen als jij en ze hebben gebeden, gebeden hoor je,
terwiji ik helsche pijnen leed in het vuur, dat steeds hooger
kwam, terwiji ik roerloos gebonden was aan de paal. Gebeden
hebben ze in hun zwarte pijen, en in hun oogen was geen medelijden. Van dat oogenblik of heb ik nooit meer kunnen bidden
zooals zij. Maar terwiji zij baden voor mijn zieleheil en mijn verlossing, nog vOOrdat mijn lichaam gestorven was en mijn ziel
bevrijd, stortte voor hun oogen de brandstapel ineen. Toen zijn
ze weggeloopen, roepende : Een Godsoordeel, een Godsoordeel I
Mij lieten ze liggen, half verbrand en met helsche pijn tusschen
de nog smeulende takken. Niet een was er, die mij trachtte
weg te trekken of de vlammen te dooven, maar God had het
anders bedoeld dan zij. lk bleef in leven en vluchtte tot ik hier
terechtkwam. Hier zal niemand mij zoeken." Over zijn schouders
wierp de oude een blik in de richting van de beenderen en het
doodshoofd. Guido zag het en huiverde onwillekeurig, hoewel
de dood, die hij zeif zoo vaak onder de oogen had gezien, en
zoo dikwips bij anderen aanschouwd, geen verschrikking meer
voor hem had. Ook wist hij niet de geschiedenis van den baljuw,
die zich verhangen had en wiens gebeente thans tegen de muur
lag opgestapeld.
Guido sprak niet tegen. Hij probeerde niet de broeders te verdedigen, die zonder een hand uit te steken hadden gezien, hoe
deze man gemarteld werd. Hij had de heksenprocessen en andere
dergelijke zaken en de rol van de kerk daarin altijd veroordeeld,
maar naar zijn stem werd niet geluisterd. Hij stond alleen in
die dingen en moest zelfs oppassen niet als medeplichtige te
worden beschouwd. Guido kon geen woorden van verdediging
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vinden voor de geestelijken en geen woorden van verwijt voor
den ouden man ; hij voelde alleen maar deernis met den mensch,
die gezondigd had in het oog van de kerk en van de wereld
omdat hem een gave geschonken was, die anderen niet bezaten.
Guido begreep, wat er in den man omging nu hij tegenover een
dienaar van diezelfde kerk stond, die aan zijn doodvonnis had
meegewerkt.
De oude sprak niet meer. Hij viel terug in zijn toestand van
stifle berusting, waaruit de herinnering aan het verleden hem
een oogenblik had wakker geschud. Zwijgend stak hij den ander
het stuk vleesch toe. Guido aarzelde om het aan to pakken. Hij
voelde tegenover dezen man iets van de schuld, die zijn medebroeders op zich hadden geladen, maar de honger deed hem
zijn aarzeling overwinnen en het vleesch aanvaarden. Uit een
kruik, die half in de grond was ingegraven, half bedekt met
steenen uit de afgebrokkelde muur, vulde de oude een beker
met een bruine drank, een soort mede, vervaardigd uit de honing
van de wilde bij. Zwijgend at en dronk Guido zooveel tot zijn
honger gestild was en zijn dorst gelescht. Toen wilde hij zijn
gastheer dankzeggen voor zijn gul onthaal, maar met een loom
gebaar weerde de ander hem af. Guido bleef een oogenblik besluiteloos ; hij kon tegenover dezen man geen passend woord
vinden, maar dan Iegde hij zijn hand op de schouder van den
oude. Zacht zei hij
„Ik zal voor U bidden, maar niet zooals zij hebben gedaan. Nu
moet ik echter gaan. Er wacht mij een zware taak. Vaarwel !
God zij met U." Guido keerde zich om en wilde gaan, maar nog
eenmaal weerhield de ander hem.
„Gelooft ge," vroeg hij dringend, „wat ik U gezegd heb ?" Guido
dacht even na. Wanneer hij moest oordeelen naar de voorschriften van de kerk zou hij neen moeten zeggen. Had de kerk
dezen man niet veroordeeld wegens ketterij ? Maar Guido leefde
niet onder de strenge regels van een klooster, waar de eigen
gedachten zich voegen naar die van het geheel. Guido zocht en
vond zijn God in de stilte van de natuur, waar het geweten
de eenige dwang is. Waar anderen in duisternis rondwaarden,
speurde hij Gods hand en daardoor alleen liet hij zich leiden.
Natuurlijk had Guido ook zijn gelofte, maar dat waren slechts
woorden, die eerst waarde kregen door de gedachten en de
daden van ieder, die haar aflegde.
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„Ik geloof het.” Eenvoudig en zonder aarzelen sprak Guido deze
woorden uit.
„En Ge gaat toch ?"
„Ik ga toch ! Ik kan niet anders. ledereen moet trachten naar
zijn geweten te handelen en te doen wat God hem oplegt."
„Ook wanneer dit zijn dood is ?"
„Ook wanneer dit zijn dood is !"
De oude hield den geestelijke niet langer terug.
„Ga dan langs de rivier tot de eerste zijrivier, een klein stroompje.
Volg dit ten einde en ge zult de kinderen aantreffen nog voor
het donker is. Ik zie ze daar allen bij elkaar. Ik hoop, dat God
U spaart, zooals Hij mij gespaard heeft." Dit waren zijn Iaatste
woorden. Met een hand hield hij het dierenvel opzij, dat voor
de ronde poort hing, de andere hief hij op tot een groet. Een
oogenblik later stond Guido buiten, waar de Iucht, die trillend
boven het grasland stond, hem als een heete golf overspoelde.
Guido moest even blijven staan om te wennen aan de plotselinge
overgang. Dan begaf hij zich vastberaden op weg.
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BOEKBESPREKING
VLAMMEN EN KLEUREN, door Stefan Pollatschek. Uitg. : Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam. 1938.
Van Gogh's !even heeft al herhaaldelijk de aandacht van schrijvers getrokken.
Het uitvoerige autobiografische materiaal dat aanwezig is ; vooral ook de
boeiende, opstandige persoonlijkheid zelve, schenen zich tot bewerking of
beschrijving in romanvorm bij uitstek te lenen. Echter, er zijn twee bezwaren,
en geen van beide heeft Pollatschek in dit boek, dat het leven van Van Gogh
beschrijft, weten te omzeilen. Het eerste is dat het biografische materiaal te
uitvoerig is. Er is te veel bekend, „bijna alles" ; en alles wat „men" weet,
heeft Van Gogh op de diepste, en meest directe manier zelf gezegd. Een
schrijver kan er alleen nog maar wat aan afdoen. — Het tweede bezwaar komt
aan het licht als de schrijver zijn bedoelingen laat doorschemeren. Hij wil
toch iets met zijn boek, hij wil lets met Van Gogh. Alles hangt er nu van of
hoe hij het materiaal benadert ; of er eerbied is. Als de schroom ontbreekt
slaat het fijnste om in het grofste ; wordt Van Gogh's innerlijke protest een
sensatie-object. Het sensatie-element ligt hierin, dat men het protest van zijn
oorzaak vervreemdt. Het kwam voort uit een drang naar waarheid, oprechtheld ; nu wordt het, uit geheel ander oogpunt, misbruikt als argument tegen
den burger, de moraal, den godsdienst. Pollatschek plaatst Van Gogh's protest
in geheel andere omgeving, n.l. in die van het vitalistische levens„beginsel".
Het is zonder meer ontstellend met welk een grofheid van gevoel, een gebrek
aan onderscheidingsvermogen, een miskenning van waarden, een voorbijzien
van heel wezenlijke eerbied, dit alles gepaard gaat. Na den dood van zijn vader
laat hij Vincent's gedachten steeds maar om kleureffecten en lichtvallingen
cirkelen, terwijI de brieven juist bij herhaling aantonen in welken eerbied
Vincent de nagedachtenis van zijn vader bewaart — hoe groat ook de tegenstellingen waren, die tussen hen bestonden. Na Van Gogh's begrafenis laat hij
de hele schreeuwende schildersbent naar de trein rennen om zo spoedig
mogelijk weer „aan 't werk" te gaan. De fijnste en teerste uitspraken van
v. Gogh staan in de tekst rondgestrooid als paarlen over een smerige pels.
Ze lijken dan ook niets anders dan waardeloze stukjes glas. Het tegennatuurlijke van dit boek is, dat het fijne en edele wordt geperverteerd. Eens te meer
wordt ons duidelijk hoe grate kunst en namaak vlak naast elkaar liggen. De
vertaling van dit boek komt het werk noch de persoon van Van Gogh ten
goede, en is daarom te betreuren.
P. v. d. HOEVEN.
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1K ZIE, IK ZIE,WAT GIJ NIET ZIET, door J. W. F. Werumeus.
Derde dee!. Uitg. : Em. Querido's Uitg. Mij., Amsterdam. 1939.
Kostelijk is de wijze, waarop Buning in deze voornaam en kloek uitgegeven
boeken verhaalt van onbekend landschappelijk schoon en historische merkwaardigheden, die ons spijtig eraan herinneren, dat Buning niet, toen wij
nog op de schoolbanken zaten, onze geschiedenisboekjes heeft geschreven.
Hoeveel levendiger en kleurrijker zou ons dan onze vaderlandsche historie
voor oogen hebben gestaan !
Zou het zoo'n dwaas idee zijn, overigens, indien men de hoofden eens bijeen
stak en Buning in staat stelde met deskundige hulp een dergelijk leesboek
der vaderlandsche geschiedenis te schrijven, dat niet in een saaie en dorre
opsomming van feiten vervalt, maar een bewegelijk beeld geeft van ons nationaal
verleden, waarbij een gevoel van warme menschelijkheid (in plaats van droog
inteliectualisme) zich aan een tinteienden humor paart ? Andriesen en Louwerse
hebben hun tijd gehad. Waarom zou men Buning niet in de gelegenheid stellen
zijn krachten eens op dit onderwerp te beproeven ?
Het proza van Buning steekt ver uit boven den journalistieken middenmaat.
Hij gebruikt geen cliché's en daarom is een schrijver als hij, die op het
oogenblik in zijn voile kracht staat, de aangewezen figuur om een „volksboek"
over onze vaderlandsche geschiedenis te schrijven, dat Jong en oud boeien
zou en wellicht spoediger en stellig op een betere wijze een einde zou maken
aan de lauwheid, waarmede de gemiddelde Nederlander tegenover zijn nationaal
verleden staat dan de duizend-en-een rhetorische kunstgewrochten, die onze
feestredenaars over het algemeen bij passende gelegenheden tevoorschijn
R. H.
weten te brengen.

APEN EN HOEFDIEREN IN ARTIS, door A. F. j. Portielje. Uitg. :
Verkade's Fabrieken N.V., Zaandam. 1939.
Het prachtig cultureel werk, dat de Verkade's Fabrieken te Zaandam vele
jaren geleden met de uitgave van hun albums begonnen, zetten zij getrouw
voort. En het is elk jaar opnieuw een vreugde te constateeren, dat deze plaatwerken, zoowel wat hun uitvoering, hun onderwerp als de beschrijvende
tekst betreft, zich op hun zeer hoog peil weten te handhaven.
De firma Verkade heeft in dezen geen concessies behoeven te doen en dat
pleit evenzeer voor haar eigen floreerend bedrijf als voor den goeden smaak
en belangstelling van haar afnemers. Daarom vormen deze albums ook, gelijk
wij reeds eerder opmerkten, een klasse op zichzelf te midden van het talrijke
reclame-materiaal, waarmede naar de gunst gedongen wordt van Koning Klant.
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Het album zelf, dat een in elk opzicht waardig pendant is van dat van het
vorig jaar, behoeft geen nadere aanbeveling. De tekst van Portielje bevat tal
van interessante wetenswaardigheden en de reprodcties naar de vaak meesterlijke aquarellen van C. Rol, J. Voermans Jr. en H. Rol zijn tot in de puntjes
verzorgd. Een coliectie van deze fraaie albums illustreert op vaak zeer ontroerende wijze de onbegrijpelijke schoonheid en veelvormigheid der Schepping.
R. H.

„ONZE ONZIN", door M. C. Fallentin. Uitg. : N.V. G. F. Callenbach, Nijkerk. 1939.
Het boekje, waarin de heer Fallentin onder den hier genoemden titel de bekende principia der Oxford-Groep beweging voor de eenvoudige jeugd
populariseert, heeft vele en goede kwaliteiten. Welke cririek men op soortgelijk werk moge hebben — en hoe vatbaar is 't voor critiek gezegd moet
allereerst worden, dat de schrijver consequent den jongeman en het jongemeisje in de bekende, eigen taal aanspreekt en daarbij geen spoor van angst
doet blijken voor de gevaren, die hij loopt. De bekwaamheid, waarmee het
vocabulair van vele jongelieden gehanteerd wordt, demonstreert Fallentin's
kennis van het !even dergenen, tot wie hij zich richt.
Maar men kan de moed van den auteur om bij zijn taalgebruik consequent
te zijn waardeeren en Loch van meening blijven, dat hij wellicht meer bereikt
zou hebben bij een andere taalbehandeling. Want niet alleen is de lectuur
van dit boekje vermoeiend door de onrust van druk en vocabulair, doch nd
dit werkje is 't zoo moeilijk, weer met gewoon rustig spreken gehoor te
vinden bij hetzelfde publiek. De vraag rijst, of 't wel noodig en of 't wel geoorloofd was, deze lezersgroep juist op deze wijze aan te spreken.
Belangrijker dan de vorm is natuurlijk de inhoud van 't boekje. Dat de auteur
fel en duidelijk ageert tegen de oneerlijkheid, de onrust, de onreinheid, het
ongeduld, het onverstand, het ongeloof en het ongeluk, kan zonder twijfel
zijn waarde hebben en naar we hopen ook zijn uitwerking, doch belangrijker
dan geestelijke en moreele herbewapening is bekeering. De auteur zal er
zich over verbazen, dat hij een tegenstelling ziet uitgedrukt tusschen die twee,
waar h ij allerminst aan zulk een tegenstelling gedacht heeft. Integendeel,
van meening was, dat hier een lijn liep inplaats van twee. Toch kunnen wij
de dingen moeilijk anders zien dan we ze hier onder woorden pogen te
brengen. Deugd-prediking is nu eenmaal niet identiek met Evangelie-prediking.
En wanneer geloof tusschen andere „waarden" in geplaatst wordt, zooals men
hierboven zag gebeuren, is dat een misplaatsing. Dezelfde misplaatsing waaraan
de Roomsche Kerk zich schuldig maakt. Door de deugd te prediken, de
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burgerij geestelijk weerbaar te maken door moreele herbewapening en door
geloof een plaats te geven tusschen reinheid, trouw, gehoorzaamheid en
geduld, etc. bewijst men, als ideaal te zien : de volmaakte maatschappij en
de goede feillooze mensch. Maar deze beide zijn geen Evangelische idealen.
Want de goede maatschappij is nooit identiek met het Koninkrijk Gods
(ook al meent de Oxford-Groepbeweging zulks) en de goede mensch is niet
identiek met de bekeerde mensch.
Wat Fallentin in dit boekje doet, mag niet gezien worden als liggende in de
lijn van het Evangelie en de Evangelische bekeerings-prediking, doch is moraliseeren. Vlot, aardig en zelfs raak moraliseeren — toegegeven, doch niet meer.
Veronderstel, dat de jonge lezers inderdaad, dank zij Failentin's hartig betoog,
van hun „onzin" afkomen, zou dan de wereld, zooals hij meent, gered zijn ?
Dat is toch wel simplistisch, ja, naief gedacht ! Die veronderstelling houdt
t e weinig rekening met het feit, dat „deze wereld" naar ruimte en tijd behoort tot den aeon van den Booze, dat ze ten voile z ij n rijk is, dit voorloopig
nog blijft en te duidelijker nog zal blijken te zijn naarmate het tijdstip van
Christus' verschijning nadert. Wat wij, dit feit voor oogen houdende, behoeven, is niet een verchristelijkte deugdprediking, doch de prediking der
Openbaring Gods in jezus Christus aan zondaren, die zich weliswaar moreel
tijdelijk „herbewapenen", „verbeteren" kunnen, doch die, meer dan die
correctie van hun moraal noodig hebben de genade Gods, die hun eventueele
braafheid evenzeer behoeft als hun zondigheid.
Het populariseerende betoog van den schrijver richt zich op de redelijkheid
der zuivere moraal en van het zuivere moreel. Op de onredelijkheid, op de „onzin" der immoraliteit. Indien die onzin tot „zin" te maken, te vormen zou
zijn door een betoog en een beroep, zou dat in den loop der tijden reeds
lang gebeurd zijn door den arbeid der vele moralisten, die de geschiedenis
weet aan te wijzen. Dit feit had den schrijver tot nadenken kunnen brengen.
Fallentin zegt ergens : „Christus is niet alleen in de wereid gekomen om het
ons voor te doen. Hij maakt het ons ook mogelijk om achter Hem aan te
gaan" (pag. 91). Het wil ons voorkomen, dat deze beide zinnen scherp de
onjuiste visie van den auteur aanwijzen. lmmers, is Christus wel waarlijk in
deze wereld gekomen om „het" ons voor te doen ? Of is 't niet juist de
misgreep der Oxford-beweging, Hem te houden voor en aan te wijzen als het
„Voorbeeld" ? Christus wordt in het Nieuwe Testament getoond als de openbaring G o d s, niet als de openbaring eener verchristelijkte burgerlijke moraal
door de prediking en practische toepassing waarvan de wereid uit 't moeras
P. H. M.
zou kunnen gehaald worden.
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C. Ch. GOSLINGA

IKAROS
Quid mirum, si non escendunt in altum,
ardua aggressi ?
Seneca.

Hij baadde zich in het weldadig licht.
Oat welig bloeide op zijn blank gezicht
En teer de naaktheid van zijn lichaam streelde
En stoeiend met de felle schaduw speelde,
Die volgde op de ongelijke grond.
Als hij zich wendde en liep of stille stond
En met hem ging en met hem werd bewogen.
Toen, even koesterend, sloot hij de ogen
En droomde van een vlucht naar 't paradijs,
Ver van dit iabyrint ; een licht paleis,
Hoog in de lucht, met ijle bloemengeuren
Van verre kusten en de kuise kleuren
Van zee en strand en warme zonneschijn.
0, om niet anger mens en aards te zijn.
Maar wiegend op het luchtig spel der winden
Als godenzoon de vrijheid te hervinden,
Die leeft in 't sterfelijk hart ; want ieder mens
Heeft God geschapen met een dwaze wens,
Die onvervulbaar is en toch het even
Schoon maakt, omdat het zich geheel wit geven
Aan 't enig doel : vrijheid. Zo droomde hij
En sloeg de ogen op en zag zich bij
De dorre rotsen, door de zon beschenen
Maar troosteloos en tastte langs de stenen
Van 't onontkoombaar, gruwelijk labyrint.
Hi] zag zijn vader staan, hoog in de wind.
De zware vleugels als twee zwarte zeilen
Wijd uitgespreid, zacht wiekend en een wijle
Nog toevend, starend in gedwongen rust
Naar verre, naar zo zeer begeerde kust,
Het vaderland, dat hi' de dood verachtte.
Hij zag hoe hem zijn vader wenkte en wachtte

Niet 'anger, maar klom naast hem op de rots.
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Diep hoorde hij het Iokkende geklots
Van water en de doffe echo's gal men.
Zo stonden zij ; toen plotseling het talmen
Een einde vond ; hij voelde een frisse stroom
Van wind en zag omhoog : een stoute droom
Werd werkelijkheid ; met forse vleugelslagen
Vloog Daidalos ; hij liet zich wiekend dragen
Op Zefirs zoet gerucht en juichend riep
Hij tot zijn zoon, die nog op aarde liep :
„Kom Ikaros. lk zie een snelle vlucht
Van meeuwen, scherend door de blauwe Iucht
Naar Attika ; ik proef de witte stranden
Reeds in de zilte wind, de Griekse landen
Geuren mij toe, o Ikaros, hoe schoon
Sla uit uw donzen vlerken, kom mijn zoon !"
Maar Ikaros, als dacht hij zich bedrogen,
Zag naar omhoog met ongelovige ogen :
Zijn vader vloog in wijde kringen rond.
Toen volgde hij de schaduw op de grond,
Wend en schuw als een gejaagde hinde,
Die zoekt, maar in haar doodsangst niet kan vinden
Het oude en zo vaak betreden pad.
Hij zag het en hij droomde weer als had
Hij boog en pijlen, joeg hij door de bossen
Op zwijn en hert en volgde hij de vossen,
Die zonder kreet glijden door 't lage hout.
Hij lachte even ; toen, had hij het koud ?
Rilde hij, als een paard soms in een warme weide
Kan doen, waar vliegen gonzen en de beide
Handen strekte hij, in een laatste, droeve groet
Uit naar de aarde : „Gij hebt mij gevoed,
Gij zijt mijn moeder, die mij hebt gedragen,"
Sprak hij, „ik dank u, moeder, maar de dagen
Der dracht zijn nu voltooid, uw kind gaat heen
En zoekt de zon, het licht, want daar alleen
Leeft God. De mens is als een god geboren,
Hij zoekt het licht." Toen zweeg hij weer, verloren
In immer feller wellend' hunkering.
„Kom Ikaros, mijn zoon." In wijder kring
Vloog Daidalos. Zijn stem kwam hem zwak tegen.
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„Vader,” dacht hij, „ik heb het u verzwegen
En nog verzwijg ik u, dat niet het Attisch strand
Mij roept. Wat is voor mij een vaderland ?
lk zoek het eeuwig licht, waar goden wonen,
Ver van de sombere grond, in eeuwig schone
Paleizen en een eeuwig zoete jeugd."
Weer lachte hij ; in jonge kracht verheugd
Ademde hij diep en riep luid en blijde :
„Vader, ik kom." Toen sloeg hij met de beide
Vleugels. Een wolk van stof dwarrelde rond,
Waarin hij lachend en klapwiekend stond.
Toen kwam het wonder : dat de aarde daalde.
Hij zag het en geloofde 't niet en haalde
De vale wieken sneller naar zich toe.
Steeds dieper zakte d' aard ; hij wist niet hoe
Het hem te moede was, zo vreemd verwezen
Om 't raadsel van zijn vlucht en ook in vrezen
Dat hij toch droomde. Neen, het was geen droom I
Hij zag het labyrint, de bergen en een stroom
Kronkelend door de wondergroene dalen
En tintelend van zonlicht en het stralen
Van d' effen blauwe zee, die met een zacht
Gemurmel was als een, die zwijgend lacht.
Hoger en hoger steeg hij, opgetogen
Om alles, wat hij zag, tot voor zijn ogen
Hij plots zijn vader vond en hij zich stil
Liet rusten op zijn wieken, zonder wil
Zich wiegend op het luchtig spel der winden.
Dit was het, wat geen mens nog wist te vinden
Het vrij zijn van elk laag en aards gewroet,
Hoog boven alles, wat verachten doet.
Zó zweefden zij een wijle zwijgend samen,
Tot zij de kust bereikten en zij kwamen
Boven de rimpelloze, vlakke zee.
„Kom mee, mijn kind," riep Daidalos, „kom meet
Ginds is ons vaderland, uw vaderstad Athene,
Ons droeve lot is eind'lijk uit. Daarhenen
Roept ons de vrijheid. Ikaros, wat kan
Er schoner zijn dan vrijheid voor een man ?
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Diep onder hen bloeiden de witte bloemen
Der branding en haar steeds weemoedig zoemen
Steeg tot hen op. Ook was er zoet gerucht
Van vogels, zwierend door de lichte lucht.
Toen daalden zij weer naar het lage water,
Daar, waar de meeuwen doken ; met gesnater
Vochten zij om een fel begeerde prooi.
„Mijn zoon," sprak Daidalos, „dit is een mooi
Beeld van het leven. Vrij te zijn en strijden
Om het bestaan. Zo leeft in alle tijden
Een dapper man." Maar Ikaros sprak snel :
„Vader, het leven is geen strijd, maar spel."
Hoog vloog weer Daidalos, met stage slagen
Kampend, maar luchtig liet zich dragen
Zijn zoon, boven het dampend oppervlak,
Waarop het licht in duizend kleuren brak.
De kust van Kreta was in 't Zuid verdwenen.
Verweg naar 't Noord zocht Daidalos Athene
En joeg met stage slagen zwijgend voort.
Maar Ikaros, door 't wonder licht bekoord,
Dat hoog aan blauwe hemelwegen brandde,
Dacht niet meer aan de moeverlangde stranden,
Maar hoger wiekte hij, de gouden gloed
Van 't levenwekkende geluk temoet.
Hij voelde, hoe de luchten immer droger
En jonger werden en hij steeg al hoger,
Tot plots een stem klonk, die een flauwe wind
Nog overwoei : „O Ikaros, mijn kind,
Zoek niet de zon. Wie kan het licht verdragen
Van die het leven bakenen met dagen ?
Daal toch, mijn zoon, de zon verteert de was,
Waarmee uw vleugels zijn gehecht en ras
Zult gij in blindelingse val bezwijken.
Wees toch geen dwaas, om naar geluk te reiken,
Dat onbereikbaar is. Welk sterveling
Kan meer bereiken dan een sterfelijk ding ?
Wij zijn geen goden, die de aarde haten
In hoge hemelhof. Ons zijn de straten
En donkere woningen het Iaag domein,
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Omdat wij niets dan kleine mensen zijn."
Maar Ikaros steeg hoger, op de golven
Van zoele winden wiekend en bedolven
In 't warme, blanke licht, terwijl hij diep
Zijn vader vliegen zag en vrolijk riep :
„Vader, wie 't !even niet als spel kan spelen,
Maar als een strijd beziet, is als de velen
Die zwoegend ploegen in een woestenij
En vruchfloos wroeten in een droge wei.
Wie kan op aarde ooit de vreugde vinden
Van zich te laten wiegen op de winden ?
Voelt gij dan niet dit schrijnende gem is,
Dat daar bij ieder licht een schaduw is ?
1k drijf hier, onbekommerd en omsponnen
Van !outer licht ; ik drink hier aan de bronnen
Van 't zuiverste geluk ; dit is mijn spel :
Te zweven op het windgespeel of wel
In dartel wiekgeklap te stijgen in de dromen
Van Gods genade, die naar d' aarde stromen."
En hoger wiekte hij, de gouden gloed
Van 't levenwekkende geluk temoet.
En weer woei tot hem, uit gedrukter sferen
Daidalos' stem : „O Ikaros, wit keren.
Zoek, wat ge wilt, maar tart de goden niet.
Mens zijn wij en de aarde is ons gebied.
Wij zijn in schaduw en in stof geboren,
Ons is een nederiger lot beschoren
Dan 't altijd juichen, los van alle smart.
God heeft den mens geschapen met een hart."
Maar hoger wiekte Ikaros, de gloed
Van 't levenwekkende geluk temoet.
En juichend liet hij weer zijn woorden schallen :
„Vader, o zwijg ! De aarde is voor alien,
Die duisternis verkiezen boven licht
En 't leven zien als strijd ; vaarwel, ik richt
Mijn ogen naar omhoog ; ik zoek de hoven
Van goden en geluk, ik streef naar boven
En speel mijn spel ; dan, als ik mij ontruk
Aan alle aardse rem, valt mij 't geluk
Ten deel, dat ik nu smachtend Hader,
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Het ongerepte licht, de zon. Vaarwel o vader !"
En hoger wiekte hij, de gouden gloed
Van 't levenwekkende geluk temoet.
En wiegde zich op de onverdroten tonen
Van windgemurmet, zwevend naar de schone
Woningen van het licht. Maar zwaar van leed
Steeg moeizaam tot hem op de laatste kreet
Van Daidalos : „Mijn kind, gij zijt gevangen
In een wet wreed en vruchteloos verlangen.
God schiep de mens met opgewend gezicht,
Maar met zijn voeten naar de grond gericht.
Mens zijn betekent : Wit het hoogste trachten,
Maar nooit de aarde, die u draagt, verachten.
0 Ikaros, mijn kind, hoe bitter zal
Het mij te moede zijn, als ik uw vat
Aanschouw. Waarom wilt gij niet streven
Naar 't hoogste, wat het zij, en blijven !even
Op d' aarde, zij, die toch bij elk gemis,
Ons alter zegenende moeder is ?
De zon geelt met zijn gloed het wuivend koren.
Maar hoe kan dit bestaan zonder de voren,
Waaruit het opkiemt en zijn voedsel trekt ?
Blijf op de aard' terwijI g' uw handen strekt
Naar 't licht omhoog." Maar immer zwakker klonken
Zijn woorden tot zijn zoon. Van vreugde dronken
Dorstte Ikaros naar het al witter licht,
Dat welig bloeide op zijn blank gezicht.
Steeds hoger wiekte hij, de zonnestralen
Doorklievend als een reilend schip de dalen
En bergen van de eindeloze zee.
Zó vluchtte hij de wereld en het wee.
Toen smolt de was, waarmee zijn vteugets hechtten.
Zij tuimelden. Even scheen hij te vechten
Tegen de kracht, die hem ter neder trok.
Toen dwarrelde hij naar omlaag, een vlok
Van blanke sneeuw, wiegend in blauwe luister
Van Iicht en lucht ; toen snetter als een duister
Gesteent van verre, onbekende bron,
Een droef gedoofde ster, een vonk der zon
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Gekoeld tot grauwe as in zilte luchten,
Een god, die viel, geslingerd door geduchte
Toornende hand uit hemelhoog paleis.
0 Ikaros, uw laatste, snelle reis !
Luid kaatste door de wijde wereldhal
Het scherp geluid van zijn geduchte val,
Toen hij in 't water sloeg, dat hoog op bruiste
En in een witte regenval neerruiste.
Daidalos zag niet om, geen enkele keer.
Staag vloog hij verder, maar hij weende zeer.
En op een dorre rots, aan d' oude kust
Van 't Attisch land vond Ikaros de rust,
Die ieder sterveling wacht. De golven vlijden
Hem zachtkens op het harde pad, de beide
Vleugels ter dekking over hem gespreid.
Daar sliep hij voort, de handen uitgebreid
In machteloos verlangen neergezonken.
Zijn lippen lachten nog, maar d' ogen dronken
Niet meer het blijde licht. Het eeuwig lied
Der branding klaagde, maar hij hoorde 't niet.
Toen klommen nimfen uit het woelig wier,
Dat spoelde in 't schuimend nat. Een gouden lier
Droeg elk in witte hand. Als jonge bruiden
Bij doden bruidegom stonden zij. Droef en luide
Dreef hun geween in 't rond. Een vreemde zang
Van vreugde en verdriet. Een dwaze drang
Kwam op in ieder, die het zingen hoorde,
Te snikken als een kind, dat harde woorden
Niet kan verdragen. Daidalos, hoe schoon
Was 't lijkgezang om uw beminden zoon !
Maar toen de zon ter kimme was genegen
En langzaam doofde in de zee, toen zwegen
Zij stil. Rondom daaide de vale yacht
Van een bewolkte, troosteloze nacht.
Toen brachten zij het dorre hout to samen
Waarop zijn lichaam branden zou. Toen namen
Zij hem, die eens gedorst had naar het licht,
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En starend kusten zij ziin kil gezicht,
En Iegden hem op de vergane twijgen
En dode takken, in 't bewogen zwijgen
Van zware rouw ; daar lag hij als een kind
Dat in zijn moeders schoot een rustplaats vindt.
Toen laaiden vlammen op, een gouden gloed,
Lekkend zijn bleke vlees, brandend het bloed
Dat star in d' ad'ren was. Een snel bewegen
Van vonken sproeide op ; er daalde een regen
Sterren, verterend tot een zwarte as.
Het was of hij een zon geworden was,
Die fel verging en uit elkander spatte,
Na een vroom lichtfeest, dat de nacht omvatte.
Zó werd zijn dood gevierd in laaiend vuur,
Ver van het levenwekkend licht in 't donker uur
Van middernacht en gouden lieren klonken
Klagend over de zee. In nimfenogen blonken
De warme Iichten van een diep verdriet.
Zij stonden om zijn lijk, doch weenden niet.
Maar toen het vuur gedoofd was en in 't duister
De zwarte as gekoeld was door 't gefluister
Der frisse winden, zamelden zij trouw,
in 't vreemd en walmend licht van een flambouw,
Zijn stoffelijke resten saam. Zó wachtten
Zij zwijgend tot de eerste schemer zachte
Glansen bracht en zich ieder tastbaar ding
Vermeide in een nieuwe koestering
Van 't stijgend licht. Toen rees aan verre stranden
Een jonge dag, wandelend langs de wanden
Van 't wellend blauw omhoog. Een nieuw geluid
Van prille winden blies en als een bruid
In maagdelijke tooi en lichte kleuren
Verrees de zon. 0 wonderlijk gebeuren
Van elke dag en altijd schoon en groot :
Het leven, overwinnende de dood.
Toen spreidden blanke handen luchtig uit
In d' ochtendwind, in 't bruisend, klaar geluid,
De donkere vlokken as, die hoog opstegen
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En wiegend op het wonder luchtbewegen
Vloden naar 't licht, in dwarrelende spoed
Het levenwekkende geluk temoet.
O Ikaros, hoe goed was 't mij te moede
Toen ik dat zag. Zó werd gij mij het goede
En schoonste beeld, dat ik mij scheppen kon :
De dichter is de zoeker naar de zon !
Hij zoekt het eeuwig licht. God slaat hem terug naar d' aarde,
Hij streeft omhoog, maar immer valt hij naar de
Schaduw terug, die volgend met hem gaat.
Hij is het, die als Gij, de vleugels slaat
Maar in zijn vlucht verliest. Zó gaat hij onder,
Naakt en ellendig ; maar zijn dood bewerkt het wonder,
Dat Lij vergeefs beracer, wilde, want
Zijn woord waait op Gods adem van het land
Omhoog en spreidt zich in de wilde winden
En stijgt ! En stijgt ! Zijn woord kan vleugels vinden,
Die reiken tot de zon, maar dan aileen,
Als het opstijgt uit louterend geween.
O Ikaros, hoe goed is 't mij te moede.
Uw Leven en Uw dood zijn mij het goede
En schoonste beeld, dat ik mij scheppen kon !
Wat wonderlijks heeft dit, dat gij de zon
Niet hebt bereikt ? Zij, die naar 't hoogste trachten
Kunnen toch immers dieper val verwachten
Dan die alleen maar leeft op vlakke grond ?
De dichter doolt de )age landen rond,
Maar streeft omhoog ; God Zelf, de wijde luchten,
De wolken en de wind, de witte vluchten
Van meeuwen, zwierend boven 't schuim der zee,
Dat alles zoekt hij ; maar alleen het wee
Van d' aarde, die hem draagt, geeft aan zijn woord de luister
En brengt het uit boven het wrede duister
Der nachten. Want hij vindt God slecht door leed,
Na diepe val, wanneer een donke y kleed
Van smart zijn ogen dekt en vlammen branden.
O Ikaros, de moeverlangde stranden
Van 't 'outer licht zijn wel een pogen waard.
lk weet, dat dit het schoonste is op aard.
493

PIET BEEK

ZWARTE WATER
Het is een trieste plas in het veen, en er ligt een klok in verdronken. Dit is het enige water niet waarvan het wordt verteld,
zoek maar een vee p plas waar ge wilt en ge vindt een verhaal
van klokken, meen niet dat het toeval is. Steeds gaat dat hetzelfde
in zo'n vertelsel, het is er een van teleurstelling en een lang verdriet, eentonig en onbewegelijk als het landschap ; en aan de
wanhoop daarna, donker als de wellust waarmee een draaikolk
lokt, weet de duivel zijn kiok te verdienen.
Vlak bij dit water hangt zelfs in het uitgelatenste zomerlicht
nog altijd een geur van vergaan tussen de bomen. De eenzaamheid
kan er volkomen worden, en al vindt ge niets waaruit het blijken
kan : terwiji ge kijkt weet ge opeens nog veel verdriet te moeten
hebben. Opzij is de vlakte met hei en een enkelen heuvel van
zand, en achteraan in de verte, als een reus boven het nietig
blokje van een huffs, staat steeds wel ergens de rookzuil van een
brandend bos.
Men heeft er maar te wandelen, willekeurig waar, om de mooiste
plekjes te vinden. Er liggen weien waar de warmte dromen wekt,
en de dichte rijen bomen een rand van schemers geven aan het
licht ; als in een bergdal ligt zo'n plek verscholen, in al het groen
is de tint van het goud der zon, en in den klaren hemel hangt een
dunne windstreep stil. Een driesprong van paden waar het bos
begint is romantisch als het avontuur op een oude prent ; dat
van een ruiter die onder het neerhangend loof uit kwam, en,
verrast u te zien, zijn paard dwong tot voorzichtige stappen.
Terwip hij al naderend de ontelbare geluiden der stilte doorzocht
naar die van mensen, dreigde hij plotseling met een lang parabellum
en noemde zijn eisen met een zachte stem.
Aan den rand van den taaien zomp bij het oeverriet kunt ge het avond
zien worden over den plas als vanuit een kelder. Al de kleuren
van den hemel liggen achter de bossen, de nevel in de struiken
aan de overzij wordt langzaam blauw, maar hier, in het grijze
water, is het licht alleen maar verder dood gegaan. Vaak roeit er
dan een visser in een wrak bootje naar zijn netten toe, tegen
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de twee kleine meisjes die hij bij zich heeft zegt hij geen woord,
hij laat enkel met zijn riemen het water zwakke geruisen maken,
en in de eenzaamheid daarvan klinkt de stilte zwaarder. Ook
dat geluid is er niet meer wanneer zij met hun drieén wegdrijven
achter een bocht ; en als een der kinderen daar luid iets roept,
is het van uit den mist en met een matten klank.
De sage van dit water gaat over een klokkengieter die hier in
de buurt heeft gewoond, en over zijn dochter, waar hij vergeefs
mee wachten moest op den terugkeer van haar verloofde. Het
vertelsel eindigt met den dood, de wanhoop, en den duivel, maar
dat is het eigenlijke verhaal toch niet. Al behoort het ook bij
dezen plas, zo grauw als de waterkleur is het slechts daar waar
de klokkengieter aanleiding werd van zijn eigen ondergang,
toen hij 's avonds bij het zieke meisje zat, en tegen haar bleef
praten omdat zonder den Loon van hun stem men de vertwijfeling
nog te vroeg zou zijn gekomen.
lk weet dat hij langzaam moet hebben gesproken, en met vele
woorden, om met het weinige dat hun te zeggen bleef een gansen
avond te vullen. Telkens wanneer hij ophield, zag hij aan haar
glimlach hoe weerloos zij was geweest tegen de herinneringen
gedurende een langen dag ; dan sprak hij weer verder met afgewenden blik, de stilte verdragend die de woorden reeds uit
hem zoog nog eer hij ze wist. Hij had gewild veel later thuis te
komen, om langer met de gedachten bij het werk te zijn en
het meisje daarbij te vergeten. Want de enige troost van een
man is vaak de schamele van een uitgesteld verdriet. Maar
zwaarder dan haar glimlach viel hem het wachten daarop, en
steeds vroeger dan hij zich had voorgenomen zat hij weer bij haar.
Op een avond, in een dier ogenblikken waarin men zijn verlangens niet streng genoeg bewaakt, vertelde hij van een klok
die hij voor haar huwelijk wilde maken. Ze zou heten naar haar,
Mar naam kwam bovenaan in de inscriptie, van al zijn klokken
werd dit de grootste, de schoonste ; en luiden zou ze, hijzelf wilde
haar trekken tot in den langsten slag, op den morgen van het
huwelijksfeest.
Tevoren had hij niet geweten dit te zullen zeggen, en op een
belofte was hij niet eens bedacht geweest. Maar terwiji hij zijn
vroegere klokken bij hun namen noemde, kwam daar dat vreemde
ogenblik waarop hun slagen hem in de oren klonken, de bonzende
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en de ijle, en alien tezamen luidden zij een uitbundige muziek door
de lucht, wegvloeiend in golven, met rimpels als de wind er in
maakt. De zorg vergetend door hun tonen, en wiegend van blijdschap over het wonder dat uit zijn eigen handen gekomen was,
had hij de valse verleiding er niet tijdig in herkend, en op niets
meer gelet dan op dit luiden en op de aandachtige ogen van
het meisje. In zijn verlangen haar steeds zo levendig te zien,
beloofde hij haar roekeloos de klok.
Wij klagen graag over kwellingen die ons worden opgelegd,
maar verfijnder en wreder zijn er geen dan die wij bedenken
en kweken voor ons zelf. De klok voor haar huwelijk was het geschenk van zijn onmacht, en werd tot hun beider lot dat hij zelf
te voltrekken had. Na zijn eerste belofte wilde hij haar vergeten,
maar het meisje vroeg er naar, en toen hij eindelijk toegaf aan
haar dringen, werkte hij langzaam en met tegenzin, angstig voor
den dag waarop die klok gereed moest komen. Want zij verzwegen
het voor elkaar : dit zou den dag van haar huwelijk niet zijn.
Dagelijks moest hij opnoemen hoe het werk vorderde, nauwkeurig het profiel beschrijven, het gietmodel, en wat er gedaan.
werd om scheuren te voorkomen. Dit alles vertelde hij onwillig,
en vroeg zij hoelang het nog duren moest, dan aarzelde hij, en
naarmate het aantal dagen geringer werd, moest zij vaker vragen, eer hij het antwoord gaf.
Hij reed met zijn wagen naar Keulen om de klokkenspijs, in geen
dorp onderweg verzuimde hij na te gaan of iemand ook van
den jongen wist die beloofd had terug te keren. En bij zijn thuiskomst vond hij het meisje weer zwakker en verder weggeteerd.
Nog trager dan tevoren hervatte hij het werk, omdat elke bittere
dag van uitstel er een meet- was dat geen dwaze, onnutte klok
gereed zou staan.
Nooit werd een klok zorgvuldiger gegoten, bij geen werd zo
onnodig tijdens het koelen gewaakt ; maar ieder uur van zorg
vergrootte den angst waarmee dit wachten nog mocht duren.
Telkens wist hij het ontmantelen weer een dag uit te stellen,
in de avonden ontweken zij het gesprek daarover, terwijI achter
hun overbodige woorden de vrees steeds dreigender groeide tot
hij het won, en beiden niet meer waagden het zwijgen te verbreken. Maar den laatsten avond was het 't meisje weer dat er
om vroeg, met een fluisterende stem noemde zij niets dan haar
eigen naam. Toen boog hij het hoofd en knikte zwijgend.
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Den dag waarop hij als een dief van huis was weggeslopen, hese n
de knechten zijn klok omhoog in den bok, om haar vrij te laten
hangen voor den proefslag. Een reikte hem den hamer, zij traden
achteruit, ongeduldig van spanning, en wachtten.
Hij bezag zijn meesterwerk, de gestalte van volmaakten vorm.
Men zegt, het zijn de zuivere 'linen niet waar dat brons een stem
door krijgt, de maker heeft zijn ziel daarin gelegd en haar klank
heeft een klok te luiden. En opeens begreep hij dat hij haar haatte,
en haar vernielen moest eer zij de wanhoop verried waaruit zij
werd geboren. Met een woesten slag kon hij haar doen springen
in den eersten klank.
Maar deze klok barstte niet ; er bestaat immers ook een verbittering die een zwak gemoed nog harder maakt dan staal. Statig
breidde haar dreun zich uit, breed zoals can arend de vleugels
spreidt aan het begin van zijn vlucht ; en haar toon was rein,
zeer diep en lang, uitstervend tot een nadrukkelijke echo eerst,
dan zachter, tot hij bewegingloos bleef hangen, onnaspeurbaar
als een zucht. Daar was geen feil aan deze kink, de geringste fout
was voorzien en vermeden ; maar haar meester werd koud tot in
zijn hart omdat hij den slag van een doodskiok had herkend.
Dien avond keerde hij niet bij het meisje terug. In cirkeis liep
hij rond het huis toen het reeds donker werd, zonder moed om
naar binnen te gaan. Honderdmaal trachtte hij den angst te overwinnen door zich voor te stellen dat zij als vroeger op hem wachten
zou. Maar iederen keer als hij een besluit genomen had, trok hij
de hand weer of van de deur, omdat hij de stilte daarbinnen
reeds kende, waarin zij gestorven lag. En toen het nacht was,
ging hij Iangzaam op het sombere, kleurloze water toe, wrang
en verbeten, en hief de vuisten en het gelaat ten hemel, en vroeg :
waarom.
Het heeft geen zin dit verhaal tot aan het eind te vertellen, wie
zou niet weten hoe het slot verloopt. Er zijn ook geen duivel of
geen hel bij nodig, het is slechts een vertelsel van dien zwijgenden
plas, waar men geen klok hoort luiden, maar het eigen, levende
hart, dat lange maten slaat uit vrees voor de bedreiging der verlatenheid.
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KAREL VAN DORP

„HEEFT U OOK EEN VERSJE VOOR KERSTMIS .. "

— Binnenkort hebben we vergadering van de EvangelisatieCommissies, besprekingen over 't aanstaande Kerstfeest. Ze
vroegen mij iets voor te dragen. Heb je een geschikt Kerstversje
voor me ? Liefst niet zo'n traditioneel ding. De meesten luisteren
toch alleen maar omdat bij 't Kerstfeest zo'n gedichtje er nu eenmaal bij hoort."
— Zal dan liggen aan het vers dat jij kiest en ook aan de manier
waarop je 't voordraagt, of ze breken met die sleur. Jij zult ze
moeten doen luisteren.
— Och, „genieten" zullen ze wel even. Maar dat „genieten"
zelf is al een term die me altijd prikkelt. Poezie is niet heilig,
maar mij toch te waardevol om ze te laten verorberen als een
stuk kerstkrans.
— Best, maar draag dan zó voor, dat ze in goede zin „genieten",
dat ze geestelijk zo'n vers eten, dat het hen iets doet. Dan blijft
er aftijd iets van hangen ; vragen ze vaak : „waar kan ik dat vinden" ;
willen ze 't herlezen, gaan ze 't verwerken.
— Nog al optimistisch, dunkt me.
— Toch niet. Als je geloof hebt in de waarde van gedichten,
dan kun je er zeker van zijn dat je de een of andere dag ontdekt dat je, door goed voor te dragen, een sluimerend gevoel
voor poezie, een sluimerend luister-talent hebt wakker gemaakt.
— Dan moet je toch zeker wel een ongeveer volmaakt voordrager zijn.
— Is niet allereerst nodig. Dat komt in de tweede plaats. Daarvôôr
is nodig, alle nevenbedoelingen (geheime of niet) eerzucht bijvoorbeeld, te doden. Zonder dat zal 't eigenlijke voordragen
weinig of geen uitwerking hebben. Zelfverloochening is 't eerste.
— Ook al bij voordragen ? Je bent wel zwaar op de hand.
— Heeft dat „declameren" dan soms niet een ellendig bijsmaakje
gekregen ? Hoe dik doen veel voordragers en declamatrices niet !
Of ze staan te jammeren Of ze doen rhetorisch, om toch maar
indruk te maken. Verliefd op hun expressieve gelaatsmimiek,
hun eigen diepe of lieve stem enz. in plaats van op het vers,
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moeten de hoorders vooral weten w i e voordroeg, niet w a t
hij voordroeg. Dan brengen ze 't gedicht niet, maar gaan (zelfs
al heeft 't hen eerst werkelijk gepakt) hinderlijk staan tussen
gedicht en luisteraars. Soms merken die het wel. Waar niet,
wordt in elk geval hun smaak verknoeid en herinneren ze zich
den voordrager, niet het vers. Wat zo'n voordrager betreft,
had de dichter indertijd net zo goed z'n mond kunnen houden,
want hij doet niet wat de dichter bedoelde, toen hij het vers
schiep, het te doen s p r e k e n.
— Je komt werkelijk in vuur. Maar is dat nu wel zó belangrijk ?
Vooral in een tijd als nu, nu kanongebulder de stem van den
dichter overdondert ?
— Dat is nu weer zo'n romantische opvatting. Bovendien onschriftuu rlij k.
— Onschriftuurlijk ook al ?
— ja. Want als het waar is (en het i s waar) dat God aan
sommigen het talent gaf, aan de ene kant : zó te kunnen luisteren
naar wat beweegt in harten van mensen, die dat zelf niet onder
woorden kunnen brengen, aan de andere kant . zó te kunnen
luisteren naar de mogelijkheden die daarvoor een taal in zich
besloten houdt, dat ze die ontsluiten, dan wordt de dichter daar
toe geroepen in el ken tijd, heeft hij in el k en tijd zijn eigen
taak. Als poezie in oorlogstijd geen waarde kan hebben, dan heeft
ze 't nooit gehad.
— Je wilt dus zeggen dat het even dwaas is te ontkennen dat
poezie thans geen waarde heeft, als dat je zou beweren dat een
mens geen hart heeft en geen stem.
— Juist. Want de dichter luistert binnen in zich naar de stem
van een tijd en daarom is zijn vers een echo daarop. En omdat
hij als m e n s-dichter, wanneer hij naar zichzelf luistert, luistert
naar bns, kan zijn gedicht stem geven aan ons geloof ook in dezen
tijd, of aan de angst daarom, kan het ons waarschuwen, troosten
of bestraffen.
— Goed, maar dan moet ook zijn Kerstvers brandend-nieuw zijn.
Niet van die goedkope tegenstellingen, je weet wel : tegenover
de oorlogsjammer het „vrede op aarde", uitgebuit tot en met.
Al of niet in traditionele, oer-oude Of moderne cliché's.
— Ja, soms kan 'k ook beu worden van dat gesol met het lieve
Kerstkindje. Soms maken ze er werkelijk zo'n soort Kerstmannetje van a la Bruintje Beer. Maar aan de andere kant moet
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je toch voorzichtig zijn een vers, om een paar traditionele termen,
maar meteen als onoprecht en gelogen to veroordelen.
— Daar wil 'k afblijven. Maar als gedicht is het dan toch niets waard.
— Zelfs daar moet je voorzichtig mee zijn en eerst eens 't vers
goed doorluisteren. Een vers met traditionele „termen" spreekt
je dan, soms na eerste lezing al, ineens toe als een zingend geheel
en dwingt je tot herlezing. Dan merk je soms hoe oude, zogenaamde dode termen, gedragen en verbonden door een zeer
oprecht en persoonlijk doorleefde gemoedsbeweging, door een
persoonlijk rhythme, ineens spreken gaan en nieuw worden,
alsof je ze voor 't eerst hoorde.
— Hoe bedoel je ? Geef es een voorbeeld.
— Nou, was jouw opvatting overal en altijd goed, dan zou je
b.v. de lofzang van Maria als onoprecht moeten veroordelen, en
als gedicht een wangedrocht.
— Ja maar zo denk ik er niet over.
— Zou je toch moeten doen, als je je houdt aan je eigen consequenties. Wat is dan die lofzang anders dan een aaneentijging
van psalm-cliche's en citaten uit de profeten ? Als je een Bijbel
hebt met tekstverwijzingen, kun je ze er zo bijhalen.
— Lees dan die lofzang eens.
— Groot maakt mijn ziel den Heer,
en verheugen doet zich mijn geest
in God, mijn Zaligmaker,
omdat Hij dangezien heeft
den needrigen staat
van zijn dienstmaagd ;
want zie : van nu aan,
zaligspreken zullen mij
al de geslachten.
Want gedaan heeft aan mij
lets groots de Machtige
en : heilig Zijn Naam !
en Zijn barmhartigheid
van geslacht tot geslacht
over hen die Hem vrezen.
Kracht heeft Hij gewrocht
door Zijn arm,
verstrooid heeft Hij hoogmoedigen
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in d' inbeelding van hunne harten,
gestoten machtigen uit hunnen troon
en verhoogd heeft Hij geringen ;
hongrigen vervuld met wat goed is
en rijken, leeg zond Hij ze weg.
Vast heeft Hij gehouden Isrel Zijn knecht,
barmhartig gedenkend,
(gelijk Hij gesproken heeft
tot onze vaad'ren,
tot Abraham en tot zijn zaad)
door alle de tijden.
— Dat klinkt als een gedicht.
— Is het ook. En denk je de aanleiding in, en het tijdstip waarin
Maria 't uitsprak. Dan hoor je 't niet alleen als een echoroep
op Elisabeths groet, maar ook als een antwoord op het eeuwenlange Messiasheimwee van al de vrome lsraelieten.
— Ja, een gedicht i s het.
— Toch moet je dat, volgens jouw criterium van daarnet, eigenlijk
ontkennen.
— Waarom ?
— Wel, hoeveel gemeenplaatsen, die elk lsraeliet toen duizend
en eenmaal had gehoord, komen er in voor. AIs er toen een
kritikaster geleefd had als jij, zou die hebben moeten zeggen :
zó maar stukken uit Hanna's lofzang overgenomen. Bijna letterlijk.
Sla de eerste tien verzen van 1 Sam. 2 maar op : „Mijn hart springt
van vreugde op in den HEERE ; de HEERE maakt arm en rijk ;
Hij vernedert, ook verhoogt Hij". En vers 11 : „Zo Gij eenmaal
de ellende Uwer dienstmaagd aanziet". Dan nog een citaat uit
Ps. 103 vers 17 : „de goedertierenheid des HEEREN is van
eeuwigheid tot eeuwigheid over hen die Hem vrezen". Met een
kleine nuancering van woordbetekenis zomaar overgenomen, zou
die kritikaster zeggen.
— En toch is 't een gedicht. Hoe kan dat ?
— Door lets wat ik niet verklaren kan. Maar 't is dezelfde kracht
waardoor traditie, 't van geslacht op geslacht over- en doorgegevene, door persoonlijke strijd wordt tot persoonlijk bezit.
Gebeurt dat bij een dichter, dan worden al die termen, zonder
hun eigen stem en timbre to verliezen, getransporteerd in de
grondtoon van zijn eigen zieleharp. Excuses du mot.
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— Maar Maria was toch geen dichteres ?
— Da's weer zo'n levensvreemde onderscheiding. Bovendien onsch riftuurl ij k.
Onschriftuurlijk ook ?
— Ja. Schlep God niet alle mensen uit enen bloede ? En is daarmee
de mogelijkheid tot poezie voortbrengen oorspronkelijk niet
aan alien gegeven ? Dichten is niet iets bovenmenselijks. En 't
kunnen begrijpen van verzen, 't geesteiijk eten ook van kerstpoezie (da's iets anders dan 't „genieten" van een stuk kersttaart),
dat berust ook op dat uit enen bloede. 't Ene yolk, de ene persoon
bezit er vruchtbaarder aanleg voor dan de andere. Maar 't verschil
tussen dichter en niet-dichter is geen wezensverschii, naar een
verschil in graad, al is 't dan groot. Juist deze lofzang is er een
bewijs voor. Toen was Maria ineens voor een keer dichteres.
En zijdelings zie je hier bevestigd Byrons mening dat menigeen
dichter is die z'n inspiratie nooit neerschreef en dat ie nog lang
niet de siechtste dichter hoeft te zijn.
— Maar is 't felt, dat juist Maria 'n keer dichteres was, toch niet
iets bovenmenselijks ?
— Waarom ?
Omdat de aanleiding, de inspiratie ertoe iets bovennatuurlijks
was.
- Van die aanleiding is dat waar. Heel de aankondiging is een
heilig wonder. Daarvoor sta je stiff. Zwijg je en aanbid. Ook in
een grote stad, midden in de kerstdrukte.
— Ja wat een aankiacht op zichzeif al, zo'n woord ais kerstdrukte.
— Maar 't groeien van die lofzang zelf, dat was, hoe onbegrijpelijk
de aanleiding, onderworpen aan de wet waarvolgens elk vers
ontstaat. Den engel Gabriel antwoordt zij niet direkt met een
gedicht. Dat was haar te onbegrijpelijk, te overweidigend. Aileen,
zij geloofde en gehoorzaamde. Maar toch, zij is er aldoor mee
bezig en, zonder dat zij er weet van heeft, gaat die lofzang worden.
Daarom kon Elisabeths groet dat sluimerend gedicht ineens wakker
roepen, en 't was er.
— Gaat het dan met een vers ook wel zo ?
Ja, ook kleine gedichten ontstaan bijna nooit ineens, maar uit
de herinnering. De eerste indruk zinkt weg, doet van binnen z'n
werk. Dan beleef, zie, hoor je iets anders dat er mee in verband
staat (hier die begroeting door Elisabeth) ; dat roept zo'n eerste
drang, met wat er intussen ongeweten al uit groeide, op, ver502

hevigt alles, en dan komt het vers wel eens to voorschijn aus
einem Gusz.
— Ook daarin was Maria dus een gewoon mens ?
— Ja, ook daarin, dat toen ineens dat vreugderitme van binnen
alles Iosmaakte en meevoerde wat ze beleefd had en geleerd.
— Geleerd ?
Ja. Alles wat we daarnet citaten noemden, die had ze toch
geleerd ? Ze had godsdienstonderwijs gehad, al was 't dan geen
kathechetisch. Als kind had ze geluisterd naar de geschiedenis
van Hanna, had ze psalmen geleerd en meegezongen. Wat daarvan
in ogenblikkelijk verband staat met haar eigen levenservaring,
dat wordt opgenomen en meegevoerd door 't ritme van haatvreugde om de vervulling van haar gelovig Messiasverlangen. Dat
ritme zingt van begin tot eind door haar lofzang, tussen de zinnen
door, doet die zich ordenen en bewegen en I e v e n. Alles overstraald van dat ene, dat eigenlijk onuitsprekelijke, dat zij alleen
ervoer : „Want zie, van nu aan Zaligspreken zullen mij Al de
geslachten".
— Maar is 't dan enkel individuele lyriek ?
— Nee. Wel zong het een zondige vrouw, maar geen verengende
zelfzucht is er in. Alles krijgt stem boven een klankbodem die vol
is van 't gelovig heimwee van heel een yolk en 't fluisterend gebed
om vervulling : „Vast heeft Hij gehouden Isrel Zijn knecht, Barmhartig gedenkend Door alle de tijden".
lk ken een „kerstlied" van een rooms dichter, Mien Proost,
dat bij mij (die, hoop ik, toch goed gereformeerd ben) eenzelfde
uitwerking heeft : hoe echt-rooms het aandoet, toch wijst het mij
persoonlijk op Christus.
Je bedoelt dit versje :
lk blijf liever in de sneeuw.
Aan mij is alles roet.
lk wacht wel aan de deur
tot het binnen stil wordt
tot het Kindje slaapt.
„Zijt Gij nog hier Maria ?
zijn de Koningen al weg
en de herders naar het veld ?"
„Mijn Kind zal blijven schreien
totdat jij binnenkomt.
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Mien, kus zijn koude voetjes,
een koning was óók zwart".
— 't Is echt rooms en toch, het pakte mij direkt en heeft me
nooit weer losgelaten.
— Ja, dat het rooms is, zou je kunnen weten, ook zonder dat je
wist dat een Rooms dichter het schreef.
— Hoe dan ? Uit de gebruikte beelden ?
—Onder anderen. Als een gedicht worden gaat, roept eigenlijk
niet de dichter, maar dat wordende gedicht zelf, de beelden die
het nodig heeft, die er bij passen, op uit heel de voorstellingswereld, die de dichter zich vormde. En die is bij een roomskatholiek dichter nu eenmaal anders dan bij een protestants
dichter.
— Bij een protestants dichter kan dus zo'n wordend kerstliedje
niet die beelden, met die sfeer om zich heen, te voorschijn roepen,
omdat ze er niet zijn en waar ze niet slapen, kunnen ze niet gewekt worden.
— Juist, een gedicht moet je beginnen te beoordelen naar de wijze
der poèzie. Dat een Kerstvers „rooms" is, dat valt soms uit te
luisteren uit het rijm zelfs. Hier heb je bijvoorbeeld 't begin
van een Iaat-Middeleeuws Kerstliedje :

jezus Christus van Nazarene 1)
werd geboren uit ene maget rene 2)
Waarom roept dat „Nazarene" bij d i en dichter allereerst op
d a t rijmwoord „rene" ? Omdat de klank van „Nana-r e n e"
bij hem, die Rooms is, direkt de herinnering zal wekken, de idee
van „rene" van „rein", die zich, in de Kerstsfeer, direkt verbindt met „de maget", met Maria.
— Ja, 'k heb me wel eens gewaagd aan 't schrijven van een gedicht, maar hield er maar mee op, want het wou niet of heel
slecht „rijmen". Gaat dat bij een echt dichter zó maar ?
— Zó maar niet, nee. Maar 't zal je wel duidelijker worden hoe
't dan wel gaat ongeveer, als je 't rijmwoord vergelijkt met een
wichelroede en de gedachten, gemoedsbewegingen en voorstellingen, die een dichter in zich heeft als een vers gaat groeien,
met de ondergrondse bronnen en stroompjes, waar die wichei1) Nazereth. 2) rein, „onbevlekt".
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roede zo gevoelig voor is. Zo bij die Middeleeuwse dichter : wat
binnen in hem beweegt aan gevoelens, beelden enz., dat heeft
alles te maken met Kerstmis. Maar 't is nog een warreling. Doch
nou „kreeg" hij, laten we zeggen, dat zinnetje „Jezus Christus van
Nazarene". Maar ook er is ergens van binnen, maar vaag nog,
de voorstelling van de „refine maagd Maria". Dat is zo'n ondergronds
stroompje. Maar 't kwam nog niet naar boven. Nou komt die
kiank van „(Nana-)r e n e", en dat gaat werken als een wichelroede ; het zegt : daar ergens loopt dat „stroompje"; en het doet
nog meer (al le beelden hinken) : het werkt tegelijk als een soort
boor, want ineens blijkt „rene" van „Naza-rene" dat half bewuste ondergrondse gemoedsbewegings-stroompje een uitweg
te bieden, en daar spuit het naar boven : „die werd geboren uit
ene maget rene".
— Dus een rijmwoord is maar niet iets dat er toevailig bijkom/
in een gedicht ?
— Nee, er moet eerst een werkelijk gedicht aan 't groeien zijn,
dan pas „krijg" je de rijm-woorden, want dan hebben ze werke-Iijk lets op te roepen. Dan zit daar van binnen lets te wachten
tot het wakker gemaakt wordt, tot het er uit kan komen spuiten.
je zou het ene rijmwoord ook een „vragende stem" kunnen
noemen en het andere „antwoordende echo", de tweede stem,
die, voor wat van binnen in beweging werd gebracht door de
eerste stem en dat daar maar bleef vragen, opeens het antwoord
spreekt, dat gelijk van kiank blijkt (en niet zonder reden !) met
die eerste stem, dat eerste „roepende" woord.
— Blij dat je 't zo eens hebt proberen duidelijk te maken. 1k heb
het altijd wel vaag gevoeld, dat het zoiets moest zijn. Maar hier
heb ik iets aan : ik zal weer iets beter een vers kunnen doorluisteren, voor ik het ga instuderen voor voordracht.
— Ja, intuItief moet je dat wel beseft hebben, anders zou je niet
zo goed kunnen voordragen.
— Dank voor je compliment. Maar nu nog iets : een gedicht is
toch ook altijd een kwestie van waarheid, en zeker een Kerstvers ;
daar krijgt de „waarachtigheids-kwestie" toch zeker de scherpste
zin, die ze hebben kan. En hoe komt het nou, dat zo'n „rooms"
versje mij, die toch niets moet hebben van die Maria-verering,
zelfs niet van dat, door de traditie tot een legende eindeloos
uitgebreide, drie-koningen-verhaal, hoe komt het dat mij dat
„Kerstliedje" van Mien Proost, nooit losliet ?
505

— lk denk hierdoor : of er werkelijk wel drie Wijzen geweest
zijn, en of een ervan wel zwart was, dat is maar legende inderdaad.
Niet geheel en al waardeloos te noemen. Wat dat betreft, lees
daarvoor maar eens wat de Gereformeerde Geloofsbelijdenis in
art. 6 zegt van de „Apocriefe Boeken". Maar al spreekt de stem
van Christus zelf niet met evenzoveel duidelijke woorden in dat
Kerstversje, toch hoor je, op de wijze der poezie, door ritme en
zinnen (en rijm-woord !), heen Zijn stem, zodat je tenslotte
Maria, de drie koningen, den dichter Mien Proost vergeet en zelf
ineens, voor Christus staat.
—Ja, ik kan je nu wel zeggen dat ook dit Kerstliedje bij mij zolets wekte als verlangen naar een binnenkamer.
— Genoeg. Daar hoef ik niet in te kijken. lk kan alleen besluiten
dat het pleit voor dat gedichtje. Ook voor zijn waarachtigheid
als K e r s t -poezie : het zegt, op de man ier waarop een gedicht
dat alleen kan, zo duidelijk mogelijk, dat tenslotte alleen het
bloed van Christus een zwarte reinigt en niemand of niets
anders.
Tenslotte belijdt het „den Christus der Schriften", zonder
dat het Zijn naam noemt.
— Ja, maar 't is ook Kerst-p o e z i e.
— Blij dat j ij mij dat o o k eens zegt. We hebben over de vraag
„wat is Christelijke poezie", „wat is goede, wat is ware Kerst-,
Paas-, Pinkster-poezie" enz. al zo vaak v e r k e e r d „principieel" geboomd.
—Juist. Een tijdlang behoorde ik toch ook tot de Gereformeerden,
die, als 't over poezie, over kunst ging, vaak zeiden : „wat doet
het er toe als 't niet zo goed, niet zoveel kunstwaarde heeft als
werk van „de overkant". Dat was er naast.
—'k Hoop dat er meer begrijpen gaan, dat, als onze vaderen
(wij kunnen wel zeggen, onze „vaders") en al de schippers en
Iandbouwers en arme schoolmeesters en heiboertjes, als die
allen ten opzichte van de wetenschap net zo geredeneerd (zeg
maar gerust b e I e d e n) hadden, als ze nu nog vaak doen ten
opzichte van de kunst, nou dan hadden ze er niet over gedacht
van hun armoedje te offeren voor de Vrije Universiteit.
— Ja, zoals het daar ging niet alleen om Christel ij k e wetenschap, maar tegelijk om Christelijke w e t e n s c h a p, zo gaat
het in ons geval niet alleen om K e r s t - poezie, maar tegelijk
om Kerst-p oezie!
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—Juist, jij gaat geen toespraak houden, maar voordragen en wel
een gedich t, en wel een Kerst- vers.
— Begrepen. ik neem ook dat „Kerstliedje" van Mien Proost.
— 1k zal je dus maar geen „succes !" wensen.
— Liever niet, nee. Kom je luisteren ?
—Ja. Niet naar jou, niet naar Mien Proost of welk dichter ook.
—Dank je. lk hoop dat je dat kunt doen. Voor jou en voor mij.
Voor ieder die komt op jullie Kerstvergadering.
—Kerst- vergadering, waar ik Kerst -poêzie hoop voor to
dragen.
Tot ziens dan daar.
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ARY PETERS

HERINNERING

Droeg ooit de hemel lichter schitteringen
Van zilveren maan, die in de wolken sliep ?
lk zag haar schoonheid, toen ik 's avonds liep
Langs 't water, waar zij brak in duizend rimpelingen.
En aan den oever brandde stad haar gouden lampen
Wier glans verdoezelde in 't donker van den stroom.
Ginds, in den ronden schaduw van een boom,
Stond een oud man zijn pijpje leeg to dampen.
lk hoorde een paard met zijne hoeven stampen
En het verschrikte rinkelen van bellen aan zijn toom.
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ARY PETERS

WINTERMIDDAG

Het monotoon getokkel van de regen
Doordroppelde de stilte traag en diep.
Wij luisterden : je leunde peinzend tegen
Mijn schouder, en het was, alsof je sliep.
De regen scheen een vliezig waas to weven,
Dat glanzend voor de natte boomen hing
En trilde...... bijna was het stil, slechts even
Tjirpte een krekel, tot ook dit geluid verging.
Rondom ons minderde het tikken van de regen
En klonk het vallen van de droppels minder diep
Nag stonden wij in 't bosch, zoo stil, heel stil, en zwegen :
Toen was het, of een stem van vérre tot ons riep.
Wat sprat< die Stem ? We wisten 't niet, we zwegen,
Maar voelden in ons de ontroering diep.
Wij luisterden naar 't afgaan van de regen,
Het werd zoo stil...... je leunde drOOmend tegen
Mijn schouder, glimlachend, alsof je sliep.
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ARY PETERS

EEUWIGHEIDSVERLANGEN

Uit der aarde greep ontkomen
— Donkere herinnering —
Zoeken Godvervulde droomen
Eeuwigheidsbevred igi ng.
In de schitterlichte spheren,
Vloeiend-blauw, onpeilbaar diep,
Sterft het Iaatste aardsch begeeren
Dat nog in ons binnenst sliep.
Hem elsche muziek, in tonen :
Trillend zilver, donker brons
0, hier moet de Vader wonen :
Heer, verhOOr en zegen ons !
Zwanedonzen wolkenpluimen,
Koninklijk en vlekloos — rein,
Drijven door het zonlichtschuimen
Diep-azuren kristallijn.
Deinend zacht op sneeuwen vleugels
In den luwen lentewind
Stijgen, zOnder dwang van teugels
Die verlangen wondend bindt,
Droomen, die den aether drinken
Als een goud doorglansde mee.
Sterren aan hun voet verzinken
In het diep der Ruimtezee.
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0, gij droomen, brengt ons nader,
Heft ons in het Licht omhoog
Tot den hartklop van den Vader,
Tot de glansster van Zijn oog !
Dicht omsluierd door de tranen
Van den damp, die haar omvloeit,
Danst langs eeuwenoude banen
Aarde, donker, dOOdvermoeid.
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ARY PETERS

BREERO'S KLACHT

Ach, wanneer vint dit sieltgen rust ?
Het klopt en claeght soo bang.
Wort nimmer dan de brandt ghebluscht
Die mij verteert mijn leven lang ?
'k Hebb' heete traenen uytgestort
En vaeck tot Godt ghebeden — —
Ach, dattet tot een ende wort,
'k Hebb' al sooveul gheleden.
Mijn hert is nu van sorghen swaer
En jammerlijck verwont.
0, dattick in U armen waer'
Mijn mondt aen Uwen mondt.
'k Hebb' veule ueren deurgebracht
In groote sondicheyt,
En menich vrou heeft in den nacht
Deur mijnen schuldt geschreyt.
Ick hebb' mijn leven selfs verkracht
Bemoddert met vuyl slyck,
En ben in menich bens ghedacht
Een duyvel haest ghelijck
Beneden ligt de donckere gracht
En loert en wacht mijn lijck.
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MENNO DE MUNCK

BRIEF IN DE NACHT
......

Gisteravond, laat, ben ik teruggekomen van mijn reis. Reeds
toen ik de sleutel in het slot stak, overviel me het angstige voorgevoel, hetwelk me ingaf dat er iets gebeurd moest zijn. lk ben
het lege, koude huis doorgelopen en vond je nergens. In de salon
niet, niet in de eetkamer en ook in de keuken niet. Toen zag ik,
mijn werkkamer binnenkomend, op mijn bureau iets wits schemeren.
Een brief, dacht ik. lk trad nader. Het was een brief, jOuw brief.
lk brak hem open, haastig, en las de korte, vriende!ijke woorden
waarmee je afscheid van me nam. Hoe ik hierop onmiddellijk
reageerde, weet ik zelf niet meer. lk herinner me vaag dat ik
door de stille, mistige nachtstraten liep, dat ik de stad verliet en
fang dwaalde, over de buitenwegen, dof en gevoelloos. Niets
was helder in de chaos van mijn gedachten, dan alleen dit ene
dat je nu weggegaan bent, weggegaan ......
Toen ik weer in de stad kwam, was de morgen reeds aangevangen.
lk sloop, angstig en alleen, door de straten, waar het leven van
elke dag weer herbegon. lk was moe ...... zo moe ......
Thuis ben ik op de divan neergevallen. lk heb geslapen, zwaar
en onrustig. Vroeg in de middag ben ik weer ontwaakt, met een
doffe, bonzende hoofdpijn. lk ben weer uitgegaan, heb gegeten
in een klein restaurant aan de Vischmarkt. Later heb ik weer
door de stad gedwaald. En traag, heel traag is de dag omgegaan ......
......Nu zit ik op mijn werkkamer in het koude, eenzame huis.
Het is Iaat al...... het is nacht ...... Enkele uren geleden sneeuwde
het, met grote, donzige vlokken. Nu is de lucht weer helder
geworden en in het blanke maanlicht is onze tuin overgoten
met een zilveren schijnsel. De ijl-zingende nachtwind wiegt de
wit-beladen takken van de kleine spar die we samen hebben
geplant op de dag waarop je me vertelde dat je een kindje wachtte...
Veel en lang heb ik nagedacht vanavond, Truus. Over vroeger,
of misschien is het juister gezegd, over enkele jaren geleden.
En ook over het laatste jaar en de laatste maanden. En in die
enkele uren van nadenken meen ik het conflict to hebben opgelost dat ons zo meedogenloos heeft vaneen gedreven. lk ben
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heel rustig geworden nu en alle twijfel aan jou en aan mijzelf is
uit mij gebannen. lk ben tot de erkenning gekomen dat het niet
mag op deze wijze. Eens hebben wij de handen ineen geslagen ;
het was op de avond toen we plots allebei voelden dat onze jeugdvriendschap was uitgegroeid tot het wijde, milde geluk dat liefde
heet. En ik voel dat dit geluk, dat deze liefde niet zo maar uit
te wissen is door een fout die van weerszijden — ik geef toe,
van mijn kant wel het meest — is gemaakt.
Vanmiddag ben ik bij moeder geweest. Haar lieve, oude gelaat
met de vele rimpels was grauw beschreid. Wij hebben niet veel
gesproken, slechts enkele woorden. Het enigste wat zij zei, was
— Hoe kunnen jullie je zó vergissen ......
Weet je nog, hoe we vroeger speelden in de grote tuin die achter
het ruime, oude huis van je ouders lag ? lk herinner mij nog zeer
duidelijk dat ik gewoonlijk de rol van Adalbert, de roofridder,
op mij nam en jou in mijn kerker gevangen zette. AIs ik je dan
had opgesloten ging ik naar je moeder en eiste een Iosprijs,
die, gewoonlijk in de vorm van koekjes of chocolade, altijd grif
werd betaald. Eens had ik je te stijf aan een boom vastgebonden
en kon de knoop niet weer loskrijgen. Toevallig begon het op
datzelfde ogenblik hard te regenen en ik holde, ten einde raad,
naar je moeder. Zij kwam vlug met me mee en sneed het touw
los. Weet je nog hoe nat je toen was en hoe je huilde ? — Naarling,
zei je boos, — ik wil nooit weer met je spelen ...... We waren
nog zulke kinderen toen dat alles gebeurde, zeven of acht jaar
oud misschien ......
Toen we nog op de H.B.S. waren heb ik eens hevig om je gevochten. Het was Dick Veenhoven die me er mee plaagde dat
we altijd samen naar huis en naar school gingen. ik kwam die
middag thuis met een bloedneus en een grote scheur in mijn
blouse en mocht voor straf een week niet voetballen. De volgende
dag was ik jarig en werd me mijn straf weer kwijtgescholden.
's Avonds kwam jij met je moeder. lk kreeg een pochette van
je, een lichtbruine met een donkere rand. In de hoek had je
mijn naam geborduurd met groene zijde.
Wat was het een heerlijke tijd, die jaren toen we onze jeugd
genoten. Altijd waren we samen, op de korfbalclub, de dansles
en de schoolvereniging. Onze ouders zagen het glimlachend aan
en vonden het goed. Een jeugdvriendschap.
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Toen kwam de overplaatsing van mijn vader en daarmee onze
verhuizing naar het Zuiden. Weet je nog dat we allebei eventjes
hebben geschreid die laatste avond dat we bij elkaar waren ?
Je gezichtje stond zo ernstig toen je me een zoen gaf, de eerste,
en me beloofde dat je op me zou wachten en later met me trouwen.
Veertien jaar was je toen en ik was net vijftien geworden ......
Zes jaren duurde het eer we elkaar terug zagen. Zes jaren, waarin
we elkaar, hoewel met lange tussenpozen, vrij geregeld hadden
geschreven.
In de vacantie kreeg ik plotseling de ingeving je eens op te zoeken.
Het was op je verjaardag en ik reisde naar je toe zonder voorafgaand bericht, want het was mijn bedoeling je te verrassen. Laat
in de middag kwam mijn trein aan en ik haastte mij door de
vele, oude bekende straten naar je adres. Je moeder deed me
open. Ze moest enige tijd nadenken eer ze me herkende.
lk werd door haar met de oude hartelijkheid ingehaald. Toen
ze wat van haar verbazing bekomen was wees ze me de kamer
waar je je be yond en we spraken of dat ik, bij wijze van verrassing, onaangediend zou binnengaan. ik klopte even zacht aan
en opende meteen de deur. Je stond uit het raam te zien met
je rug naar de kamer die vol was van zon en bloemen. Je had
mijn zacht klopje niet gehoord want je draaide je pas om toen
ik al enige passen naar binnen gemaakt had. Je ogen werden
groot van verbazing. — Lieve help...... Bob !, zei je verrast. lk
trad nader en stak je mijn hand toe. lk zei zoiets van — Hallo
Truus, hoe maak je het, en ik geloof dat het nogal onnozel
klonk. We stonden een beetje verlegen bij elkaar, niet goed
wetend wat we moesten zeggen. le droeg een japonnetje van
lichtgroene zijde wat je buitengewoon goed stond. Je zag er erg
jong uit, zodat ik je niet veel veranderd vond in die zes jaren.
Drie dagen bleef ik bij jullie logeren. Toen moest ik weer vertrekken om een afspraak met een studievriend te kunnen nakomen.
Sindsdien zagen we elkaar elk jaar geregeld enige keren.
Herinner je je nog de dag waarop onze verloving officieel werd
bekend gemaakt ? lk reisde al een paar dagen tevoren met mijn
ouders naar jullie toe. Weet je nog dat haast alle vrienden en
bekenden van vroeger 's avonds kwamen ? Jaap van der Schelde,
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Johan Kuizenga en Gert van Laar. En Tiny en Ans van Duyl die
allebei al verloofd waren en al trouwplannen hadden. Bijna allemaal
studeerden ze nog, behalve de meisjes en Dick Veenhoven die
in de zaak van zijn vader was. Weet je nog hoe Dick schertsend
voorstelde of we nog eens een robbertje om je zouden vechten ?
Toen, laat in de nacht, de gasten vertrokken waren wandelden
we nog even in de tuin, dezelfde tuin waarin we vroeger zo vaak
hadden gespeeld. Bij de boom waaraan ik je eens te stijf had
vastgebonden stond je stil. Je nam mijn vinger waaraan je 's morgens de ring geschoven had en je zei : — Bob, dit is een band
die we altijd mOeten voelen en die we toch nooit m6gen voelen...
Spoedig nadat ik afgestudeerd was kreeg ik mijn betrekking aan
de krant. Weet je nog hoe blij we allebei waren en hoe we
direct trouwplannen maakten ? Herinner je je nog die prettige
tijd toen we bezig waren ons huis in te richten ?
Alles wat ik nu neerschrijf heb ik vanavond weer overdacht en
nog eens meegemaakt. En ik ben hierdoor tot de erkenning
gekomen dat herinneringen vaak nog mooier zijn dan de feiten
zelve.
Herinner je je nog die eerste jaren van ons huwelijk toen alles
nog zo goed was ? Vele avonden zat je bij me op mijn studeer
kamer met een boek of een handwerkje. Soms las ik je voor,
uit Gorter's Mei of uit het Gilgamesj-epos van Eekhout waar je
zo bijzonder veel van hield.
In die tijd verscheen ook mijn eerste roman. Weet je nog hoe
we samen de drukproeven corrigeerden ? En hoe we quasi ruzie
maakten wie het eerst een fout gezien had ?
Toen kwam de tijd waarin je een kindje droeg en je wekenlang
werkte aan babykleertjes. Telkens verbaasde ik me met mijn
mannen-onervarenheid erover dat zulke kleertjes z6 klein moesten
zijn. lk heb me er oprecht over verwonderd, dat je je tot de
laatste dagen in die periode zo flink gehouden hebt.
Het was in de dagen waarin de geboorte elk ogenblik verwacht
kon worden dat ik plotseling op reis moest. We spraken of dat
ik onmiddellijk telefonisch bericht zou krijgen en ik vertrok in
de grootste spanning. Enkele dagen nam mijn reis in beslag en
steeds hoorde ik niets. Juist op het ogenblik waarop ik voor mijn
hotel de motor startte om weer terug te rijden, kwam het bericht
dat onze boy geboren was. lk herinner me niet ooit in mijn
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!even zó hard gereden te hebben als op die terugtocht. lk ben
slechts een keer afgestapt, om te tanken, en kwam laat in de
avond doodmoe aan. Toen ik aan je bed kwam sliep je ; het kleine
wonder lag in je armen. De zuster vond het beter dat je bleef
doorslapen, maar toen ik me zacht wilde verwijderen werd je
wakker. — 0 Bob, zei je gelukkig en je greep mijn hand. Je
deed erg je best om niet te schreien maar er hingen toch een
paar tranen aan je wimpers ......
Daarna de heerlijke dagen waarin onze jongen opgroeide. Nog
zie ik je bezig als je hem hielp en hij in zijn badje lag te spartelen
en kraaide van plezier. Weet je nog dat we het nooit eens konden
worden wie hem in zijn bed je mocht leggen en het daarom maar
samen deden ? Toen hij wat groter geworden was zat ik eens
bij hem in zijn box en speelde met hem. Op dat ogenblik kwam
jij juist de kamer in en zag hoe ik hem hielp een toren bouwen.
Sindsdien zei je „mijn beide kinderen" als je over ons sprak ......
Toen gebeurde het ongeluk.
lk ging op een middag naar Utrecht voor het maken van een
reportage en kwam de volgende morgen weer thuis. In de verte
zag ik je al staan, met den jongen op je armen. Je wuifde tegen
me en ook Guusje stak een hand je op. Tegenover het hek keek
ik achter mij om te zien of de weg vrij was en ik de bocht
kon nemen naar onze oprijlaan. Zodoende zag ik niet dat je
Guus neerzette.
lk kwam met te grote snelheid aanrijden en kon onmogelijk
meer remmen toen hij plotseling voor de motor liep. lk trachtte
nog hem te ontwijken door in de heg te rijden maar het was
al te laat. Hij werd gegrepen en een eind meegesleurd. Door de
slag vloog ik uit het zadel en kwam een paar meter verder op
het grintpad terecht. lk hoorde je gillen en vocht een ogenblik
met een opkomende flauwte. Guus lag onder de rokende motor
en had een grote wond aan het achterhoofd. Ook uit zijn mondje
kwam bloed. Toen ik hem opnam sloeg hij nog even de oogjes
op en kreunde — Paps......
Op het ogenblik dat het gebeurde had ik nog juist gezien dat
jij je aan een stoel vastgreep die op het grasveld stond. Maar
toen ik onze gestorven jongen in mijn armen hield stond je
eensklaps achter mij. Je was lijkbleek en je stem had een harde
klank toen je eiste : — Hier...... Je beurde hem in je armen en
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je kuste zijn koude, dode gezichtje, vele, vele keren. Ineens keek
je mij aan en je zei met een harde, verwijtende stem : —le
reed ook veel te hard...... ik wilde nog lets zeggen en stak mijn
armen uit. Maar jij liep weg, in de richting van het huis. lk voelde
nog even hoe belachelijk ik daar stond, met gestrekte armen.
Toen trok al het licht voor mijn ogen samen in een felrode,
woest-draaiende schijf en was er niets meer.
Nadien kwam de verwijdering tussen ons. Een verwijdering die
niet had hOeven komen.
lk weet het, het was verkeerd van mij dat ik me terugtrok
met mijn verdriet. Het was niet goed, dat ik vergetelheid zocht
in mijn studeerkamer, bij mijn boeken en mijn werk. Maar heus,
ik kon niet anders. lk kon je niet naderen, en, ik voelde het
duidelijk, jij ook mij niet. lk heb het geprobeerd, vele keren,
naar je toe te gaan en mijn heet, gemarteld hoofd in je schoot
te leggen en je handen te voelen aan mijn gezicht en je stem
te horen, zacht en goed. En óók wilde ik jOu troosten, je stil
tegen me aan nemen en je kussen en je zachte woorden zeggen
die dit alles zouden verlichten tussen ons. Maar telkens als ik
opstond en naar je toe wilde gaan, was het of ik teruggleed in
de tijd, dagen, weken, maanden. Dan stond ik weer in de tuin,
naast de brandende motor. En jij stond bij me, je hield onzen
jongen in je armen en je kuste zijn bleke, verstarde gezichtje
Dan keek je mij aan, je was lijkbleek en je stem had een harde,
verwijtende klank. — Je reed ook veel te hard, zei je, en ineens
Tees dan een muur tussen ons, een glazen muur, zodat ik je
wel kon zien maar niet bij je kon komen, hoe graag ik ook
W i lde......
Truus, ik schreef het hierboven reeds, dit alles wat ik nu neerschrijf heb ik vanavond weer overdacht. En naarmate ik deze
herinneringen op het willige papier vastlegde, is het me steeds
duidelijker geworden dat het niet goed van ons was, ons zo
bij elkaar te laten wegdrijven. Wij zochten, ieder voor ons, de
vergetelheid, De vergetelheid en de troost, die wij samen en
bij elkaar hadden moeten zoeken en zeker gevonden hadden.
Nu ben je dus weggegaan. In het stille schijnsel van de lamp
ligt je brief hier voor me, op mijn bureau. — Het is beter dat
ik ga, schrijf je. —Wij begrijpen elkaar niet meer, we hebben
elkaar niet meer noodig.
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We hebben elkaar niet meer nodig ......
Truus, zo is het niet. We hebben elkaar wel nodig, meer dan
ooit zelfs. Wanneer wij ieder onze eigen weg gaan wordt het
ongeluk pas volkomen. Er is veel in het verleden dat ons bindt,
te veel. De eerste jaren en het oude geluk. En ons kind, onze
gestorven jongen.
Truus, ik voel het zo duidelijk nu, dat het niet mag op de wijze
die jij je de beste denkt. lk ben er zo van overtuigd dat we
nog eens opnieuw moeten beginnen. Maar dan samen. Samen
moeten wij alles nog eens opbouwen en samen moeten wij trachten
het oude geluk terug te vinden dat toch eens geweest is tussen ons.
1k wit je niet smeken terug te komen. Het zou niet goed zijn
je hierdoor te beInvloeden. Rustig moet je alles wat ik hier
neergeschreven heb overdenken. En schrijf me dan terug, hoe
je nu over dit alles denkt en of je je sterk genoeg voelt terug
te keren en te trachten alles nog eens op te bouwen.
lk zal nu deze brief gaan posten. En dan zal ik wachten, stil
wachten op je antwoord ......
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JAN DAVID IETSWAART

VIJF GLADDE STEENEN

En David raapte steentjes uit de beek,
— de kleine David met z'n roode haren —
Een Jood die voor geen reus of afgod week,
en vreesde Filistijn noch Iegerscharen.

Vijf gladde steenen gleden in zijn tasch,
vijf vurige tongen tot het eind der tijden ;
Een trof den reus toen hij aan 't schelden was,
Vier werden geest, en dienen nog tot strijden.

In Davids tasch is vuur. Wie durft hem dragen ?
Wie steekt zijn hand erin en weer ten worp eruit ?
lk heet weer David, en ik zal het wagen,
en zonder zwaard of harnas trek ik uit.

Maar 't vurig woord, dat — glad als kiezelsteenen —
de hersens indringt van den Filistijn,
en zijn gedachten splijt en rukt uiteenen,
Dat zal, en dat alleen, mij tot een wapen zijn.
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NIEK VERHAAGEN

DE VERZOEKING

De dood trad met de woorden binnen :
„Gij zult mij, stervend, als een vrouw beminnen.
Als gij uw kernen in mij overstort,
zult gij gevoelen dat uw lichaam dort.
Wanneer uw handen spelen aan mijn leden,
is reeds de strijd te mijnen gunst gestreden.
Als gij uw slapen aan mijn boezem vlijt,
aarzelt uw hartslag aan het eind van tijd.
Wanneer uw ademtocht mij zal beroeren,
zal ik het leven aan uw IV ontvoeren.
Als gij aandachtig mij de lippen kust,
gaat uw vermoeide droom eeuwig te rust.
Wanneer — en gij zult zachtkens op mij deinen,
al mijn geheimen zullen u verreinen.
1k zal mijn armen willig om u slaan ...... "
Toen zweeg de dood, maar ik ben weggegaan.
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HERBERT KALMANN

MEER IM HERBST
Zu J. Ringeinatz.
Der Wald ist kahl. Die nackten braunen Aeste
Schwanken im Winde traurig hin und her.
Der gleiche Wind sortiert die Blaetterreste :
Der Wald ist kahl. Was aber ist das Meer ?
Zunaechst mal ewig. Unveraendert ewig ;
D. h. von aussen, well man ja nicht sieht
Ob in der Tiefe nicht ein Schwalben-Seefisch
In suedlich-waermere Gewaesser zieht.
Doch was man sieht ist voellig unveraendert,
Nur menschenleerer, nur entsetzlich traurig
Und trostlos, wie ein alter Kahn der kentert.
Das Rauschen klingt so ruehrend dumpf und schaurig
Wie Burch die Hand gebruellte Schiffsbefehle :
„Backbord ! He, Volldampf ! Richtung Ankerplatz !"
Wie Seemansflueche aus versoffner Kehle':
„Dam'n it !" —
Und Verse von Ringeinatz.
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ROEL HOUWINK

IN HET LAND DER BLINDEN....*)
Het omineuze van deze psycho-analytische schets van Dostojewsky
is, dat reeds het vijfde woord van dit boekje door een drukfout
wordt ontsierd. Zij komt voor het in „Voorwoord ter Inleiding"
van Prof. Dr. E. A. D. E. Carp en betreft den naam van Dostojewsky
zelf.
Nu zijn vergissingen, onachtzaamheden, versprekingen en verschrijvingen, zooals men weet, belangrijke dingen in de psychoanalyse, waaruit verstrekkende gevolgtrekkingen te maken zijn
ten aanzien van hetgeen zich afspeelt in het onderbewustzijn
van hen, die zich vergissen, slordigheden begaan, zich verspreken,
zich verschrijven, enz. Freud zelf heeft aan deze kwestie een
van zijn meest bekende geschriften gewijd („Zur Psychologie des
Alltagslebens") en daarin talrijke opmerkingen gemaakt, die te
denken geven.
Zoo geeft ons thans ook te denken het schijnbaar zoo onbeteekende
felt, dat in deze psycho-analytische schets van Dostojewsky reeds
het vijfde woord door een drukfout wordt ontsierd en dat deze
drukfout n.b. de naam van Dostojewsky (er staat „Distojewski")
zelf betreft.
Een psycho-analytische deductie van deze slordigheid brengt twee
zaken aan het licht. In de eerste plaats blijkt eruit, hoe weinig
vertrouwd de naam „Dostojewsky" den inleider en den vertaler
(den psychiater W. J. J. de Sauvage Nolting), die toch zeker alle
proeven onder oogen zal hebben gehad, au fond is. Ofschoon
dit voor ons gevoel nog sterker naarvoren komt uit de omstandigheid, dat Prof. Carp bereid gevonden werd een aan beveling toe
te voegen aan dit dwaze geschrift en de heer W. J. J. de Sauvage
Nolting het te vertalen.
In de tweede plaats onthult deze slordigheid ons, dat niet de
figuur van Dostojewsky door inleider en vertaler als het belangrijkste van deze studie wordt beschouwd — de verborgen minachting, die men voor iemand heeft, verraadt zich nimmer met
*) n.a.v. Johan N e ufe 1 d, Dostojewski. Lochem, N.V. „De Tijdstroom", 1939.
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meer duidelijkheid dan in de vergissingen en slordigheden, die
wij met zijn naam begaan —, maar dat zij in werkelijkheid het
zwaartepunt van deze psycho-analytische schets heel ergens
anders leggen.
Ongetwijfeld hebben zij daarin gelijk. lnderdaad ligt het zwaartepunt van het boekje van Jolan Neufeld niet in de figuur van Dostojewsky. Het is alleen jammer, dat inleider en vertaler — zoo
neemt het onderbewuste zelfs een hoogleeraar in de psychiatrie
en een psychiater bij den neus ! — slechts „onderbewust" tot
dit inzicht zijn gekomen, misschien zouden zij anders wat minder
geestdriftig tegenover de volstrekt overbodige uitgave van een
Nederlandsche vertaling van dit geschrift hebben gestaan.
Maar helaas, blijkbaar zelf of nagenoeg geheel ignorant ten opzichte van Dostojewsky's oeuvre of volkomen verblind door hun
psychiatrische instelling, hebben zij gemeend het Nederlandsche
publiek een goeden dienst te bewijzen met de vertaling van dit
werkje, dat een typisch voorbeeld is van de arrogante bekrompenheid van geest, waartoe de psycho-analyse leidt, wanneer zij de
kliniek en de spreekkamer van den arts verlaat en zich waagt
aan een „verklaring" van verschijnselen, die liggen buiten het
terrein der medische wetenschap.
Nog erger evenwel dan de arrogante bekrompenheid van geest,
waartoe de psycho-analyse leidt en waarvan men nog onlangs
een fraai staaltje heeft kunnen bewonderen in het artikel, dat
de Goudsche psychiater en psycho-analytische profeet Dr. Johan
W. Schotman in de provinciale pers deed circuleeren ter gelegenheid van het overlijden van Sigmund Freud — de schrijver
voorspelde ons aan het slot van zijn beschouwingen een psychoanalytisch gereinigde conflict-vrije samenleving ! —, nog erger
evenwel dan deze geestelijke verstarring en eenzijdigheid is de
uitwerking, die geschriften als het onderhavige van Jolan Neufeld
moeten hebben op het niet-kritisch denkend en onderscheidend
publiek.
Wie het ongeluk heeft onder zulke omstandigheden dit boekje
in handen te krijgen, eer hij zelf een persoonlijke ontmoeting
met den grooten Rus heeft gehad in een of meer bestanddeelen
van zijn machtig oeuvre, dien zal naar al le waarschijnlijkheid de
lectuur van Dostojewsky's werk voor goed zijn vergald. En dat
niet alleen : zijn visie op de letterkunde in het algemeen zal er
grondig door bedorven zijn.
524

Hij zal niet !anger een „gewoon" lezer zijn, maar hij zal bij al
hetgeen hij leest, jacht maken op Oedipus-complexen, anaalerotiek en meer van dergelijke fraaiigheden, die blijkbaar nog
altijd als bijzonder streelend gelden voor het infantilisme van
den Freud iaan, die meent met behulp van de psycho-analyse verlost te worden van zijn minderwaardigheidscomplex en van zijn
ressentiment ten opzichte van alle waarlijk scheppende geestesarbeid.
Naar onze overtuiging zijn wij hiermee ook tot den wortel gekomen van dit geschrift, waarin, volgens den vertaler, ons een
dieper inzicht gegeven wordt in het „wonderlijk gecompliceerd
mechanisme, dat de ziel van Dostojewski was" (blz. 7). Wij laten
daarbij buiten beschouwing de absoluut foutieve vooronderstelling,
die in dit oordeel besloten ligt, als zou een dieper inzicht in
de ziel van Dostojewsky ons zijn werk beter verstaanbaar maken.
De „psychologische" zijde van een kunstwerk staat slechts in
een zeer verwijderd verband met zijn wezenlijke beteekenis !
Het „individualistisch" standpunt van Kloos en de zijnen klinkt
nog altijd door in dergeliike dwalingen, doch het wordt nu toch
zoo langzamerhand tied, dat men, tenminste in intellectueele
kringen, eens tot een beter inzicht komt.
Wij gaan ook voorbij aan den door den heer De Sauvage Notting
met zooveel beminnelijke naieviteit gebezigden term „m e c h anism e" der ziel. Dat het 19de eeuwsche positivisme nog altijd
hoogtij viert in de gelederen van het orthodox Freudianisme,
wordt ons hierdoor overigens weer eens extra duidelijk gemaakt.
De wortel van Jolan Neufeld's geschrift is gelegen in het feit,
dat een psychisch trauma (innerlij ke kwetsuur) den schrijver tegenover de wereld van Dostojewsky een minderwaardigheidscomplex
heeft bezorgd, waarbij waarschijnlijk gevoegd zal moeten worden
een ressentimentsgedachte ten opzichte van scheppenden arbeid
in litterairen zin (het is niet onmogelijk, dat Jolan Neufeld op
jeugdigen Ieeftijd zich bezondigd heeft aan het schrijven van
gedichtjes en dat hij hiermee niet Bien roem heeft kunnen
oogsten, die hij ervan verwachtte). Kortom in het onderbewuste
moet de neiging zijn ontstaan zich te wreken over dezen dubbelen
nederlaag. En hoe zou dit beter kunnen geschieden dan door
een psycho-analytische schets van Dostojewsky, waarbij Dostojewsky — zoo onschuldig mogelijk ! kon worden voorgesteld
als een neurotiker, in wiens zieleleven zich zoo ongeveer alle
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mogelijke perversies laten aantoonen . (blz. 73), die de psychoanalyse heeft weten uit te vinden ? (En dat zijn er heel wat !)
Want wat is het niet streelend voor den schrijver nu over „onzen
dichter" te kunnen spreken. Bedenk eens wat een dergelijke
familiariteit ten aanzien van een „genie" als Dostojewsky zeggen
wil en dan daarbij te weten, dat men als psycho-analyst dezen
„neurotiker" eenvoudig in z'n vestzakje heeft. Is er prachtiger
compensatie voor een krachtig geschokt zelf-bewustzijn mogelijk !
Men behoeft het zoeklicht van de psycho-analytische wetenschap
(blz. 75) maar op een dergelijke figuur te richten en als bij tooverslag komen perversies, neurose, vader- en moedercomplexen,
incest, regressies en wat dies meer zij te voorschijn. Daarmee is
dan het zoo verontrustend verschijnsel „Dostojewsky" v e rklaar d.
Hoe kortzichtig en onjuist zulke „verklaringen" overigens zijn,
blijkt voldoende uit deze psycho-analytische studie. Wij zullen
een tweetal voorbeelden geven.
Zoo lezen wij op biz. 47 over het religieuze element in Dostojewsky's werk (voor een verklaring der technische termen in
dit nog geen honderd bladzijden tellend geschrift is een woordenlijst toegevoegd !) : „De ambitendens van die instelling als zoon
is ook eraan schuld, dat de verhouding van onzen dichter tegenover den godsdienst steeds een ambivalente blijft. Wie hem
alleen oppervlakkig leest, zweert er natuurlijk op, dat dit de
diepst religieuze dichter van de twintigste eeuw is". — Ofschoon,
wij laten even het woord aan het onderbewuste, Jolan Neufeld
eens gedroomd heeft dit te zullen worden ! (R. H.). „Maar heeft
ooit een dichter of filosoof zulke sterke bewijsgronden tegen de
religie en het bestaan van God aangevoerd als Dostojewski ?
Kunnen zijn positieve gevoelsuitingen ook maar in de verste
verte reiken bij de ontkennende en zelfs lasterende beweringen ?
Is soms iemand, die Kyrillow in „De daemonen" en de episode
van den groot-inquisitator in „De gebroeders Karamazow" heeft
geschapen, nog wel religieus te noemen ?"
Het is duidelijk, dat iemand, die z66 over Dostojewsky's verhouding tot den godsdienst spreekt, niet alleen van Dostojewsky
niets begrepen heeft, maar ook niets van de existentialiteit van
het geloof. Het is duidelijk 66k, dat hier (zie boven) het trauma
bloot komt, dat in zijn onderbewuste werking Jolan Neufeld
tot zijn psycho-analytische schets van Dostojewsky heeft gebracht.
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De „gevoels"-religie (a la Schleiermacher !) van Neufeld is niet
bestand geweest tegen de existentieele (dialektische !) geloofshouding, zooals deze in de werken van Dostojewsky te vinden is.
Neufeld heeft „zijn geloof" verloren bij het lezen van Kyrilloff's
atheIstische beschouwingen en de legende van den Groot-inquisieteur in „De Gebroeders Karamazoff". Uit „wraak" hierover
heeft hij Dostojewsky als hystericus geanalyseerd. Het is bij hem
niet opgekomen, dat het beter zou zijn geweest te g e n e z e n
van een valsche gevoelsreligie aan de „onbarmhartige" analyse, die Dostojewsky bij monde van Kyrilloff en door
middel van de legende van den Groot-inquisiteur van deze dingen
geeft en hij is daarom ook blind geweest voor de groote beteekenis,
die juist in dit opzicht de lectuur van Dostojewsky's werken
heeft. (Zie in dit verband o.m. Ed. Thurneysen, „Dostojewsky"
Munchen 1922, Ned. vert. van J. J. Thomson bij J. Ploegsma te Zeist).
Een tweede voorbeeld van Jolan Neufeld's kortzichtigheid, waar
het een begrijpen van de portee van Dostojewsky's romans betreft, is te vinden op blz. 83. Wij lezen daar de volgende ontstellende dwaasheid over „Schuld en Boete" : „Aimee Dostojewski (D's dochter in haar gedenkschriften, R. H.) meent, dat
haar vader in Raskolnikow (de hoofdpersoon uit „Schuld en Boete",
R. H.) aan de jongelui van omstreeks twintig jaren en vooral aan
studenten wilde toonen, waartoe een brave, talentvolle en onbaatzuchtige jongeman door hoogmoedigheid, zelfoverschatting en
gebrek aan christelijke moraal wel kan komen. Maar niets is den
ontzettenden roman zoo vreemd als oud-bakken, paedagogische
bedoelingen. Het is de grandioze strijd van een mensch met zijn
Oedipus-complex, dat woedt in het onderbewustzijn, hetgeen
Dostojewski daar heeft uitgebeeld. De oude woekeraarster, die
door Raskolnikoff wordt omgebracht, is een vader-imago." Een
andere psycho-analytische dwaas Kapplan — nomina sunt odiosa !
— gaat zelfs nog verder en beweert, dat het „zich op de oude
storten" een onbewuste sexueele nevenbeteekenis heeft en een
incest beduidt (geciteerd bij Neufeld, noot op blz. 84).
Indien Aimee Dostojewsky zich werkelijk zoo platvloers heeft
uitgelaten over de bedoeling van haars vaders roman, als Neufeld
het hier doet voorkomen — wij zijn niet in de gelegenheid dit
op het oogenblik te contrOleeren —, dan staat zij echter in al
haar kleinburgerlijk moral isme toch nog een behoorlijk aantal
schreden dichter bij de waarheid dan Neufeld zelf, die van de
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kern van het boek (een conflict tusschen de Napoleontische gewelds-moraal en het Evangelie) geen jota begrepen heeft en met
een zielige onverdrotenheid maar voortgaat zonder op-of-omzien
te jagen op „complexen", meenend daarmee „Dostojewsky"
eens en vooral te kunnen „verklaren" !
Wanneer de schrijver op blz. 28 zegt : „Een dichter kan niet
anders doen, dan zijn eigen onbewuste conflicten uitbeelden"
en op blz. 33 : „Het is uit analytische ervaring bekend, dat een
dichter eigenlijk de met elkaar worstelende strevingen van zijn
onbewuste in de wezens van zijn fantasie uitbeeldt", dan blijkt
hieruit zonneklaar, dat Neufeld in het minst geen begrip heeft
van datgene wat de wezentijke waarde uitmaakt van een kunstwerk. Of een dichter in zijn werk al of niet zijn eigen onbewuste
conflicten uitbeeldt, enz. is van volstrekt geen betang noch voor
de waarde noch voor het verstaan van kunst. Want het essentieete ligt niet in de (psychologische) totstandkoming van het
werk, maar in de transformatie, die de menschetijke 'evenswerkelijkheid in de schepping van het kunstwerk ondergaat.
Het transparant beetd van de menschelijke levenswerkelijkheid,
dat iedere geslaagde kunstschepping oplevert en dat op geen
andere wijze kan worden tot standgebracht, is het primaire,
waarom het bij het verstaan van kunstwerken gaat. Een psychologische beoordeeling van de tot stand koming der scheppende
verbeelding heeft uitsluitend waarde voor de wetenschap
der psychotogie. Zij vertroebett veeteer het begrip van een kunstwerk dan het te verhetderen, omdat zij de aandacht van de
hoofdzaken afleidt en op bijkomstige details, die niets met de
werketijke waarde van het kunstwerk te maken hebben, concentreert.
Slechts degenen, die blind zijn voor den zin der kunst en die niet
weten, hoe zij litteraire kunstwerken moeten lezen, kunnen
geImponeerd worden door de methode der psycho-analyse en
haar daverende resultaten. Het is nu eenmaal zoo, dat in het
land der blinden eenoog koning is.
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BOEKBESPREKING
HET MUZIEKLEVEN IN NEDERLAND IN DE 17e EN 18e EEUW
door Dirk Balfoort. Uitg. : N.V. P. N. v. Kampen & Zn., Amsterdam.
1939.
Een eenvoudig orienteerend werkje over het Nederlandsche muzikale leven
in de 17e en 18e eeuw. Het opent met een hoofdstuk over Sweelinck en
Schuyt, handelt dan over de kerkmuziek en de muziek in den huiselijken
kring en de collegia musica. Volgen korte hoofdstukken over de instrumentaalmuziek, de torenmuziek en 't muziekonderwijs, om to eindigen, voor zoover
't de 17e Eeuw betreft, met een bespreking der muziek bij dramatische ver
tooningen. Meer technisch is 't hoofdstukje over muziekinstrumenten en
instrumentmakers. Het tweede, minder omvangrijke boekgedeelte handelt
over de collegia der 18e eeuw, de kerk- en concertmuziek, over Felix Meritis
en de muziek bij de dramatische vertooningen. Het werkje, dat populair gehouden en verhalend geschreven is, besluit met een woord ter verantwoording, een lijst van persoonsnamen en een lijst der tien afbeeldingen.
P. H. M.

DICHTERS DER REFORMAT1E IN DE ZESTIENDE EEUW, door
Dr. W. A. P. Smit. Uitg. : J. B. Wolters' Uitg. Mij., Groningen. 1939.
Dit Loek is een waardig pendant van Anton van Duinkerken's „Dichters der
Contra-reformatie". Smit heeft hier een keur uit de zestiende eeuwsche Protestantsche poezie bijeengebracht, die een positieve d i c h t e r l ij k e waarde
bezit en volstrekt niet uitsluitend in litterair-historisch opzicht van belang is.
Zijn inleiding tot deze bloemlezing doet weldadig aan door de nauwkeurigheid, waarvan zij blijk geeft en de waardige, rustige toon, waarop de schrijver
met anders-denkenden polemiseert.
Het geheel is een stellige aanwinst in het bijzonder voor onze Protestantsche
letterkunde, die hierdoor een historische basis erlangt, nog afgezien van het
feit, dat Smit's bloemlezing het bestand van onze poêzie met een aantal fraaie
verzen heeft verrijkt.
Men mag op enkele punten met den schrijver van meening verschillen over
dezen geestelijken achtergrond van sommige figuren, dit neemt niet weg,
dat onze waardeering groot is voor Smit's degelijk en baanbrekend werk.
R. H.
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VAN GODSDIENST EN VADERLAND, door W. A. Dekker.
Hoofdlijnen uit de geschiedenis der Hongaarsche letterkunde.
Uitg. : G. F. Callenbach N.V., Nijkerk. 1939.
Een boek, dat een ernstige bestudeering waard is. Met groote liefde heeft
Ds. Dekker dit veelomvattend werk ongetwijfeld verricht en zich niet laten
afschrikken door de moeilijkheden, die hij op zijn weg uit den aard der zaak
zal hebben ontmoet. Een vertaling van een aantal belangrijke fragmenten uit
de Hongaarsche letterkunde heeft hij aan zijn studie toegevoegd, zoodat de
lectuur van het geheel een aangename afwisseling biedt.
De firma Callenbach zorgde voor een passend uiterlijk. Moge dit fraaie boek
er het zijne toe bijdragen om over de grenzen heen de lampen brandende
te houden in dezen verscheurden tijd.
R. H.

GEGROET, EUROPA !, door Hans Ruin. Uit het Zweedsch vertaald door N. en A. Basenau. Utrecht, Ervan J. Bijleveld, 1939.
Een boek, dat pleit voor een „radicaal christendom" ; geschreven door een
journalist, die de wereld rondgezworven heeft en daarbij zijn blik vooral gericht heeft op wat er aan ethische waarden overgebleven is in onze hedendaagsche menschelijke samenleving ; een vertwijfelde poging ook om te gelooven
in den stelregel van het oude humanisme : de mensch is van nature goed.
Men komt een oogenblik wellicht onder de bekoring van des schrijvers dichterlijk idealisme ; doch ten slotte legt men het boek onvoldaan uit handen.
Immers het blijven „woorden" (goed-bedoelde, nobele woorden), die men
hoort. En wat baten zij een wereld als de huidige, waarin ook de beste
„woorden" gedoemd zijn te verklinken in een echolooze ruimte van wanbegrip
R H.
en haat ?

JOB ANDERSOM, door Jaap Kolkman. Uitg. : Gebrs Zomer &
Keuning, Wageningen. 1939.
Het is dezen, ons onbekenden auteur van een Vlaardingschen visscherij-roman
gelukt een zeer levendig, aannemelijk verhaal te vertellen over het leven van
orthodoxe Christenen. Zijn beschrijving van het visschersleven is realistisch
in den goeden zin van dat woord. Weliswaar is die beschrijving slechts een
enkele maal herverbeeldende schildering geworden en kan men 't betreuren,
dat de teekening der personen de voor een roman noodzakelijke psychologische
diepte mist. Doch wanneer onder ons iemand kans ziet, een werkelijk boeiend
verhaal te schrijven, waarin 't met de levenswerkelijkheid eens niet op een
accoordje wordt gegooid dan verdient dat feit onze aandacht en onze hartelijke
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waardeering. Dit boek is niet, als zoo talloos vele andere, een industrieproduct.
Het is naar de verhaalstructuur zelfs vergelijkbaar met de even beruchte als
langademige bekeeringsgeschiedenissen op de achterzijde van kalenderblaadjes,
maar juist dit feit verhoogt onze waardeering voor het levensverhaal van
„Job Andersom" omdat ondanks die structuurverwantschap de auteur van zijn
geschiedenis iets gemaakt heeft wat velen met het genre der Christelijke
bekeeringsverhalen zal vermogen te verzoenen. Het blijkt dus, dat wij gelijk
hebben. Het blijkt dus inderdaad mogelijk een vlot, levendig, boeiend verhaal
te schrijven, dat geen literatuur doch eenvoudig maar volkslectuur is en 't
tegelijk toch ernstig neemt met de levensrealiteit.
Er zitten natuurlijk zwakke plekken in dit boek. Er zijn verhaalgedeelten
waarin de schrijver duidelijk meer betoogt dan vertelt. En een enkele maal
zou men ook een wat zuiverder zoo niet dieper psychologie wenschen, hoewel
erkennende, dat psychologische diepte niet in de eerste plaats in yolksverhalen moet verwacht worden. Maar dat een auteur met behoorlijke kennis
van het materieele en geestelijke leven van een belangrijke volksgroep met
dit boek bewijst, dat het eenvoudige, beschrijvende verhaal nog mogelijkheden heeft achten we heel belangrijk.
P. H. M.

HET LAATSTE HUTS VAN DE WERELD, door Beb Vuyk. Uitg. .
N.V. W. de Haan Uitg. Mij., Utrecht. 1939.
De inhoud van dit Indische verhaal van plantersleven maakt den indruk, eigen
belevenissen en ervaringen van de schrijfster te bieden, doch bij de beoordeeling van het weinig omvangrijke, zeer goed en suggestief geschreven
werkje legt dat felt weinig gewicht in de schaal. De rustige, ingetogen verteltrant, de zelfbeheersching bij de uiting en uitdrukking van gevoelens en
emoties geven het boek een evenwichtigheid, die weldadig aandoet en waardoor de lezer in de gelegenheid wordt gesteld, ten voile van deze geschiedenis
te genieten. Hoofdfiguren daarin zijn de planter en zijn vrouw, die alle kracht
van geest en Iichaam ingezet hebben om een plantage ergens in een uithoek
van Oost-Indie, die een erfenis is, rendabel te maker). Dat zij ondanks alle
inspanning daarin tenslotte niet slagen, vormt de tragiek van het laatste hoofdstuk, dat tot een aanklacht wordt zoowel tegen bepaalde toestanden als tegen
degenen, die die toestanden weigerden te wijzigen.
Maar afgezien van de tendenz der laatste bladzijden, verbeeldt het verhaal
op treffende, soms zelfs aangrijpende wijze sober de vreugden en het leed van
een paar eenzame bianken op een vooruitgeschoven post. In het bijzonder
fraai is het hoofdstuk, waarin de zwangerschap en de bevalling van de plantersvrouw worden geteekend.
P. H. M.
Jammer, dat de illustraties zoo detoneeren.
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BOVEN DE POLDER DE HEMEL, door Jo lipma. Uitg. : Bosch &
Keuning, Baarn. 1939.
Wij bemerken tot onze spijt, dat wij tot heden in gebreke bleven, Jo lJpma's
eerste verhaal in ons blad aan te kondigen en wij haasten ons temeer, dit verzuim in te halen omdat wij ons eenige maanden geleden verplicht zagen, van
een later verschenen boek van deze schrijfster een ongunstige bespreking te
geven. „Boven de polder de hemel" verdient alle waardeering, die wij aan't
meisjesboek „Toth in orde" niet geven kunnen. Het is een rustige vertelling
in leesbaar proza, waarvan de beperkingen, die de auteur zich oplegde, zeer te
waardeeren zijn. Het boek vormt een specimen van die Christelijke yolkslectuur, die jammer genoeg in discrediet is geraakt door de vele voortbrengselen van een massa-productie, waarin de schrijvers en schrijfsters het zoomin
met de levensrealiteit als met de Christelijke bekeering en geloofspractijk
ernstig namen. Jo lipma's eerste boek bewijst, dat de Christelijke volksvertelling serieuze beoefenaars begint te krijgen en haar boek is een symptoom
van een regeneratie, die we van harte toejuichen. Wanneer zij de zelftucht
bezit, er nu maar niet op los te gaan schrijven, doch haar talent ontwikkelt,
kunnen we nog goed werk van haar verwachten.
P. H. M.

EEN MOLSHOOP IN ZEE, door Sigurd Elkjaer. Uitg. : N.V. Bigot
& Van Rossum, Amsterdam. 1939.
De tweede (uit het Deensch in onze taal vertaa!de) roman, die wij van dezen
ontegenzeggelijk bekwamen auteur onder de oogen krijgen. De geschiedenis
is gelocaliseerd rond een molen op een der Deensche eilanden en de eilandbewoners zijn gegroepeerd rond de leden van het molenaarsgezin. Elkjaer
vindt zijn kracht in karakterbeschrijving en natuurteekening. Een probleem
kent dit rustig geschreven verhaal niet en de ontwikkeling van gebeurtenissen
is duidelijk ondergeschikt aan de persoonlijkheids-uitbeelding en de teekening
van karaktergroei. Elkjaer is een evenwichtig verteller, die verschillende en
onderscheiden individuen kan teekenen en ze in een sterk begrensd kader
kan onderbrengen. De drie zoons van den ouden molenaar, de krachtig-zinnelijke echtgenoote van den oudsten ; de goedmoedige, zichzelf maar nauw
bewuste figuur van den zoon, die feitelijk in 't boek de hoofdfiguur is,worden
ten voeten uitgeteekend, naar hun uiterlijk, maar meer naar hun persoonlijkheid en met de krachten, die hen door het !even drijven, hun noodlot of
bestemming tegemoet. Een boek, dat men geboeid doorleest en dat goed
vertaald werd.

P. H. M.
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GERRIT ACHTERBERG

ODE

Voorwerpen, in mijn lied
vereeuwig ik u, niemand weet
het einde van dit wreed gebied
en wat er nog met u geschiedt,
hoor, hoe ik u heet :
Penduulslag, zoete snik,
bloedleeuwerik ;
van 't gonzend bloeiveld jij-ik
loodrecht oogenblik.
Muren, als moeder zoo volkomen
geboortelijk benomen
rondom die in u wonen,
Keuken, zooals zij is
wanneer zij er niet is :
aanrecht, kraan, servies ;
het boordevolle niets ;
o dit subliem verlies,
zoolang zij er niet is.
Vloerkleed bereikt als sterven :
elkander overerven
tot in de nauwste nerven.
Tafel, waaroverheen
gelaat, ga nooit meer heen.
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deur dierbaar toe ;
dierbaar open, dierbaar toe.
Er waren herten in het bruin behang,
voor achtervolging van gedrochten bang
tot in hun pooten ;
ik heb het je gewezen en je groote
oogen onthielden zoet en lang
de schemer waarin zij verschoten.
Voorkamer, wij zijn hier ;
voor deze zondag zijn wij hier ;
huiskamer, er is niemand thuis ;
wij komen enkel nog gewoon
eten in u, want het is schoon
moeder en zoon to zijn in u.
Nachtkamer, gij zijt ons ;
zijde, bloed, dons ;
een mond van liefde frons.
Spiegel, om uwentwil
verdubbelt dit heelal ;
wij hebben in u lief,
spiegel dat alstublief.
Zijkamer, waar is zij ?
Zij is hier neergelegen,
zijnde van uwentwege
verzonken in geschrei.
Portaal, doe in u toe
al dit voor nimmer moe
bijeenzijn in zichzelve ;
ik kom weer uit u delven
een volgend rendez-vous.
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RICHTER

Toen hij zich op zijn knieên neerliet bij het kind
zagen hun oogen dingen van voor duizend jaren :
een bal, een bouwdoos, koekkruimels, een lint, een cent ;
hij wist niet waarvandaan de Wilde vreugden waren,
die ze elkaar toelachten, redeloos als het ware.
Was niet van Plato het Symposion gekend,
alsmede die Kritik der reinen Vernunft van Kant,
en van de dood het wezen als der dingen eind ?
Maar het moment laat alle zekerheden varen,
die het der wijsheid ons te geven is vergund,
om oog in blinkend oog met het geluk te staren,
dat nog geen middel heeft om zich te openbaren ;
waarvan alleen de dichter de formule vindt,
als bij de gratie van een plotseling verklaren
weerzijds het blind en zeker stamelen begint.
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GERRIT ACHTERBERG

DIALOOG

Het leven zegt : ga met me mee,
ik heb gebieden, fonkelnieuw,
met vogels aan een gouden zee
en zoete dieren,
ik heb blauwe rivieren
en duizend vrouwen om to kussen,
je zult je niet in mij vergissen ......
lk heb gefluisterd : laat in vree,
tusschen vier muren,
lied worden wat de dood kan missen.
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GERRIT ACHTERBERG

MEDIUM

Wat nooit meer ademhalen zal,
en nog in geen gedicht begon,
vinden in mij elkanders bron
en onveranderd kengetal.
Zoolang ik hier vertoeven moet
ben ik het verste rendez-vous
voor dood en leven : wees gegroet,
fluisteren zij elkander toe.
En gaan in liefde's Iaatste naam
omhelzing aan, tot klaar en stil
het zingen in mij worden wil,
waarmee zij samen voortbestaan.
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GERRIT ACHTERBERG

CHAOS

Waar gij uw oogen over sloot,
werd alles dieper dan de dood,
stond aan geen eeuwigheid zoo bloot
het leeggebleven avondrood ;
lig ik in een geheim geknield,
waarvoor de sterren staan ontzield ;
waarvan mijn zingen overhield,
een rytme, dat mijzelf vernielt.
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GERRIT ACHTERBERG

WA C H TWO OR D

Gebogen over haar zorggebied,
houdt, aan den rand van dit heelal,
de ziel bespreking met het niet :
of het nog uitleveren zal,
het krachtens liefde's protocol
bij haar behoorende verschiet,
waarvoor de dood zijn halt gebiedt ;
tenzij mijn lied het wachtwoord vindt,
dat hem verblindt.
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L. MACOR

OPEN BARING
Baria Borg is van onder een vracht leugens uitgekomen ...... en
de nevelen zijn niet meer. Ze heeft haar handen gekeerd naar
het licht en in deze klaarte zijn haar handen die van een vrouw.
Het is dan dat ze kamt heur haren en buiten jubelt een leeuwerik.
Doch het omvallen van een zinken emmer is wat een nieuwe
wereld openbreekt. Dit geluid ratelt door een stilte zooals die
er nooit is geweest. Ze is nieuw deze dikke, mantel-dichte stilte.
En daar doorheen alarmeert het geluid van den emmer. Hij rolt
over hol gesleten, bros geboende steenen, met een flikker van
zon in zijn glans en knerst over het zand om daar to verstommen...
De vogels zingen weer en een witte handkleine wolk drijft voort
aan het blauw oceaan der oneindigheid.
Ze staat roerloos met haar kam, ze staat roerloos met haar
rulle, opene mond. De vracht leugens flirt in den spiegel. Een
laatste kans willen zij wagen. Maar de omgevallen emmer heeft
een onwrikbaren muur gezet. Tot hiertoe en niet verder ......
Ze hoort weer de gewone geluiden van het dorp en langzaam,
aarzelend komt haar glimlach. Ja ...... de donkere harenweelde
is schoon, het lichaam dat in den spiegel wendt en keert is
schoon. En het staat alles in een lijst van streelende bewondering.
Maar ze glimlacht nu met meerder overtuiging, want de geur
van een mestkar, die voorbij ratelde, kwam in de kamer op.
„Jij kunt me niet meer bedriegen, niet !anger, Baria Borg."
Het is haar bleeke, schuchtere fluistering, want alles is nog zoo
nieuw. De pas versneden, pijn gekeerde akker is geen door veel
vertreden hard geworden pad. Je zinkt tot je enkels in den rullen
warmen grond. Maar het went wel. En ze wil niet weer terug,
want er is een groote, rustig glanzende ster aan haar horizon
geklommen. Die werpt stralen uit en een van die stralen heeft
haar hart geraakt.
Ze lacht naar het spiegelbeeld. Dan is er twist tusschen haar en
die leugens daar. Maar ze weerlegt en ontkent rustig. Kijk, ik
kam mijn haren zonder meer...... en loer niet door het katoenen
omhulsel naar de begeerde vormen. En wat mijn oogen betreft ......
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Draai je maar eens om en kijk dan weer. Zie je nu wel ! Het
is Harmen Peerson. Die leelijke, ruige Harmen Peerson, die
man. Wie heeft nu gewonnen ? Het Leven is ziel en de ziel is
in het bloed. Hier ! voel het maar kloppen. En kijk dan toch !
het stijgt naar mijn hoofd ...... En wat drupt er niet uit mijn
oogen. Is het zoo dwaas dan te schreien ? 0 ! je kunt gerust je
biezen wel pakken, Baria Borg, want ik, ik heb gewonnen. Ga
nu Harmen Peerson maar zeggen dat ik wacht. Vertel hem, dat
de leugen is afgereisd en de waarheid hem wacht.
Maar o, wat een verre reis is dat. Zoo ver weg als de zon reikt
het verlangen. Waarom zou ik dan niet schreien ? lk ben hier
al teen en de lucht is zoo blauw in haar wijdte. Maar wie zegt :
dat ik niet gelukkig ben, hij liegt.
De vrouwenlist zoekt een noodwendigheid. Zooveel behoeft een
smid, maar je kunt niet om een beuzeling naar Harmen Peerson
loopen. De ketellapper komt immers om de maand met zijn
schreeuwen over den dijk. Maar het zware vuurijzer moet den
ketellapper toch te machtig wezen en Harmen Peerson net
groot genoeg. Het ding is voor weken op den tegelen vloer gevallen en gebroken. Dat is van het vuur zoo bros heeft haar
pleegvader toen gezegd.
Zijn zuinigheid nu, maakt den weg naar Harmen Peerson open.
Want Baria zegt : dat ze het de smidse brengen zal, en gaat.
Zoo het dorp door gaat ze met het zwaar gekruld ijzer, dat op
den dijk al twintigvoudig weegt. Haar kleur kan van de zon
zijn, zoo warm is het. Maar de zomerweelde van rivier en polder
beroeren haar nu niet. Het is nog een heel eind naar de smidse,
want die moet dicht onder het boeren-bereik liggen. En daar
waar de smidse is, vandaar gaat de weg naar beneden, dwars
den polder door. De dijk rijkt naar de stad, zooals de stad grijpt
naar het dorp. Je kunt van hier de verste buitenwijken al zien
liggen. En daar is ook de villa van de Wel lens, die rijk zijn en
gezien.
Maar Baria heeft geen oogen die zien de dingen om haar heen.
Wel de smidse die verborgen nog is achter het geboomte. En
zoo aarzelend wordt haar gaan, want Harmen Peerson is geweldig en heeft oogen die haar hulpeloos klein maken. Ze moet
als een klein beverig wezen naar Harmen Peerson gaan. En daartegen vecht ze, want ze wil de smidse groot en zelfbewust be541

treden. Maar ze weet het niet te kunnen, want hij heeft haar
eens verweten, wie zij was... En hoe zal ze hem nu zeggen,
dat ze geen ijdele zottinne is, dat het nu anders met haar is.
Het doet haar pijn, dat hij haar dit niet heeft gevraagd, noch
kijkt. En zoo moet ze dan bij hem ingaan, zoo verslagen.
Ze overwint in dezen strijd om enkel vernederd te worden. Ze
staat als een Iokkende, lachende vrouw voor hem. Maar al wanneer
hij met een achtenloozen greep haar het ijzer uit de zwaar dragende handen neemt, is zij een dwaas. Zij is dan in de smidse en
kijkt naar Harmen Peerson zijn rug. Want Harmen staat al weer
voor het laaiende vuur, waarin ijzer te gloeien ligt. Hij heeft
geen woord voor haar, maar de arm die naar den zwengel van
den blaasbalg grijpt is breed en zwaar. De vlammen zetten zijn
gezicht in gloed, zijn breede kaken met een smeer van roet. Als
roest is de kleur van zijn haar. De vlammen spelen erin als in
koper. Maar het is gekruld als dat van een kind. Ze kan zijn
donkere, zwartgerande oogen niet zien, maar ze begeert het
daarin haar siddering te weten. Doch hij kijkt niet op, zelfs niet
wanneer hij zich omwendt en het ijzer ter aambeeld brengt.
Zware hamerslagen gaan het nu kneden tot vorm. Ze deinst
terug wanneer hij rond het aambeeld gaat. De vonken spatten
naar haar Heed, maar niet klinkt zijn waarschuwing. Ze wijkt
naar de scheefgezakte balken die de opening stutten. Haar schuchter : „Dag", smart in 't geweld van zware hamerslagen weg.
Dan vlucht ze den dijk op, waar ze dan staat en hijgend kijkt.
Maar Harmen, die geen woord gesproken heeft, gaat onverdroten
voort met zijn geweld.
De dag is achter den grijzen dijk gekropen en het donkert in
de smidse. De smeedhamer rust en Harmen Peerson rust tegen
het aambeeld geleund. Nu is de dag dood en de nacht kan
komen. Uit verre hoeken komt hij door den schemer gedragen,
om zich midden daaruit al donkerend te verspreiden. Nu is hij
gekomen, boven de rivier, nog zwarter onderaan den dijk. Harmen
Peerson bukt de balken onderdoor en staat in den nacht. Wrak
en ontluisterd staat hij in den nacht. Met den smeedhamer ontvalt hem de smid en het poovere mensch verschuilt zich in 't
duister. Daar gloeien zijn sombre oogen dood, daar staat het
vleesch met slappe spieren. Zijn mond mummelt wat. Of is het
een gebed ? Is hij een smekeling ?
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Hij aarzelt op den rand van de smeltkroes, oogt naar de materie
daarin en waarmee hij dan versmolten zou worden. Zou ......
want hij veracht het. Het is ook belachelijk dat het versmelten
zou, want waar is in die dorre brei het vuur ? En het vuur ......
Ferdinand Wellen lacht sarrend. Zijn spottende kop duikt tartend
uit al het verachte op.
„Het is mijn schuld niet," zegt Harmen Peerson, want hij is
los, zonder roer en zonder anker, en daarom zegt hij dat het
zijn schuld niet is, dat ze elkander haten. „Want jij Ferdinand
Wellen — je naam is evenzeer van mij als heel je wezen — jij
Wellen dan, bent over mijn weg gegaan. Je bent zoo over mijn
weg gegaan, dat daar mij geen plaats meer blijft. En dat is valsch
spel, want wat kan ik er aan doen, dat jouw haren blond zijn
en je oogen blauw. Je hebt ook gelachen met mijn lach, ja zelfs
gesproken met mijn mond. Maar mijn durf, mijn makkelijk bewegen ...... die had je mij moeten laten. Mijn zelfbewustheid
genomen is juist teveel gestolen".
Zijn haat trekt hem op uit de moedeloosheid. Het maakt hem
tot een geweldenaar. Met een drift rukt de kracht in zijn lijf.
Hij heeft zijn kop als een stier gebogen en vloekt naar den
nacht. In zijn harige knuisten, in zijn klauwen heeft hij Ferdinand
Wellen. Hij gromt en perst een grijns van een gelaat. Dat gelaat
beukt in 't stof van het harde aarden pad, slaat te pletter tegen
een roestig, afgedankt aambeeld ...... En met een grauw werpt
hij het lijk van zich af.
Simpele woorden spinnen het ragfijne weefsel dat beleven heet.
In Peerson zijn smidse heeft een loslippige geschamperd over
Ferdinand Wellen. Als dat die fijne meheer — met een veel
beteekenend gebaar galustreerd — achter Baria Borg aanloopt.
Avond aan avond is hij te vinden in het dorp, in de kroeg en
bij de jongkerels en meiden op den dijk.
Dit laat Harmen niet meer los : dat Wellen achter Baria Borg
aanloopt. Vermetel is het denken wat hij met hamerslagen wil
verdrijven. Baria Borg...... Hij kent haar nauw. Maar Wellen
begeert haar. Hij grijnst in het vuur met schichtige oogen omdat Wellen haar begeert.
En voor den spiegel overweegt hij zijn kansen, met een schuwen
verlegen lach.
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De zomeravond staat rood in de lucht, al 't praten klinkt laag
uit de stilte. Een ware lach harmonTeert, wat schel en onwerkelijk
is, vloekt naar verroerloosde boomen. De huizen verdroomen
hun slaap en het water stroomt eindeloos verder. Wat daar
drijft gaat voorbij en keert niet weerom. Zoo is de avond :
een waarachtige noot als het eenig gebed van de aarde. Want
wat is menschen bidden dat begeert. En Baria begeert de glinsterende glassplinters die in Gods tuin zijn gestrooid. Door een
giftige hand daar geworpen ter verlokking en pijn aan al wat
onmondig is. En het had geen vervolg nog, want al heeft Baria
van de splinters genomen, ze hebben haar hart niet gewond.
Doch nu is weer Harmen in het dorp. Weer is het Zaterdagavond en weer zal het komen. Juist nu in den wonderen avond.
Want zou het geen teeken zijn dat het al nu om wijding roept,
nu...... terwijI de lach toch dieper en voller klinkt ?
Ze wacht als een kind dat seconden telt ......
Ze hangen log over het stuur van hun fietsen, de bonkige kerels
uit den polder. Ze rooken en praten gedempt. Harmen staat
er onwennig bij. Hij heeft nog niet eenmaal meer gezegd dan
het stijve „avond", waarmee hij gekomen is. Maar hij loert en
vecht voor zijn kans. Hij vecht met den dwang van zijn angst,
die zweet in de palm van zijn handen.
Wellen is daarginds in die kroeg en Baria komt aan van niet
verre. Hij heeft zijn kans nu, want Wellen hij wacht om Baria
to streelen met zijn vervloekte woorden als iederen dezen avond
weer. De drift maakt hem bleek. Vele malen heeft hij zichzelf
verloochend en onnoozel glimlachend verdragen. Maar nu......
Hij klemt zijn kaken, star en gebonden gaat hij Baria tegemoet.
Wellen zal zien, hij moet zien wat nu gebeuren gaat, want hij
was in de deurenopening van de kroeg zooeven.
En Baria...... ? Haar oogen glanzen diep en vol. Daarin is een
wonderbaar licht. Hoe zou ze bemerken de kleinigheden nu
Harmen Peerson voor haar staat en zijn woorden spreekt.
„Of je een end je mee om wil Baria."
Was een stem ooit stijver van dwang ? Maar nu hij gesproken
heeft, is er in Harmen een woeste wil. Ze zal niet weigeren
en dan legt hij zijn hand op haar arm. Hij omspant die zoo vast,
dat het haar pijnt. En zijn oogen willen haar dwingen. Maar Baria
ziet enkel zijn schreeuw om hulpe aan en hoe graag gaat zij geven.
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„ja Harmen...... ja.” Ze beeft dan om de schaduw in zijn oogen,
om de hulpeloosheid van een oogenblik nu zij ja heeft gezegd.
En klein gaat ze naast hem voort, het dorp door, den polder in.
En Harmen, hij heeft niet eenmaal naar Wellen gezien. Maar
Wellen...... geen spot daar in ontgoochelde oogen. En triomf
is ook niet in Harms aarzelend gaan naast zijn wrake.
Ze zeggen de menschen : hoe het kan dat Baria zich aan Bien
ruigen smid verslingert. Want wat Bong al niet achter haar aan.
Ja zelfs Ferdinand Wellen uit de villa. En dan was het zijn geld
wat verbazen deed. Zelfs die...... En dat Baria het haar pleegvader slecht verloont. Want hij zou het rustig hebben die oude.
Maar wat zijn de menschen bij de wijsheid van een gesloten,
ouden kastanje ? Die staat naast de smidse, half daarachter den
polder in...... En daar is een bank waarin harten en namen
staan gekerfd, want de Peersons waren teer onder hun ruwe
huid. Maar deze Peerson heeft er Baria-Harmen ingesneden met
verlegen, onwennige handen. Het is de haat die ligt als een sluier
over heel zijn wezen. Niet Harmen is het die Baria kust en in
zijn berenarmen knelt met een greep van niet weten. Doch het
is wel Harmen die moeilijk vertelt. Die stamelend zijn wrok
en eenzaamheid uitbrengt. Het is Harmen die van Wellen praat
met voorzichtige woorden, woorden die hem zelf verbazen en
bevreemden.
„Daar heb je nou Wellen, de blonde Ferdinand," zegt hij moeilijk
met een zwaar hoofd van gedachten. En het is of de kastanje,
waardoor een beving ging van vogel-vertier, heeft gelachen. Een
wijze oude lach met een spat van rijpe humor.
En Baria droomt aan zijn schouders en schouwt in het donkerend
groen. Ze heeft de glimlach van den boom beantwoord. Het
was een glimlach van de ziel, die van den boom en die van haar.
Maar ze peinst : hoe zou een boom een ziel hebben. Ze ziet rond.
Het is toch alsof die boom een ziel heeft. Hij fluistert zoo en
is zoo goed.
„Die Ferdinand," zegt Harmen weer. En zijn arm glijdt rond
haar schouders af. Hij zit recht en gebaard met zijn handen. „Wat
zou dat een kerel zijn zoo die zich niet verslingerde." Hij zweet
en zijn borst zet breed van diepen adem. „Hij heeft al ziende
oogen die Wellen, hij ziet door je heen. Baria, hij ziet door je
heen. En dat kon mijn moeder ook. Die zag de leugen zitten
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van binnen. Wis en waarachtig, daartegen kon je niet liegen.
Ze hadden vaak ruzie daarom : vader en moeder. Want moeder
wees altijd de zeere plek aan en dan lachte ze. Ja, daarom hadden
ze vaak ruzie die twee ...... "
Hij zwijgt en bemerkt met ontstellende angst dat zijn oogen
vochtig voelen. Hoe kan dat nou, denkt hij suf.
„Harmen jij," zegt Baria. Ze lacht met een bevenden mond. Wat
doet haar die Ferdinand Wellen. Haar is dit uur in den droom
van haar hart. En ze geniet het zonder gedachten. Haar oog zoekt
enkel wat ook gelukkig is. En het is touter natuur wat haar handen
wijzen.
„Harmen, zie toch die vogels daar grappig neven elkander zitten."
En dan strijkt ze haar wang tangs zijn ruwe buis. Dan schikt ze
nog dichter tegen hem aan. En ze kijkt dat de vogels ook kussen.
En dan kust ook Baria wat haar liefde is.
En Harmen...... Hij kust haar met een vuur dat de waarheid
zoekt. Doch zijn lippen voelen geen warmte. Hij staat stuntelig
met hangende armen in een wijde ruimte, draait moe zijn logzwaar hoofd. Zoo doet Harmen zijn ziel : die wringt in het raadsel
van het bestaan. En van al dondert aan wat haar wit verstikken.
Hij is moe, heel moe die Harmen Peerson.
Baria, leugen noch waarheid hebben je Harmen Peerson gebracht.
Het is de wraak, de mistige wraak alleen. Maar wat weet jij
in je dwaasheid die liefde heet. Heb je het niet gezocht je aan haar
te branden ? Welnu dan, de nacht komt en...... je bent zijn vrouw.
De nacht komt......
En de vrouw zal de sluier harer heimnis met eigen jachtige handen
scheuren. Maar in dieper ademtocht en oogglanzen zal zij erlangen den billijken prijs. Zij zal erlangen te sterven en niet meer
te zijn als eenzame ziel. Dit is de voorwaarde wanneer het fijne
kant scheurt, onherstelbaar geschonden.
Maar staat Baria met haar ziel in haar handen, die even welkt'lijk
een pas geptukte btoem, dan...... Dan bukt Harmen zich met
een rooien kop en plukt met stijve vingers aan schoenveters.
Welk avontuur is dit, denkt Harmen radetoos. Hij durft het niet
naderen, hij heeft niet eenig recht het te benaderen ...... maar
zijn vleesch, het is het vleesch van een man. Hij is het mannetjesdier in den paartijd dat vreest gebeten te worden.
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De nacht overweldigt de kamer en een ziel gaat het venster uit.
Een ziel gaat weg van blank vleesch, dat schamend zich niet
kan verbergen. Een ziel ging door het venster en dwaalt verbijsterd een ouden kastanje onder rond. Dit was hier gezegd en
zoo was daar gedacht. Maar in verre huilt een hond en krast
een raaf. Een ziel roept naar de stilte en huivert om het wederwoord, die rauwe, heesche zuchten zijn en met een hoonlach.
En nog een ziel, die van een ander, zij verdrinkt in rooden
roep. Door een nevel gaat ze met een grijns, die het lachen niet
kan leeren.
Zie ...... lk maak alle dingen nieuw ......
En Baria schreit. Om haar mishandeld Iichaam schreit ze. Om
haar lichaam en om de belofte.
Er is een wagenwiel gemaakt en dit past niet zoo best aan de
as, waaraan het toch wentelen moet, als wel wenschelijk is.
Dat wiel, dat curieuze ding, dat heeft een hoop geploeter gegeven. Er hebben menschen omheen gestaan toen het aan de
as bevestigd werd. Menschen die hun hoofden schudden en een
tikje benauwd keken. En er is er een die het wiel gemaakt heeft
en een van wie de as is. Die van het wiel zei tegen dies van de
as : als dat die as niet deugde. Die van het wiel kreeg zoo'n
zelfde verwijt. Zoo hebben ze een pons staan debatteeren en —
de een of andere handige knutselaar kreeg er het wiel toch aan
— toen hebben ze samen gelachen en elkaar op de schouders
geklopt. Tenminste dit vertelden de omstanders later. Maar
dit terzijde en niet al te hard — het is heel onwaarschijnlijk
dat God met den duivel een compromis sluit. 0 ja, wat die
menschen vertelden. Nou al die menschen verbazen zich dat die
wagen toch goed rijdt. Eigenlijk de vrouw die naast den voerman
heet te zitten — en die voerman is ook alweer niet zijn eigen
baas — ook wel een beetje. Maar het geval rijdt en tot ieders
schijnbare tevredenheid. Wanneer er nou toch maar geen ongelukken van komen, want een van beide dingen deugt toch niet,
de as niet of het wiel niet. (Misschien deugt ook heel de combinatie niet). Nou zeggen ze allemaal : als dat ze er het beste
van hopen, de menschen. Misschien liegen ze, misschien denken
ze er heelemaal niet meer aan. Er is er maar Een Die het
weet.

547

Ferdinand Wellen heeft een deuk in zijn roode race-wagen gereden en nu moet Harmen Peerson het ding weer mooi glad
kloppen. Waarom het nu juist Peerson moet zijn terwijI er in
de nabije stad toch auto-herstelplaatsen te over zijn en wier
dagelijksch werk het om zoo te zeggen is ? Het dorp spreekt er
schande van dat Wellen dan om dit en om dat bij de smidse aanloopt. Hij heeft toch reden te over daar niet te komen. Zoo denkt
een ieder — want Peerson is per slot toch een hunner — maar
Ferdinand Wellen niet. Het is heel wat bijzonders met die
Wellen. Hij komt nooit in de kerk — z'n moeder wel en vroeger
zag je hem er ook...... toen zijn vader nog leefde — en hij
boemelt in het dorp in plaats van in de stad. En wie boemelt
er nu in een dorp, wie geld genoeg heeft en een stad vlakbij ?
Maar die Wellen......
De roode race-wagen met het gedeukte spatbord komt met een
gevaarlijke zwaai den dijk of de hol naar beneden. Vlak voor de
smidse knersen de remmen en staat het satanse ding met een
ruk stil. Wellen lacht nonchalant. Hij wuift met zijn hand naar
het stof dat zijn wagen deed opdwarlen. Het is alles weloverwogen, de glimlach en het handgebaar, ook de elegante sier
waarmee hij uit den wagen springt. Wellustig geniet hij van zijn
overwicht nu, wanneer hij nonchalant de smidse inkomt en met
een vies, half geintresseerd gezicht zoo is rondkijkt. „Een deukie
smidje," zegt hij gapend. En eerlijk, hij kijkt niet naar Baria,
enkel naar den smid. Naar den grooten stoeren kerel, die vroeger
en nog als een kind in de kerkbank zit, zooals hij zich nog heel
precies herinnert. En dit vergeet Wellen nooit. De Wellen van
Nietze en Freud en hoe al die wereldhervormers verder heeten —
en kolossaal is de berg van zijn kennis, zoo kolossaal, dat het
dunne koord van zijn i k, waarop het al moest balanceeren, gebroken is, en nu is hij de beiden uitenden zoek — die Wellen
van Nietze en Freud dan, die heeft zich daarover verbaasd en
geêrgerd. Eerlijk om beurten. Het is ook beroerd, wanneer je
de heele wereld aan je laars kunt lappen uitgezonderd juist zoo'n
ongelukkig stuk smid. En wat is het voor een vent ? Meer spieren
dan hersens. En waarom zou hij medelijden hebben met dien
kerel ? Omdat hij het meest op een beest gelijkt ? Het is bekend
van Wellen hoe woeste rijder hij ook is, voor een hond, ja
voor een onnoozele kip verprutst hij zijn rembanden. Maar zelf
lacht hij er om. Dat bewijst niks heeft hij eens tartend in een
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stet domme gezichten gezegd (hij was toen dronken). Korn maa r
op met jullie psychologie, of liever nog, een gezond mensch heeft
geen krukken noodig. Of is dit soms ook psychologie. Ach verdraaid ! jullie kunnen met de heele rotsooi naar de bliksem
loopen. Geef me een borrel. En dan Iacht die Wellen de heele
wereld uit, zooals hij dat alleen doen kan. Dit verbetert hem
niemand : de wereld verachten zooals hij die ziet...... En ze
spreken de armen kerel nooit tegen, er is niemand die nu eens
serieus met hem heeft gepraat. De wereld laat hem maar schreeuwen ...... wel dan is het ook de wereld haar eigen schuld dat
Wellen naar de bliksem gaat.
Want verkeerd gaat het zoo met hem. Harmen Peerson denkt
zoo met genot en met een nog onbegrepen bijkomstigheid, wanneer
hij het gedeukte spatbord keurt. Maar komt Baria bij hen staan
dan stuurt hij haar met een snauw naar binnen. En daar is hij
dan zelf later verbaasd over. Het is zijn stille woede, dat Wellen
met geen woord of gebaar ooit naar Baria reikt. Want wat zou
hij hem gretig verachten daarom. Hij weerspreekt niet de praatjes
die er rond gaan, ja tracht de eigen argwaan to voeden. Maar
het belacht hem, het bespot hem zooals die Wellen dat doet.
Harmen is een man en werkt in de smidse voor het dagelijksch
brood. Baria vraagt hem op een morgen : „Waarom er toch
geen kind komt van hun echt." Harmen antwoord niet, de vraag
rukt aan zijn rust en daarom kijkt hij norsch. Maar ziet Baria
hem het gloeiend ijzer smeden, dan heeft hij haar gezegd dat
het eerst gloeien moet. En de pijn vreet dan nog dieper in haar
versmade ziel.
Het is wel dat Baria lange tochten maakt door den polder. Ze
brengt dan de boeren het een of ander kleingoed dat gerepareerd
moest worden weerom. En de lange wegen zijn haar lief. De
wijde verte is haar lief en het blauw zoet geheim daarboven.
En de polder heeft nog meer geheimen. Want is het geen geheim
dat de polder een tempel is, een heusche tempel.
Baria is aan de berm van een weg gaan zitten en droomt. Want
is het geen droom dat de zwaluwen voor een troep engelen uitdansen ? Dat het alles zoo heel anders is dan je wei denkt, want
daar bij de wilgen, daar is feest, vandaar zingen teere wijzen.
En in de verre wazen daar is nog iets veel wonderbaarlijkers.
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Daarin is het geheim, het geheim van de wereld. En het is een
zoet geheim, dit raadsei van de verre wazen waarin de hemel
de aarde raakt, want ze kan er om schreien van ontroering. Wat
is het schoon, zich zoo dicht bij God en Zijn Almacht te weten.
En hoe ze dit alles zien kan terwij1 ze toch naar een bloem kijkt,
een kleine teere bloem die zwaar een hornmel torst. En ze schreit...
ze schreit want o Heer, wat is de doode vrucht zoo niet de zon
Uwer Heiligheid het zetmeel zet ? Met de zon laat Gij de bloemen
spelen en hun spel wordt groei. Speel gij met mij Heer, want
ben ik niet waardiger dan dit gras wat uit Uw zwarte aarde opschiet ? 0, mijn ziel is de bloem aan de plant die ik ben, en Gij
hebt haar gezet... Beroer haar toch met Uw lippen Heer opdat
ik dragen zal. Vermenigvuldig de liefde met Uw gemeenedeeler.
Leer mij lachen als de kleine bloem die de bij verlokt. Geen bloem
zal ooit met meerder lach de pijn verdragen, want haakt niet mijn
ziel naar liefde. En hebt Gij mij niet gegeven het lichaam, het
lichaam van een vrouw en dat gereed gemaakt zoodat het rijp
is nu. 0 mijn God ! Heer mijn borsten vragen gebeten te worden,
mijn lichaam vraagt om leed en ik wil kreunen. En ik vraag ......
o die simpele belooning van een spelend kind aan mijn naakt
Iijf. Zoo als ik bloemen in mijn keurs werp, zoo Heer wil ik
spelen met mijn vleesch wat U nieuw leven gaf.
„Heer," heeft Wellen gezegd. En hij heeft gevloekt met de weeke
schrei-mond van een kind. Hij is met een schreeuwen in zijn
hart en met koppige tranen honend aan het kruis gaan staan.
En om het schreeuwen te verstikken, om de tranen te bedwingen,
neemt hij het hart in den mond en hij kauwt er op...... Totdat
dan het lichaam in doffe onverschilligheid reageert op de pijn.
Gelijk een wild begeerige vlam giert de roode race-wagen de
zon tegemoet. Wellen maakt zichzelf wijs dat hij haar bereiken
kan. Hij lacht, hij lacht een vreemde lach, het lijkt wel een
kinderlach. Ja, want wanneer hij de zon dan bereikt, dan zal
hij haar vastbinden. Ha ! hij zal haar vastbinden opdat het dan
lang morgen zal zijn. Een lange, heel lange morgenstond, opdat
de menschen veel, heel veel tijd zullen hebben voor een nieuw
begin...... Ja, het was toch de half verlegen kinderlach.
Wellen vlucht over den dijk van de menschen weg. Wellen vlucht
voor zichzelf en hij wint die race natuurlijk nooit. Want je kunt
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ze niet ontloopen je schulden, je schulden niet en nooit je gedachten. En Wellen vlucht voor veel schuld en meer gedachten
dan er slechts in een wereld gaan. Wellen is op de grens. Hij
heeft gevonden dat de wereld niet bestaat. Hij heeft in een verschrikkelijke leegheid gezien en niet kunnen lachen, want daar
was niet te lijden. En omdat er dan daar niet te lijden was, daarom dan...... daarom dan heeft Wellen toch maar weer den Bijbel
in zijn wagen meegenomen. En hij is zoo opgewekt als een kind.
Nieuw, alles is nieuw vandaag. Wellen gaat vandaag de wereld
scheppen. In zijn gedachten zal hij overwegen of die wereld
goed of kwaad zal zijn. En zij zal goed zijn, heeft hij besloten ......
Neen zij moet toch kwaad zijn. Tja, zij zal dan toch maar goed
en kwaad tegelijk zijn. Maar een wereld van het absolutisme
zal het toch niet worden. Democratie, dit is de eenige waarheid.
Neen, toch geen democratie, fascisme zal het zijn, of neen ......
communisme ? Ja communisme. En wanneer het communisme dan
ook niet meer deugt, dan zoekt hij krampachtig naar een ander
middelpunt. Dit gaat zijn prettig begonnen dag bederven, want
nu is hij het middelpunt zoek. En dat moet er toch zijn. Want
hoe zou je je de wereld anders dan rond voorstellen ? Maar behoedzaam, voorzichtig gaat hij te werk. Hij windt zijn brein uit
de wikkels der cultuur. Zoo nu is de aarde leeg en dan ja......
ja uit den wil tot !even zijn er dieren die plantaardig voedsel
eten. Tot zoover gaat het goed, want hij is neutraal die wil, bewijst noch verloochend iets. Dan een stap verder : er is een mensch.
Hij, Wellen wandelt in een wondertuin en vindt zijn evenmaat.
Maar het raadsel van hun bestaan drukt zoodra zij !even. En dra
blijkt de wil een leugen, want er is een moeten. Slaven zijn ze
en zoeken hun verlossing. Maar waar is het verschiet ? Zijn aarde
moet een horizon hebben, want het !even zal als dood zijn zonder
een verschiet. Maar waarom een reden van bestaan, je kunt je
oogen toch dichtknijpen, je behoeft geen ziel te hebben. Maar
neen ...... hij is toch een mensch en zal de handen van voor zijn
oogen moeten nemen. En zien ...... zien dat God de wereld in
zes dagen geschapen heeft. Later, veel later zal hij begrijpen dat
het wellicht anders ging, want wie zal Gods dagen meten, Zijn
Woorden wegen ? Maar nu heeft God de wereld in zes dagen
gemaakt en Hij rustte ten zevende dage. En God wandelde met
hem, Wellen...... In die groote eenzaamheid wandelde God met
hem. Dat klopt, want God heeft ook menigmaal naast hem in
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de race-wagen gezeten. Die heeft gezegd : dat gaat zoo niet !anger
Wellen en Hij heeft Zijn hoofd geschud.
Is dit schenden van afstand ? of is hij een kind. Hij kan dit niet,
kind zijn, want de eeuwen zijn over hem heengegaan.
Wellen heeft op een weiland zitten peinzen met het Boek op zijn
knieèn. Hij heeft daarin niet gelezen, maar zijn denken is alle
zwakke plaatsen langs gegaan en hij heeft ze geproefd. Het is een
boek, slechts een boek, denkt hij dan plots grammig. Niks meer dan
een boek is het. Daar ! weg er mee. Zoo'n verzameling zoetigheden. Hij schopt er nog naar ook.
Maar weer in zijn roode race-wagen is Wellen gaan piekeren :
toch is het een boek van groote wijsheid, niet meer en niet minder
aanvaardbaar dan ieder ander boek. Het is juist een heel mooi
boek. Juist dat verhaaltje van Christus is een wonderschoone
sage. Ja, dat is een mooi verhaal. Het is een verhaal van een Moeder
en Haar kinderen. Wanneer je het maar goed leest, dan is het zoo.
Het is een heele toer den wagen op den smallen dijk to keeren.
Maar hij kreeg het toch gedaan. En hij vond de plaats waarheen
hij het Boek schopte, betrekkelijk gauw terug. Schichtig als een
dief heeft hij het toen opgeraapt. En toen ook als een dief is hij
gevlucht en heeft hij zijn buit verstopt. Onder de zitting in de
auto heeft hij zijn buit verborgen. Maar daarmee is hij nog
niet klaar, want er is toch zeker een eigenaar van het Boek waarnaar hij geschopt heeft. Ach ...... kwats, was het...... was het
maar waar.
Hij gaat nu heel klein menschelijk zitten piekeren. Het boek
heeft grove fouten en is vooral wie boven de massa uitgaat onaanvaardbaar. En eens zal de massa toch boven het niveau van
den enkeling komen. En wat dan ? Het is dus een boek zonder
toekomst. Het boek zal veranderen (want hij kent de menschen)
en waar zullen dan de fundamenten der theologie rusten ? Ergens
in een vergeten hoek ? Dit is een moeilijke kwestie : een boek
dat bewijzen moet, maar het gelooven in den weg staat. Of wil
het enkel doen gelooven ? Werd er nou maar zoo'n beetje
mee gesjaggerd. Maar dit gaat niet best : aan de fundamenten
knoeien. Aileen...... Ja, nu heeft hij het onplezierige idee, dat
er ergens een generale staf confereert en een communiqué wereldkundig gebiedt, dat van den nood een deugd maakt. Een communiqué dat het S.O.S. negeert en een gebaar van onmacht maakt.
En die arme zielen moeten dan maar...... Wat heeft Christus
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gezegd dat we prediken zouden. Maar groote God, waar zijn dan
mijn predikers ? Heer, ze zijn ongehoorzaam Uw dienaren, want
aan mijn deur is niet geklopt. 1k heb op mijn deur staan : dat
ik niet langer in een box op een Witte yacht speel. Maar wis en
waarachtig ik ben toch niet de grenzen vergeten. Dit heeft diezelfde box mij geleerd. Doch ik ben een desperado door die
helle gedachte, die toch Christus eerste gemeente begeerd.
Maar ik ben een desperado en ze hebben mij vogelvrij verklaard.
En omdat ik een vogelvrije ben......
Wellen zijn wagen giert als een begeerige vlam over den dijk.
Hij wil de zon bereiken maar die jaagt heel ver voor hem uit.
Hij lacht en zegt een desperado te zijn. Welnu dan, hier is een
kroeg en de lucht van jenever waarin hij zich verzuipen gaat.
Want als dan de menschen niet helpen, wanneer dan God geen
antwoord geeft op zijn schimpen, dan maar de wereld uitlachen
en God straal negeeren. Want het geeft geen pret Een te sarren
Die geen antwoord geeft.
Hij heeft alle maat en wicht verloren en tuimelt in een wijdelooze
ruimte. Hij lacht naar een meid van 100 kilo die de waardin heet.
En zij is de wereld. Ja, zoo wil hij haar zien, zoo voos en rot genot.
Het is hem een wellust. Hij vermaakt zich met haar lach, de
minzieke, want daarachter ziet hij de ontredderde, het stuk
genoten vleesch. Zoo kwabbig en geesteloos als een pudding.
De jenever verhit zijn brein en hij steekt zijn handen uit. Zie
nou toch hoe ze kirt de wereld en malle sprongen maakt.
„M'n moeder is een hoer," zegt hij. „Net zoo'n hoer als jij." En
hij zegt het gretig en geniet van zijn saamgeknepen hart. Hij
zou het graag nog wat aandikken, maar hij kan stamelend enkel
nog wat onzin praten. „Ze is geen mensch, maar een bezemsteel
met vleesch bekleed. Een harlekijn en de dood trekt aan de touwtjes. Weet je wel dat ze mij nog nooit gestreeld heeft zonder
te liegen. lk weet pertinent dat haar handen logen toen ze mij
streelden. Maar toch is ze een stumper, echt een stumper," zegt
hij meewarig.
Ze loodsen hem met voorzichtige woorden en met beloften als
aan een kind de kroeg uit. Hij weet zelf nog in den wagen te
komen. Ze behoeven hem werkelijk niet te helpen.
„Ik ga een wedstrijd houden," zegt hij en hij wuift naar de meid
van honderd kilo. Zijn lach hikt boven het gieren van de motor uit.
En dan is de wedstrijd begonnen. Het wordt een wedloop met
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den dood en de bestuurder van den rooden race-wagen lacht
verbeten. De wagen slingert, maar koppig houdt hij het stuurwiel
vast. Ze krijgen het niet uit mijn vingers, tart hij. Maar dan......
dan is aan el ken kant van zijn auto, op elk der spatborden, een
vastgenagelde hand. Ze jagen met hem mee die handen. Hij staart
er naar, strak tuurt hij naar die handen. En hij ziet ze bewegen,
ze rukken zich los, die handen. Ze verdwijnen ...... Waarheen ?
Rechtop staat hij, dan over het stuurwiel gebogen en zoo ziet
hij de handen weer. Die houden de bumber vast. En nou —
hij lacht om dit spel — nou tillen die handen den wagen op en
slingeren hem in de diepte.
Wellen staat naast de brandende ruTne van zijn auto en kijkt
naar het deerlijk verminkte lichaam, dat niet veel verder ligt ......
Vreemd, het zou het zijne kunnen zijn, dit lichaam. Maar hij staat
hier, dus ...... Er is er Een naast hem komen staan, Die Zijn verontschuldiging maakt : „Je riep me zooeven," zegt Hij, „maar
lk was niet thuis ; juist op weg naar je toe." Wellen knikt. Ja,
dat had hij wel gedacht. „Ik ben nog vreemd hier," zegt hij. Maar
de Man naast hem glimlacht. „Ik ben de eenige Weg en de Waarheid. Al wie Mij ziet, heeft den Vader gezien."
En Wellen juicht dan : „Mijn Heer en mijn God." En de eeuwen
deelen zijn aanbidding, waar door het zingen der eng'len geen
verbazing klinkt. Want deze heeft bloemen geplukt, bloemen
en doornen, maar de doornen heb lk verdragen, zegt Christus...
Het scheen wel een weddenschap in den hemel, zooals de wind
zich wierp op Harmen Peerson en een zon scheen om hem te
vermurwen.
Maar Harmen Peerson bleef Harmen Peerson.
Toen zei God : „Zie lk beroer hem nu."
En daardoor dan beeft Harmen Peerson gelijk een espenblad.
God heeft Harmen Peerson zijn vijand voor de voeten geworpen,
opdat hij kennen zou wat staat geschreven : lk ben de Heere
Uw God, Die u uit het diensthuis uitgeleid heb.
Want Harmen Peerson is nu vrij. Hij zou vrij zijn om naar de
verdoemenis te gaan, had hij niet in verre familie Een Die gekruisigd werd. Het is lang geleden, want het kruis is al tot stof
vergaan. Maar de nagels en de roede die zullen niet vergaan tot
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dezen dag. Die zijn nog in het midden van de aarde. En daardoor
dan weet ook Peerson : ik heb gedood.
Daar met een lach ligt Wellen gesmeten naar den grond. Uit
den versplinterden wagen, die te branden ligt, slingerde hij tegen
een roestig, afgedankt aambeeld. En uit een gesmeten schedel
is het !even verder gegaan.
Harmen staat daar als een doode met den smeedhamer in de
hand. Hij doet een stay, hij doet er drie terug en staat roerloos.
Baria gaat hem voorbij met een schreeuw die Ferdinand roept.
Maar Ferdinand glimlacht enkel met zijn deerlijk verminkt gelaat.
Het !even dreunt in Harmen Peerson terug door die schreeuw
van Baria...... Wat brands die auto en wat een gemeene hitte
geeft dat ! Er blijft vast niets over van die snelle roode racewagen. En Wellen ...... Ach die rijst dadelijk weer op. Een beetje
verdoofd van de val natuurl ij k. Het is bespottelij k dat de menschen
zoo als krankzinnig den dijk afrennen hier naar toe. Hij zou het
hen willen toeroepen : Kalm aan maar, er is niets bijzonders
hier. Maar dan grijpt Baria zijn arm met een vertwijfelden greep.
„Zou hij ...... zou hij. 0 Harmen ! we moeten lets doen."
„Neen !", schreeuwt hij terug. "t Is niks, 't is niks met 'em."
En hij staat zwaar te hijgen wanneer hij kijkt hoe Baria bij Wellen
ligt geknield. Hoe haar dappere bevende handen het bloed van
Wellens gelaat willen vegen. Maar het doekje is veel te klein
voor zooveel bloed. Hij moet lachen om het grappig nuttelooze
van dit pogen.
Dan staat de dokter over Wellen gebogen. Is die zoo vlug gekomen ? En wat zwijgen de menschen nu ineens. Ze dringen op
hem en Baria in. Maar hij zal ze...... hij zal ze.
„Dood ...... ", zegt de dokter en hij treed achteruit. En de mannen
nemen dan hun petten af. En Baria schreit in de armen van een
buurvrouw.
Nou wat moeten die menschen ? Hij heeft hem niet vermoord.
Het is immers een ongeluk. Gelukkig brengen ze hem weg. Ze
brengen hem weg...... „Nee ! nee !" Hij zwijgt weer met rukkende
handen aan zijn armen. Woest is de kracht waarmee hij zich verzet. Maar dan fluistert Baria zijn naam. Haar handen liggen op
zijn borst en als een kind laat hij zich binnenbrengen. Waar hij
hongerig naar haar oogen ziet, al haar bewegen volgt.

555

„We gaan wat onder den kastanje zitten,” heeft Baria gezegd.
„Daar ...... daar zie je den dijk niet. Onder den kastanje zullen
we wat tot rust komen. En dan zitten ze onder den kastanje en
het is alsof een hun lief mensch is gedood.
Harmen heeft vreemde woorden in de komende dagen. Hij
zegt : „Wat is mijn leven, nu Ferdinand er niet meer is. Het waren
mijn gelukkigste uren met hem samen te zijn en naar hem te
luisteren. Baria, waarom...... waarom toch kan jij niet zijn wat
hij voor mij was ? Hij begreep mij zoo goed, zoo heel goed."
En het is Baria of Harmen haar haat wanneer hij zoo spreekt.
En Harmen, hij brengt Baria in verwarring door zooveel wat met
elkander strijdt. Hij ligt naast haar met een weeke mond. Gelijk
een kind, als een kind zoekt hij haar aanraking en zou kunnen
schreien. Maar het is alles spel, het is een dronken leugen......
neen, een vlucht. Een leugenachtige vlucht. En kijkt hij zoo in
den nacht, dan zegt hij : „Waarom staat de klok niet stil ? Zoo
ellendig tikken de seconden weg. Stilstaan moet de klok, alles
moet wachten ...... want ik kan het tempo niet bijhouden. Het
is immers veel te hoog." En dan met een lach ; „Ik zal de aansluiting missen op het volgende station."
Zoo heeft Baria hem nimmer hooren spreeken. Wel sprak zoo
Ferdinand. En het maakt haar bang.
En Harmen is in de smidse en denkt den ganschen dag aan Baria.
En Harmen, hij denkt vanuit een nieuwen hoek. lemand heeft
hem een kwartslag omgedraaid en toont hem wat achter de verte
is. En zou hij dan Baria liefhebben ? Dit woord weegt zwaar in
zijn mond. Liefde ? Haat ...... hij haat haar met intense verachting.
Want wie is ze ? De meid, de meld waarom zich de kerels verdrongen. En dat is een vuile stinkende leugen, want wat heeft
ze dat goud waard is en een strijd wettigt ? Een wijf is ze, een
wijf...... nee een vrouw. Het bloed golft naar zijn slapen. Is hij
dan niet zijn eigen meester ? Wild zwaait de moker op het aambeeld neer, en weer, en weer, vele razende malen.
Maar nu staat Baria in de deurenopening, teer en broos in haar
vrouw-zijn. En in haar oogen ...... In haar oogen is zijn zorg. Het
is een wonder waarbij de smeedhamer rust. Baria gelooft in God
denkt hij verbaasd. Baria gelooft in God en zegt dat Christus
ook voor hem gekruisigd is. Dit zeggen haar handen die een
gebaar maken. Handen die teer op zijn schouders liggen en oogen
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die hem aanstaren, groot en glanzend. Hij hijgt ...... want nu
zal God het openbaar maken, dat Hij hem vergeven heeft al zijn
schuld.
„Baria...... Baria ! ?" Zijn vraag is een wilde honger naar rust.
En Baria, ze treedt achteruit en heft fier haar hoofd.
„Ja Harmen ...... jar
De zekerheid omringt Baria als een vlammenkleed dat behagelijk
warmt. Gaat zij verder den morgen in, dan is het een streelende
koelte die haar geheim draagt. En hebben de verten niet eerbied
voor haar bezit ?
Dit heeft God aan haar gedaan en plechtig schrijdt zij door Zijn
wereld. Als een koninginne gaat ze, die het licht van de zon verduistert en alle kleur vervaagt. Door gewijde stilte schrijdt ze
naar den berg. Ze draagt haar ziel voor zich uit op blanke handen.
Heer, ik ben Uw tempel ingegaan en Gij hebt Uw hand aan mij
geslagen. Ziehier mijn pand, opdat ik waardig draag.
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AB VISSER

NOCTURNE

0 vrij te zijn van alle lusten,
Nu nacht en wind tezamen gaan,
En glimlachend het rood ontruste
Doorgloeide stadsbeeld ga te slaan.
Niet ais een door 't verraad gekuste,
Verkommerd aan het raam te staan,
Maar vrij te zijn van alle lusten
En van bloeds druk te zijn ontdaan.
Om als de maan in uitgebluste
En koele weerschijn op te gaan :
Als onbewust van al 't bewuste
De zin en onzin te verstaan ......
0 vrij te zijn van alle lusten.
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AB VISSER

DE BEEK

O morgen die ik nooit vergeet ......
Het gras sloeg nat mijn b;cdte benen,
De beek liep zingend voor mii henen,
Waarin de zon to baden gleed.
Jij ging naast mij in 't blauw gekleed,
Als danseres op spitse tenen,
O morgen die ik nooit vergeet,
Een melkweg langs van kiezelstenen.
Een waterval ontbond zijn kleed :
Hoe koninklijk en zondoorschenen
Zij ruisend tussen 't groen vergleed !
Een houtduif Iachte er zacht doorhenen,
O morgen, die ik nooit vergeet.
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AB VISSER

MISTIGE DAG

De nevel wast als schimmel op de stugge heide.
Onzienlijk ruist in 't dal, als regen staag, de beek
En is den dwalende een speels vertrouwd geleide,
In gans de trouweloze, ruigbegroeide streek.
Op grijze, brokk'Iig aangevreten rots terzijde
Van 't ongelijke pad bloeit doornig gors, geelbleek.
De nevel wast als schimmel op de stugge heide
En maakt de zachtgekleurde mossen zwaar en week.
Als nu een wind maar even langs de aarde streek,
Brak dal en delling iriserend naar de wijde
Toppen open en fonkelde als een pauw de beek,
Werd alles Iris als Gods hof in de scheppingsweek ..... .
Maar nevel wast als schimmel op de stugge heide.
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P. H. MULLER.

OVER DE VERTALING VAN EEN ROMAN
Eenigen tijd geleden verscheen bij de uitgevers Bigot en Van
Rossum N.V. te Amsterdam de Nederlandsche vertaling van
een werk van zekeren Dr. W. E. Aughinbaugh, een Amerikaansch
geneesheer. De Nederlandsche titel van het boek luidt : „Opdat
zij leven" en de vertaler is de romanschrijver Edouard de Neve.
Wij kunnen begrijpen, dat de uitgevers, na lezing van het
oorspronkelijke werk, tot het doen vertalen hebben besloten.
Het boek is het ten voile waard, want de dokter, die daarin zijn
Ievensgeschiedenis beschrijft is niet siechts een onderhoudend
causeur, die over een reeks van interessante ervaringen beschikt,
belangwekkend genoeg, om ervan te vertellen, doch hij heeft
ook kans gezien, in zijn teekening van menschenleven een humaniteit te toonen, die hemzelf doet kennen als een man met een
breede visie en een diep gevoel. Men zou dit onderhoudende,
zelfs leerzame boek wellicht vergelijken kunnen met „San Michele",
het werk van Axel Munthe, dat eenige jaren geleden te onzent
zooveel lezers vond.
Doch wij wenschen in dit stukje niet te handelen over het boek
of over den auteur ervan, doch zien ons genoodzaakt, onze afkeuring te formuleeren en uit te spreken over de wijze, waarop
de vertaler, Ed. de Neve, zijn arbeid heeft opgevat en uitgevoerd.
Terecht wordt er herhaaldelijk in de pers op gewezen, dat vele
van de te onzent vertaalde romans en andersoortige werken er
in de vertaling zoo slecht afkomen. Het vertalen van avonturenen detective-geschiedenissen is een soort industrie geworden ;
op dat gebied kennen we een massa-productie, die alle kenmerken
van massa-productie draagt. De vertalers moeten zoo snel werken,
want worden zoo slecht betaald, dat ze zich de weelde van rustige
bezinning op hun arbeid eenvoudig niet veroorloven kunnen.
In enkele weken moet de vertaling gereed zijn ; is dat niet het
geval dan wordt er niet aan verdiend.
De uitgevers willen de prijzen hunner vertaalde romans — vooral

die, welke behooren tot het genre der ontspanningsverhalen —
zoo laag mogelijk houden en zijn daarom al te dikwijls weinig
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kieskeurig bij de keuze van een vertaler. Bovendien is het aantat
dergenen, die meenen, dat zij een boek uit het Engelsch of Duitsch
kunnen overbrengen in onze taal, zoo groot, dat de concurrentie
de prijzen sterk drukt.
Maar behalve sensatie- en avonturengeschiedenissen worden te
onzent vrij veel literaire werken vertaald. De uitgevers vragen
voor zulke romans prijzen, die varieeren van f 2.90 tot f 5.90.
Men zou zoo zeggen, dat bij de calculatie, die dit bedrag tot eindcijfer heeft, heel wel een behoorlijk bedrag voor den vertaler
kan worden uitgetrokken. Wij wagen er ons natuurlijk niet aan,
zulk een calculatie na te cijferen, doch het komt ons voor, dat
de uitgevers de mogelijkheid hebben, een redelijke vergoeding
uit te keeren en dat zij het recht hebben, voor zulk een honorarium
een goede vertaling te eischen.
Evenwel, aan de vertaling van vele buitenlandsche romans
mankeert nog al eens wat, ook wan veer zulk een vertaling met
blijkbare kennis van de b e i d e talen is uitgevoerd. Om slechts
een punt te noemen : het is opmerkelijk, hoe onverzorgd de
interpunctie vaak is.
Dikwijls ook wordt het bij nauwkeurige lezing der vertaling
duidelijk, dat de bewerker de taal, waaruit vertaald werd wel
beheerschte, doch dat het hem kennelijk ontbrak aan werkelijk
grondige kennis en degelijke beheersching van het Nederlandsch.
Elke Engelsche of Duitsche zin kan op verschillende wijzen in
Nederlandsche woorden vertaald worden en ieder die wat talenkennis heeft, kan dit resultaat bereiken. Maar de vertaling van
het werk van een buitenlandsch auteur eischt belangrijk meer
dan wat schoolsche vaardigheid.
Kiezen we als voorbeeld de volgende zinnen uit het hier behandelde boek :
„Zelfs enkele maanden van intimiteit met de melaatschheid gaven
mij de overtuiging ,dat zij niet besmettelijk behoeft te zijn. In
de eerste plaats de kans besmet te worden is voor een groot
gedeelte verminderd na de dertig jaar bereikt te hebben."
Hoe ongelukkig klinkt de aanhef van de eerste zin : „Enkele
maanden van intimiteit met ...... " Men kan slechts raden, wat
bedoeld wordt, maar een scherpe uitdrukking van de voorstelling,
die in den geest van den schrijver bestond is hier zelfs niet beproefd I Wanneer de vertaling van de tweede zin juist was
(wat zij niet is), zou een komma achter het woord „plaats" be562

hooren te staan. Doch hoe kan iemand in vredesnaam schrijven :
dat „de kans om besmet te worden" „voor een groot gedeelte
vermindert" ? ? We spreken nu maar niet over den bouw van
de geheele tweeden zin, waaruit een nonchalance blijkt, die
niet streng genoeg veroordeeld kan worden. De zin behoort te
luiden : „Allereerst : het besmettingsgevaar blijkt belangrijk
geringer te worden na het dertigste levensjaar."
Hoe bar slecht De Neve gewerkt heeft kan het best met een
aantal voorbeelden bewezen worden, die we, al bladerende,
overschrijven :
„Twaalf jaar lang werkte hi; onder hen, zijn best doende (hoe
slap ! M.) hun levensvoorwaarde te verbeteren" (pag. 121). VOOr
„hun" behoort een komma en „levensvoorwaarde" is een onjuist
woord.
„Eerst kort geleden heeft de moderne wetenschap het mogelijk
gemaakt, (de komma was vergeten, M.) melaatschheid m e t
eenigen graad van nauwkeurigheid vast te
stellen" (pag. 120). lets als het onderstreepte bewijst, dat zonder
nadenken maar het eerste opgeschreven is, dat in de gedachten
kwam.
„Melaatschheid is een vreeselijke ziekte, als zij ver is voort-ge
schreden" (pag. 119). Bedoeld wordt : melaatschheid in vergevorderd stadium.
lemand (de schr.) behandelde ziekten, deed chirurgische operaties (! ?) en deed „tusschentijds onderzoekingen van practischen
aard" (pag. 118). Bedoeld zal worden : onderzoekingen tusschen
het andere werk door. Maar wat zijn chirurgische operaties en
hoe lamlendig en onduidelijk is de omschrijving : „onderzoekingen
van practischen aard".
Om uit te drukken, dat het landschap fraaier werd, naarmate de
schrijver hooger op zekeren berg kwam, zegt de vertaler : „De
stijging was prachtig". Vermoedelijk hebben we hier de woordelijke vertaling van een Engelschen zin voor ons ; doch woordelijk
vertalen is lang niet voldoende. Een ander voorbeeld van woordelijk
vertalen vinden we op blz. 90 met dit zinsdeel : „Het groote
Koloniale Huis, waarin alle Burtons geboren waren", waar behoort
te staan : „Het groote huis in koloniale stip, etc." Op dezelfde
bladzijde nog : „Het was een rijke plantage, die door vele generaties
zou zijn voortgezet".
En natuurlijk zijn er ook doze dingen : „Een zacht briesje kwam
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v an a f de baai" ; en : „Menschen van uit den heelen omtrek"
(pag. 91), bewijzende, dat de vertaler zijn eigen taal niet beheerscht.
Telkens vindt men ook : „de dagen, dat (waarop) ik een zeker
gevoel had" ; „het seizoen, dat (waarin) de vruchten rijpen".
Zelfs ontbreekt niet : „De berg, die h a a r s gelijke niet had",
en stoot men herhaaldelijk op „patienten" (patienten), „ruine"
(ruIne) en zelfs : „hevige ruine". Op blz. 117 wordt verhaald
van een bediende „die dichter bij de positie van vertrouwde
slavin stond" en op dezelfde bladzijde wordt deze juffrouw geteekend als iemand, „die de rol van huishoudster kreeg wegens
haar d o m i n e e r e n d e manieren en (haar) kennis der menscheIijke natuur" (!) en die deswege „bijna niet voor ons te vervangen"
was.
„Schitterend gevederde vogels en papegaaien verhoogden het
kleurige schilderir (pag. 116). „Cuba begon een winterstation (!)
voor touristen te worden" (114). „Het hooge doodencijfer v e rminderde belangrijk" (pag. 114) „welks geschiedenis zoo
tragisch was neergeschreven in bloed" (pag. 114).
Enfin, het aangewezene zal wel voldoende zijn om te bewijzen,
dat de vertaler den uitgever niet bepaald een dienst heeft bewezen. Nog gezwegen van den lezers. Concludeeren we tot de
stelling, dat de vertaler noch het Engelsch, noch ook het NederIandsch voldoende machtig was om het recht te hebben, zich
te wagen aan een werk als hetgeen hij met de vertaling van dit
boek op zich heeft genomen en dat hij bovendien op een onverantwoordelijk slordige wijze heeft gearbeid.
Laat ons hopen, dat recensenten van Aughinbaugh's boek de
inferioriteit van De Neve's vertaling duidelijk aanwijzen, opdat
de koopers van vertaalde romans in de toekomst ervoor gevrijwaard worden, vier of vijf gulden uit te geven aan een boek,
waarover ze zich gedurende het lezen slechts zullen ergeren.
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BERT BAKKER

STERVENDE SOLDAAT

Vervul mij deze wensch,
mijn allerldatste wensch ;
bij U te zijn, weer mensch,
geborgen voor het leven ;
en niet meer als een dier
te worden voortgedreven
door een landschap zonder grens,
door een landschap, bar en wit ;
breek af de doodenrit
en roep — en wees verbolgen
op die me als wild vervolgen :
laat af, laat af ! Tot hier
en verder niet...... en verder niet,
want dit is het gebied
waar engelen en kinderen
in wonen en verhinderen,
dat vuur en dood ze ziet.
Buiten Uw schoot
treft mij de dood,
versplinter ik en sterf,
verrot ik en bederf.
Granaat, kartets en born
woelen Uw aarde om.
Reeds doet
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het bloed
van zeven maal zeventig dooden
en alle andere dooden
de landen stroomend rooden.
De sterren zijn gedoofd.
Uw hemel is ontluisterd.
Hebt Gij vrede door bloed beloofd
Uw wereld is verduisterd.
De sneeuw, waar wij in stoeiden,
dekt heden de vermoeide
soldaten van dit land,
dekt heden de soldaten
van alle andere landen.
Waarom ? Waarom
hebt Gij ons zoo verlaten
en laat Gij zoo verbranden
het werk van zooveel handen ?
Heer Jezus, kom !
Doop mijn besmeurd gezicht
in 't licht van Uw gezicht.
lk sterf, maar Gij bewaarde
mij voor een nieuwe aarde.
En Uw doorboorde hand
draagt mij van 't eene land
over in 't andere land,
waar engelen en kinderen
in wonen en verhinderen,
dat ik — genezen en geborgen
den een of anderen morgen
opnieuw word aangerand.
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KOOS VAN DOORNE

VOOR N. N.

Gij gaaft mij twee paar schoenen ten geschenke ;
nog afgezien van de vreemdsoortigheid
geeft deze gift mijn dichtend hoofd te denken
en teugelt de gerede dankbaarheid.
Zijn deze schoenen soms zó ras versleten
dat een paar geldt als een te kort onthaal ?
Ofwel, spreekt gij hiermee — wie zal het weten —
in poot-ige, voor mij leer-rijke taal ?
Nietwaar, wat heeft er al niet twee paar hoeven :
de os, het schaap, de ezel en het zwijn ......
Maar, als ik allk een lesje zou behoeven
wist gij manieren, die goedkoper zijn.
1k acht, uw gierigheid in 't oog genomen,
een schuldig-aan-geniepigheid weerlegd.
Dus moet ik, zij het met argwanend schromen
geloven, dat gij 't mij met schoenen zegt.
lk zal de laatste zijn, dit te verwijten ;
als tip voor vrienden is het lang niet slecht ......
Heb dank. lk ga nog heden aan 't verslijten.
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JO YPMA

RONDEEL VAN HET GELOOF

Het wordt je niet van mensen aangedaan ...... ,
maar God, dat zas uw hand het licht verduistert,
ons leven van z'n laatste glans ontluistert,
dat wij in donker moeten verder gaan,
het turend oog geen enkle ster ziet staan,
de voeten door het duister zijn gekluisterd,
't vertwijflend hart het honen bang beluistert :
het wordt je niet van mensen aangedaan !
Totdat wij stil, hoewel geheel omduisterd,
weer blindelings uw wegen kunnen gaan,
een kind gelijk, dat zacht vertrouwend fluistert :
— zijn hand je in Vaders hand bij 't verder gaan —
het wordt je niet van mensen aangedaan.
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PAUL EWALD

HET EINDE

Er zal een boek zijn, dat gij niet ten eind zult lezen ;
er zal een blad zijn, dat gij niet meer om zult slaan ;
er zal een dag zijn, dat, vergeten
de slinger van uw uurwerk stil zal staan.
Er zal een uur zijn, dat gij niet meer zult herdenken
een avond, die gij niet ziet ondergaan,
wanneer aan 't raam een vreemdeling zal wenken
en uwe ziel verwonderd op zal staan.
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J. ROMIJN

AANTEEKENINGEN OVER FILMKUNST
Tusschen het verschijnen van dit en mijn vorige filmkroniekje
Iigt een periode van niet veel minder dan een jaar. Deze langdurige
stagnatie is niet aan een gebrek aan ambitie mijnerzijds te wijten,
doch aan het feit waarop reeds meer werd gewezen : nu de filmproductie zich langzamerhand op den gemiddelden smaak van een
zoo omvangrijk mogelijk publiek meent te hebben ingesteld en in de
beheersching der technische middelen een zekeren graad van volmaaktheid bereikt heeft, is er geen plaats meer voor artistieke
experimenten. En daar ieder kunstwerk een artistiek experiment
is, dus omgekeerd slechts een artistiek experiment een kunstwerk
kan worden, valt er in de huidige filmwereld weinig op te merken,
dat waard is om in de kolommen van een maandschrift „vereeuwigd" te worden. Dag- en weekblad signaleeren de dingen van
den dag, aan een maandschrift mogen andere eischen gesteld
worden. Het is dus min of meer noodgedwongen, dat ik mij ook
thans tot enkele opmerkingen beperk.
De veranderingen op de Europeesche landkaart hebben als bijkomstig gevolg het verdwijnen van enkele nationale film-industrieen gehad. En wat de gelijkgeschakelde Duitsche betreft, er
valt nog steeds weinig van te vertellen. Slechts Hans Steinhoff
bracht in zijn Robert Koch-film een sympathiek „geluid" ; Willy
Forst stelde in een tweetal publieke successen. Anders is het
in Frankrijk gesteld, waar de opleving zich voortzet en dat
Engeland en Amerika momenteel geheel overschaduwt.
Engeland werkt langzaam en !evert soms een spannende verfilming van een feuilleton-achtig gegeven (Alfred Hitchcock),
Amerika teert in hoofdzaak op den belegen roem van oudere
films waarin verwaarloosde jeugd, lieftallige bakvisschen, tapdancers en revue-sterren hoofdrollen vertolkten. Vooral bij de
eerste categorie doet de onwaarachtigheid dezer herhalingen
hinderlijk aan. Van hoogerhand is eenige jaren geleden gedecreteerd, dat de filmproductie meer dan voordien „opbouwend"
tewerk diende te gaan. Men kan betwijfelen of dit wel verstandig
geweest is.
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Een film dunkt mij evenwel een eervolle vermelding waard te zijn :
„Let us live" van den nieuweling John Brahm, die hiermee op
slag zijn naam heeft gevestigd. Ook het gegeven van deze film is
verre van nieuw : zij hekelt het al te mechanische in de Amerikaansche rechtsoefening, waarin aan getuigenverklaringen en juryuitspraak een te domineerende functie wordt toegekend. Dit gegeven moge te zeer op den spits gedreven zijn, terwijI aan individueele psychologie weinig of geen aandacht besteed werd, het werk
werd met bezieling en meer dan gewoon talent gemaakt. In zijn
meedoogenlooze hardheid laat het dan ook niet na te overtuigen.
Voorts komt er of en toe een kleurenfilm uit Amerika. De eerste
pogingen in deze richting bleken een teruggang te veroorzaken
ten aanzien van het beeldend vermogen der film-technische
middelen. Het beeld werd onscherp, de camera werd als zooveel
jaren her tot stilstand gedoemd en het kennelijk nagestreefde
realisme in kleur vermocht men niet te bereiken. Men verzuimde
echter niet om te trachten deze onvolkomenheden op te heffen.
Wie „Garden of Allah" van twee jaar geleden vergelijkt met
„Robin Hood" en „Dodge City" van thans, dien valt de vooruitgang onmiddellijk op. Aan actie en beweeglijkheid mankeert het
in deze laatstgenoemde films geenszins, terwijI de natuurgetrouwheid b ij n a volledig bereikt werd. Toch kan men zich
afvragen of de film, wanneer deze natuurgetrouwheid volledig
en niet zooals thans nog, juist i e t s „ertegenaan" zal zijn, of zij
dan jets gewonnen zal hebben. Het antwoord kan slechts ontkennend luiden. Een film wordt juist en alleen een kunstwerk
door datgene waarin zij van de werkelijkheid afwijkt, door haar
beeldende elementen. Ook de kleur zou, theoretisch, als zoodanig
dienst kunnen doen. Doch wordt zij aangewend, louter en alleen
om een sterkere realiteitssuggestie te wekken, dan wordt veeleer
het tegendeel bereikt. Want wat is het geval ? Vooral bij beeldwisseling en montage, bij de knooppunten van beweging en tegenbeweging, vormt de reêele kleur een tegenwerkende factor.
Wat men bij de zwart-witte film aanvaardt, maakt bij de kleurenfilm een hinderlijk onwerkelijken indruk. Niet alleen door de
kleur-wisseling, maar meer nog door de kleur-overdruk, die het
beeld een oogenblik vies en groezelig maakt.
Nu werd eenige weken geleden in sommige voorprogramma's een
kort Italiaansch kleurenfilmpje gedraaid (naar ik meen van Francesco Franceschi) waarin op verrassende wijze tot uiting kwam,
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dat de kleurenfilm toch wel degelijk artistieke mogelijkheden
in zich draagt. Het was een documentaire over PompeT en Napels,
waarin de regisseur niet zoozeer naar kleur-realisme dan wel
naar -vereenvoudiging had gestreefd. En aan de montage was
kennelijk de grootst mogelijke zorg besteed : groote, min of meer
egale kleurvlakken volgden elkaar op, de aandacht richtend op
hun contrastwerking. De kleur was hier geen begeleidend verschijnsel, maar ze nam wezenlijk deel aan het visueel rhythme.
Wanneer de kleurenfilm toekomst heeft, wees deze kleine documentaire dan ook den weg aan, Bien zij zal hebben te volgen.
Met andere woorden : de kleurenfilm heeft slechts toekomst in
het beschrijvende filmgedicht, waarin de kleur niet door de andere
beeldende elementen gehinderd en verdrongen wordt. lets dergelijks zou men kunnen zeggen van de stereoscopische film, waarmee de kennismaking echter nog te incidenteel geweest is, dan
dat men er, anders dan in vage speculaties, reeds thans over zou
kunnen spreken.
Het slagen van een filmwerk is niet in eerste instantie afhahkelijk
van de voortreffelijkheid van acteurs en actrices. Men behoeft
zich slechts de groote periode van de Russische film en de Fransche
avant-garde te herinneren om dit te beamen. In een begrijpelijken
afkeer van de Amerikaansche sterrencultuur — die overigens,
gelukkig, min of meer aan het tanen is — heeft men de beteekenis
van den acteur toch wel eens al te zeer onderschat. De Fransche
productie van de laatste jaren toont namelijk aan dat het psychologisch uitbeeldingsvermogen van den acteur den eigenlijken maker
van de film in belangrijke mate kan stimuleeren en steunen.
De Fransche acteur met zijn bij uitstek theatrale allure heeft zich
verwonderlijk snel aan de film weten aan te passen. Niet alleen
dank zij de talrijkheid en de kwaliteit van het spelersmateriaal
blinkt de Fransche film echter uit, evenzeer door de opkomst
van een groot aantal talentvolle regisseurs, waaronder de emigranten toch slechts een zeer ondergeschikte rol vervullen.
Niet iedere Fransche film is intusschen een meesterwerk. Maar
de, ook hier talrijke, middelmatigheden onderscheiden zich toch
dikwijls door een fijner smaak en een grootere psychologische
diepgang van dergelijke producten uit andere landen.
Van de vele nieuwe figuren onder de Fransche regisseurs zou ik
er een willen noemen, daar de twee films, die we hier van hem
zagen, een zoo sterk persoonlijken stijI verrieden : Marcel Carrie,
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den maker van „Quaff des Brumes" en „Hotel du Nord", films
die totaal verschillend van sfeer, geest en karakter zijn, doch
waarin men onmiddellijk de hand van denzelfden vervaardiger
herkent. Carne is een dichterlijkverteller in filmtaal. Dichter is
hij vooral in „Hotel du Nord", dat als het ware „strophisch" opgebouwd is ; de strophen hebben dan onderlinge verwantschap
door terugkeerende beelden en klanken. Ook domineert de sfeer
boven de handeling, die voor juist d i e sfeer karakteristiek is :
het mistige Le Havre, vol sombere noodlotsdreiging, in „Quaff
des Br-enes", de trieste periferie van Parijs, waar toch 66k „Quatorze Juillet" wordt gevierd en een onverwachtsch geluk mogelijk
is, in „Hotel du Nord". Wie Le Havre of Parijs uit ervaring niet
kent, die kent ze uit de films van Carrie voor altijd.
Dat deze regisseur een typisch film -verteller is, komt reeds
onmiddellijk in het begin van „Quaff des Brumes" tot uiting. Hij
laat de menschen waar het om gaat uitsluitend loopen, staan,
rijden, zitten, zonder lets naders omtrent hun lot te onthullen.
Het zou alles zinloos zijn zonder de sfeer waarin en de wijze waarop
ze dat alles doen. Maar thans kennen we meer van hun levensloop
en hun persoonlijkheid, dan veel wOOrden hadden kunnen vertellen.
En we voorvoelen reeds het tragische lot waaraan ze onderworpen zullen worden. Een typisch voorbeeld van Carne's soberen
stip is ook de scene waarin een gedesillusioneerd kunstschilder
zich verdrinkt. De eigenaar van de houten keet waarin hij gewoond
heeft, vermoedt zooiets, volgt hem en vindt zijn kleeren. Hij roept
om den jongen terug te houden, heft met een moedeloos gebaar
zijn armen, neemt de kleeren op en gaat terug naar de keet.
Geen oogenblik laat Carrie het verdrinkingsgeval zelf zien, maar
zoowel dit feit als de eigenaar van de keet zijn op deze wijze, en
mede door de begeleidende muziek, feilloos getypeerd.
Wat „Hotel du Nord" betreft, dient nog gezegd te worden, dat
het met Eugene Dabit's roman, waarnaar de film gemaakt zou
zijn, nauwelijks meer dan den titel gemeen heeft. Maar dat hindert
in dit geval niet.
Rene Clair, eertijds de hoop der Fransche filmkunst, schijnt merkwaardigerwijze te hebben afgedaan. Zijn laatste, in Amerika vervaardigde film, verscheen althans in een onzer groote steden uitsluitend in een reprise-theater en dan nog pas langen tijd na haar
ontstaan. Nu is Clair's ontwikkeling vrij teleurstellend geweest.
Het persoonlijkst was hij steeds in het komische genre, waar hij
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aanrakingspunten met Chaplin vertoonde — zonder diens
menschelijkheid — en dat bij hem min of meer als een subtiele
verfijning van de Amerikaansche „gag" beschouwd worden kon.
Het komische beantwoordde bij hem aan de wat enge omschrijving
van zijn landgenoot Bergson. Sinds het onvergetelijke „Le Chapeau
de Paille d'Italie" verviel hij echter voortdurend in herhalingen,
herhalingen die er bovendien niet beter op werden. Zijn laatste
film, met Chevalier in de hoofdrol, is er nog slechts een slap aftreksel van. Toch schonk het werk een fijner vermaak dan de
meeste andere komische films en daarom is het jammer dat de
importmaatschappijen het hebben achtergehouden.
Tenslotte Nederland. Voor twee concurreerende maatschappijen
— hoe kan het anders ! — vervaardigden de Duitscher Detlev
Sierck en de •sjech Karl Lamac, respectievelijk „Boefje" en „De
Spooktrein". Geen van beide concurrenten nam dus eenig risico :
beproefde tooneelsuccessen, verfilmd door geroutineerde krachten.
„De Spooktrein" werd, dank zij suggestief camera-werk, het aantrekkelijkst. Maar wie het gegeven kent en zich dat dan nog voorstelt in een Hollandsche omgeving, die begrijpt dat slechts de zeer
naIeven gegriezeld hebben. Lamac's toewijding was een betere
zaak waardig.
In „Boefje" was de sfeer van een Rotterdamsch achterbuurtje vrij
zuiver getroffen. Maar „Boefje" was geen twaalfjarig jongetje,
doch een ongeslachtelijk wezen van niet te bepalen leeftijd. Annie
van Ees toonde haar expressieve mogelijkheden ; ze had echter
geen „Boefje" moeten zijn. Albert van Dalsum zette een rare
tooneelpastoor op de plaats van den ambtenaar van „Pro luventute". Het „Algemeen Weekblad" maakte zich boos over deze
verroomsching. lk kan deze verontwaardiging niet deelen. Inderdaad, er loopen uitsluitend pastoors rond in de Nederlandsche
films, maar wanneer het protestantsche publiek meer daadwerkelijke interesse voor de film had getoond, dan tot dusverre
het geval is geweest, zouden er ook dominee's geweest zijn.
Beide films trokken veel aandacht. Misschien kan dat den maatschappijen aanleiding geven om eens iets riskanters op touw te
zetten : een origineeler gegeven, een Nederlandsch regisseur....
Maar zoolang het publiek blijft loopen en de pers zich zoo uitslooft (de roomsche bladen waren kennelijk verteederd door Van
Dalsum's pastoor) is daar niet veel kans op. Hetgeen ook al weer
begrijpelijk is, een film is niet in de laatste plaats een zaak.
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Toch zijn er enkele Nederlanders met talent, die hun sporen
verdiend hebben : Max de Haas, van de Visie-groep, wiens fraaie
Spoorwegfilm door de bekrompen houding van den Bioscoopbond,
aan het publiek voorbijgegaan is ; Kees Strooband, die, dank zij
het initiatief van de Katholieke Filmactie, thans aan een groote
speelfilm met muziek van Wouter Paap, werken kan. lk kom
t.z.t. daarop terug.
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BOEKBESPREKING
VIER DOCHTERS, door Fanny Hurst. Den Haag, N.V. H. P.
Leopold's U.M. 1939.
De romantische geschiedenis, die wij in dit verhaal van den Amerikaanschen
auteur voor ons hebben, verschilt nog al aanmerkelijk van haar voorgaande
boeken, die bij dezelfde uitgeefster eveneens in Nederlandsche vertaling
zijn verschenen. De vier dochters — een vierling — van den musicus Lemp
verlieven alle vier op dezelfde jongeman. Dat hij met een der zusters en
wel met de verkeerde, trouwt, behoeft evenmin gezegd te worden als dat
een huwelijk met 't meisje dat hij behoeft en hem begeert op de laatste
bladzijde in 't vooruitzicht wordt gesteld. Het boek is door zijn vertelwijze
niet minder dan door z'n verhaal-intrige echt een damesboek geworden, dat
dan ook wel met smaak zal gelezen worden, meer dan 't een roman werd,
die een vergelijking met voorgaand werk van de schrigster zou toelaten.
Wie de film, naar dit verhaal gemaakt, zag, kan zich op menige verrassing
P. H. M.
voorbereiden.
DE RAZENDE BERG, door Melis Stoke. Den Haag, N.V. H. P.
Leopold's U.M. 1939.
Een vlotte Indische roman van een man, die de Ned. Indische samenleving
kent. De spilzieke, artistiekerige en babbellustige echtgenoote van een kleinestadsburgermeester haalt het onheil over de leden der kleine samenleving,
waarin zij met een stuk of wat andere notabelen, een sterk overschatte rol
spelen. Wij, die Indie en de Indische gemeenschap niet kennen, kunnen ten
hoogste zeggen, dat de gefantaseerde historie, die Stoke in dit boek schreef,
aannemelijk lijkt. Dat hij van een geschiedenis, die op zichzelf niet zoo belangrijk
of belangwekkend is, een vlot verteld verhaal wist te maken, is voor ons
belangrijker. De kleine kanten van individu en samenleving worden door den
auteur op de wijze, die we van hem kennen, zachtzinnig gehekeld en in de
maling genomen. Hier en daar zou 't boek best een bekortende bewerking
kunnen velen zonder dat 't iets anders werd dan wat 't nu is : een wat uitvoerige, soms ook breedsprakige, maar lichte en dikwijls amusante vertelling.
P. H. M.
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„SCHANDAAL IN HOLLAND”, door E. du Perron. Uitg. :
N.V. H. P. Leopold Uitg. Mij., Den Haag. 1939.
„ „Schandaal in Holland" laat in romanvorm een belangrijk Nederlander voor
ons 'even, waarvan (bedoeld wordt waarschijnlijk : van wien. (M.) bijna iedereen den naam, doch vrijwel niemand meer dan dien naam kent". Dit is de aanyang van de karakteristiek, die op het omslag van dit boek over defamilie
Van Haren, ter voorlichting van den lezer is afgedrukt. We zijn evenwel verplicht, dien lezer uit den droom te helpen, door hem te verzekeren, dat
dit boek in het geheel niets heeft van een roman en dat de vaak slecht
schrijvende en dikwijls ook slecht styleerende auteur erin zijn onmacht op de
duidelijkste wijze toont om iets of iemand ook maar het geringste sprankje
leven in te blazen. Deze meneer Du Perron, van wie hetzelfde uitgevers-omslag
beweert, dat hij „met veel kennis van zaken en met den hem eigen humor
en geest" het familieleven der Van Harens heeft geteekend, zal moeilijk in
staat zijn, in eenig geschrift van zijn hand minder geest en humor te toonen
dan hij in dit werk blijkt te bezitten. Dit, meer op een schooljongensopstel —
en in de beste gedeelten slechts op een verslag gelijkende „roman" — toont
de zonderlinge voorkeur van een scribent, die zich met een onbegrijpelijk
cynisme en met een ontstellend gebrek aan „hart" verdiept in de levenslotgevallen van menschen, wier ervaringen en belevenissen van dien aard waren.
dat het onder beschaafden beter is, er het zwijgen aan toe te doen. Het heeft
nut noch zin om de stuitende historie rond het familieleven van Onno Zwier
en Willem van Haren weer op te rakelen. Niemand stelt er belang in dan
alleen de schrijver, die zichzelf weinig eer gedaan heeft, nog eens weer in dit
poeltje van ongerechtigheid rond te modderen. Met moeite leest men dit
boek door en wanneer men, zoo omstreeks bladzijde honderd opmerkt, dat
taal en stijI van het geschrevene vlotter worden, valt het op, dat deze op!eying en verbetering samenvalt met het moment, waarin de onverkwikkeIijke en immoreele historie haar crisis bereikt. Voor ons gevoel is daarmede
de schrijver en de aard van zijn interesse voldoende duidelijk geteekend. Men
mag slechts de hoop uitspreken, dat de auteur zich vergist heeft, toen hij
speculeerde op de lagere instincten van zijn lezers ; zoozeer vergist, dat de
uitgeefster een volgend, soortgelijk werk (dat de auteur zoo vriendelijk is, ons
al in het vooruitzicht te stellen) niet aandurft.
P. H. M.

PINKSTERBLOMMEN, deur Jan Boer (Deel I van een reeks
folkloristische, historische en literaire boeken van en over
Groningen. Uitg. Van Gorcum en Comp., Assen).
Enkele jaren geleden heb ik in Opwaartsche Wegen den dichter Jan Boer
uitvoerig belicht, naar aanleiding van zijn bundel „Nunerkes" en niet tang
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daarna een artikel aan hem gewijd in het Korenland, bij het verschijnen van
zijn tweede bundel „Vonken van 't Verleden". lk koester grote verwachtingen
van Jan Boer en heb hem altijd gezien als de leider van de literaire dialectbeweging in Groningen, als ik zulk een groot woord mag gebruiken. De folkIoritische motieven in vele zijner gedichten rechtvaardigen de vergelijking met
(als men de schaal in 't oog houdt !) den lersen dichter W. B. Yeats, maar de
voile ontplooiIng van zijn talent wordt bij Boer belemmerd door zijn drukke
werkkring. En mede doordat de Groningse voedingsbodem, artistiek gesproken, schraler is dan de Friese, zal hij nooit worden voor Groningen en
Nederland wat Fedde Schurer kan worden voor Friesland en Nederland.
De Groningse volksaard is, ik heb dit al eerder betreurd en opgemerkt, minder
mystiek, minder religieus dan de Friese. Groningen is te veel het land van
vrijzinnig godsdienstige geest, wetenschap en economisch materialisme. Bij
Jan Boer heb ik nog altijd iets gevonden van dieper levensinzicht en metaphisisch heimwee, maar hoe troosteloos en hoe kenmerkend tevens is de
burgermansphilosofie van toch zo'n gevoelig en belangrijk schrijver als
Nikl. Griep :
Och joa, ik ken die doagen,
Dat leste, swoar geluud ;
Wat dan komt ? niet vroagen :
Nog 'n zetje, jong 1 dan 's 't uut.
Op dit negativisme zal het dialect van ons Noorden gedoemd zijn te stranden,
ondanks alle ijveren van bekwame en podziegevoelige mensen als K. ter Laan
en Jan Boer en eveneens ondanks de rake en originele humor van een grotere
groep dichters.
lk heb bezwaren tegen deze bloemlezing, bijeengebracht door Jan Boer en
daarmee yang ik aan, om geleidelijk tot de voortreffelijkheden er van te geraken. Om te beginnen mis ik enkele zeer belangrijke namen. lk weet niet
of Geert Teisz in de tweede bundel „Poaskeblommen" is opgenomen, maar
waarom ontbreken hier bijdragen van P. Keuning, Geert Blas en Jan Bos,
die alle dialectisch proza geschreven hebben, dat uitstekende literaire kwaliteiten bevat en zeker niet onderdoet voor hetgeen ik in dit boekje aantrof.
Is Jan Boer niet een weinig te exclusief geweest ? NatuurIijk waardeer ik zijn
standpunt dat hij zoekt „van 't beste dat ons „jongeren" ? schreven hemmen.
lk vind het loffelijk dat hij daarbij „'n bepoalde doemstok" gebruikt heeft,
maar wat we hier verenigd zien is toch geen rijke en volledige oogst te
noemen I Zeker, binnen de grenzen waar Jan Boer zijn keuze maakte, is hij
uitstekend gslaagd, hoewel blijft, dat ik de gedichten van Elema niet bijzonder
sterk kan vinden. Maar wanneer we de „oudere jongeren", Rietema en Dijkstra
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(ps. Nikl. Griep) even buiten beschouwing laten, dan blijven er maar drie
wezenlijke jongeren, Jan Boer, Sien Jensema en J. Elema, waarvan de tweede
en derde het pip van Jan Boer niet halen.
lk geloof graag dat Jan Boer ter zake bevoegd is, een keuze te maken, maar
dan moeten wij tot de conclusie komen, dat het er voor de literatuur van ons
gewest donker uitziet. Het is niet moeilijk een dozijn goede Fries-schrijvende
dichters te noemen, maar...... men moet in dezen liever niet vergelijken,
slechts hopen. Want gelukkig, er is te hopen. Stellen wij voorop dat de uitgevers Hak en Prakke (=---- Van Gorcum en Comp.) een mooi werk doen, de
bloei van het Gronings dialect te bevorderen, door deze serie keurig uitgevoerde boekjes in 't licht te geven. Dat is reeds iets, zo niet veel. Het kan
schrijvers stimuleren, latente krachten opwekken. Dan is de keuze an sich
zeer te waarderen. Er zit lijn in, stijl.
Het werk valt in twee delen utteen. Dat der beide „Tachtigers" en dat der
jongeren. lk zeg Tachtigers en ik geloof met recht de beide ouderen zo te
mogen noemen, vooral Dijkstra en niet alleen op grond van hun Nederlandse
publicaties in oudere jaargangen van de Nieuwe Gids, maar ook afgaand op
hun werkwijze en stijl. Dijkstra's sonnet „October" is een geheel gaaf en
plastisch vers, bekoorlijk van rhytme en zuiver van sfeer. lk overdrijf niet,
wanneer ik dit een der meest geslaagde verzen noem uit de gehele Groningse
dialectliteratuur en zo mij geen plaatsruimte ontbrak, zou ik het in zijn geheel
citeren. Van Dijkstra is er eveneens een goed gecomponeerde, psychologisch
tot in details verantwoorde novelle „De Stille", die ik niet gaarne in deze
bundel gemist zou hebben. En het verheugt mij een fragment van „Reynaart
de Vos" aan te treffen, zo goed als ik het betreur, dat Dijkstra's meesterlijke
bewerking van dit dieren-epos zo weinig bekend is.
Van de beide novellen „Vrede" en „Jurrien" van J. Rietema, vind ik de tweede
de beste en de meest verantwoorde. De eerste is niet vrij te pleiten van een
vaag rhetorische sentimentaliteit, de tweede is menschkundig, sober en goed
geschreven. De novelle van de enige dame in dit gezelschap, Sien Jensema, die
ons binnenkort zal verrassen met een dialect-roman, is fris en zakelijk geschreven en gekruid met een puntige, didactische humor. Zoals gezegd, kunnen
de verzen van Elema mij niet bijzonder bekoren. De gedachte, die hier en
daar treffend is, wordt niet voldoende geruggesteund door een plastische
versvorm.
Tenslotte keren wij terug tot den samensteller en ik ben grif, om aanstonds
toe te geven dat hij ons in geen enkel opzicht teleurstelt. De natuurbeschrijving
van Jan Boer is vol sfeer en zijn stip is hecht en regel na regel verzorgd, terwijI
men zich telkens verbaast over zijn rijke kennis van het taalkarakteristiek en
veel verwaarloosd en toch zo kostelijk idioom. lk hoop nog altijd eens een breed
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opgezette roman van Jan Boer onder ogen te krijgen. Het prachtige vers
„Ons Volk" is het beste specimen van rhetoriek-vrije volkspoezie en rijkgeinstrumenteerd is ook het vers „Oetjoagers i , dat Jan Boers talent overtuigend
bewijst.
Afgezien van mijn tevoren genoemde opmerkingen is dus deze bundel een
absoluut te waarderen en geslaagde poging van uitgevers en samensteler,
om de Groningse dialectliteratuur op hoger plan te brengen en naar voren
AB. VISSER.
te schuiven.

ADAT, door M. A. M. Renes-Boldingh. Uitg. : G. F. Calle nbach N.V.,
Nij kerk.
De schrijfster van dit boek heeft zich de niet gemakkelijke taak gesteld aan te
tonen, hoe het Christendom — in dit geval speciaal het Protestantse Christendom — tot een zegen wordt voor de inlanders, die nog gebukt gaan onder de
wetten van de adat. Zij tekent het !even van enkele jeugdige Batakse mensen
die door hun schoolontwikkeling en hun werk in de Europese samenleving
van Indiê, ontgroeid zijn aan de wetten van die strenge, niet met het individuele !even rekening houdende adat, terwijI bovendien hun Christendom hen
vrij heeft gemaakt van het ontzag, liever de angst er voor.
De gedeelten, waarin het leven in een Bataks dorp wordt geschilderd, zijn
bijzonder goed geslaagd ; de beklemmende sfeer, die het meisje Sitti gaat beinvloeden, zodra zij door haar ouders terug is geroepen uit Medan, wordt ook
tot werkelijkheid voor den lezer. Ongetwijfeld heeft mevrouw Renes-Boldingh het doel, dat zij met haar boek beoogde, bereikt ; het is echter jammer,
dat het Christendom van de mensen in dit boek, zowel waar het de zendelingen,
als de gekerstende inlanders betreft, zo weinig diep gaat, zo weinig is geworden
tot de bodem, waarin hun !even en hun daden wortelen. De invloed van het
Christendom bestaat bijna uitsluitend uit het doden van bijgeloof en het verbeteren van Ievensomstandigheden ; werkelijk herboren is van alle Christenen
alleen Marcoes, de vader van Moedin.
In een enkel opzicht is er een opmerkelijk verschil tussen mevrouw RenesBoldingh en het merendeel van onze Christelijke schrijvers : zij spreekt met
vrijmoedigheid over onderwerpen en toestanden, die meestal niet worden
aangeroerd. Maar waar zij dit doet op een zuivere wijze, met tactvol gekozen
bewoordingen, kan men dit niet anders dan verblijdend vinden.
Het boek is met zorg geschreven ; de stijI is rijk aan beelden, al te rijk zelfs,
zodat het soms wat hinderlijk en gemaniereerd aandoet. Bovendien is de
beeldspraak niet steeds juist, een reden te meer voor de schrijfster om een
volgend maal wat zuiniger te zijn met haar taalversieringen.
WILLY STRUT
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