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AN BOUWEN Op een vroegen Zondagmorgen brak een

EN ZINGEN . zonnige herfstdag aan. Het was heel stil,

ontroerend stil, zooals het Zondagsmorgens buiten zijn kan, als
de gewone, dagelijks weerkeerende, luidruchtige dingen buiten
bedrijf zijn.
Iemand ontwaakte in een klein huis, met een diepen zucht.
Ze moest wel zuchten, als ze dacht aan den zwaren last, die
voor haar bed stond en Bien ze straks op de smalle schouders
moest tillen.
Gisteravond had ze alles neergelegd, wetend dat het slechts
voor een paar uur zou zijn. Het was niet gemakkelijk zoo den
dag weer te beginnen.
Ze lag te genieten van de stilte en dacht hoe heerlijk het
wel zou zijn, als je gedachten ook eens stil gezet konden worden
en je aan niets behoefde te denken.
Daar ergens in de verte begon een klok te luiden.
Eerst wat onzeker, toen in regelmatig rhythme, tot in het
kleine huis werden de hooge tonen gedragen.
Ook aan de vrouw ontgingen ze niet.
Klokkengebeier van den toren I De vrouw dacht eraan hoe
mooi die toren zich omhoog spitste.
't Was alsof ze hem opklom, omhoog, tot diep in de blauwe lucht.
Waarom zong het vanmorgen over de landen?
Waarom stond de toren bij de kerk en de kerk bij de menschen ?
Lichtend verschiet
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2 VAN BOUWEN EN ZINGEN
De menschen dachten dat de oorzaak ervoor alleen bestond,
om ze te verzamelen tot het houden van godsdienstoefeningen en
dat het luiden geschiedde, om hen eraan te herinneren, dat straks
de deuren van het bedehuis zouden geopend worden.
Maar de vrouw wist Bien morgen, dat de kerk en de toren en
de klokken er zijn, om arme, bedroefde menschen aan God te
herinneren, een groote de eeuwen trotseerende herinnering van
steen, opdat niemand ooit zou kunnen zeggen : ,,Mij hebben ze
't niet verteld, dat God er is 2"
Ten ze bedacht, dat God alles in handen heeft, omdat
Hi; almachtig is, werd het zoo rustig in haar ziel, alsof de
Zondagmorgen was binnengekomen. Het scheen alsof de last aan
't sunken was.
En de klokkeluider ?
Misschien ontwaakte hij ook met een zucht. Om zeven uur
opstaan, als het koud en huiverig weer is en in den toren staan
trekken aan het touw I .... Laat iedereen, die zulk werk prettig
vindt, zich maar komen aanbieden, denkt hij misschien, terwijl hij
het touw door zijn vereelte handen laat glijden en zijn lichaam
diep doorbuigt bij elken neerhaal.
Zal hij ooit weten, dat hij de gewijde Zondagmorgenstilte
binnengeluid heeft in een vertwijfelde menschenziel, dat hij niet
alleen een klokkeluider, maar een bouwer was ?
Van alle kanten waren ze komen opzetten, jongere en oudere
meisjes. Het was een drukte van belang t
Er zou een feestelijke bijeenkomst zijn van het fleurig ver
eenigingsleven.
Alles was gemobiliseerd.
De kleintjes, de grooteren, de heel grooten.
Ik zat toe te kijken met stil ontzag voor de leidsters.
Nog een zeer jonge en een oudere.
Wat hadden ze er alles goed in gekregen I Wat liep alles
-
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vlot van stapel 1 ,Alles wat liefelijk is en wel luidt, bedenkt
dat 1" Onder dat motto hadden ze aan de meisjes van alles geleerd.
Den geheelen tijd, dat ik er zat, was er een liedje in mijn hart
over al het schoone, dat er in de wereld is, over de vreugde van
het jong zijn, over het rijk bezit dat we hebben in onzen schat
van dichters en zangers, over de feestelijkheid van goed en
rein pleizier. De meisjes mochten telkens ,hoera 1" roepen. Wat
een genot, zoo driemaal achter elkaar 1
,,Nou, ik zeg maar," zegt een stem in mijn buurt, ,,dat dit
alles niets anders is dan andermans kinderen bezighouden, daar
moesten die ouders toch zelf voor zorgen I"
,,U weer niet," zei even daarna de leidster tot me, ,wat
heerlijk soort werk dit is, als je de jongeren gevoelig kunt maken
voor schoone dingen, als je in haar kunt doen ontwaken de liefde
voor anderen, als je ze kunt wennen aan orde en tucht, als je". .. .
Ze werd weggeroepen.
Maar ik wist wel, wat ze ging zeggen. We zouden over ,,bouwen"
gesproken hebben.
Ze lag in haar bedje met hoogroode wangen en onnatuurlijk
schitterende oogen.
Haar hoofdje rustte op een sneeuwwit hoofdkussen, ze was toegedekt met een kleurige deken en er stonden bloemen naast haar bed.
Maar ze had al zoo lang gelegen, week in, week uit, als het
regende en als de zon scheen, bij winter en zomer.
Niemand kon haar vertellen, waarom het was, dat ze aldoor
maar ziek moest zijn.
Dacht ze er zelf niet over ? Je zou zeggen van niet. Iedereen
kwam graag bij haar, want ze was altijd opgewekt en ontving
alien met een blij lachje.
je bent net een mooi versje," had haar kleine zusje eens tegen
haar gezegd.
Er was toch niemand geweest, die er de zieke over gesproken had,
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geen dominee en geen zuster, noch vader of moeder, maar ergens
vandaan was het haar toegefluisterd, dat God voor zieken bijzondere
kracht heeft en zich vol zorg met hen bemoeit. Toen was ze zoo
blij geworden, want ze had het begrepen, dat er dan nog heel
veel werk voor haar te doen was en dat ze van nut kon zijn,
al was ze ziek.
M~

Ze was een voorproefje. Het was niet zeker of ze wel ooit
zuster zou worden. Niemand kon zeggen, of ze ooit zoo bekwaam
zou worden, want ze had alleen Lager Onderwijs genoten en dan
nog zeer gebrekkig, want moeder was veel ziek geweest en er waren
zooveel kinders thuis. Altijd weer een nieuw kleintje in de wieg.
Maar ze had geleerd haar harden uit te steken en geen werk
te versmaden.
Nu was ze portierster. Het is heelemaal niet hetzelfde hoe een
portierster kijkt.
Als je aanbelt met een kloppend hart, omdat er straks, wie
weer wat met je gebeurt, dan is het een troost, als de deurwachtster als een zonnestraal aan de deur staat.
Als je in zoo'n gebouw nog zoo vroolijk kijken kunt, dan valt
het misschien wel mee, denk je bij jezelf.
Of als je gevlogen bent op angstige vleugelen, figuurlijk gesproken dan, om nog bij tij ds iemand, die je zoo heel lief is, bij
te staan in benauwde uren, dan gaat er jets rustigs uit van de
kalmte van een gelukkig mensch.
,,Zuster Woeltje is net een liedje", zei eens een grimmige,
ontevreden patient, ,,als ze een boodschap in de zaal komt brenr
gen, denk je dadelijk aan wat vroolijks."
Zuster Woeltje kon geen Fransch spreken, ook geen Engelsch,
ze schreef wel eens een d als er een t moest staan in een brief,
maar ze wist veel heerlijke dingen omtrent God, en daarom
deed ze altij d de menschen aan een lied jee denken.
P
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Eens kwam iemand, zoo las ik onlangs, langs een groot
bouwwerk. Er was nog niet veel to zien van hetgeen het
worden zou.
,,Wat doen jullie ?" vroeg hij.
Een antwoordde : „Zwoegen en sloven, zooals je ziet."
,,Dertig guldig in de week verdienen", zei een ander.
Maar een man met een blijde uitdrukking op zijn gezicht riep,
terwijl hij achter zijn kruiwagen met steenen stond: „Ik bouw
een kathedraal 1"
Gezegend zijn wij, als we van bouwen en zingen weten, en al
kokende en schrobbende, les gevende of kantoorwerk verrichtende,
deuren opendoende of voor kinderen zorgende, ziek zijnde of
klokken luidende, of zieken en ouden verplegende, mee helpen
bouwen aan Gods heilige kathedraal.
,,Richt gij Mijn vervallen huis wederom op", zei de stem des
Heeren eens tot Franciscus van Assisi, en deze wist van toen aan,
dat hij zich niet in heilige overpeinzing moest terugtrekken, maar
dat hij onder de menschen moest gaan, als Pik schrijf nu een
paar woorden over uit het mooie boekje van Jan Walch) ,een
zonnestraal uit den hemel, die den oogst der ziel rijpen doet. In
blijdschap moet dit alles geschieden, blijdschap is plicht voor den
dienenden broeder, blijdschap omdat hij dienen mag, dienen met
't aandragen van het heerlijkst geheim."

OVER DEN STORM

Vandaag vertel ik een verhaal van
OP ZEE.
heel simpel gebeuren.
Moeder was uitgeweest.
Voorzichtig ontsloot ze de dear en trad haar huisje binnen.
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Het huisje aan den zoom van het bosch, begroeid met kamperfoelie en rozen.
Geruischloos bracht ze haar mantel en hoed weg naar haar

slaapkamer.
Ze moest heel zuinig zijn tegenwoordig.
In het huisje was iets gebeurd op een dag als een ander.
Even geheimzinnig schoon was het geweest als de vuur^
roode bloemen van de dikke, vleezige, wit-bespikkelde cactusbladeren.
Niet dadelijk vol ontloken waren ze, in een paar dagen groeiend
tot een openbaring van schoonheid.
Voor het raam had de cactusbloem staan juichen in den
zonneschijn en achter de vierkante ruitjes van het oude huisje
was jong geluk geboren.
,,Je moet het heel voorzichtig vasthouden", had moeder gezegd
tot haar dochtertje van 18 jaar, „en je hart klaar maken om het to
ontvangen. Er klopt iets heel bijzonders aan je deur, maar 't is
teer en broos als deze schitterende cactusbloem."
Het meisje had vroolijk gelachen. , Broos en teer, moeder I ... .
It Is sterk en hard als staal, het is wild als vuur en het laat zich
niet blusschen door vele wateren."
En de jonge man had z'n armen geslagen om de smalle
schouders van de liefste, en hi; had het overmoedig herhaald:
,,Ja, 't is wild als vuur en het laat zich niet blusschen door vele

wateren."
Moedertje was dadelijk aan 't sparen gegaan. Een vergezicht
van een even klein huisje met even gelukkige menschen er in
als in haar kamperfoeliewoning hadden vertoefd, doemde voor
haar op. Er moesten smaakvolle en veelzeggende dingen in komen,
er zou een nieuw levenssprookje geboren worden I Elken dag
heeft ze haar vreugde aan het overmoedige paartje, dat het
droomenland der liefde is binnengeleid.
Nu ze de deur van de huiskamer opendoet, blijft ze staan.
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't Is alsof ze op zee is en de vloer op en veer deint, alsof ze
golvengeklots hoort en het geruisch van vele wateren.
Aan tafel zit het blonde meisje met het hoofd op de armen
en snikt.
En op den grond ligt een verkreukelde brief.
Moeder weer dadelijk, wat er gebeurd is. Ze moet zich vast-houden aan een stoel. Ze zal haar kind 't vertellen besparen, ze
zal niets vragen. 't Is immers zulk simpel gebeuren, zoo alledaagsch,
zoo doodgewoon 1 Je breekt elkaars hart even luchthartig als het
kleine keukenmeisje de kopjes en schoteltjes breekt op den harden
gootsteen.
Ze legt haar hand op het blonde hoofdje, heel zacht, maar
zegt geen woord.
Het is stil in het kamperfoeliehuisje, de oude klok tikt regelmatig en zwaar.
Het vergezicht is verdwenen, de zonnestralen zijn overal elders,
maar niet op het begroeide dak.
Moeder denkt, dat de menschen, die gezegd hebben dat het
leven een vaart is op de golven, groot gelijk hebben.
Nu zijn zij en haar kind midden in den storm.
Ze zal geen oogenblik behoeven te denken dat haar zwakke
handen dat tengere vaartuig tegen rotsen en uitstekende klippen
zullen kunnen beschermen en veilig door de branding zullen
kunnen trekken naar open zee.
Toen opeens werd het stil in haar hart, als buiten bij het bosch
en daarbinnen in de kamer.
Op tafel lag een boek.
„Inger Skram", heette het.
Gisteren had ze bij de 23ste bladzijde een leesteekentje gelegd
en zich vast voorgenomen over te schrijven wat daar geschreven stond.
Toen ze het boek opnam, viel het natuurlijk open bij de 23ste
bladzijde.
En ze las nog eens over wat haar zoo diep getroffen had.

8
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Voordat ze wist, wat ze deed, las ze hardop.
,,Het gebeurde eens, toen Inger acht of negen jaar was, dat
ze met haar vader op zee was. Ze werden overvallen door een
stevige bries. De golven spoelden in de boot en deze begon vol
water to loopen.
Vader had de handen vol met het zeil en met het roer.
,,Schep, Inger 1" zeide hij.
Twee vuistjes, die reeds gewend waren aan werken, pakten
den hoosemmer en begonnen aan de oogenschijnlijk onmogelijke
taak, de boot leeg to hoozen.
De wind rukte aan het zeil met een donderend geweld, zooals
zij nog nooit had gehoord. Het werd plotseling donker en de
zee werd zwart met kokende, witte schuimkoppen. De boot vloog
vooruit als gejaagd door booze geesten en het houtwerk kraakte,
alsof zij ieder oogenblik aan splinters zou worden geslagen.
Toen kwam er plotseling een reusachtige golf over boord, die
het kind omwierp. Inger dacht, dat zij overboord werd gespoeld
en zou verdrinken. Een wilde angst maakte zich van haar meester ;
de eerste hevige schrik van een mensch voor den dood. Zij wilde
roepen, maar de keel werd haar dichtgesnoerd en de lippen verstijfden. Een groote duisternis omgaf haar, het was alsof een
harde hand haar hart vastgreep en het met ijskoude vingers
samenkneep.
Haar ernstige kinderoogen staarden wijd open, vol schrik en angst.
Maar op hetzelfde oogenblik, dat het haar toescheen, alsof zij
in de diepte zou verdwijnen, voelde zij zich opgetild door een
hand, die haar op de gewone plaats tusschen vaders knieen zette.
En ze hoorde een welbekende stem rustiger dan ooit zeggen :
„Wij zijn met ons drieen in de boot, kind 1"
Die woorden had de moeder vergeten, toen ze binnenkwam
en haar kind midden in den grooten levensnood zag.
We zijn met ons drieen 1"
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Het geheele verhaal van den storm op zee kwam haar weer
ate binnen.
Hoe beangst waren de discipelen geweest, hoe dringend was
hun roepen .... , Meester, wij vergaan 1"
Alsof ooit een boot, een levensscheepje, vergaan zou, waar Hij
aan boord was 1
Alsof ooit een kamperfoeliehuisje aan het bosch voor goed
van zon en vreugdelichten verstoken zou blijven, zoolang Hij er
woonde met Zijn Genade en Zijn Geest 1
Stormen worden in het leven niemand gespaard, cyclonen
barsten los en verwoesten de meest idyllische hoekjes, de booze
wind kan in enkele oogenblikken het meest poetische rieten dak
uiteenrazen, maar .... Zijn tegenwoordigheid bewaart ons voor
elke willekeur.
,,We zijn toch met z'n drieen, kindje 1"
Heeft het meisje het gehoord en begrepen?
Misschien heeft het niet kunnen luisteren, open wonden kunnen
niet dadelijk gedicht, smart niet zoo maar gestild.
Maar iets van moeders vrede en overgegevenheid legde zich
om haar heen.
In het huisje aan het bosch, dat met kamperfoelie begroeid
was en zoo mooi als een sprookje was, is nadien dat woord nog
zoo vaak herhaald.
Zoo vaak, omdat het leven moeilijk is 1
Zoo vaak, omdat telkens stormen opsteken en de vaart over
vele zandbanken heenvoert.
We zijn toch met ons drieen in de boot, kind 1"
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ETS OVER DEN VERREN DROOM Er is soms lets
IN IEDER MENSCHENHART.
zoo ontroerend aandoenlijks in het leven van de menschheid om je been.
Van velen tenminste.
Ik struikel haast over mijn woorden als ik mijn bewering wit
gaan verklaren. Ik heb al een paar keer mijn pen neergelegd en
mijn papier bedenkelijk aangekeken.
Toch is het iets zoo reeels, dat het bij tijden iedereen
bezighoudt.
Soms is het een schreeuw, soms een blik, vaak een levenshouding, ook wel eens een uiting, die ergens heel diep uit een
menschenziel komt opgeborreld.
En altijd is het verbijsterend melancholiek, en altijd zit er zooveel achter, en omdat wij weten dat er zooveel achter zit, laat
het zich niet wegschuiven en heel niet wegpraten.
In Naar boek „Het eeuwige licht", praat mevrouw SchartenAntink ervan.
Ergens in een herberg waren kerels aan het dansen.
,,Zij dansten, de roode handen rond elkaars Zondagsche Jas.
de Zondagsche gleuf hoeden op een oor, de plompe schoenvoeten
stooterig, schurend, schuifelend over de steenen. Zij dansten in
het witte middaglicht, nevelig van stof de holle zaal door. Zij
dansten, tolden, hotsten bun Schotsche polka als groote, ruwe
kinderen, als onnoozele dieren die spelen.
En opeens was er een der dansers, die zich losmaakte uit den
dollen draai, en staan bleef naast het orgel, terwijl zijn maat
alweer door een ander werd meegesleurd.
Paarsig verhit stond hij daar naast de daverend roodbedoekte
kast, een vreemd verloren uitdrukking in de starende oogen. Iets
wonderlijks was er in het gezicht van den leelijken jongen, lets
van een verren droom in die donker-heete oogen, die tuurden in
het niet, als gekluisterd door een ongeweten vraag."
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Dan met nieuwe woestheid had hij zich gegooid tusschen de
honderden koppels.
Even was daar iets opgedoemd in die brute ziel, even ook
maar — en verlangend hadden zijn oogen gestaard, even een flauw
begrip van iets dat boven alles zou zijn — iets reins, heiligs,
ongerepts.
Ik lees er van in een gewoon Fransch moderubriekje.
Francoise vertelt van de nieuwe etalagepoppen in de Fransche
modezaken.
,,We hebben geen wassen poppen meer in de etalage," zegt ze.
,,We hebben „les mannequins art decoratif." De voorbijgangers
zijn boos op de vreemde houten poppen met die onnatuurlijke standen.
Die zich ver naar omhoog uitstrekkende armen in hulpelooze
starheid, die gezichten met vreemd-verren blik begrijpen ze niet.
De lijnen 1.... er zijn haast heelemaal geen lijnen meer, het geheel stelt fantomen en symbolen voor. Ze waren veel meer op
hun gemak met de gekleurde, domme wassenpoppengezichten van
voorheen, die den altijd durenden glimlach om de lippen hadden.
Deze poppen lachen niet, deze poppen met haar ernstige gezich-ten zijn zoo iets als een klacht, een roep, als een kreet naar wat ?
Naar wie ?
Francoise zegt het zoo : ,, Une veritable soif d'ideal tourmente
notre époque -- en depit de ses pires exces."
Een gloeiende dorst naar het waarlijke schoone, een vaag ver
moeden van het volmaakte — ergens opgedoken in het hart van
den mannequin-fabrikant.
Even was daar iets opgedoemd in die ziel, even ook maar,
en verlangend hadden zijn oogen gestaard, .... en zijn handen
vormden een pop, onwezenlijk, vreemd....
Ik lees er van in de vrouwen-rubriek van de „ Oude Groene
Amsterdammer", 21 November. Marta Carlin schrijft over ,, gelukspoppen.
,,De menschheid schijnt wel algemeen overtuigd van haar tekort
-
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aan dagelijksche vreugden --- meer dan ooit is 't een lieve gewoonte geworden onze vrienden bij allerlei gelegenheden te verrassen
met een materieelen gelukwensch in den vorm van een „geluks-pop" ---- en zeker zijn er maar zeer weinigen, die niet ergens in
huis dezen zichtbaren wensch vinden afgedrukt, 't zij als grappigen
kabouter, tuimelend aan de huiskamerlamp, 't zij als pierrot op
de leuning van de canape, als neergehurkt meisje op de toilettafel,
of zelfs als aap of varkentje, poes of hondje, bengelend aan 'n
koordje op de jurk van onze jongste.
En zeker is, dat het popje hoe verstard het ook moge rondkijken in onze woning, in staat is er geluk te brengen wanneer
we maar gelooven aan zijn zending en overtuigd blijven dat zijn
bezit ons waarborg is voor allerlei goeds. Want dan immers zal
het vertrouwen in de macht van dit zwijgzame wezentje ons
dwingen ons te bezinnen op ons geluk, dan immers zal telkens,
wanneer we het aanzien, onze sluimerende aandacht opbloeien tot
die heimelijke blijdschap die met ongeweten duidelijkheid het
goede van den dag herkent en ons hart tot stille dankbaarheid
beweegt ?"
zijn
Een gelukspop 1 Marta Carlin, zou het niet eigenlijk
dat de menschen het neerhangen of neerleggen of vastmaken,
zoo'n leelijk, wanstaltig ding, omdat er aan hun geest voorbijzweeft iets echt blijvends — een heimwee naar iets --- waarvan
je het vermoeden dat het ergens is, telkens weer in je ziel ontmoet ?
Met een zekere uitdrukking in den verren blik legt iemand
zoo'n armzaligen fetisj ergens neer. Had hij van iets gedroomd,
had hij over iets gepeinsd ? ... .
Ik heb ervan gehoord in de vraag van een vrouw, langen
tijd geleden gedaan.
Zij had echt geleefd. Je zou niet kunnen zeggen dat zij niet
alles gehaald had uit het leven wat er in zat, en ze had echt
de gedachte gehad : je moet je maar uitleven, je moet nemen wat
je krijgen kunt.

zoo
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In haar hart duikt echter of en toe een vraag op, een verlangen
naar iets, een vermoeden van iets.
En toch had ze gezeten aan den gevulden levensdisch, haar
natuur had ze nooit tekort gedaan, naar zich toegehaald had ze
met brutalen, luidruchtigen lach het recht op beleven en het
recht op genieten.
Misschien kwam dat zekere, dat onzegbare, dat niet te beschrijvene, dat, waarbij alles in 't niet zinkt, wanneer je de ge-beden deed precies waar het behoorde, op den Gerizim of in den
tempel en de vraag klinkt misschien wel iets spotachtig : „Ik zie
dat Gij een profeet zijt, waar moeten wij aanbidden ?" Maar
Jezus Christus hoort achter die schijnbaar luchthartige vraag den
snik van heel een menschenleven.
En Hij . beantwoordt ze I Ja, Hij beantwoordt ze. Laat nu iedereen
gespannen luisteren, de man en de vrouw die midden in de
rhythmische deining op de maat van lawaaiigen jazz-band hun
voeten instinctmatig inhouden, omdat ze even het moment van
den verren droom hadden, van de heete oogen die tuurden in
het niet, als gekluisterd door de ongeweten vraag I
Laten ze aanhooren, de kunstenaars met de bevende handen,
die tasten en zoeken het zekere te benaderen, het zekere, dat
toch ergens moet zijn ... .
Laten ze toesnellen, de armen, wien de gelukspop in hun
huizen niet kon verhinderen, dat de „liefste" van alien wend
uitgedragen.
Laat iedereen, die teug na teug gedronken heeft uit de schuimende
bekers van het opwindende leven, zich plaatsen naast de Samari-taansche vrouw uit Johannes 4. Je kunt de woorden wel niet
dadelijk begrijpen, je zult ze mee naar huis moeten nemen, je
zult ze moeten spellen en ontcijferen, maar het is de moeite
waard. Er is meer moeite besteed om achter levensgeheimen
te komen.
Daar klinken ze op, de woorden:
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„Indien gij de gaven Gods kendet, gij zoudt van het Water
des Levens gedronken hebben, en in eeuwigheid zoudt gij niet
meer dorsten."
Wie deze woorden ontvangt, then words het heimwee gestild,
zijn gedachten die telkens scheep gingen naar onwezenlijke verten,
komen weer terug, ze zijn stil en rustig in hem. Het is feitelijk
zoo eenvoudig, dat , thuiskomen" van een ziel.
Zoo eenvoudig omdat er plaats was, zoo eenvoudig omdat
Jezus Christus onuitgesproken en onberedeneerde heimweeverlangens van teleurgestelde menschen begrijpt en hun met een
blijden glimlach den weg wijst.
HH NHHHHHHHHHI^NMHHNM-^HHHHHHHH HHHH ♦1HHHHHHNNH ►^HHHHN^
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In een van de Iaatste boeken van den
Deenschen schrijver, Anker Larsen,

BEGINNEN .
komt een dominee voor.
Deze dominee is ,un homme arrive". Hij preekt mooi, hij
heeft een geweldige stem, een overvloed van beelden waar hij
zijn preeken mee doorspekt en vooral bij begrafenissen weer hij
altijd den juisten toon en het juiste woord to vinden.
De menschen in de gemeente zijn trotsch op hem, zij vinden
dat zij een besten dominee hebben, hij is decoratief en representatief.
De eenige, die het niet zoo aanvoelt, is zijn eigen jongen.
Dominee's noon 1.... Een stil, fijngevoelig kereltje. Als het ventje naar zijn vader luistert, krijgt hij een wonderlijk
gevoel over zich , dan is het net, alsof zijn vader Been kleeren
aan heeft.
Maar hij is slechts een heel klein jongetje en zulke ventjes
hebben wel meer van die gekke ideeen.
Op zekeren dag komt dominee thuis en wacht de dokter hem
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op in de gang. De predikantsvrouw is heel ziek. De dokter zegt
dat de crisis op handen is. Hij denkt niet dat zij 't halen zal.
Zijn vrouw 7 Als door een donderslag getroffen zakt de predikant
in elkaar, nadat de dokter vertrokken is.
Zijn vrouw 7 .... Opeens zag hij haar voor zich. In jaren had
hij niet bewust naar haar gekeken.
Wonderlijk, dat je jaren en jaren naast en met elkaar kunt
leven en nooit naar elkaar kijkt.
Nu zag hij haar duidelijk voor zich, zooals ze altijd was geweest. Zoo zorgzaam en edelmoedig, altijd bezig voor hem en
het gezin, alle moeilijkheden en strubbelingen wegstrijkend met
Naar zachte witte handen. Altijd klaar als hij haar diensten noodig
had, altijd met een zacht antwoord zijn ongeduld tegemoetkomend.
't Is niet te gelooven, wat je allemaal zien kunt, als je ineens
bewust elkaar gaat aankijken.
Hij had niet veel tijd gehad voor zijn vrouw, natuurlijk niet l
Wie neemt het hem kwalijk ? Was zijn leven soms niet druk,
eischte het niet ontzettend veel inspanning om zulke preeken te
maken als hij deed 7 En dan al dat huisbezoek en al die
vergaderingen 1
De dokter zei dat de crisis op komst was en dat de zieke
heel stil gehouden moest worden. Hij veegde zijn klamme voor-hoofd af. Als hij eens naar binnen ging, als hij zich eens over haar
heenboog, als hij eens zeide .... de woorden, die hem op de lippen
brandden :
,,Vrouwtje, zullen we nog eens opnieuw beginnen 7"
In het boek van Anker Larsen zegt de dominee die woorden
niet, en de vrouw sterft.
Ik voor mij, geloof, dat hij haar, figuurlijk gesproken, voor de
poorten des doods had kunnen terughalen.
Stel je voor: „Vrouwtje, zullen we nog eens opnieuw beginnen 7"
Ze zou zijn teruggekomen. Zoo zijn vrouwen 1. ... .
Wat voor beelden teekenen zich af in dat verwarde brein 1
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Beelden van rein, intens geluk, beelden van een samengaan
van twee jonge menschen hand in hand, herinneringen aan
woorden van liefde .. , . liefde die nooit zou verminderen en die
bestand zou zijn tegen alle moeilijkheden 1
Welk een bezit, als je begint .... o, welk een bezit 111
De dominee zat er aan te denken op Bien vreeselijken avond,
hoe gauw je elkaar kwijt raakt in 't leven, als je geen tijd meer
voor elkaar hebt.
Er zijn veel menschen bij wie geluk even lang duurt als de aangename smaak van het versche wittebrood des morgens gegeten.
Wie houdt er van oudbakken brood 7 Wie weet liefde Jong
en frisch en emotievol vast te houden ?
Ik geloof dat er honderden menschen met een blijden glimlach
zouden opstaan van de poorten der wanhoop, uit het land der
verbij stering, uit de kleurlooze streken, van de plek waar de moedeloosheid woont.
Zeker, ze zouden opstaan, er zou glans komen in hun oogen
en veerkracht in hun gang.
Zullen we opnieuw beginnen?
Feitelijk is opnieuw beginnen zooveel zekerder werk, zooveel
meer heeft het te beloven. Als de verloren zoon opnieuw begint
in zijns vaders huis, weet hij een ding zeker, den ding, dat
hem over eentonige, harde werkdagen in de toekomst heen zal
helpen, hij weet dat er in die wijde wereld nergens zoo'n hart
klopt als dat van zijn vader.
Als je samen opnieuw begint, weet je een ding, dat je eigen
menschelijke handen niet in staat zijn een kleinood van waarde
te beschermen. je kunt tegen alles vechten, maar tegen den wegvretenden wreeden Land des tijds vermag je niets.
je zou alleen alles in veiligheid kunnen brengen.
Menschen van de wereld zijn altijd verstandiger dan de kinderen
des lichts, ze brengen hun schatten in veiligheid. Als de dominee,
Bien we in het boek van Anker Larsen tegenkomen, zijn kostbaar
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bezit, de liefde die er bestond tusschen hem en zijn vrouw,
bij God had gebracht en elken dag ze geheiligd had in stille
eenzaamheid, dan zou de dag niet zijn gekomen, waarop hij zijn
vrouw wederom bewust voor zich zag en verzuimde haar voor
de poorten des doods terug te halen.
,,Zullen we maar opnieuw beginnen 7" Hoeveel menschen zouden
die woorden niet moeten herhalen 1
Niet hardop, ach, neen, niet hardop I Voor zulk spreken is er
soms niet eens genoeg klank in je stem voorradig. Maar je kunt
het denken, je kunt het laten uitstralen uit je oogen, het kan te
voelen zijn in je handdruk, het kan aanwezig zijn in de huiselijke
sfeer.
De geheele Schrift predikt ons over het opnieuw beginnen. Bij
God is bovenmenschelijk geduld. In het hart van den Heiland is
begrijpen en Gods Geest geeft een zondaar de kracht, zich ver-r
geving toe te eigenen.
Als in menig huwelijk de woorden werden beleefd : , Zeg
vrouwtje, zullen we opnieuw beginnen ?" wat zou er dan veel
gered kunnen worden, veel bewaard I
Uit het boek van dr. de Hartog, „De zin van het leven" heb
ik iets overgeschreven.
Velen moesten het overschrijven, velen die nog niet weten dat
ze weer opnieuw moeten beginnen, omdat ze van 't offer den
zin niet hebben verstaan.
„Eerst", zoo zegt dr. de Hartog, „is daar de groene bruiloft die
,,van zelf ' ontbloeit als de oranjebloesem die kleurt en geurt in
den tooi, maar dan komen de koperen, zilveren, gouden, diamanten
bruiloft, alsof daarmede werd gezegd : al meerder zult gij in het
verbond met zweet en bloed en arbeid en met tranen uw offer
brengen, uw taak volbrengen, uw trouw houden. Zooals 't metaal
en ook de smid slechts samenstemmen kunnen wanneer met geduldigheid en vlijt, wanneer in lijden en in arbeiden de trouw
words bewaard en al de nood aanvaard, zoo zult gij in 't heilig
Licht

2

18

DE VREUGDEWIJN DER EEUWIGHEID

huwelijk siechts kunnen voleinden indien gij de ongedurige stemming
van lust en onlust beheerscht, verwint door de gedurige gezindheid die niet meer eischt, maar geeft, die niet meer neemt,
inaar schenkt, die in het dienen draagt en daarom heerscht, die
in der anderen zaligheid den eigen hoogtijd uit den dieptestand
van 't offer klimmen ziet".
God geve menigeen den moed, de kracht, de geestelijke ervaring
na een verootmoedigenden ontdekkingstocht in eigen hart, om op
te staan en tot den ander te zeggen: , Zeg, zullen we opnieuw
beginnen ?"
MHMMM^MMI^MMMMF ♦ ^MMMMMMMMMHF^MMNMNM ►rMMHMMMMMMMMNMMMM
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E VREUGDEWIJN Ik las daar juist een verhaal uit
DER EEUWIGHEID. het jaar 1672.')

Ik vond het in een klein Duitsch boekje. Misschien geeft iemand
het boekje aan een ander op een feestdag.
Misschien ook niet, want liever geef je elkaar iets vroolijks.
En toch zou je het in blijde dagen kunnen lezen en in je
herinnering kunnen opbergen tot den tijd, dat de donkere
dagen komen.
Die worden niemand gespaard, ook den vroolijksten mensch niet.
En in zulke dagen zou het iemand goed doen, te vernemen,
wat de moose blonde Gisela to hooren kreeg, die men in Duitschland
als heks verbranden wilde, omdat ze een roode streep om den
pols had en oogen, die in de verte staarden.
Als je in oude tijden zoo iets bijzonders aan je had, werden
1 ) „Von der Hexe, die eine Heilige war", door Agnes Gunther. Verlag
der Christlichen Welt. Marburg an der Lahn.
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ongelukken, die in de buurt plaats hadden, natuurlijk op jouw
rekening geschoven.
En dan konden de menschen zoo opgewonden worden en zoo
onredelijk, dat ze je verbranden wilden als heks.
Dat zouden ze met de blonde Gisela ook gedaan hebben, als
de jonge ridder niet gekomen was, die haar van den brandstapel
trok, voor op zijn paard zette en met haar wegreed naar zijn
eenzaam kasteel, het slot Schweigen. En daar lag ze met verbranden rug en verminkte handen, als een arme vlinder, waarvan
men de vleugels gekneusd had.
De jonge graaf wacht vol ongeduld op de beterschap van
haar, die hij lief heeft, maar gravin Gisela heeft ander werk te
doen, dan weer gezond te worden.
Ze moet leeren begrijpen, waarom lijden haar toebedeeld is.
Zoo moeilijk is het om het te verstaan, wanneer men gezond is.
De Engel van het Lijden buigt zich over haar heen,
,,Heb je ooit gehoord Gisela, van den sterken vreugdewijn der
eeuwigheid 7 Ik zal je een geheim vertellen : ik ben dezelfde
Engel, die den beker heeft vastgehouden, waaruit Jezus Christus,
de Zone Gods, dronk in Gethsemane. Tot op den bodem heeft
Hij hem geledigd. Een enkel droppeltje hier en daar is aan den
rand blijven hangen.
Een ziel zocht ik wie ik er van zou kunnen geven, zoo heel
weinig maar. Slechts de uitverkoornen worden aangewezen, om
te lijden, door smarten en donkere nachten treks God de menschen
tot Zich. Wie geleden heeft, mag de zware keten van jammer en
ellende iets omhoog helpen tillen, iets hooger dan hec tranenmeer
en het zorgenmoeras.
Om uwentwil zal de jonge ridder goed en zacht zijn voor alle
verlatenen en verstootenen, en de goede vrouw die u verzorgt,
vindt steeds nieuwe dingen uit om de pijnen dragelijker te maken.
Dat vertelt ze dan weer aan de anderen en die profiteeren er
van. Je moet niet denken, dat je als een vertreden vlinder bent,
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die in het stof van den weg ligt. Je bent een mensch, die een
drupje gedronken heeft van den sterken vreugdewijn der eeuwigheid. Nu lig je hier op je bed en je klaagt niet meer, je bent
niet in opstand, je bent alleen maar iemand, die Gods wil over
je komen laat, je arme half verbrande handen vouwt om te
getuigen dat er geen verzet is in je hart en dat je boven alles
zeker bent van Gods Liefde ...."
Straks wordt het mooie, blonde meisje begraven in het bosch.
Er mag geen steen ter herinnering op gezet worden, want een
heksegraf willen de menschen niet in hun nabijheid.
In de lente is er een open plek in het bosch, waar witte lelies
groeien.
Ze zeggen, dat de gravin Gisela daar to slapen is gelegd, toen
ze den druppel van den sterken vreugdewijn der eeuwigheid met
volle instemming gedronken had....
Waarom ik dit oude verhaal oververtel 7 Omdat de wereld vol
menschen is, die den sterken vreugdewijn der eeuwigheid niet
drinken willen. Ze verstaan van het lijden niets. Ze wijzen den
Engel met het ernstige gelaat van zich af. Ze weten niet, waartoe
zij uitverkoren worden, n.l. dat ze ook mee omhoog molten tillen
de zware keten van jammer en ellende.
Ze weten niet, dat aan de sponde, waar eens welwillendheid
zich plaatst, ook groote vreugde mee aanzit.
Ze vreezen, wanneer de dag genaakt, waarop aan hun deur
de Engel van het Lijden aanklopt.
Ze smeeken -- ach, ga mijn huis voorbij 1 Geef mij uitstel,
want ik kan het niet verstaan en alle redelijkheid er van ontgaat mij.
En ze stellen God vragen : waarom ?
Ze stellen God vragen 1 Een mensch wil den Almachtige
dwingen, rekenschap te geven ....1
Vandaag luisterde ik naar het gesprek van de menschen, die
om mij been waren. Zij vertelden elkaar, dat er maar weinigen
zijn, wien Engel Lijden den kelk niet aan de lippen zet.
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En ze zeiden ook, dat het voor mannen meer dan voor vrouwen
moeilijk is, het lijden te dragen, omdat ze zoo sterk zijn en vol
levensdurf en zoo gewend zijn, het leven in al zijn volheid uit
te dragen.
Waarom ik thans dit verhaal moest oververtellen?
Ik weet het niet.
Misschien is er een lezer, die het sentimenteel en overgevoelig
vindt. Als je heel sterk bent, weer je alle weeke gedachten uit
je buurt.
Bewaar het toch maar -- het blaadje papier waarop dit verhaal staat.
Misschien, als dit blaadje vergeeld is van ouderdom, komt pas
het oogenblik, dat het zoo wonderstil is om je heen en dat een
schaduw zich heenbuigt over je ziel.
Herinner je dan den sterken vreugdewijn der eeuwigheid, herinner je dan dat eens Jezus Christus zeide : „Ik werk en Mijn
Vader werkt tot nu toe."
Ook aan ons werkt de Vader.
Met lij den ? Met langzaam afsterven ? ... .
Met pijn en aftakeling ?
Vraagt het niet.
Vouwt de handen, die vragend zich opheffen.
Vouwt ze stijf ineen, sluit de lippen vast op elkaar, dat geen
klacht er overheen kome.
Als een ziel zegt : „Nader, Uw wil over mij 1" — dan heeft de
medicijn haar werking gedaan.
Dan komt de vreugde van den arbeid, de vreugde om weer te mogen
helpen de zware keten van ellende en lijden iets omhoog te tillen.
Het gaat voor ons in 't leven heel niet om begrijpen, het gaat
alleen maar om geestdriftig volgen.
Het gaat om ons „Amen 1"

22

G

GEMANICUREERDE VINGERS

EMANICUREERDE Nijpels schreef onlangs in het HandelsV INGERS.
Had over Italie.
Er was een uitlating van hem --- een scherpe — die mijn
aandacht trok.
Als hij vertelt van een hotel in Milaan, waar steeds gedrang
is in de afdeeling der manicures, niettegenstaande er tien meisjes
bezig zijn de handen der klanten te verzorgen, zegt hij :....,,Ik
ben tot de conclusie gekomen, dat een bourgeoisie die haar
nagels niet meer zelf knipt, maar dat door anderen laat doen of
die er te veel zorg aan besteedt, op het gevaarlijke punt der
overbeschaving is aangeland. Bij de vijl begins het a!_ even bedenkelijk te worden, en bij het nagellak is ze voor mij al beslist
op den verkeerden weg aangeland."
Toen ik die woorden las, dacht ik aan een paar handen, die
ik onlangs bestudeerde.
Ik zat, nu ja, het doet er niet toe, --- ergens op een tentoonstelling.
We waren moe en gebruikten in een zaal het middagmaal..
Buiten op een terras zaten vele menschen, de tafels en
stoelen stonden pal naast elkaar, tot vlak bij de ramen, waar we
achter zaten.
Opeens zag ik een paar handen.
Vrouwenhanden 1
Ik kon de bezitster niet zien. Ze zat ietwat op zij.
Die handen hielden mijn aandacht vast.
Ze waren leelijk van vorm, grof en vierkant, maar ze waren
pijnlijk zorgvuldig ,gemanicuurd."
De nagels waren gewreven met nagelglans, het roze stipje
middenop ontbrak niet, het vel was lichtroze gekleurd, de nagel-riem met cutex glad gehouden, de nagels waren puntig bijgeknipt,
aan de vingers zaten groote, brutale ringen met fonkelende steenen.
Ik schoof vooruit naar het raam, om naar de bezitster te kijken.
Arme handen 1.... arme handen 1 herhaalde ik stil voor me heen.
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Ze hadden kleine naaldenprikjes moeten hebben aan den wijsvinger en een paar donkere voegjes van het aardappelschillen.
Nu waren ze , gemanicuurd" en ze waren met de jonge eigenares
uit voor een dagje. Aan het tafeltje zat ook een cynisch uitziende,
leelij ke man.
Arme handen I Ze moesten liever straks kinderkleertjes naaien.
Ze moesten met soda wasschen vette fabriekskleeren, die de
aardige jonge kerel, haar man, welke goed verdient, bevuild had
met oliesmeer en petroleum.
Ze moesten den middagpot stampen en vloeren dweilen en ze
moesten nooit
meer zijn dat ze ,damesachtig" aandeden of
voor een manicure geschikt waren.
Arme handen, voortbrengselen van een decadenten tijd, waarin
het een schande is, om handen te hebben die gedecoreerd zijn
door noesten arbeid en taaie volharding 1
Die handen zijn het symbool van onzen tijd. Je ziet ze veel
tegenwoordig, je ziet ze benauwend veel.
In het Haagsche maandblad van Maart 1924 schrijft Marcel
Prevost over de jeugd na den oorlog.
Hij oordeelt niet hard over de jeugd. Hij vindt sommige dingen
alleen maar bedenkelijk.
De verslapping van de ouderlijke tucht vindt hij zorgverwekkend,
ook de bedenkelijke overschatting van het geld, maar het langst
staat hij stil bij de toenemende behaagzucht der vrouw.
,,Wat onze jonge meisjes betreft, de vrouwelijke behaagzucht"
— zoo schrijft hij — ,ontwikkelt zich bij haar tot monsterachtige
uitwassen, vooral bij de jongeren. De tegenwoordige jongedames
van dertien tot zeventien jaar zouden, als ze maar konden, voor
haar toilet evenveel geld uitgeven als de jonge vrouwen, om met
dezen te wedijveren in opschik. Als men haar voet gaf, zouden
zij u uitleggen, dat het eigenlijk veel bekoorlijker ware, indien al
dat fraais besteed werd aan haar die jong zijn en nog frisch, dan
aan vrouwen die de eerste jeugd lang voorbij zijn, en door geen
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kunstmiddelen verjongd kunnen worden. Daar echter in den regel
het budget van deze jonge dames geen belangrijke inkomsten
aanwijst, brengt dit zonderlinge ideaal teweeg, dat er een voortdurende strijd gestreden words tusschen de fantasieen onzer jonge
meisjes en de beperktheid harer middelen. Het gevolg daarvan is
dan weer, dat zich in haar geest vastzet een bedenkelijke overschatting van de beteekenis van het geld."
Ik geloof dat Marcel Prevost gelijk heeft. Wie, die met mij in
de dagbladen de biecht las van Jozef Malnar--Toth, den moordenaar, die te Boedapest aan de galg het leven lief, heeft niet
verontrust opgekeken ?
In die gepubliceerde biecht (wij hebben immers geen geheimen
meer in onzen tijd 7) zegt Malnar-Toth : „Ik verklaar ronduit dat
ik gemoord heb volgens een tot in bijzonderheden uitgewerkt plan
om aan geld te komen.
Ik wilde reizen, ik snakte ernaar de wondere wereld te zien,
te genieten van het schoone en het goede, en ik zat maar op een
kantoorkruk." Malnar--Toth's handen vergrepen zich aan zijn
medemensch.
Het meisje met de ,gemanicuurde"' handen vergreep zich aan
zichzelf.
0 zeker, -- Nijpels heeft het doorzien 1 Er zit meer achter dan
we oorspronkelijk zouden denken.
Er zijn vele handen welker afbeeldsel sterk gegrift is in mijn memorie.
Ik zou ze zoo kunnen uitteekenen. Handen en vingers met
afgestompte, leelijke nagels, 's winters met diepe, bloedige voren,
handen van een man, die het eene talent ontving, maar die er mee
woekerde. 't Was ongelooflijk, zooals die man met de helgrijze
oogen werken kon 1
Handen, lange, smalle, met puntig toeloopende vingers ... .
handen, waar kracht van uitging, als zij over het hoofd van een
zieke streken, handen van een gewijde. Handen, breede, trouwhartige handen die altijd vriendelijk aan anderen werden toegestoken,
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om te helpen, te steunen, te leiden, terug te houden, vast te
houden. Handen van een priesterlijk mensch.
Ik heb jonge, bleeke, magere, uitgeteerde handen gezien, die
zich gevouwen hebben in volmaakte overgave. Ik heb handen
gezien met rimpeltjes en zwarte voegjes, handen die zooveel
gedaan hadden in het leven, dat ze in haar ouderdom niet konden rusten.
Maar de handen, die ik nooit vergeet, zijn de handen die
Albrecht Darer in een van zijn beroemde studies vereeuwigde :
De handen van een biddend mensch. Hoe vaak in het leven
snikt de mensch met den psalmist : „Ik breid mijne handen uit tot
U Heere, mijn geest bezwijkt."
Zulke handen moeten de onze zijn. Zulke handen in tijden
van beroering en benauwing,
Er zijn handen, die we nooit zagen, maar handen die we
begeeren te zien als Been andere.
Handen waarnaar we zullen uitzien, als de poort des levens
zich achter ons zal sluiten en het verborgene ons zal worden
geopenbaard. Handen --- doorboord — handen met litteekenen
---- handen die we eerbiedig zullen aanraken, neergeknield en met
gebogen hoofd.
Die handen -- ze droegen ons door dit moeilijke leven.
Houd Gij mijn handen beide
Met kracht omvat,
Geef mij Uw vast geleide
Op 't smalle pad 1
Alleen kan ik niet verder,
Geen enkele schree.
Neem, trouwe Zieleherder,
Mij — arme, mee 1
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AN GELOOF IN

Iemand heeft me zoo'n mooien kalender
HEM, DIE KAN. gestuurd :
Een overvloed van bloemen 1 Allemaal bloemen, —• niet alleen
juni, Juli en Augustus met bloemen, maar ook de maanden Januari
en Februari en ook November.
In Januari toont het blad van de maand een prachtigen rozentuin met roze en roode rozen.
En het Leer aangevoelde versje eronder van Alan Estmere
vertelt mij dat een tuin met bloemen een hemelsche zang des
lofs is.
De Decembermaand heeft een plaat vol vlammende kleuren van
bruin en rood, van bladerengroen, , dat zwaar hangs over een
tuin vol bloemen.
Ik kijk een beetje mistroostig naar buiten. De witte sneeuw,
die 't buiten zoo stil maakt als op een kerkhof, is weggeregend.
Nu is alles grauw en kaal en triestig en mistroostig.
Alle rozen zijn ingepakt en hebben vreemde, groene waterhoofden, alle waste planten zijn bedekt met hoopjes turfmolm en
plukjes mos ; de Bruidstranen, die des zomers vol overmoed
de dennen in zwieren, zwiepen nu treurig over den grond, door
den wind losgerukt. En mijn groene beukenheg staat te bibberen
onder het striemen der regendruppels en heeft haar leelijke
verdorde bladeren nog steeds stijf vastgehouden.
'C Is heelemaal geen opwekkend gezicht om naar buiten to
kij ken vandaag I
De menschen zouden er geen kalenderplaat van maken ; .... ze
hebben veel te veel behoefte aan moed en aan durf. Daarom
moet je alles niet zoo precies nemen, als het is — daarom maak
je een kalender vol bloemen, het geheele jaar rond.
Op Nieuwjaarsdag behooren de felicitatiekaartjes en de gelukstelegrammen en de hartelijke handdrukken van: „Nu, je weet wel,
veel hell en zegen 1"
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En bij den Oudejaarsnacht, als de klok twaalf slaat, hooren de
Mappers thuis en de sissers en het schieten met pistolen en de
vroolijke dronk 1
Niemand is welkom, die bezorgd kijkt op den eersten dag
van 't jaar 1 Veel heil en zegen 1
ja, veel heil en zegen in het nieuwe jaar 1
Elk jaar is echter niet hetzelfde.
Elk jaar komt niet onder dezelfde omstandigheden.
Ik las zooeven met groote belangstelling de voorrede van een
boek, dat professor De Zwaan van Groningen over het boek der
Openbaringen schreef.
„In onzen tij d", zoo zegt de schrijver, , wordt dit stuk van den
Bijbel als zeer actueel aangevoeld. Zou het alleen zijn omdat het
gedaver van den grooten oorlog ons nog in de ooren hangs?
Dat er zulk een Harmageddon zou kunnen losbreken, we konden
het voor 1914 nauwelijks gelooven. We gingen immers zoo hard
vooruit ? Thans vragen wij ons of : waarheen wij vooruitgaan. In
alien gevalle gaan we naar den wereldondergang. Even zeker als
ieder mensch naar zijn graf gaat, gaat deze wereld met al wat
daarop is, naar de vernietiging.
Dat kan nog eeuwen duren. Dat kan ook morgen gebeuren.
En om dat feit te beseffen, behoeft men niet eens den Bijbel
op te slaan."
En dan vertelt schrijver hoe telkens de wetenschap melding
maakt van een in vlammen opgaand zonnestelsel.
„In Juli 1918 b.v. zag men nog een nieuwe ster in het sterrenbeeld „de Arend", nu is ze weer geheel onzichtbaar voor het
bloote oog. Zoo zal het gaan tot het de beurt is aan ons zonnestelseltje. Dan wijst ons ook de geheele geschiedenis der menschheid op komende tribulation.
De groote strijd om het bestaan tusschen een al maar door
aanwassend getal van menschen, die door eigen hygiene en
vooruitgang der wetenschap het evenwicht ophieven tusschen
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geboorte en sterfte geeft veel te denken. Als straks de bruine en
gele en zwarte rassen gehygieniseerd zullen zijn, wat dan 7 De
visioenen over den eindtijd der wereld met hun gruwelijk felle
kleuren, branden zich in op ons voorstellingsvermogen. Leven is
een ernstig ding in onzen tijd, het is niet iets om een grapje
over te maken, of om een nieuwen tijd in te luiden met gejubel
en vuurwerk" ... .
Toen het op een avond laat en stil was, klopte zachtkens iemand
aan mijn deur. Mijn hond gromt, maar ik leg hem de hand op
den kop en zeg : ,,goed yolk, Pluto."
't Is ook goed yolk.
Daar staat hij, — een kerel als een boom, met een goed
uiterlijk.
Altijd een nette werkman geweest.
En nu is er geen werk I
ja, nu is er geen werk I
Wat een afgezaagd motief I Niet?
In onze bestuurscolleges knikkeren we met de getallen. De een
zegt : er zijn zoo-veel werkloozen, de ander : neen, ge vergist u,
er zijn er zooveel I Maar in elk huisje waar werkloosheid aanklopt,
is het een , miserere."
Een begin van gezinsvernietiging.
je komt er in jaren niet meer bovenop. Wij, moeders, weten
er alles van, we weten het immers veel te goed I
Vanmorgen las ik zoo iets moois.
Ik meen, dat het een legerpredikant was, die het schreef.
Hij vertelt van den oorlog, van den tijd toen de Engelsche
troepen de Fransche dorpen en steden binnentrokken.
Zoo enthousiast werden ze overal ontvangen I De menschen
jubelden en juichten toen ze de Engelsche , tommies" zagen binnen-trekken, de kinderen gooiden hun mutsen in de hoogte en hun
kinderstemmen hieven den eigenaardigen Franschen uitroep aan:
„Il pourra 1 -- II pourra I"
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In verbeelding zagen ze al voor zich : den overwonnen vijand,
tenonder gebracht door de strijdmachten der Geallieerden --- en
daarom klonk die kreet vroolijk op door de straten:
,,I1 pourra I Il pourra I"
,,Ik zou dezen strijdkreet der Fransche kinderen mee willen
geven aan ons, die het nieuwe jaar ingaan", zoo zegt de Engelsche
schrijver. Als er ooit iemand een Hulp in den strijd heeft gehad,
dan zijn wij het. Als er ooit iemand in nood, kommer, bezorgdheid en wanhoop een machtigen Vriend had, zijn wij het 1
Jezus Christus I .... Kon ooit beter van iemand gezegd worden :
,,Il pourra" 17 Zetten wij niet achter Zijn gezegenden Naam
Machtig te redden 1
Machtig, te verlossen 1
Machtig, te bewaren I
Al bestond onze levenskalender uit twaalf troostelooze plaatjes
van dorre, bloemlooze, kleurlooze natuurtafereeltjes, desniettegen-staande, desondanks :
,,I1 pourra .-- Il pourra I"
Misschien gaat ons leven door een vuuroven. Misschien door
een bloementuin, maar ook uit den vuuroven kwamen de jongelingen
ongeschonden te voorschijn.
„Il pourra I"
4
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VER DE SCHILDERIJ DIE ZOO Giovanni Segentini
VEEL TE ZEGGEN HEEFT. is de naam van een
dier bijzondere menschen, die als een profeet zijn geweest te
midden van hun yolk.
Die maar kort geleefd hebben, omdat ze rijp waren voor den
oproep.
,,
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De naam van den man die het voelde als geen ander, hoe
schoonheid uit goedheid en goedheid uit schoonheid geboren
wordt. „Het kunstwerk", zoo heeft hij zelf eens gezegd, ,,moet
alle schoonheid in zich vereenigen en door dezen rijkdom kan het
de menschen beter maken.
De kunst heeft een opheffende taak, ze moet de bron zijn van
moreele en geestelijke kracht."
Van dezen man heb ik eens te Sc. Moritz in de Engadin de
schilderijen bewonderd.
Met een hart vol eerbied las ik van zijn leven.
In 1858 werd hij in Arco, een idyllisch plaatsje bij het Gardameer
geboren. Zijn vader was schrijnwerker en zijn moeder was uit een
landelijke, verarmde adellijke familie afkomstig. Ze was jong en
mooi en stierf toen haar jongen zes jaren oud was. De herinnering
aan haar bleef hem zijn geheele leven bij, ook toen hij het hard
en moeilijk had bij een stiefzuster en aan zijn eenvoudigste levens^
eischen niet werd voldaan.
Den eersten keer, toen hij een potlood in de hand nam en tot
besef kwam van eigen kunnen, was juist in de buurt een lief
kindje gestorven en de moeder treurde dat ze geen afbeelding
van haar kind had. Toen de knaap de laatste hand aan die
teekening legde, die zoo juist het kleintje afbeeldde, voelde iedereen
die het portret zag, dat deze jongen iets heel bijzonders was.
Weldra verschafte zijn talent hem een eenvoudig stuk brood en
later de mogelijkheid vrouw en kinderen te onderhouden. Zijn
huisje werd niet voor niets „das Haus des Clucks" genoemd.
In Italie, maar vooral in de Engadin, in de hooge Alpenwereld,
heeft de groote schilder zijn onderwerpen gezocht.
Als hij aan het schilderen was, had hij zoo graag dat zijn geest
door hoogstemmende gedachten werd bezig gehouden .... daarom
heeft zijn vrouw met opofferende liefde hem onder zijn werk
steeds voorgelezen. Een geheele bibliotheek heeft ze met hem
doorgelezen, vaak de diepzinnigste boeken, en het is ook zeer
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zeker door haar medewerking, dat hij zijn beroemde schilderijen,
waaronder er vele zijn die veel te denken geven aan de menschheid, heeft kunnen achterlaten.
Een van zijn beroemdste schilderijen, met den titel ,Zijn" ^moest op den Schafberg bij Pontresina afgemaakt worden.
In September 1899 beklom hij den berg en arbeidde in een
kleine huisje bij het licht van de ondergaande zon aan zijn
kunstwerk.
Zijn beide jongens en de trouwe dienstmaagd Baba Lifer vergezelden hem. Nog dienzelfden avond moesten ze het doek in een
groote kist opbergen, opdat het toch niet beschadigd zou worden.
Toen overvielen hem op 't onverwachtst de zware pijnen die op
blindedarm-ontsteking wezen.
Zijn vriend, een bekend dokter uit Samaden, poogde hem te
opereeren, maar de ontsteking was te ver gevorderd en op den
29sten Sept. 1899, op een en veertigjarigen leeftijd, ontsliep deze
zeldzaam begaafde man in het kleine hutje, terwij 1 de sneeuw
door den stormwind tegen de ruiten geblazen werd.
In het museum te St. Moritz kan men zijn drie beroemdste
schilderijen bij elkaar vinden. , Werden" -- „Sein" — , Vergehen".
Het kan haast niet anders of ze moeten op wie ontvankelijk ter
neer zit, een diepen indruk maken.
Ze behandelen de gedachte van het komen van den mensch,
het zijn in en het gaan uit deze wereld.
Het is over de groote schilderij ,Zijn" dat ik jets meer zou
wenschen te schrijven om de diepe gedachte, die Segentine bij
de vervaardiging van dit meesterwerk heeft gehad, door te geven,
ook aan hen, die het niet gezien hebben en misschien nooit
zullen zien.
Laten we niet vergeten, dat het zijn laatste arbeid is geweest.
De hemel met de stralen van de ondergaande zon neemt haast
het grootste gedeelte van het schilderij in, de bergen steken als
donkere onheilspellende gevaarten tegen de heldere lucht af.
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Op den voorgrond ziet men overal groote, met bijzondere
genialiteit geschilderde steenen, zooals men ze overal in de
Alpenwereld vindt.
Tusschen de steenen loopt een voetpad. Een man heeft de
koeien naar huis gehaald en een vrouw trekt een kalfje voort,
door de loeiende moederkoe gevolgd. De vrouw -- zoo heeft
Segentini het zich gedacht — loopt langs het kleine rotsachtige
pad tusschen de groote steenen door. Die steenen stellen al het
vijandige voor dat een mensch tegen komt in het leven. Zij hoort
uit de dalen het geluid opklinken van de klokken, die tot avond^gebed manen en midden in haar werk, nu zij het kalfje naar huis
brengt en haar gewonen, dagelijkschen arbeid doet, houdt deze
vrouw het hoofd gebogen en bidt.
Net is het echte geheim van het leven, dat Segentine op deze
reusachtige schilderij heeft willen voorstellen.
Het geheim van ,Zijn" op aarde. Ik denk wel dat niemand
zijn schouders zal optrekken als hij hoort wat de steenen bier
voorstellen.
In de Alpenwereld behooren ze thuis, ze zijn er ontelbaar als
het nand aan de zee.
En in het leven, -- dat heeft Segentini zelf ondervonden, --zijn de moeilijkheden even veelvuldig als de steenen in de bergen,
Het pad van een mensch voert er langs, er midden door been,
vaak er overheen. Dat is het ,Zijn" van ons in de wereld. Allen
zijn we omringd door moeilijkheden. God weet alleen waarom.
En te midden van al dat moeilijke gaat het leven door met zijn
eentonig rythme.
Segentine wist maar al te veel van moeilijkheden af. Zijn geschiedschrijver merkt op, dat hij nooit veel over zijn jeugd praatte,
waarin alles op ontbering wees. Maar Segentine scheef eens „der
Mensch soil schon fur die Liebe, stark fur den Kampf and geistig
fur den Sieg sein". Dat kon hij schrijven omdat hij een figuur
kon schilderen die een kalfje voorttrok midden tusschen steenen,
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die het hoofd gebogen houdt, als ze het avondklokje hoort luiden
beneden in de dalen.
Dit schilderij kon hij aan de menschen geven omdat hij wilde
zeggen : Men kan de liefde heilig houden, men kan sterk in den
strijd zijn en toebereid worden voor de overwinning als men
temidden van het meest gewone, dagelijksche leven, zelfs terwijl
men een kalfje naar den stal brengt, -- want geen arbeid, die
gedaan moet worden, is minderwaardig — bidden kan, zijn hart
verheft, opziet naar den God van zijn leven, Die een mensch
helpt om te leven.
Ik hoorde het vandaag een ouden, eerwaardigen, Engelschen
dominee hier in. Pontresina, zoo goed zeggen : . . . . „Bidden, dat
is in je binnenkamer gaan, je deur sluiten en wachten op God, —
bidden, dat is niet alleen je nooden uitstallen voor Hem, maar
bidden is : je ziel laten uitgaan naar de plaats, waar het den
Eeuwige behaagt, die te ontmoeten."
je kunt het ook op Segentini's manier zeggen : „Het echte
,,Zijn" is je hoofd buigen als je op het bruine bergpaadje loops
tusschen de groote steenen en als het geluid tot je opklinkt van
de beierende klokjes uit de dalen, die het avondgebed inluiden,
midden onder den arbeid je hoofd buigen en bidden. Dat maakt
„schon fur die Liebe, stark fur den Kampf and geistig fur
den Sieg."
Omdat Segentini het leven van den mensch aldus opvatte,
durfde hij ook zijn verdwij nen aan.
Een groote schilderij draagt dezen naam. Een schilderij die
grooten indruk maakt.
Te midden der hooge sneeuwbergen een armzalige hut.
Een doodkist wordt er uitgedragen. Vrouwen in 't zwart beweenen den geliefde. Een schimmel wacht voor zijn slee. Straks
treks hij zijn last naar de laatste rustplaats.
Het is echter de bovenaardsche goudglans op de toppen der
bergen, het is het licht dat de rouw van deze menschen beschijnt,
Licht
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die doen begrijpen dat Segentini geen rouw schildert zonder
troost ,--geen sterven, zonder het geloof aan de Eeuwige weergeboorte.
Wie biddend zijn weg ging kan ook het heengaan en verdwijnen
vol rust en blijde verwachting afwachten.
Want zoo ons aardsche huis words verbroken, het is het huis
niet met handen gemaakt, dat onze woning zal worden.
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t Bij onzen ziekelijken, sentimenteelen tijd beIJNE
EENZAME . hoort ook het zoogenaamde medelijden met

de eenzame vrouw. Men eischt voor haar het recht, een gezin to
vormen, wettelijk gesanctionneerd dan wel voortgekomen uit
zondige passie.
Men spreekt in den breede over hare tekorten, en medelijdend
over haar niet aangezeten hebben aan 's levens disch.
Men vindt dat men haar de lasten, die de eenzaamheid oplegt,
niet op de schouders mag drukken.
Ik luister altijd gespannen toe als menschen aan het woord zijn,
wien het leven alles gegeven heeft.
Ik ben altijd zoo benieuwd naar was ze zeggen zullen en verr
wacht zeker, dat hun levenservaringen hoog zullen uitsteken boven
die der zwoegers en robbers, eenzamen en verlatenen.
Guy de Maupassant. de bekende Fransche schrijver, is wel een van
de menschen, door het leven niet misdeeld en die het leven kent.
Hij heeft een korte levensschets geschreven, waarboven als
titel staat : „Solitude".
In die schets teekent hij ons een vroolijk, prettig heerendiner
waar een aardige Loon heerscht en waar men gezellig bijeen is.
Twee der heeren loopen na afloop van den maaltijd samen naar
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huis. Dan, aangemoedigd door de intieme sfeer die er heerschte
op het feest en door den donkeren nacht om hen heen, gaan ze
de Avenue des Champs-Elysees op en neer en praten over het leven.
,,Weet je", zegt de een, , waarover ik mij altijd verwonder ?
Dat we er nooit uitkomen, uit het groote levensmysterie.
Kijk daar die twee gelieven, al die menschen die arm in arm
loopen, het zal hun niets geven. Sinds korten tijd pas ben ik aan
het groote probleem toegekomen, en ik zeg je, dat het vreeselijk
is om het in 't aangezicht te zien.
Ik heb nog niet zoo lang geleden de afschuwelijke eenzaamheid
ontdekt, waarin we alien leven.
Wat we ook doen, om ze te ontvluchten, hoe we onze armen
ook uitstrekken, wat voor genoegens we ook gebruiken, om ons
leven te vullen, we zijn en we blijven alleen.
Ik praat tegen je, ik tracht je image te geven van mijne
gedachten. Je antwoordt me, we loopen op en neer naast elkaar,
maar we blijven de eenzamen 1
De armen van geest, over wie de Schrift spreekt, hebben een
geluksillusie. Ze onderkennen des menschen eenzamen staat niet,
zij weten niet wat het is om als enkel contact in de maatschappij
to hebben dat der ellebogen, als vreugde slechts de egoistische voldoening, dat men de geheele tragedie doorziet.
Ik ben het niet alleen, die tot deze conclusie ben gekomen.
Herinner je je Musset ?
Ken je zijn gedicht :
,, Qui vient ? Qui m'appelle ? Personne I -Je suis seul — G'est l'heure qui sonne.
0 solitude 1 0 pauvrete l"
(Wie komt er? Wie roept? Niemand.
Ik ben alleen -- 't Is slechts de klok die slaat.
0 eenzaamheid 1 0 armoede 1
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En weet je nog, wat Gustave Flaubert schreef: „We zijn alien
in een woestijn, niemand begrijpt een ander."
Hoe goed heeft hij dat aangevoeld l Wat je ook zegt, hoe je
ook jezelf richt, Been enkel mensch weet wat er in een ander
omgaat. We zijn naast elkaar toch vaak verder van elkaar verwij derd dan de sterren van ons, omdat gedachten afstanden
verslinden. Weet je iets vreeselijkers dan iemand lief te hebben
en hem niet te kunnen doorgronden? Wij beminnen elkaar, ach,
hoe kunnen we elkaar beminnen 1 En al den tijd zijn we als
geketende wezens, die elkaar niet benaderen kunnen. We doen
alles om maar vereenigd te worden, 't is als een obsessie die zich
van ons meester maakt, onze pogingen blijken vruchteloos en ons
sterk verlangen is ij del.
Ik gevoel me nooit eenzamer dan wanneer ik samen ben met een
mensch, die mij aantrekt en met wien ik tracht van gedachten te
wisselen.
Hij is daar vlak voor me, ik praat tegen hem, ik zie zijn oogen,
hij kijkt me aan. Wat weet ik van zijn ziel?
Hij luistert, maar waar denkt hij aan 7 Wat weet ik van hetgeen
er zich afspeelt achter het voorhoofd, in dat hoofd?
Ik wil me geven, heelemaal, maar ik kan nooit mijn eigen zelf
aan iemand kwijt raken, die blijft in het binnenste geheim, want
niemand begrijpt een ander.
En als je jong bent en een vrouw liefhebt en droomt van echt,
waar geluk, van een zijn en vereenigd zijn, straks een ziel en een
hart ....
Wat een ontgoocheling — het straks komt nooit efte nimmerl
Een dichter, als Sully Prudhomme, heeft het al doorvoeld,
toen hij zeide : Liefkoozingen zijn angstige pogingen om door
lichamelijke aanraking ziele-eenheid te verkrijgen ...
Toen zag de man die dit alles gezegd had in de Champs
Elysees van Parijs, ineens in den donkeren nacht zich afteekenen,
op de Place de la Concorde, het lange profiel van den granieten
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obelisk, den obelisk, afkomstig uit het verre land, beschreven met
Egyptische leesteekens, onbegrijpelijk voor den leek.
,,Zie je," zei hij, op den obelisk wijzende. „zoo zijn we nu
allemaal ...."
Als Guy de Maupassant zijn Bijbel goed had gekend en er niet
alleen oppervlakkig in gelezen had van de armen van geest, zou
hij gewecen hebben, dat reeds eeuwen geleden de psalmdichter
zijn ziel heeft genoemd : „Mijne eenzame".
Een ingewijde weer het allang, dat hij omringd kan zijn door
vrienden en magen, gelukkig getrouwd kan zijn en liefhebbende
kinderen kan bezitten, maar dat zijn eigen geheimzinnige ziel alleen
bli ft, heelemaal alleen.
En dat hec zoo volkomen waar is, wat Guy de Maupassant
zegt, wijzend op den slanken obelisk, gekomen uit het verre land,
bedekt met wonderlijke letters : „Kijk ..-- dat zijn wij 1"
Zeker, dat zijn wij, maar een Christen, een arme van geest, een
eenvoudige van hart heeft Jezus Christus hooren vertellen van
't groote levensgeheim, Coen Hij op de aarde rondwandelde en
aan de menschen vele dingen leerde.
Voor ons eigen innerlijk zelf, voor onze eenzame, onze ziel,
komen levensomscandigheden feitelijk zoo weinig in aanmerking 1
Getrouwd of niet getrouwd, met of zonder kinderen of vrienden,
onze ziel, onze eenzame is aangelegd op God, Die die ziel van
ons vervult met Zijne volheid, Die onze smeekende handen
bedelend om geluk, omkeert tot zegening van anderen.
Die ons leers gelukkig te zijn .... wat een ding 1 Het is niet
om te gelooven, maar ik draag de documenten bij mij van het
leven dat ik bij zoo heel velen waarnam, onder allerlei om-standigheden.
Ik las eens : „Een vol en bevredigend leven moet onder 's vijands
kanonvuur worden weggerukt, maar het kan."
• Zeker, het kan I — Als we maar geleerd hebben, dat eenzaamheid niets te maken heeft met getrouwd zijn, met het
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moederschap of het celibaat, maar dat hec gaac om Gods Geest.
En nu zeg ik niet dat levensblijdschap zoo maar is te ver-krij gen .... Zeker niet 1 Naar den weg des Behouds leiden nooit
gemakkelijke wegen, maar laac ieder opstaan en getuigen, naar
wien God Zijn hand uitstak, of hij een eenzame bleef, of eenzaamheid hem dood drukte.
Neen, immers ? Neen 1 duizendmaal neen 1.
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VER DE RAMEN Ze stond op de breede stoep van het
MET MATGLAS, groove huis en belde aan.
Met zeer gemengde gevoelens stond ze daar. Het huis had
altijd een rol gespeeld in haar verbeelding.
Als klein kind had ze vaak aan dit gebouw gedacht. De kerk
waar ze dikwijls Zondags heenging, lag in de nabijheid van 't
huis. Men moest er langs, om het hart der stad Ce bereiken en
altijd liep ze, zoo snel als haar voeten haar dragen konden, om
er langs Ce komen. Het huis had vensters van matglas.
,,Het is onmogelij k'', zoo zei haar kinderlijke verbeelding, ,,dat
het huis een goed huis zijn kon. Wie nam er nu ramen van
matglas, anders dan om iets leelijks Ce verbergen, iets onzegbaars ?"
Ze vond, dat ze groot gelijk had, er zoo snel mogelijk langs
te rennen.

Toen ze opgroeide werd ze nieuwsgierig, ze had een klank
opgevangen, een leelijken naam. Ze wist Coen nog niet, wat pijn

en smart beteekenen en wat er achter Bien naam verborgen zit.
Een ruwe man op straat praatte over : „Het dollenhuis."
Vaak talmde ze nu en liep langzaam langs de vele, nietszeggende
ramen. Ze had ook hooren vertellen, dat je voorbij het huis
loopend, wel eens hoorde gillen, en trager en crager gingen haar
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voetstappen langs het huis en steeds steeg haar onwil over de
ramen waar je niet kon in-- en niet uitkijken.
Daarna nam het groote, blijde leven haar in beslag en alle
treurigheid en somberheid weerde ze ver uit haar bewustzijn. Als
het niet noodig was, zou ze zeer zeker de straat niet ingaan, waar het
ouderwetsche, groote gebouw gelegen was. En nu, eindelijk, stond
ze daar op de stoep.
Ze had zelf gevraagd, om het inwendige van het gebouw te
mogen zien.
Nu had zij de levenshoogte bereikt, waarin je zoo iets kunt
vragen en het aandurft, en het weer, dat je evenwicht niet meer
zoo gauw words verstoord. Toen ze het huis binnenkwam, gevoelde
ze weer iets van den onwil van lang geleden over de ramen van
matglas en de zwijgzaamheid van het gebouw.
Ze wist niet, dat het huis alleen maar zijn buitenkant lief zien
en dat het zijn aangezicht naar binnen had gekeerd.
Een der regenten vertelde haar de levensgeschiedenis van de
stichting met zooveel warmte en zooveel geestdrift, dat het haar
hart goed deed naar hem te luisteren. En Coen mocht het kleine
meisje van lang geleden, dat intusschen grootmoeder was geworden,
met den dokter mee, om alles te zien. En overal waar ze kwam,
ontmoette ze voorzorg en liefde.
Ze zag aardige, vroolijke, jonge zusters met haastigen tred
voorbijgaan. In de groote Kerkzaal waren eenigen aan 't repeteeren
van Kerstliederen. Ze zag koppeltjes menschen aan 't werk : matten
maken en manden vlechten, en een heel partij tj e blauwgekielden
waren aan 't aardappeljassen. Ook zag ze ernstige zieken vluchtig
in 't voorbijgaan, maar overal geraakte ze diep onder den indruk
van de zorg, die er over hen waakte, dan dat ze zich had kunnen
kwellen door te veel over het raadselachtige van de krankheid te
peinzen. En de ramen met het ondoorzichtige glas waren slechts
die van de gangen, lichte, vroolijke gangen, met wit marmeren,
groote, vierkante steenen.
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Wonderlijk Loch, dacht ze, dat zoo'n huis zoo heel jets anders
kan zijn dan je gedacht had, alleen doordat het een anderen kant
naar buiten had gekeerd dan gewone huizen.
Toen de bezoekster weer naar huis ging, moest ze nog lang
denken over het groote huis met de vele ramen van matglas,
waar je niet kunt in- en niet uitkijken. Ze dacht er over na, hoe
gemakkelijk het voor menschen is, zich te vergissen en geheel
verkeerde gevolgtrekkingen te maken.
Ze dacht er ook over na en ze bedoelde het heel eerbiedig,
hoe God ook in een huis woont met ondoorzichtige ramen. Er is
zooveel in het Godsbestuur, dat je niet begrijpt. Natuurlijk
geloof je met je gansche hart, dat Hij alles bestuurt en alles in
Zijn hand heeft, dat er niets gebeurt zonder Zijn wil.
Maar dat maakt het leven niet gemakkelijker. Telkens zou je
zoo graag aanbellen aan het huis en vragen : ,Heer, waarom?
Heeft het eenig nut in zich dat al die stumpers zoo dagen en
nachten en maanden en jaren moeten lij den 7"
je zou aan willen kloppen en angstig willen zeggen : ,Heer, zijn
al de vreeselijkheden die er op deze aarde gebeuren, U wel bekend,
is het gejammer en gekerm niet tot U doorgedrongen 7"
je zou op zachten Loon willen stamelen : „Was het naar Uw
bestel, dat de Engel des Doods bij mij binnentrad en aan een
nuttig, in mijn oogen onmisbaar leven een eind maakte, terwijl
de Engel anderen, die jaren wachten op verlossing, voorbijging 7"
je zou je zelf ook gerechtigd vinden om te wijzen op al de
liefdeloosheid en de onmin, die er heerschen onder de menschen,
welke zich naar Christus noemen en dat het niet tot eer van God
is, als alles zoo voortgaat. Je zou ook zooveel te vragen hebben
met het oog op de toekomst, vooral als je aan het begin van een
nieuw jaar staat, dat zooveel onbekends in zijn schoot verborgen
heeft, en je denkt zoo dikwijls dat je veel beter weer dan God,
wat het beste is voor jezelf en voor alien die je lief zijn.
En als alles dan zoo heel anders gaat dan je gehoopt en gedacht
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had, dan is er vaak onwil in 't hart over de ramen van het paleis
waar God woont, waar geen sterveling door heen kan kijken.
Ze dacht er aan, hoe er een dag zou komen, waarop je binnengeleid wordt.
't Was maar een poover beeld, die vergelijking van het groote,
ouderwetsche huis met de vele ramen van matglas, maar het
binnentreden zou toch eenmaal ook zoo toegaan. Je zou er binnenkomen met vragen zonder cal op de lippen en met al het niet
begrijpen van jaren en jaren in 't hart. En er zou zooveel opgetast
liggen in je besef, dat je haast niet weten zou waar met vragen
te beginnen.
En toen kwam ineens de wonderlijke gewaarwording bij je op,
dat er meer voorzorg en meeleven en ingrijpen was dan je ooit
vermoed had en dat alles maar een oorsprong had, de Liefde, en
toen verstomden alle vragen, en het werd wonderlijk stil van binnen.
Toen begreep zij, de ouder geworden vrouw, dat het mogelijk
is een nieuw tijdperk in te gaan met een hart en een gemoedsgesteldheid, waarin geen enkele vraag meer op de lippen komt
en men slechts biddend de handen vouwt.
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'T SPROOK - 'k Ben vergeten in welk van onze
JESLAND , vrouwenbladen het stond. Ik meen

VER

in „de Hollandsche Huisvrouw". Iemand schrijft daarin over de
straat, waarin ze woont.
Zoo'n vervelende, rechte, saaie straat, niet om te gelooven zoo
onbelangrijk. Allemaal heel gewone menschen wonen er in, op
boven- of middenetages, of in gelijkvloersche behuizingen.
Alle deuren zijn zoowat eender, misschien wel met een soort
slot, alle ramen naar 't zelfde model en alle stoepen , een-twee-drie,

42 OVER 'T SPROOKJESLAND
ik ben er", en een ondergrondsche keuken, waar je den geheelen
dag menschenvoeten ziet voorbij scappen. Alle ramen hebben
vitrages, die zorgvuldig naar beneden zijn gestreken, opdat zelfs
Been kiertje verraden zal, wat er achter gebeurt,
,,Maar tegen den laten namiddag," zegt de schrijfster, ,wonen
we in een sprookjesland. Overal licht en overal blij familieleven."
Ik zag alles gebeuren, Coen ik het las. Heb ik niet menigmaal
met blijde verrassing stilgestaan als het laat werd in den middag
en traag de lantaarns een voor een aanglommen in de een of
andere onaanzienlijke straat?
Kinderhandjes schuiven ongeduldig gordijnen opzij en hooge,
blijde stemmetjes klinken naar buiten : , Vader l Vader 1"
,,Daar heb je hem ?" --- en overal staan deuren, of . gaan
deuren open.
Er hangs een steer van blij gebeuren in de straat.
Elke voetganger loopt iets haastiger, want 't is het uur der
feestelijke ontvangst. Wie nu door de straat loopt, ziet overal
een stukje familieleven.
Hier komen kindertjes thuis van school en bonken met overmoedige, bonzende stappen de trappers op naar boven. ,, Moeder
moeder l" roepen ze al bij de voordeur, ,, Moeder I" , Neen l peen"
gilt de donkere stem van een twaalfjarigen knaap, die aan komt
rennen als een wervelwind, ,,ik ben het eerst boven, ik vertel het ...."
Moeder staat boven aan de trap I Als ge even voor de deur
stilstaat, ziet ge bij het schijnsel der ganglamp haar gezicht ... .
Daar komt een oude man door de straat, hij loopt wat stijfjes
en moeilijk .... is rheumatisch, hij is ook allang over de zestig.
Maar over de ondergordijntjes buigt zich een gerimpeld gelaat.
Ze zijn heelemaal niet sentimenteel die twee, natuurlijk niet, als
je al veertig jaar samen geleefd hebt, maar met een zucht van
welbehagen steekt hij den sleutel in 't slot van zijn deur.,..
,,Allemaal dezelfde deuren l" heeft er een gezegd.
,,Mocht wat 1."
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Dir slot is zeer eigenaardig, je moet het een beetje opduwen,
precies op een zekere hoogte den sleutel erin steken. Ja, ja —
hij weer het, al Lien jaar gaat hij die deur binnen.
Zijn pantoffels scaan klaar, en zijn huisjasje ligt ook gereed en
de thee pruttelt op 't lichtje en ze komt straks haastig aandribbelen,
zijn vrouw, want ze is altijd druk, maar het is dan ook een lust
om te zien zooals het thuis alles glanst en glimt en schittert ... .
Kijk, daar komen er twee aan : jong en blozend, ze loopen
gearmd en ze kijken elkaar lachend aan, als ze voor een der huisdeuren stilstaan. Zij drukt een bos bloemen tegen zich aan en
snuift met welbehagen den geur van hyacinten op.
Niemand wacht die beiden op in de twee kamers, heelemaal boven
in 't groote huis, hun geheele bezitting ... .
Behoeft ook niet. Ze brengen zelf alles mee : liefde, bloemen,
geluk en feestelijk samenzijn. Als straks de lamp op is en ze
knikken elkaar toe, elk van een kant der tafel, is daar de mooiste
sprookjesgeschiedens in de sprookjesstraat van het sprookjesland
waar menschen elkaar liefhebben ... .
'C Is nog niet zoo heel lang geleden, dat op een morgen
iemand zat Ce snikken bij me, zoo te snikken, dat haar hart scheen
Ce breken.
Ze vertelde me van haar huisje ergens daar buiten tusschen de
bloeiende vruchtboomen. „'s Morgens" zei ze, ,,als ik naar buiten
kwam, om de theeblaadjes uit mijn theepot in een bloempot to
doen, Bien ik daarvoor staan had midden tusschen de bloemen,
was daar de wijde hemel boven mijn hoofd, waren er de tjilpende
vogels in de boomen om me heen, de geur van bloemen en
vochtige aarde was in de lucht en dan lachte ik van vreugde.
Ik lachte, omdat ik mijn eigen deur opendeed van het huis
waar we woonden, omdat het mijn theepot was Bien ik leegde,
omdat het mooie plekje, waar we elkander liefhadden, werkelijk
bestond. Nu woon ik in een stad boven kijvende menschen en
schreeuwende kinderen, heelemaal alleen. Er is niets meer dat
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van mezelf is, zelfs het halflauwe kopje thee words me op een
blad boven gebracht."
Ik heb na dien tijd heel anders mijn huis aangekeken. Ik ga nu
ook 's ochtends vroeg naar buiten en ledig mijn theepot in een
bloempot tusschen de struiken en bloemen bij de vruchtboomen.
En als ik opkijk naar den wijden hemel boven me en merk op
de feestelijke stemming van de geheele dierenwereld om den
nieuw geboren dag, denk ik aan al de menschen, vrouwen en
mannen, die er zijn zonder thuis, en ik bid dat God zich over
hen ontferme.
Hoe is het mogelijk, dat je met donkere gezichten kunt aanzitten
aan den familiedisch l
Hoe kan het bestaan, dat er haastige, booze woorden gewisseld
worden over den eigen disch en hoe kan je mokken en brommen
in het sprookjesland van liefde?
Eens was er, zoo vertelt een oud verhaal, een kruisridder, die
ten strijde trok. Zijn ros was geharnast en hij zelf blonk door
zijn glanzend metalen overtrek en met zijn sterken arm zwaaide hij
een groot zwaard.
Forsch klonk zijn zware stem door de morgenlucht en fier
wapperde de pluim van zijn helm in den zonneschijn. „Ik ga heen
om een stuk van het Heilige Land te veroveren en dit zwaard
zal mij helpen."
„Ik" zei iemand tot hem, die hem op den weg tegenkwam, een
die te voet liep en zacht van aangezicht was en slank van lijf en
leden, „ik win voor mijn Koning een stuk Heilig Land hier, waar
we wonen.'' En een kruis omhoog houdende, voegde hij er bij:
,,Dit zal me helpen."
Als eens een ieder van ons, van ons ,,thuis" maakte niet het
sprookjesland, waar ik eerst van vertelde, maar een Heilige Stichting
voor Hem, onzen Hemelschen Koning I
Ons plekje, al zijn het slechts twee kamers en een benauwd
keukentje, waar het 't Heilige Land is, omdat Hij, Jezus Christus,
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er tnkeerde, waar we gelukkig zijn en gelukkig maken, wijl er
feest in onze ziel is over Zijn gave, dank in 't hart over Zijn goedheid en elken dag het innige gebed om Heiligmaking, opdat we een
stukje "Heilige-Land-Stichting" mogen hebben daar, waar wewonen.
[a I als het eens zoo was I Als het overal zoo eens was 1

O

V ER TWEE Oppervlakkig beschouwd, zijn de meeste
MENSCHEN. menschen heusch nog zoo kwaad niet.

Ze hebben allen een genoegzamen voorraad welwillendheid,
vIagen van verbijsterende barmhartigheid zou je zelfs van sommigen
kunnen zeggen en de meesten doen anderen gaame een genoegen.
Verstokte egoisten zijn er niet veel, en je kunt ze behoorlijk
uit den weg bliiven.
Hoe komt het dan, dat, als de menschen over het algemeen
nog zoo kwaad niet zijn, ieder van ons in 'e leven zoo'n harde
les te leeren heeft 7
Een les, die je anderen niet door kunt qeven, en die ieder voor
zichzelf in zich opnemen moet. Een ondervindinq, die sommigen
verbittert, anderen cynisch maakt en maar weinig menschen
ongemoeid laat.
De samenleving heeft niet veel eerbied voor de persoonlijkheid. Ik geloof dat dit feit ons weI den sleutel in handen geeft.
De samenleving heeft geen geduld om een karakter te zien ont
plooien en uitqroeien,
Dadelljk wordt alles op de markt verhandeld, een ontluikende,
nog zeer schroomvalltqe, teere Iiefde wordt onder de loupe gehouden. Op een zich baanbrekenden, vrijen geest wordt sectie
verricht, voordat de man zichzelf rekenschap gegeven heeft van
hetgeen er in hem werkt. Aan een, die van de schouderen
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opwaarts uitsteekt boven anderen, hebben de middelmatige, vlakke
geesten een ergernis. Na onze eenheidsscholen gelooven we ook
aan geestesgelijkheid en we gedoogen nauwelijks een groote
onder de menschenkinderen in onze nabijheid. Er is altijd wel
iets op of te dingen en neer te halen. Zooals je den kijker
richt op de blankheid der sneeuwbergen en dan bekent dat de
smetteloosheid der eeuwige sneeuw je niet meevalt, zoo tuurt
de kleine man door zijn dertig-cents-bazaar-kijkertje op den
grooten en weer vergenoegd ons allerlei onvolkomenheden van
hem mede te deelen.
Niet een, Bien de samenleving ongeschonden last I Telkens zie je
met zekere ontroering een jongere bijna uitglijden van ontzetting
en teleurstelling.
Zijn de menschen zoo? -- raken ze dan alles met onheilige
handen aan ? Is er dan niemand meer, die iets verstaat van jonge
vroomheid en aandoenlijk schuchtere liefde?
Hebben ze alleen maar leelijke namen voor dingen die je zelf
zoo fijn en teer aanvoelt ? Ontziet de marktschreeuwer niets en
niemand?
Stil maar, kind! zeg je dan rustig, de wonden genezen. Over
een jaar is de verbittering weg.
je moet alleen maar leeren je uitstalkastje weg te bergen, je
hartekamertje slechts van binnen to sieren, niemand dan den
enkeling van wien je zeer zeker bent, toe to laten in je binnen
vertrekken.
Ik heb dezer dagen met zulke buitengewoon „fijne" menschen,
zooals onze jeugd zegt, kennisgemaakt.
'C Waren Oom Sijmen en Tante Barbara.
Ik heb altijd medelijden met menschen, die zelden een boek
lezen, en zich alleen maar vergenoegen met courantenlectuur. Er
zijn heel wat menschen, wien je dit zeer sterk aanvoelt. Niemand
heeft hen ooit eens uit eigen sfeer gehaald, of ze boven eigen
reiken omhooggetild.
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Oom Sijmen en Tante Barbara komen voor in „Kleine Inez"
van van Genderen Stort.
Ik houd hier Been bespreking over dit boek. Let wel : het is
zeker geen boek voor onrijpe geescen.
Ik vertel slechts van de bijster gave naturen, die in dit boek
voorkomen.
Oom S. en Tante B. zijn heel gelukkig met elkaar en bezicten,
ofschoon ze geen kinderen hebben, een teere, begrijpende houding
tegen alles wac opgroeit.
Meescal vercelde Oom Sijmen van het leven dat alom was : in
de diepte der aarde, in de wolken, in de onzichtbare wereld zoo
goed als in de zichtbare, want er is een onzichtbare wereld, die
de vernuftige menschen met behulp van vergrootglazen hebben
weten te oncdekken en waarin evenzoo het leven wemelt en
krioelt als in die waarin zij leefden en waarmede zij vertrouwd
waren. En al dat leven, waarvan de droppels en de sterren vol
zijn, al dat leven ontstond uit liefde, gelijk het uit de kracht van
die liefde was, dat alle dingen streefden naar de uiterste volmaaktheid, als naar het hoogsce geluk, ondanks tegenwerking, ongelukken en allerlei jammerlijks, waaraan het leven nu eenmaal rijk
is. En hoe zou het anders kunnen, waar zoovele dingen begeerden
te leven, dat wil zeggen, gelukkig te zijn ?
Kleine Inez luisterde naar alles, wat Oom Sijmen zoo mooi kon
vertellen.
Tante Barbara's bedrevenheid in haar gang door hec huffs en
wanneer zij het prachtige mahoniehout der groote, ronde tafel
met olijfolie inwreef en daarna met een zeemen doek lang boende,
werd telkens door haar kleine nicht bewonderd. En naarmace hec
meubel zijn vollen glans herkreeg, begreep kleine Inez dat ook
de dingen hun eigen leven hadden en de liefde der menschen
behoefden.
Binnen Oom Sijmens gezichcskring duikt Peter op, de stille in
zichzelf gekeerde knaap met de geheime driften en onbestreden
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neigingen, over wiens leven de donkere schaduw hing van de
schande zijner geboorte. Met welk een deelnemende belangstelling
heeft hij naar den schuwen knaap gekeken, den knaap van onaanzienlijk voorkomen en linksche gebaren I
Deze beide menschen, Sijmen en Barbara, nemen aan hun hart
Bien weinig lieftalligen Peter, in wien Sijmen toch het heel bijzondere ontdekt heeft, door de gretige oogen waarmee de jongen
een beeldje bekeek, een kunstwerk. Heel eerbiedig beschouwden
ze op eenigen afstand den omgang van de beide opgroeiende
kinderen, Peter en Inez. Ze lieten hen niet aan hun lot over,
maar hielden hen vast in 't oog. Toch verstoorden ze nooit door
ontijdige opmerkingen de teere gevoelens.
Aandoenlijk is de manier waarop het kleine meisje Inez, dat nu
allengskens grooter wordt, zoo of toe Oom Sijmen een ernstige
levensvraag stela.
Eens zat Oom Sijmen in zijn leunstoel, naar buiten starend.
Het sneeuwde en vaal stroomde de rivier tusschen de oevers.
Oom Sijmen sprak over de groote, diepe levenswaarheden,
omdat kleine Inez er hem naar gevraagd had.
Zoo sprak hij, terwijl het theewater vagelijk neuriede, en langen
tijd volgden beiden, verzonken in mij merij , het vallen der vlokken
in de vale rivier.
Ook als de twee jonge menschen uit elkaar gaan, wel moeten
gaan, ontbreken bij Oom Sijmen en Tante Barbara die indiscrete
bemoeiingen en hinderlijke gissingen, waarmede nieuwsgierigen,
die zich maar al te gaarne bezighouden met andermans intimi-teiten, gewoonlijk zoo'n paar jonge menschen omringen.
Peter zegt tegen Inez : . . . . ,,Misschien zijn onze wegen toch
bestemd uit elkaar te gaan. Maar hoe het zij, je hebt mij gered,
dat is misschien de zin van dit alles geweest."
Een Christen zou het gebeuren in dit boek anders aanvoelen,
zeker anders beschrijven, maar ook hij weet met onwankelbare
zekerheid dat het vaak gebeurt dat God.... een kind — een
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meisje, een bijzonder mensch, op den weg van iemand zendt tot
zijn redding.
Gezegend de menschen, die God de teugels in de handen laten,
die vol eerbied over Zijn doen, Zijn werk aanschouwen in menige
menschenziel, en door Gods Geest ingelicht, voelen, wanneer er
te spreken en wanneer er te zwijgen valt 1
H^IH ►^HHNHHI-^HHHHHHHHHHHHHHHHNHNHHHHNHHHHHHHHHNNNHH
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AN HET ZWARTE Anker Larsen vertelt ons in zijn
BOEKJE . boek „Martha en Maria" van de

Licht
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groote liefde, welke het meisje Maria, die bij den dominee diende
op de pastorie te Glimminge, in haar hart had voor Karl Hjellesmark.
Karl had belcofd, toen hij wegging, dat hij terug zou komen.
Maar hij keerde niet terug, ook kwam er geen brief.
Maria wachtte, ook bad zij.
Op den heuvel, daarginds op het veld, vroeg ze aan den
Verlosser der wereld, of alles gebeuren mocht, zooals zij het
wenschte.
Later, toen er dagen en dagen verliepen, en Karl Hjellesmark
niet kwam, noch een brief van hem, begon zij haar gebed zelfzuchtig te vinden, en bad : „Laat het gebeuren zooals ik het
wensch, als het ook voor zijn bestwil is 1"
Toen er nog een jaar voorbijging en zij heel zwijgzaam en stil
was geworden, bad zij : , Uw wil geschiede, niet de mijne 1" ... .
Daarna, toen er niets veranderde aan het leven van elken dag :....
,,Help mij den last des levens dragen, als het niet gebeuren mag,
zooals ik wensch 1"
Omdat Anker Larsen in zijn verhaal het meisje het leven
beter doer begrijpen, kon zij het eerste gebed niet blijven
bidden.
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Het gaat echter niet alleen zoo toe in een boek, het gebeurt
zoo dikwijls in het dagelijksche leven.
Deze week nog.... Ze was bezig aan de schoonmaak, dat wil
zeggen, er werd bij haar schoongemaakt. Alles komt dan uit de
hoeken. Je bent altijd verbaasd waar de boel vandaan komt als
ie aan het opruimen wilt gaan.
't Ergste is, als je met dingen van lang geleden te makers krijgt.
Ze binden je de handen, er komt heelemaal geen schot in het werk.
In plaats van alles weer op zijn plaats te leggen, sta je te droomen
en je beleeft alles weer, alsof het vandaag gebeurde.
Boven op een stapeltje boeken, dat klaar lag om uitgeklopt te
worden, lag het kleine, zwarte boekje.
Een tekstenboekje van de Broedergemeente.
Zij had bij elken datum wat geschreven, bijna het geheele jaar
door, waar ze heen was geweest, wat voor bezoeken er bij haar
thuis gemaakt waren, data van feestjes en kransjes en tennismiddagen, kris kras door elkaar. Zoo lang geleden was alles I
Telkens las ze bij de aanteekeningen een gebed. Soms een paar
woorden maar .... enkele zinnen 1 Ze was niet zooals Maria van
de pastorie te Glimminge naar het veld gegaan, ze had het opgeschreven in haar eigen boekje, dat voor niemands oogen bestemd was.
,,Verhoor mij toch, lieve Heer I" staat er.... Dan weer : , Laat
het toch gebeuren, 0, Heer, ik bid u 1" Aan het eind van het
jaar stond de korte smeekbede : „Als het u blieft, Heer I"
Wat moet ze j ong en kinderlijk geweest zijn, toen ze al die gebeden opschreef I Maar het is ook meer dan veertig jaar geleden 1
Ze weet nog precies, wat die vurige wensch geweest is, die haar
dat alles heeft doen opteekenen.
Nu sluit ze het boekje en omklemt het stevig, met vasten greep.
Stel je voor, dat God het eens had laten gebeuren, wat ze in
haar gebed gevraagd had 1 Als dat gebed eens heusch verhoord
was, dat meer dan veertig jaar geleden dagelijks in haar hart was 1
Wat zou het dan heel anders met haar gegaan zijn 1 Duizendmaal
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moeilijker zou haar leven zijn geweest. Wat zou er veel vertrapt
en nooit tot bloei zijn gekomen in haar binnenste, dat nu tot
wasdom kwam I
Ze denkt er over na hoe er nog een andere Maria was, niet
die van Anker Larsen, maar die van Bethanie. Een Maria, die het
zelfzuchtig bidden verleerd had, omdat ze het leven had leeren
kennen en telkens een klein weinigje meer van de Heerlijkheid, die
in Hem, Jezus Christus, is.
Wonderlijk toch, dat een mensch het zelfzuchtig bidden verleert, als hij Christus wat meer van nabij leert kennen I
In Maria van Bethanie's leven kwam de groote droefheid :
Lazarus stierf.
We weten bitter weinig af van de verhoudingen in het gezin
van Bethanie, maar we weten, dat ze haar broeder hartelijk lief had
en bitter bedroefd was toen hij stierf.
Omdat ze Jezus Christus kende, zond Maria Hem slechts de
boodschap : , Heer, Bien Gij liefhebt, is krank."
Nu wacht ze af, ze wil niet anders doen dan afwachten, omdat
ze levenswijs is geworden.
De oudere vrouw met het boekje in de handen weet, dat ook
zij het zelfzuchtig bidden verleerd heeft.
Ze zou het niet meer durven, zoo overtuigd is ze van eigen
kortzichtigheid en dwaling.
Ze zou nu alleen nog maar durven, wat Maria van Bethanie
deed:
Een boodschap zenden ... .
Menige boodschap is er gegaan.
Een boodschap over zorgen, over zonden, over krankheid, over
sterven en over angstige verwikkelingen ... .
Zoo'n rust geeft het in het hart van een mensch, als de boodschap weg is I
Dan worden de handen gevouwen, in afwachting.
Het zal vaak gebeuren, dat er geen antwoord schijnt to komen
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en toch is het niet meer hetzelfde bij den wachtenden mensch,
sinds de boodschap wegging.
Als Hij het weet, zal Hij de beslissing in handen nemen. Net
zal alles gaan, zooals het 't beste is.
Een mensch weet nooit wat het beste voor hem is.
Als een mensch bids : „O God I laat het toch gebeuren wat ik
zoo graag wensch I" .... dan zou het kunnen zijn dat hij zich
een ongeluk in huis haalt, of dat hij ingrijpt midden in een
wordingsproces, of dat hij een deur sluit, die open moet
blijven.
Daarom, als hij opziet naar den Hemel, vertelt hij maar van

alles, wat hem beangstigt, verontrust en bezorgd maakt.
Zoo dikwijls, als je een mensch een boodschap stuurt, word je
zoo bedroefd over de uitwerking.
De ander kan niet of wil niet helpen, Gewoonlijk echter kan
hij niet.
Maar als de boodschap naar Hem, Jezus Christus, weg is, komt
er een wonderlijke rust in 't hart.
Net zwarte boekje words opgeborgen tusschen al de andere
boeken.
Het heeft vandaag zijn plicht gedaan.
Bijna was ze er toe gekomen om te vragen in haar gebed:
„Ach I laat het gebeuren, zooals ik het wensch."
Net zwarte boekje had zijne bladzijden opengeslagen en ineens
wist ze het weer, hoe dom je kunt zijn, hoe weinig levenswij s 1
Nu is het weer heelemaal stil in haar hart.
Ze is het zelfzuchtig bidden verleerd.
De last des leven is immers niet te zwaar, als Hij er
van weet I
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VER HET VROUWTJE DAT Vandaag heb ik steeds

TE BAHURIM WOONDE. aan . iemand gedacht.
je kunt niet altijd vertellen waarom je bij iemand bepaald wordt.
Soms komt het door een onbegrepen jets in je onderbewustzijn,
soms zijn de ondervindingen van den dag de oorzaak. Wonderlijk
kan zoo'n dag zijn I Zoo onschuldig elken morgen bij zijn begin,
schijnbaar gewoon als elke andere dag en toch verborgen houdend
in zijn schoot allerlei mogelijkheden : soms de moeilijkste beslissingen, vaak de onverbiddelijkste gevolgen van vroegere
levenshouding.
Je hebt ook dagen die je op eens plaatsen voor het martelaarschap.
,,Martelaarschap 7" herhaalt misschien iemand smalend.
,,Alsof we nog leefden in de dagen van de heilige Perpetua,
Blandina en Dorothea I -- Ach kom, in onzen tijd brengt godsdienst vooruitzichten aan, achting en succes, een naam onder
de menschen en hier en daar een plekje zelfs op de eerste treden
van de maatschappelijke ladder."
,,Kan best zijn", antwoord ik, maar toch blijf ik bij mijn meening.
Sommige menschen moeten veel lijden doordat ze trouw zijn
aan hun grondbeginselen. Anderen daarentegen oogsten roem en
eer en worden bekend, doordat ze trouw bleven aan hun principes.
Ik denk aan het eenvoudige vrouwtje van Bahurim. 1
Misschien zijn er menschen, die dit klassiek gebeuren in al zijn
eenvoud nog nooit op zich hebben doen inwerken.
Op zekeren dag staat het vrouwtje van Bahurim op.
Ze heeft haar brood vroeg in den morgen gebakken, haar
kinderen aangekleed, den ochtendmaaltijd voor de haren aange-richt, groot en klein vee verzorgd en misschien was ze daarna
zingende bezig, de kamer de morgenbeurt to geven.
Niets heeft haar gewaarschuwd dat ze dien dag een daad zou
)

') De geschiedenis van 2 Sam. 17 vers 19.
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verrichten, die haar of den dood en een algeheele vernietiging
van haar bezit zou kunnen kosten, of haar tot op den laatsten
dag der wereldhistorie beroemd zou maken.
Dat Laplanders, Indianen, bewoners van de Stille Zuidzeecilanden en menschen die in groote en kleine kerken de openbare
godsdienstoefeningen bijwonen, den naam zouden noemen van 't
vrouwtje van Bahurim 1
Ze was een dienstmaagd van den Allerhoogste en ze geloofde
in David, Zijn gezalfden knecht.
Ze had door rondreizende kooplieden hooren vertellen hoe
vreeselijk het toeging in Jeruzalem, dat Absalom zijn vader had
verjaagd en koning David vluchten moest voor zijn zoon. In alien
eenvoud had ze misschien wel Jehova gebeden de zaken weer
recht te zetten.
Daar schalt het in den vroegen morgen schel over het land.
De wachters op den uitkijktoren hebben lets gezien :
Een dienstmaagd praatte bij de fontein Rogel met twee mannen,
die daarna snel wegliepen. Maar de wachters herkenden de beide
mannen en scheller en scheller snerpen nu de bazuinen van den
wachttoren.
De snelloopers uit het leger zijn in een ommezientje den breeden
stadstoren uitgerend en veler oogen volgen van de muren of de
stofwolk langs de wegen, die opstuift onder de haastige voetstap
pen. De wachters juichen en schreeuwen luide aanmoedigende
woorden.
Ha I de twee verraders zijn er bij I Aan zulk loopen valt niet
te ontkomen.
God had het eenvoudige vrouwtje van Bahurim lief. Misschien
had ze vaak over haar wederliefde gefluisterd, opziend naar den
blauwen hemel of een offer brengend in den tempel.
Vandaag zou God tot haar komen met het verzoek : ,Toon het
mij dan."
Verhit, bezweet, met stof bedekt, komen ze aanstormen, de
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beide mannen, Jonathan en Ahimaaz, de twee knechten van David,
die uitgezonden waren tot een onderhoud met Husai, Davids
achtergebleven vriend.
Ze loopen, die twee 1 Neen maar, hoe die loopen I Hun oogen
puilen uit de kassen door de veel te groote inspanning. Ze weten
dat het niet lang meer zal duren, of de snelloopers zullen hen
achterhaald hebben, Absalom zal hooren, hoe klein Davids weer-macht is, hij zal komen en David en de zijnen vernietigen.
Daar opeens ziet een van hen het vrouwtje van Bahurim staan
voor de deur van haar woning.
Op zij van haar huis ligt een droge, open put. Bij beiden,
misschien door een kreet van den een, words de aandacht op
den put gevestigd.
Ademloos en zacht roepend om hulp, storten zij zich naar voren
en verdwijnen in de diepte.
Ze geven zich aan die onbekende vrouw over. Helpt zij niet,
dan is David, zijn diens manschappen, zijn zijzelf reddeloos ver-loren. Misschien heeft het vrouwtje van Bahurim geen seconde
geaarzeld, misschien heeft ze als bij intuitie gehandeld. Wie God
liefheeft, helpt Zijn yolk, ze heeft het wellicht een natuurlijke
handeling gevonden, wat ze ging doen. Even een deksel over den
put gelegd, dan wat gort er over heen gestrooid, alsof deze
daar te drogen lag in de zon.
Van de muren der stad kunnen de wachters het gelukkig
niet zien.
De vrouw gaat weer naar haar werk, nu met een kloppend
hart, anders zou ze geen vrouw zijn geweest. Ze werkte voort
zonder op te zien. God alleen wist wat haar daad haar zou kosten.
De snelloopers,,. kwamen bij het huis. Snel en driftig roepen
stemmen :
„ Waar zijn Ahimaaz en Jonathan?
Nu niet beven en hakkelen, niet bleek worden of bang
zijn 1....
0.4
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,, Daar 1 Daar 1" Ze wijst met den vinger den kant van het
riviertje uit dat langs het huis stroomde.
De mannen snellen door. Er was niets verdachts in het optreden
van de vrouw, die midden uit haar werk scheen geroepen en even
tevoren de vluchtelingen langs had zien komen.
Zoo redde het vrouwtje van Bahurim op Bien merkwaardigen
dag het leven van David. Zij had het welzijn en de toekomst
van zichzelf en heel haar gezin ervoor in de waagschaal gesteld.
De loopers snelden na hun vergeefschen tocht eindelijk terug
naar Jeruzalem en de twee knechten van David kwamen be-houden bij hun Koning terug. De inlichtingen, die ze hun Koning
gaven, behoedden alien voor een overval en nederlaag. Dank zij
de trouw van het;- vrouwtj a van Bahurim 1
Soms komt er een dag, die ons stelt voor een groote beslissing.
Wat zullen we kiezen 7 . , .. De gansche vlakte van den Jordaan
tot Sodom en Gomorra toe, of het meer sombere land van Kanaan ?
Soms komt er een dag waarop God ons schijnt te vragen :
Wat hebt ge voor Mij over ?
Er komen geen vluchtelingen, die in een put moeten verborgen
worden, maar het is .... een zich onthouden - van iets, een uitkomen voor iets, zijn positie wagen, vriendschap en achting van
menschen, die men hoogacht, veil hebben, een zeer voordeelig
aanbod afslaan dat ons met Lot in vlakke en vruchtbare velden
zou hebben gebracht, zijn isolement, zijn connecties, zijn kansberekening van jaren, een verzorgde oude dag.
God vroeg ons dat, om onze liefde tot Hem te beproeven.
Het vrouwtje van Bahurim heeft niet geaarzeld, Coen God iets
van haar eischte.
Bidden we God, wanneer de eisch tot ons komt, ons voor
aarzeling te bewaren 1
-
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LOMPEN Speurend liep ik langs den trein, die op verBUITEN. trekken stond, Je kunt in ons land best derde-klasse reizen, mits je eenigszins je reisgezelschap uitkiest.
In de meeste landen is het derde--klasse reizen van elk bezwaar
ontbloot, omdat de groote coupe's met lage schotten en doorgangen een zeer gediferentieerd reisgezelschap bevatten kunnen.
De Engelschen hebben het zoo goed doorvoeld, toen ze het
spreekwoord uitvonden : „There is safety in number". 1 Bij ons
kan je soms zeer vervelend terechtkomen in een nauwen, smallen
coupe met weinig licht en lucht en heel Been prettige elementen
die je naar nauwer kennismaking doen verlangen.
Nadat ik eenmaal een vervelenden reiziger heb moeten toevoegen, dat hij het vele goede, hetwelk hij ongetwijfeld in zijn
jeugd had geleerd, waaronder bescheidenheid, tot mijn spijt bleek
vergeten te hebben, ben ik ietwat kieskeuriger geworden in
mijn keuze.
Daar zag ik in een compartiment verschillende boerenmutsen.
Ha, dat was iets van mijn gading I --- Ik bezit onder de
mooiste herinneringen in mijn leven er heel wat, die ontleend zijn
aan buitenleven en boerenbedrijf, Daar zal ik altijd dankbaar
voor zijn.
Twee mutsen hadden een hoed op den bol. Je moet een ingewijde zijn om te weten, dat een hoed boven op een muss iets
erg deftigs aanduidt. Wanneer je uitgaat zonder hoed op je muts,
wijst zoo sets aan, dat je de vrouw bent van een keuterboertje
of een daglooner, maar met een hoed heb je wat in de melk te
brokken 1
Mijn reisgezelschap droeg zelfs hoeden met een „pleureuse",
zoo'n weelderige veer, die halverwege om je kap suist en dan
met een overvloed van veertjes omlaag wappert. Zulke prettige
)

1)

Er is veiligheid in het bijeenzijn van velen.
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gezichten hadden de drie boerinnen 1 --- Je moest wel rustig
worden als je ze aankeek 1 Zoo'n kalmen oogopslag hadden ze,
Bien alleen een bedaard gadeslaan van 's wereldsgebeuren aan
een mensch kan geven.
Ze spraken met aardige, hooge uithalen en heldere stemmen.
Precies kon ik alles niet verstaan, want ze spraken de taal van
provincie en dorp.
De muts zonder hoed weerde zich even flunk als die met een
hoed, en antwoordde van alles tcrug. De man van een der beide
hoeden zat glunder, de handen in de zakken, naar de pratende
vrouwen te kijken en gaf of en toe een opmerking ten beste, die
het vrouwvolk dubbel stof tot praten gaf.
Aardig yolk toch, onze boerenbevolking I Wat een knappe
mannen en vrouwen zijn er onder, met hun dikwijls fijn besneden
gezichten en hun waardige houding 1 Den vorigen avond had ik
op een concert gezeten achter drie oudere dames in de buurt
van de vijftig jaar. Ze hadden zich gestoken, — de armen 1 --- in
enveloppe--japonnetjes van haar dochters, en de ,tondeuse" van
haar man had haar de nekharen opgeschoren. Ze hadden -de stakkerds 1 -- zich laten knippen als apachen uit de Parijsche
achterbuurten, met een spuuglokje bij de ooren.
Als ze nu maar niet bij de slapen de beruchte crowsfeet 1)
gehad hadden, en „les pochettes" 2) onder de oogen, dan hadden
ze de menschen nog wel kunnen bedriegen, wat haar leeftij d
aanging I Nu kwam onder het gebobde haar het gelaat van een
oude, moede vrouw te voorschijn. Dit carnavalsgrapje had iets
lugubers en weerzinwekkends I De boerinnen hadden welgedane
figuren en prettige bellefleur--wangen. Wat ging haar de slanke
lijn aan, of het gelaat zonder rimpels 7 Ze wisten dat de muts
haar in elk levensseizoen goed kleedde en altij d flatteerde.
1) Rimpeltjes bij de oogen.
2) Zakjes.
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,, N ou nog een eindje, dan met de bus, en dan berme me thuus",
zei de een.
Met zoo'n liefkoozing in haar stem, zei ze dat woord :
„thuus 1"
Ik kon het me precies voorstellen hoe het ,thuus" zijn zou.
Ik zag haar straks al zitten in het heldere, groote vertrek, op
pantoffels of kousevoeten (de klompen blijven bij de deur,) bij de
zindelijke tafel en den gewilligen bruinen pruttelenden koffieketel.
Zoo symbolisch zijn vele van die aardige gewoonten op het
platteland I
Zooveel fijn gevoel als in die schijnbaar vreemde gewoonten
verborgen is 1
Daar draai je 't kopje om, als je de koffie opgedronken hebt,
en zet het omgekeerd op 't schoteltje.
je moet je laten ,neugen" ') door de gastvrouw, dringend
,,neugen I"
Het omkeeren van je kopje is maar een gebaar van bescheidenheid. Je zou niet graag willen dat de menschen van je dachten,
dat je niet uiterst tevreden was met een kopje I
De klompen op een rist bij de deur heb ik altijd zoo lets veelzeggends gevonden.
Zoo lets van : zorg voor het , thuus" -- om het vooral niet
vuil te maken ; zoo iets van eerbied voor het ,thuus", dat je toch
zoo hoog schat I
Een ,,thuis" is dan ook iets heel bijzonders, vooral in onzen tijd I
Wat heeft een man moeten reiken en tillen, voordat hij zoo
ver is, een thuis te maken t Eerst reiken naar een goede gezellin,
dan tillen om wat te verzamelen om het huis in te richten. Dan
samen alle gedachten bij elkaar, om er lets moois van te maken 1
Wie zijn sleutel in eigen slot steekt, keert dagelijks terug tot een
bekroonde inspanning, tot een geslaagde poging. Daarom moet
1)

Noodigen.
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niemand het maar zoo heel gewoon vinden, tot eigen , thuis"'
te gaan.
,,De klompen bij de deur", zoo leeren ons de buitenmenschen
met hun zinrijke gewoonten,
Alles wat je daar buiten boos en verdrietig heeft gemaakt, leg
je bij de deurmat neer ... .
,,Thuis" heeft behoefte aan een blij, gelukkig weerzien.
Zoo dom van sommige mannen om diep in gedachten en met
een gezicht als een donderwolk, binnen te vallen. Om , thuis"
te doen slagen, hebben ze ook je vroolijken, opgewekten, dagelijkschen terugkeer noodig, je deelname in de honderd en
nietigheidjes, die samen het verrukkelijk gezellige ,thuisleven"
maken.
Zoo onverstandig om te denken, dat alles van een kant moet
komen I
Als de klompen bij de deur blijven staan, dan words veel
achtergehouden, wat het vloerkleed bederven zou en moeders
geboenden of geschrobden grond. Wie nadenkend ze uittrekt,
weet, dat hij evenzoo zorgvuldig zich voor het , thuisleven" moet
voorbereiden.
Straks worden alle klompen en klompjes door moeder weer
wit geschrobd en is ieder weer toebereid tot het leven daar
buiten. 't Kan plassen en gieten en stormen en waaien, moeders
zorg en moeders meeleven is om je heen, even zeker als de
geschuurde klompen aan je voeten.
De klompen bij de deur I Op de mat, den geest van krakeelen
en oneenigheid achtergelaten I Je moet zorgen, dat er niets binnen
sluipt 1.... Zooveel vijanden zijn er, die een ,thuis" ten gronde
kunnen richten.
Heerlijk, om een vrouw te zijn, in den trein to zitten en met
een warmen klank in de stein to kunnen zeggen :.... „Straks
benne me thuus 1" En als bij dat woord ,,thuus" lichtjes staan to
glinsteren in de oogen van je man, een reus van een kerel, voor

een
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wien je het woord , thuus" kon doen belichamen tot het beste
dat hij heeft 1... .
Ik zeg maar, dat het met geen goud te betalen is en dat, om
een echt „thuis" te hebben, de klompen bij de voordeur behooren,
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VER HET EENIGE DAT „Vindt u goed, dat we onze
huisgewoonten volgen 7"
VAN BELANG IS .

Of ik het goed vond ? — Ik ben met geheel mijn hart verknocht
aan familiegewoonten.
Als wij bij ons thuis weer eens alien bijeen zijn, neergestreken
uit verre landen, of gekomen van vlak bij, dan houden we vol
pieteit en eerbied onze lieve, oude gewoonten in eere.
En wij, grijze mannen en vrouwen, we zingen ons dankgebed
na het eten precies zoo, als Coen we kleine meisjes en jongens
waren en veelstemmig klinken later onze familieliederen, die
wij alleen kennen, die ons alleen zijn overgeleverd, omdat onze
grootmoeder en onze vader ze zongen.
Ik ben ergens in een vrij vreemde omgeving en gebruik het
middagmaal bij onbekenden.
Aan de familiegewoonten getrouw, leest de zoon des huizes, een
aardige knaap van een vijftien of zestien jaar, een hoofdstuk voor
uit den Kinderbijbel van Van de Hulst.
Met gespannen aandacht zit ik te luisteren.
Ik geloof, dat ceder weer, hoe jongens van zestien jaar kunnen
voorlezen.
't Liefst zoo onverschillig mogelijk, nietwaar, want op Bien
leeftijd verberg je zorgvuldig je gevoelens.
Deze jongen leest met hoog geluid, de baard is hem nog niet
in de keel. Hij leest alsof hij 't ziet gebeuren, je maakt alles mee.
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„Is de Heiland er niet ? hoor ik de jongensstem vragen. Waar
zou Hij dan zijn ?"
't Is midden uit een verhaal. Als hij het boek dichtslaat, kijk ik
hem met groote belangstelling aan.
Kind, denk ik, wat gaat er met je gebeuren ? Zal je over
tien jaar nog zoo iets reins en ongerepts over je hebben en zal
je dan ook met zoo'n vrome stem over Jezus Christus voorlezen ?
Natuurlijk dat ik zoo denk 1 De wereld handelt niet zachtkens
met ons, menschen.
Voor we het weten, zitten we midden in het ,moeras" van
dingen, die we niet aan kunnen.
Dingen in je leven die je niet billijkt, niet kunt verwerken.
Het „waarom ik nu juist ?" is een wiskundesom, waarop geen
antwoord te vinden is, zelfs geen oplossingsformule.
Ik knipte eenige jaren geleden zoo'n aandoenlijk versje uit een
gymnasiastenblad. Ik hoop, dat de jonge dichter het mij niet
kwalijk neemt, dat ik het overneem.
Zijn gedichtje heette : „Angst".
,,Moeder, zijn de pijnen teekens
van een overwonnen leed?
Of zijn 't schaamle voorgevoelens
van iets dat men 't liefst niet weet ?
Moeder, zijn de pijnen kussen
op een toegegane wond ?
Of zijn 't diep verholen stemmen,
die het hart eens in zich bond?
Moeder, dragen hier de liefste
menschen 't leed het allerlangst?
Altijd ziek te zijn -- is 't liefde ?
Moeder -- moeder, 'k heb zoo'n angst 1"
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Iphialos, — met Bien naam heeft de jonge dichter zijn vers
onderteekend.
Niemand behoeft lang over dit vers te denken. Ieder gevoelt
dadelijk wat een levenstragiek er door heen kijkt.
Altijd ziek te zijn — is 't liefde ?
Moeder 1 moeder I 'k heb zoo'n angst I
Wat zal moeder daarop antwoorden ? Kan zij een verklaring
geven van het Godsbestuur en van de inrichting der wereld als
ze grimmige en onloochenbare feiten in het aangezicht ziet ?
In het boekje : „Job en het probleem van het lijden" van
dr. H. C. Oberman, vertelt schrijver over een leger-aalmoezenier.
Hij heeft den grooten wereldoorlog meegemaakt. Hij heeft
honderden en duizenden mannen van allerlei leeftijd zien sterven•
Hij zelf is ongedeerd en ongeschonden gebleven.
Als al het vreeselijke over is en de nachtmerrie van het on'
beschrijflijke voorbij, dan peinst deze man over al zijn indrukken.
Hij voegt ze bijeen : als met een grooten bezem gewapend
veegt hij ze op een hoop.
Wat komt het er feitelijk op aan, als je al dat verbijsterende
tevergeefs tracht te rangschikken?
Er is maar den ding dat van belang is en dat is Godsdienst en
de hoofdzaak bij den Godsdienst is het Gebed en het Gebed is
„te weten dat God bestaat, en dat Hij er alleen op aan komt".
,,That God is and that He only matters", zegt hij in zijn kort,
kernachtig Engelsch.
„Haar zulke gezegden", zegt dr. Oberman, „maken je wel
ernstig, doch niet geloovig. Nu brengt de Bijbel ons nog een
stap verder en vertelt ons, dat de mensch is de bezielde samen
vatting van al Gods scheppingsgedachten. Hij is een weinig
minder gemaakt dan de Engelen. en met eer en heerlijkheid
gekroond. Van al wat leeft is de bedoeling: strijd en door strijd
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tot overwinning en tot de kroon die weer bij Gods troon wordt
neergelegd. Zoo keert alles, ook wat uit de diepste diepte opkomt,
tot God, het middelpunt van het al, terug.
Wie den versten omweg maakte, den bangsten strij d doorstond,
den diepsten weg ging, verheerlijkt Hem het meest" ... .
Wat een zegen als ,Bijbel lezen" de familie-gewoonte is 1
Wat een hulp in alle levensomstandigheden, ook als je nog
Jong, hulpeloos rondkijkt en vlak voor je „het lijden' — ontwaart,
dat je al hebt hooren aankloppen aan je deur.
Lijden en pijn hebben 1 Spreek die woorden nu maar eens uit,
naast j ong en blij zijn.
'C Gaat immers niet ?
In den Bijbel staan zulke verrassende, diepe dingen.
Ergens staat geschreven : „En ze zullen vreezen en verbaasd
zijn over al het goede en over al den vrede Bien Ik hun beschikte."
En op een andere plaats : „Ik trok ze met menschenzeelen, met
koorden der liefde."
De Bijbel staat in 't geheel niet verlegen met het probleem van
het lijden. Bijna pijnlijk zorgvuldig wordt het voor ons uitgestald.
En voor wie de bladzijden bestudeert, heeft de Bijbel ook een
antwoord.
Pestalozzi zeide eens : ,Bij rijken en armen moet het hart in
orde zijn, willen ze gelukkig zijn 1"
Dat is feitelijk juist zooals de Bijbel ons zegt.
Dat Beef je je kinderen mee, als je ze in den Bijbel Been
onbekenden laat zijn.
Ik hoor nog de hooge heldere jongensstem in mijn oor : „Is
de Heiland er niet 7 Waar zou Hij dan zijn ?"
Jongen, Hij is er altijd 1 Hij is er ook als je Hem niet ziet,
Hij is ook bij je, als je een liedje dichten gaat dat „Angst" heet.
,,Ik ben met u tot de voleinding der wereld 1 ,--- Vreest niet 1" ,--Hoe vaak heb ik gezongen bij klein-kinderbedjes, als zwarte en
blonde krullekopjes bang waren in 't donker :
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„En gaat het kind ter ruste,
De Heer verlaat het niet,
Bewaakt getrouw zijn bedje
Dat hem Been kwaad geschiedt."
Voor kindertjes, die bang zijn in 't donker, voor opgegroeiden
die bang zijn voor leed, voor ouden, die bang zijn voor sterven,
voor alien hetzelfde troostwoord : „De Heiland is er, Hij is er altijd 1"

V

AN 'T STRALEND Als je een poos rondzwervende bent
LEVEN. geweest, is het ladenkastje in je
hersenen, waar al de films opgeborgen worden die je gezien hebt,
weer goed gevuld.
Telkens als je jets leest, of iemand hoort spreken of vertellen,
trek je een laatj e open.
Er zijn gelukkig nog zooveel mooie, goede dingen onder de
menschen. Er zijn nog zooveel indrukwekkende, symbolische
handelingen, waarachter de teere, fijne dingen, die er onder de
menschen huizen, verborgen zitten.
'k Was op een Zondagmorgen in een Zwitsersch kerkje.
Een kindje werd gedoopt.
Een kindje van menschen uit de gemeente.
't Zag er alles zoo bijzonder uit. Het jonge moedertje kwam
binnen met het kindje op zoo'n gemakkelijk, Duitsch Wickel-bettchen.
De dominee las natuurlijk eerst het formulier voor en toen,
terwijl de gemeente opstond en toezag, nam hij het kindje over
en doopte het. Hij gaf het aan den vader die het even eerbiedig
vasthield.
Licht

5
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Een schilderij I .... Zoo'n stoere, Porsche, bruin verbrande kerel,
met handen sterk als schroeven en spieren van staaldraad, verlegen
neerblikkend op het zachte, teere, in wit en rose gewikkeld „iets"
dat een kindje is. En , dan nemen de peer en de peetmoeder
het kleintje in de armen en eindelijk komt het bij het blijde
moedertje weer terug. Het heeft aldoor geslapen. Moedertje ziet
dat het glimlacht en de weerglans teekent zich of op haar
Jong gelaat.
Zij heeft nooit van Tagore gelezen. Hoe zou ze .... een eenvoudig meiske uit het een of andere chalet .... maar op den
bodem van haar ziel zingt het en als zij het in woorden omzette,
zouden des grooten dichters woorden naar voren komen : „De
glimlach op kindjes lippen, waar zeggen ze dat die vandaan komt?
Ze vertellen dat een jonge, bleeke straal uit de wassende maan
het eind van een verdwijnend herfstwolkje heeft beroerd, en dat
toen in den morgen, toen het de tijd van de dauw was, de glimlach
is geboren, de glimlach die om kindjes lippen is.
En die zachte frischheid die heel het kleine lichaam van kindje
als een bloesem doer zijn, weet iemand vanwaar die vandaan komt 7
ja, toen moedertje Jong was, toen lag het opgeborgen in haar
hart, in het teedere, zwijgende mysterie van liefde, dat was die
zachte ongerepte schoonheid die kindjes lichaam bezit" ... .
Ik las van de week een roman, een roman van een der jongeren.
Uit de gelederen van haar, waar erg veel gepraat words over het
huwelijk als zijnde trouwe kameraadschap en wederzijdsche studie-belangstelling.
Mijn bedoeling is in het geheel niet, om onaangenaam to zijn.
Ik duid den roman dus niet verder aan, ik gebruik het voorbeeld
slechts als een tijdbeeld.
,,Zij?
Zou zij ?
Met haar gevestigden levensgang en haar tij dverdeeling ? In haar
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leven was daarvoor geen plaats. Ze begeerde 't niet, ze wou 't
niet, dat vreemd element tusschen hen beiden .... En die lezing
op 't juristencongres in 't najaar moest doorgaan. Verstrooid begon
ze brood te snijden. Drie bordjes 1 ze vergiste zich.
Drie bordjes 1 mijmerde een droomgedachte.
Een geemailleerd 1.... hoonde een nuchtere inval.
„Zot I" schold ze zichzelf, „trap tegen die malle fantasieen, houd
je hoofd koel I" Haar zelfbeheersching kwam terug.
Ze vertelt het aan haar man.
Hulpeloos en verlegen keek die haar aan.
,,Vind je 't niet goed 7"
„Jawel 1" stotterde hij .... ,,maar voor jullie, vrouwen ...
zoo'n studievrouw 1"
„Wachs maar, de studievrouw heeft al zoo fang een baby bemoederd, dat het verschil niet zoo heel groot zal zijn." Toen
kwam er een zucht om veel liefs dat geofferd moest worden" ... .
Wat ben ik blij dat mijn huisje nooit gestaan heeft in het land
waar de nuchteren wonen en de heel knappen die werkelijkheidshartstocht meenen te bezitten.
In Engeland hebben ze tegenwoordig een levensliedje.
Het heet : „It may be life".
Een dienstmeisje, spichtig , sprotj e," droomt van haar held,
Rudolph Valentino.
Zoo mooi is alles wat ze van hem leest, zoo vol avonturen.
Een leven aan de zijde van zoo iemand als Valentino moest wel
schitterend zijn .... Maar daar heb je nu de werkelijkheid. Eens
in de week op den hoek van de straat ontmoet ze Jack.
Jack en zij. Ze hebben elkaar niet veel te vertellen.
Hij zegt goen-avond en zij zegt goen-avond en dan staan ze
een heele poos hand in hand en ze omhelzen elkaar zoo'n keer
of wat en dan, - als de klok slaat, zegt hij : , Nou dan tot
„Woensdag 1"
Ja, dan tot Woensdag", herhaalt ze. Jack kan alleen veel vertellen,
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als ze 't erover hebben op welk paard je een shilling zou kunnen
wedden, maar van andere dingen is hij nu niet zoo erg op de hoogte.
,,Wat een vader van haar kinderen 1" zegt de schrijver, die het
levensliedje aanhaalt, bitter.
Maar zoo is het niet overal.
Er zijn nog heel rijken onder de menschen. Niet precies rijk
aan bankbiljetten of preferent-aandeelen, niet precies aan diploma's
en examenbullen, maar rijk aan bijzondere goederen.
In den tijd toen de oorlog woedde, heb ik het een aalmoezenier
in een interneeringskamp zoo goed hooren uitdrukken.
,,Ach, mannen", zei hij, „de dingen die ons het kostbaarst zijn
die kan je niet zien.
De liefde van je vrouw en van je kinderen die is er — die
bestaat, maar die liefde in je hand nemen, ze betasten, dat kan
je niet en toch is ze ons zooveel waard ...."
je kon aan al die gezichten zien, hoe ze die taal verstonden.
In het land waar die rijke menschen wonen, is het zoo mooi.
Eens heeft er een kindje aan zijn moeder gevraagd : „Waar
kom ik toch vandaan 7"
Toen heeft ze geantwoord met het gedicht van Tagore.
,,Waar je vandaan bent gekomen?
je was verborgen in mijn hart als zijn verlangen, mijn lieveling I
je was in de poppen van mijn kinderspel.
In al mijn hoop en liefde, in mijn leven heb jij geleefd I
Jouw teedere zachtheid bloeide in mijn jeugdige leden, als een
gloed in den hemel voor zonsopgang.
Als ik op je gezichtje staar, dan overweldigt mij het geheimenis,
jij die aan alien behoorde, bent nu mijn geworden.
flit vrees je to verliezen, druk ik je vast aan mijn borst. Welke
toovenaar heeft den schat der wereld in mijn slanke armen gevoerd 7"
Het kon 't leven wel zijn.
HHHNHHHHHHHHNHH^-1^1HHHHHH^IHHH/^HHHHHH ►^HHNHHHHHH ►^HHH
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VER HET LIED DAT Ze zongen vandaag alien....
ALLEN KENNEN. onze jonge lidmaten -- een beetje
onzeker nog, wat schroomvallig. Ze zongen een van onze geliefde
gezangen.
Hoe het gaan zal in 't leven 1.... „Stil 1" heeft de prediker
gezegd, ,,dat is geen vraag. die ons vandaag bezighoudt, het is
als met de bloesems der vruchtboomen 1 Wie praat dan al dadelijk
over de vruchten 7"
Vandaag staat onze kerk in bloei ....1 En ze zingen, de jonge
leden :
Help en steun en leid ons alien,
jezus 1 door Uw trouwe hand.
En het klinkt door de gewelven van onze oude dorpskerk, die
jaren en jaren de frissche jonge stemmen heeft hooren zingen,
telkens opnieuw, telkens weer andere, telkens weer een volgende
generatie op den voor de nieuwe leden zoo gewichtigen dag.
Als ik ze boor zingen, denk ik aan den Engelschen predikant
H. Ritson, die een large reis maakte in het verre Oosten.
,, Overal ben ik het tegengekomen", schrijft hij, „het Christe-lij ke lied.
Op een Zondagavond landden we in Aden. Zoo droog en verr
laten als het er uitzag met zijn achtergrond van boomlooze dorre
gebergten, stoffige wegen en levenlooze vlakten, met z'n donker
getinte inwoners, die de straten bevolkten, of lui voor hunne
hutten lagen 1
Als het schip de haven weer verlaat, hooren we het in eens ... .
Een lied, dat over het water klinkt, komende van een van de
Engelsche oorlogsschepen, aangeheven door krachtige stemmen van
jonge matrozen :
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,,All people that on earth do dwell,
Sing to the Lord with cheerful voice."')
Straks zijn we in Swatow in China, in het land waar zooveel
vrouwen blind zijn. Omdat ze er zooveel weenen .... zeggen de
ingewijden.
De meisjes van de school to Swatow zingen:
Ik weet er is een heerlijk land
Met eeuwgen zonneschijn,
Waar Jezus met de Zijnen woont,
Zult gij daar ook eens zijn?
God zij dank, deze meisjes zullen de moeders zijn van een heel
wat gelukkiger geslacht I
Het reisgezelschap ging per boot een eind de rivier de Ningpo
op en kwam in het dorp Lingtseng, dat ver van de bewoonde
wereld was gelegen.
Het was een mooi plekje, de heuvelen bedekt met bloeiende
azalia's.
Maar meer nog dan de azalia's bleef Rev. Ritson in de herinnering het lied, dat hij acht en dertig Chineesche knapen hoorde
zingen:
Jezus, die mijn ziel bemint,
's Levens stormen loeien, Heer.
0, beveilig mij, uw kind,
Leg mij aan uw boezem veer.
In Hankow werd hij diep getroffen in de kerk toen hij al die
menschen hoorde zingen in hun taal:
1)

Alle volken die op aarde leven, Zingen vroolijk tot Gods eer.
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Heer 1 ik hoor van rijken zegen,
Dien Gij uitstort keer op keer,
maar meer nog toen een en twintig kinderen, waarvan het jongste
vier jaar was, die nooit iets zouden aanschouwen van de lieflij kr
held der aarde en haar inwoners, zongen:
And're toevlucht ken ik geen,
Huiploos kom ik tot U vlien.
Zoo toepasselijk waren deze woorden, want als Jezus Christus
niet op aarde gekomen was en Zijne liefde de harten van menschen
niet had bewogen, zouden deze kinderen aan hun ellendig lot
zijn overgelaten. Het kind van vier jaar was de vorige week
voor het huis neergelegd.
In Korea in Scoul woonde Rev. Ritson een bijeenkomst van
zeshonderd menschen bij in de Methodist-Episcopaalsche kerk.
Allen waren in het wit gekleed en zaten op den grond en zongen
hunne liederen uit voile borst, de mannen aan den eenen kant en
de vrouwen aan den anderen kant, In Pyeng Yang in het Noorden
van Korea waren tweehonderd vijftig studenten tezamen.
Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw,
Bereid u tot Gods komst I
was het lied, dat Bien middag over de vlakte klonk. Toen er
gebeden werd, knielden alien op den grond:
„Ik heb dit stuk van mijn reisverhaal met rooden inkt geschreven,"
zegt de reiziger, ,nooit zal ik het vergeten."
In Korea ging hij het graf zien van Kya die in Pyang Yang
regeerde, nog voordat David in Jeruzalem koning was.
Toen hij den heuvel naderde, zag hij een Boeddhistische begrafenis.
De doode was in een vierkante kist in zittende houding neer-
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gezet met de knieen tegen de kin. Olie werd over het lijk gegoten
en aldus werd het gecremeerd. — Toen de rookwolken langzaam
wegdreven, verlieten de nabestaanden treurig de plek, geen woord
werd er gezegd.
Even later kwamen eenvoudige landslieden eerbiedig met een
ruw houten kist aandragen. Ze waren nuchter en dat was iets
bijzonders. Bij een open groeve hielden ze stil ; een jongen werd
naar een kleine boerderij in de buurt gezonden en kwam terug
met een boek.
Weldra stonden ze bij de open groeve te zingen en er ging
iets door zijn ziel heen toen hij de bekende woorden hoorde :
Rots der eeuwen, troost in smart,
Laat mij schuilen aan Uw hart I
Vier verzen zongen ze achter elkaar, er was geen predikant of
voorganger om de begrafenis te leiden, maar al hun gevoelens,
hun hoop en hun geloof legden ze in het zingen van de ver
schillende coupletten. Er werd een kleine verhevenheid gemaakt
als herkenningsteeken , en toen ging de groep uiteen.
Als ik stilzit, zegt Rev. Ritson, , nu ik weer thuis ben, is het
mij of ik de vele liederen nog hoor, daar verweg gezongen in de
mij vreemde landen.
Het laatste ligt mij nog het best in het geheugen. Te Haicheng
was het, aan het station, waar 32 Chineesche jongens gekomen
waren om het reisgezelschap te begroeten.
Toen de trein wegreed, hoorden we het lied:
Till we meet -- at Jesus feet, 1 )
God be with you — till we meet again.
1 ) Tot we elkaar terugzien aan Jezus' voeten. God zij met
elkander wederzien.

U....

tot we
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Ook in ons land klinken telkens in onze plaatsen van samenkomst en in onze kerkgebouwen de liederen op.
Onze jonge leden zingen ze. De kerk staat in bloei — vol
sneeuwwitten bloesem was de kerkelijke boomgaard. En de
vruchten?....
We praten niet van de vruchten, we denken eraan dat de aarde
Vol is van den lof des Heeren, vol van liederen des Geloofs en
der hoop. Tot we elkander ontmoeten aan de voeten van Jezus
Christus, dan zullen we weten hoe het stond met den oogst.
,, Till we meet at Jesus feet," ')
Chinees en Indier en Europeaan.
NHHH ►^H1^HHHNHHNHNHHHHNHNHHHH^-IHHHHHHNN^-INHH ►^HHI-^HHHH
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VER HET
In ons land wordt in de groote steden
NACHTASYL . en ook in sommige onzer luxe-dorpen

„Het nachtasyl'' van Maxim Gorki door een Russische groep
tooneelspelers gespeeld. Overal treden ze op voor stampvolle
zalen. Ik lees in de courantenverslagen, dat de toeschouwers wild
enthousiast zijn in hun huldebetoogingen aan het eind van het
stuk, en dat de schitterendste krans wordt gegeven aan Nastja,
de ,prostitue'e".
,,Echt iets voor onzen tijd", hoorde ik iemand zeggen, met
een klank van genot in zijn stem, alsof hij wilde beweren : „We
durven tegenwoordig alles en we doen alles, en we zijn niet
bang meer voor iemand."
Een ding durven jullie nog niet, dacht ik, en dat is: in je
courantenverslag aan Nastja den Hollandschen naam geven die er
1)

Tot we elkaar terugzien aan Jezus' voeten.
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voor zoo iemand bestaat en Bien de Bijbel aan de verfijnde aesthetische ooren onzer ,vercultureelde" generatie geenszins spaart.
„O 1" roept een courantenverslaggever uit, „het was machtig mooi I
Bij oogenblikken liet het je denken aan een schilderij van Breughel."
Iemand, Bien ik ken en die er altijd uitziet om door een ringetje
to halen, ontmoette ik den volgenden dag.
,,Ach", zei hij, denkende dat ik naar zijn kleeren keek, ,ik heb
vandaag een oud pak aangetrokken. Er is jets klassieks in, om
met lompen te loopen. Als u gisteren die zwervers op het tooneel
hadt gezien zooals ze zich drapeerden in lompen en vodden,
'C was grandioos I"
Jawel 1 ik begreep het precies .... een schilderij van Breughel 1
Ik ben niet naar de vertooning van „Het nachtasyl" van Maxim
Gorki gaan kijken.
Ik had het eens in werkelijkheid gezien, weet u 1 Nu had ik
deze sensatie niet meer noodig, want toen zag ik ook een schilderij
van Breughel. Jammer alleen, dat alles werkelijkheid was en het
geen geschilderd ,vuil'' was op menschen en kleeren, maar reeel
vuil dat walmen en dampen afgaf en allesbehalve aangenaam rook.
Ook zongen ze, net zooals op Maxim Gorki's, tooneel, maar het was
niet nagebootste tragiek door geschoolde mannenstemmen gezongen:
,,Wohl steigt die Sonne auf and nieder.'' Overslaande, valsche,
schorre stemmen waren het van mannen en vrouwen, die zinloos
op de maat van een oude zeurige harmonica zongen van falderiereriere, van falderiereriere.
Je zag er ook geen Natascha's en Wassilissa's bij, of Nastja
„la prostituee'', we! oude Kwaschnja's met magere rimpelgezichten
en verdorde gestalten, menschen die met lompen gedrapeerd
waren en die het ongelooflijk koud hadden.
Er was niets moois aan die schilderij, ook was er niets jongs,
want zoolang er nog wat te verdienen valt op andere wijze, zoekt
men in Holland zich geen nachtasyl uit tot slaapplaats.
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Maxim Gorki laat den ouden zwerver Luka tegen ieder wat
vriendelijks zeggen. Aan de arme, dertigjarige Anna, die zooveel
slaag van haar man heeft gehad, dat het leven haar niets meer
waard is en die nu stervende is, belooft hij dat ze zoo'n goeden
tijd tegengaat.
,,De dood meent het toch zoo goed met ons," zegt hij, „je
hebt er alles bij te winnen, nooit zal je meer pijn hebben en je
zult alleen maar vrede en rust kennen."
Tegen Pepel, die aan 't vertellen is dat zijn vader gedurende
zijn gansche leven in de gevangenis gezeten heeft en hem die
waardige erfenis heeft nagelaten, dus heeft hij een eereschuld, om
hem na te volgen, spreekt hij over Siberie, een land waar nog
niet veel menschen zijn, waar voor een jongen kerel geld te verdienen is en waar hij een nieuw leven kan beginnen. En als
Nastja, de prostituee, een boek zit te lezen, waarin echte, reine
liefde voorkomt, waarin twee menschen sterk en trouw van elkaar
houden en ze den anderen opgewonden vertelt dat eens in haar
leven er ook iemand geweest is, die echt van haar hield, iemand
die haar eerbiedig naderde en tot haar sprak woorden welke je
alleen zegt tot haar, die je niet alleen lief hebt, maar vereert en
hoogacht, .... (,,geliefde vriendin", .... heeft hij gezegd, zoo
zegt ze, ,ik kan zonder u niet leven''), dan luistert hij eerbiedig.
De andere mannen barsten in hoongelach uit, maar Luka zegt op
zachten toon .... ,Weten jullie niet, dat het er niet zoo erg op
aan komt wat je zegt, maar veel meer waarom je lets zegt ?"
Natascha heeft hij bijna overgehaald om met Pepel te vluchten
uit het schrikkelijk asyl en weer een goed en edel, arbeidzaam
leven te beginnen, ergens .... misschien wel zoo ver weg als Siberie.
Maar zijn woorden klinken al te mooi en te hoopvol voor een
nachtasyl. Een van de inwoners vraagt hem bevreemd :
,,Zeg, ouwe 1 waarom zit je toch altijd te liegen, wat heb je
daaraan 7"
Maxim Gorki's tooneelstuk waar al de menschen in onzen tijd
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zoo geestdriftig van worden, als ze het zien opvoeren en Nastja,
de prostituee, den mooisten krans aanbieden, eindigt met de mededeeling, dat een van de zwervers zich ophangt.
Luka had wel mooie woorden gesproken, maar sinds het leugens
waren, hielden ze een wanhopige niet in 't leven. In 't nachtasyl,
dat ik zag, zongen we allemaal samen : „Er ruischt langs de
wolken, Een lieflijke Naam". We zongen den geheelen avond,
telkens maar weer hetzelfde, omdat niemand een ander vers kon
zingen dat waard was om met het kleine orgeltje begeleid te
worden. Er was Coen Been Luka die troostwoorden sprak, welke
op leugens leken, maar iemand die uit den Bijbel las en van
Christus vertelde. Het was of die Naam op ieders gezicht een
hoopvolle uitdrukking bracht en in 't hart iets wakker riep.
In het nachtasyl dat ik zag, is er denzelfden nacht ook iemand
gestorven, iemand die aan geleden verwaarloozing, aan doorgestaan gebrek overleed en die telkens den Naam prevelde, welke
Bien avond in het nachtasyl was gebracht.
Maxim Gorki heeft het misschien zelf niet geweten, dat er
dingen te zeggen en liederen te zingen zijn, die zelfs in een nachtasyl op hun plaats zijn en die daar van even groote kracht zijn
als ergens anders.
Woorden van Hem, Die van een Nastja een heel ander meisje
kan maken, evenzoo goed als Hij het van de Samaritaansche
gedaan heeft. Ik heb zitten denken of al die menschen, die samengestroomd zijn om te bewonderen „Het Nachtasyl" van Maxim
Gorki, door de Russische tooneelspelers gespeeld, er wel aan
gedacht hebben dat ze een roeping hebben in dezen, ook tegenover de nachtasylen in Holland.
Een roeping, omdat ze verantwoordelijk zijn en buns broeders
hoeder.
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AN DINGEN DIE Ik heb het zien staan. Zoo ernstig
VOORBIJGAAN. waren de woorden I Een kort zinnetje
boven een zeer wuft verhaal.
De mode-reporter van een onzer dagbladen schrijft opgewonden
over de twee grootste evenementen in de week van Maart, in de
laatste helft der maand. Dat was het diner de couture in „les
Indes" en een driedaagsch festijn in ,Paulez".
In een week kon je in den Haag zien een half duizend mode.creaties van Martial, Armand, Chanel, Callot, Poiret, Lelong en
hoe de mode-ontwerpers meer mogen heeten.
De reporter vond het om duizelig van te worden en vertelt
vol geestdrift dat die mode half-Chineesch, half-Indiaansch, ja
zelfs een tikje Hottentotsch is. Ten gevolge van die duizeligheid
heeft ze boven haar artikel gezet : , Dingen die voorbij gaan."
Ze bedoelt natuurlijk, dat de „mannequins" aan je voorbijgaan
met al de nieuwe ontwerpen aan, maar een ernstig lezer denkt
dadelijk aan de andere beteekenis.
Is het niet teekenend voor onzen tijd, dat in de lijdensweken,
waarin vroeger algemeen groote ingetogenheid en bezonkenheid
werd betracht, men dagen te voren plaatsen reserveerde voor al
de geestdriftigen die de mode-shows wenschten te bezoeken, om
al dansende en etende te beslissen welk feestgewaad hun het
beste zal passen, van half-Chineesch af, tot half Indisch, tot semiHottentotsch toe ?
Zeker, het gaat aan de verrukte, half-duizelige oogen voorbij,
maar even waar en even reeel is het, dat het voorbij gaat.
Dit mondaine, dit wufte, dit decadence gedoe gaat voorbij 1
Een hoopje vodden zijn straks de dure japonnen, voor den uitdrager is het dure bons, tusschen de lompenbalen van de groote
papierfabrieken liggen de elegante costumes I
En de duizelige dames met de moede oogen die niet meer oud
mogen worden in onzen tijd en veroordeeld zijn altijd jong te blijven,
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die gaan ze straks inspelden in het witte doodengewaad met wat
metertjes meer of minder kant en diezelfde oogen, die zich hartstochtelijk gevestigd hebben op de chique primeurs en de haast niet
te betalen creaties, ze zijn gesloten 1 Ze schouwen nu de dingen
die niet voorbijgaan. Ik val ze niet hard, de armen, ik zal het wel laten.
Het is alleen zoo diep-tragisch dat, nu uit den hoogen hemel
Een is neergedaald, Die kwam brengen dingen die nooit voorbijgaan
welke aan het leven van een mensch een geheel nieuwen inhoud
geven, die menschen aan Hem voorbijgaan 1 Hij zou hen kunnen
verlossen van de slavernij van het aardsche en de boeien van het
vergankelijke ; ze letten niet op Zijn noodende stem, noch op
Zijn gaan langs de wegen.
Hij zou hun nieuwe uitzichten hebben geopend, nieuwe inzichten geschonken en ze zouden zoo gelukkig hebben kunnen zijn.
Hij zou hun de vergeving der zonden hebben gegeven en de
mogelijkheid van een nieuw leven.
Tot jets heel bijkomstigs zouden hun geworden zijn : de creaties
van Poiret en Worth en Patou.
Ze zouden geborgen zijn op de plaats waar ze thuisbehoorden,
daar waar alle dingen zijn die niet voorbijgaan.
En ze zouden gedroomd hebben van het witte kleed der verlosten, dat vrijgekochte stervelingen eens zullen dragen als ze
ingegaan zijn tot de bruiloft in het Vaderhuis ... .
HNH ►^NHM^HHHHHHHNHHNHHH^-IH ►^HNHH^IHHH ►^HHNHHHNHHHN ►^NHH

O VER GROOT

Onlangs schreef een onzer predikanten in

VERLANGEN . Holland bij gelegenheid van een boek,

dat hij recenseerde : „Ik voor mij geloof niet, dat er zoo'n roep
naar God is in onze dagen, zooals vele menschen meenen te denken.
Ik zie het heel anders, ik constateer maar den grooten afval."
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Ik heb nu eenige dagen in een Roomsch 1 nd gereisd, heb
mijn oogen overal goed den kost gegeven en zeer bewust mij
rekenschap gegeven van alles, wat ik zag.
In Roomsche landen kom je meer van het innerlijk van een
mensch te weten, omdat hij zich daar geeft in zijn kerk.
Wij, Protestanten sluiten ons op, wij sluiten ons in, alleen
de honger, die uit de oogen spreekt, verraadt dat men innerlijk zit
bij een uitgebluscr t vuur of bewoner is van een huis, door de
vreugde ontvloden.
Ik heb allerlei momenten bewaard in mijn bewustzijn, die ik
voorbij kan laten filmen aan mijn geest, als ik ze terugroep uit het
duister van mijn onderbewustzijn.
Ik herinner me Bien ouden man op den donkeren, regenachtigen
namiddag. Geknield lag hij voor een beeld ergens in een van de
beroemde prachtkerken van beschaafd Europa.
Vergeten was hij, dat hij niet alleen was, vergeten kerk en
omgeving I
Wijd strekte hij beide armen uit in grooten nood van angst en
zorg. Bad hij voor een zoon, bad hij voor een dochter, voor
zichzelf of voor haar die hem 't liefste was?
Ik zag ze naderen de velen, die kwamen om te offeren voor
de rust der dooden, in den oorlog gestorven en ze kusten devoot
het heilige Bloed van Christus, dat, naar hun verteld was, in een
reliquien-bewaarplaats was op het altaar. Een voor een gingen ze
de trappen op, de nonnen, de moeders, de jonge mannen, die de
oorlog gespaard had, geheele families.
Ik zag de jonge vrouwen met smartelijk vertrokken aangezicht,
geknield bij de vele Mariabeelden, die men overal vindt in het
Roomsche land.
Ik hoorde een jonge, knappe vrouw praten in den spoorweg .
coupe met hare vriendin. Zelfs van de kina's had ze genoeg ... .
.Niets meer aan.... iedereen is ongelukkig in onze dagen, elke
nieuwe morgen brengt ongeluk 1" ... .
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Hartstochtelijk klonken de woorden op tusschen het lawaaiige
rollen en knarsen der wielen.
,,Hebt u iemand verloren, die u lief was, in den oorlog ?' `
vroeg ik deelnemend.
,,Ah I madame I wat is men ongelukkig in onze dagen 1"
Als een waterstroom is haar woordenvloed ... .
De woorden stapelen zich op elkaar, ze verdringen zich om het
maar alles te vertellen den nood en de moeite en de zorg van
de vrouwen in onzen dag ... .
We zullen elkaar nooit weerzien, we hebben elkaar nooit gezien,
nu zijn we vertrouwelijk als de beste vriendinnen .... , Wat is
men ongelukkig in onze dagen I" die uitroep herhaalt zich gestadig.
Een ring circuleert, een ring met mooien diamant.
Hij is niet teruggekomen, hij Bien ze zoo lief had 1 Vermist ?
Mais oui 1 dat is het Hollandsche woord ... .
Ik ben ook geweest in huizen waar de Protestanten wonen, die
hun leed in stilte hebben weggeborgen in hunne harten en het
eerst hebben laten heiligen in het gebed van de binnenkamer.
Ik geloof dat, nu de kina's velen uit de wereld niet meer voldoen, het tijd is voor „de geroepenen" om te spreken tot de
wereld, die om God roept.
Ik geloof dat voor velen de tijden rijp zijn, nu de wereld te
kort schiet om haar kinderen het hare te geven ... .
Ik geloof dat de wereld ongeweten om God roept.
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VER HET NIEUWS DAT 't Is een mooie, zonnige

NIET GEDRUKT WORDT. Maandagmorgen, .... Ik ga

op reis, ,-- van tram en trein en autobus hoop ik gebruik to maken.
,,Lectuur meenemen 7" vraag ik mezelf.
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Ja ? neen 7 ja 7 .... neen 1 beslis ik.
Ik ga lectuur onderweg koopen, om ze dan weer ergens te
kunnen verliezen.
,,Maandagmorgen 1" roept de courantenjongen.
,,De Maandagmorgen I Het nieuwste nieuws I"
Ik neem het ietwat flodderige, rose, geillustreerde Maandagochtendblad in ontvangst, — feitelijk uit nieuwsgierigheid. Gekke
menschheid, peins ik, dat je nu geen dag zonder nieuwsblad kunt,
en dat zoo'n Maandagmorgen-uitgave kan bestaan 1 Vanmiddag
verschijnen alle couranten weer en om nu maar een morgen in
de week niet zonder nieuws te zijn, grijpen overal begeerige
handen naar de Maandagmorgencourant.
Alsof al dat courantennieuws een mensch beter en gelukkiger
maakt, hem helpt om te leven en hem den weg wijst in het
gewirwar van kruispaden 1
Knorrig, ietwat critisch vouw ik het blad open en snel doorloopen mijn oogen de bladzijden.
Revolutie in Portugal, overstrooming te Bagdad, boschbrand in
het departement van Gironde, gemaskerde plunderaars te Gent,
klokketoren ingestort te Toulouse, Sierakowski verbannen uit
Duitschland, moord te Culemborg, tramongeluk te OosterhoutDongen.
Dat zijn zoowat de sensationeele berichten, waar we niet tot
Maandagmiddag op konden wachten.
Voorts komt het dagboek van een ,,bezadigd man" -- zooals deze
zichzelf aankondigt, — waarin hij onder allerlei nieuws den courantenlezers ook eenige mededeelingen doet oyer zijn vrouw Agatha, en den
gek steekt met haar, omdat ze, vijftiger, nog een zwart crepen hoed
wil hebben met blauwe viooltjes. Dan volgt er een lied van de week,
waarin een man zich beklaagt over de kleerenmanie van zijn vrouw.
Het middenblad is geheel gewijd aan de sport, zoodat we
ons in het nieuwerwetsche voetbal-koeterwaalsch of de wielrenner
en draverij en-vaktaal kunnen verdiepen.
Licht

6
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Als je zoo'n zoogenaamd neutraal blad leest, krijg je toch een
heel verkeerden kijk op het leven.
Al het mooie en goede en verhevene en ideale, dat er gebeurd
is, wordt doodgezwegen en alleen het prikkelende, het opzienbarende, het verbazingwekkende, het in 't oogvallende wordt
meegedeeld.
Moet ook, anders heeft het geen koopers en kon de uitgave
wel gestaakt worden. Maar op denzelfden Zondag, dat er moorden,
revoluties, verbanningen, overstroomingen, rooftochten en boschbranden zijn geweest, hebben ook de klokken geluid in duizenden
grootere en kleinere plaatsen en de menschen, die uit hun huizen
stroomden om het Evangelie te hooren, hebben weer meer levensmoed en levensdurf ontvangen.
Er zijn dominees geweest, die zich met hart en ziel gegeven
hebben aan hun werk, zusters, die trouw waren op haar post bij
de ziekbedden, die met zachte hand het doodszweet hebben weggewischc en het pijnlijk liggen van zwaar zieken met voorbeeldig
geduld hebben verholpen.
Er zijn jongeren geweest, die hun vrijen tijd hebben gegeven
om kinderen met den Bijbel bekend te maken. Er zijn bewakers en bewaaksters geweest in de gevangenissen, die aan de
hun toevertrouwde veroordeelden goeden moed hebben ingesproken,
Er waren er ver van huis en magen en geliefden, die in het
vreemde, heete land aan donkerhuidige mannen en vrouwen het
ideaal-Christelij ke leven hebben voorgeleefd.
Er waren er, zeer jonge vrouwen, voor wie thuis het leven van
weelde en overdaad openstond, die gegaan zijn naar de Leprozenhuizen en de inrichtingen voor afschuwelijke ziekten, die den
Zondag hebben doorgebracht temidden der verminkten en buiten-geslotenen, en de sfeer met haar vroolijken lach en haar vriendelijk
gepraat hoog geestelijk bewaard hebben, zoodat wanhoop en
vertwijfeling aan de deur moesten blijven staan kloppen. Er zijn
er, die in de drukke, gore achterbuurten zijn geweest, waar de
,
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ongewasschen, onverzorgde, ondoorvoede kinderen samenhokken,
zij hebben ze meegenomen naar de wegen tusschen de groene
weilanden en de slooten ; ze hebben den kleinen het jonge vee
getoond, de eerste schuchtere dotterbloemen en ze hebben aan
de kindertjes verteld en voorgezongen en hun een nieuwe wereld
ontsloten.
Er zijn er geweest bij de heete ovens in het continubedrijf van
rumoerige fabrieken, waar sinds jaren de stilte gevlucht is, die
temidden van geraas en machinegestamp hun hart hebben opgeheven tot den God van hun leven.
Er zijn mannen geweest, die met liefde in de oogen hun vijftigjarige vrouw hebben aangekeken, het geschenk van Omhoog, dat
ze eens van God ontvingen en die zich verheugd hebben met de
kinderen over moeders coquet crepen--hoedje met de blauwe
violen --• die blij waren met den Zondag, over moeders gezelligen hoed en over het heerlijke samenzijn.
Er zijn ook moedertj es geweest, die met een akelig sjofele
japon aan ter kerk zijn gegaan, met een hoedje van vier zomers
oud — maar die zich al maar door verheugd hebben, dat vader
daar zat, een paar banken verder, met een gloednieuw pak aan,
waar maanden en maanden voor gespaard is. Misschien dacht ze
wel .... „en hij is toch maar de knapste van de heele ploeg in
zijn bank."
0 geloof me, ik zeg het met eerbied, ik zeg het met grooten
ernst, er zijn gansch andere Maandagochtend-berichten, dan die
welke gedrukt worden.
Maandagmorgen-berichten, waar de engelen Gods zich over
verheugen, die de hemelzalen doen trillen van lofzangen. Er zijn
dingen, die de menschen hier op aarde niet waard vinden om
gedrukt te worden in hun nieuwskolommen, maar die God aan
Zijn Vaderhart neemt om er Zich over te verblijden en te verheugen,
,
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WAT IRENE, DE EGYPTISCHE VROUW, SCHREEF

AT IRENE, DE EGYPTISCHE
VROUW, SCHREEF.

Telkens gebeurt het
op vergaderingen op
bijeenkomsten in kerkelijke of wereldsche krinqen, op familiefeesten
- dat er een plaats leeg blijft, of een naam wordt genoemd van
iemand die niet tegenwoordig is.
Hij zal nooit meer kunnen komen. Hij werd opgeroepen.
Waarheen 7
De groote menschenmassa trekt de schouders op. Waarheen 1
Wie zal het zeggen 7
Weg zijn ze, dat is de eenige zekerheid.
Als alles officieel qaat, worden er nog eenige eerbiedige woorden aan den overledene gewijd. In de couranten lees je het vaak:
de verslagschrijver vertelt, dat de rede vol eerbied en staande werd
aangehoord.
Maar dan sluit zich de kring.
Een mensch minder.... [a, er zijn er zooveell
Het werk dat hij gedaan heeft 7 ••••
Honderden rappe handen strekken zich uit om het over te
nemen. Men gaat over tot de orde van den dag; er zijn zooveel
belanqen, zooveel dinqen, die de aandacht vragen.
Slechts een paar blijven achter en weenen, slechts een paar
menschen blijven treuren over de open plaats, de scheur door
het levensgeluk in een enkel trouw hart.
Ach, [a, zegt de wereld tegen de weduwe of tegen den
trouwen vriend, zoo is nu eenmaal 's levens loop, je moet kunnen
resigneeren. Er is nu eenmaal niets aan te doen, morgen gij of
morgen ik .•••
En de wond blijfc bloeden, hoe meer de wereld over aIle verliezen heen leeft en heen philosopheert.
In het nieuwe boek van Dr. van Rhijn vertelt deze ons van
oude, nieuw ontdekte papyrusbrieven.
Een is een condoleantiebrief.
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Een troostbrief uit de 2e eeuw.
De Egyptische vrouw, Irene, schrijft aan haar vrienden Philon
en Taonnophris te Oxyrhynchus die hun noon verloren hebben.
Irene heeft haar eigen jongen Didymas ook verloren. Het is
haar een troost dat ze alle verplichtingen, die zoo'n sterfgeval
met zich medebrengt, is nagekomen.
Alle offers en alle gebeden heeft ze gehouden.
Nu schrijft ze om het bedroefde echtpaar te troosten.
,,Irene aan Taonnophris en Philon. Troostgroet. ^— Ik treur evenzeer en ween over den ontslapene als ik over Didymas geweend
heb. En alles wat past doe ik en al de mijnen.... Maar ja, tegen
zoo iets kan men niets doen. Troost gij dus elkander. Vaartwel."
Irene geeft den troost van de wereld aan hare vrienden mee.
Maar ja, tegen zoo iets kan men niets doen 1 ... .
Sta nu maar eens met die woorden en met die wetenschap bij
het doodsbed van hem of haar die je het liefste was op aarde.
Sta er maar bij en zeg het dan een paar keer voor je heen.
Niets aan te doen I Nooit zullen die handen zich meer leggen op
je voorhoofd, nooit zal je dien vluggen stap meer hooren over het
grintpaadje, dat naar je huis voert, nooit zal die vroolijke lach
meer door huis klinken, nooit meer de bekende stem vol teerheid I
Afgeloopen alles I Niets aan te doen 1
Zelfs in de Egyptische Oudheid uit de tijden toen de menschen
bovenmatig verstandig waren, komen van de wijze vrouw Irene
na eeuwen de woorden tot ons : Maar ja I tegen zoo iets kan men
niets doen 1
Ik heb ergens in mijn kast een boekje staan.
Toen ik den brief van Irene gelezen had, heb ik er haast vanzelf
naar gegrepen.
,,De Rouw" ^- staat er boven een hoofdstuk, dan heeft de
8chrijver alleen maar eenige teksten laten volgen uit onzen Bijbel :
„Ik ga heen om u plaats te bereiden -- opdat gij ook zijn
moogt waar Ik ben.
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Ik ben de Opstanding en het Leven, die in Mij gelooft zal
leven .... en een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet
sterven in der eeuwigheid.
Wetende dat Hij die den Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons
door Jezus zal opwekken.
Die ons vernederd lichaam veranderen zal opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam.
Die gelooft Hem die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige
leven en komt niet in de verdoemenis.
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen ; Ik ga heen om
u plaats te bereiden. En zoo wanneer Ik henen zal gegaan zijn
en u plaats zal bereid hebben, zoo kom Ik weder en zal u tot
Mij nemen opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben."

W

ELK EEN Wat een bijzonderen tijd beleven we toch I
TIJD I Wat een tijd vol nieuwe mogelijkheden,
geheel andere ervaringen en wisselende gebeurlijkheden I
Wat heeft een mensch handenvol werk om alles mee te maken
en tot zich te laten komen 1
Wat spans hij zijn denkvermogen zonder rusten in om al wat
zich aandient te onderkennen, te schiften en te ontleden 1
Wat vraagt het steeds nieuwe gebeuren een inspanning om
het te volgen 1
Wat leven we snel in de laatste tientallen jaren 1 Wat komt en
gaat, duikt op en verdwijnt, schuift zich naar voren en wordt
verdrongen, breekt uit in schitterend licht en verdooft, trekt aller
aandachc en words vergeten.
Wat een tijd 1
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Het is Paaschmorgen, mijn stille Paaschmorgen 1
Ik ben heel vroeg opgestaan.
Ik sta voor mijn deur in de eerste zonnestralen en luister naar
de stilte.
Zoo zal het ook geweest zijn in den hof van Jozef van Arimathea.
Ook daar zal het ongerepte van den nieuwgeboren dag de vrouwen
gevangen hebben. Elke dag is een nieuwe schepping van God,
komende uit Zijn hand.
Nu, de groote dag van alle dagen 1
Het bosch, aan den overkant van mijn huis is nog door nevelen
omhuifd, maar ze wijken voor de zonnestralen, er komen gouden
doortochten tusschen de boomen en de toppen der denmen gaan
gloeien aan hun roodbruine schorsen.
Ik heb mijn radio-toestel ingesteld en luister met gevouwen
handen. Ineens is mijn kamer vol klank, ineens mijn 1huis vol
gebeier en klokkenspel.
De Paaschklokken luiden in mijn stille woning aan het groote bosch.
Op den Dam, ') in het Koninklijk Paleis speelt die Heer
J. Vincent zijn historisch geworden carillon en ik hoor alles in
mijn eigen huis, alsof het voor mij gebeurde.
Wie kan het haast zonder tranen in zijn oogen aarihooren,
het machtige lied:
De steen, Bien door de tempelbouwers
Verachtlijk was een plaats ontzegd,
Is tot verbazing der aanschouwers
Van God ten hoofd des hoeks gelegd ?
En dan weer schallen de bazuinen in gedragen klanken : Christenen
juicht 1 Hij leeft 1 ... .
Even later....
1

) Te Amsterdam.
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Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der eere,
Dat aard en hemel den lof Zijner glorie vermeere 1

Ik moet het meezingen. Ik kan het niet laten. Als behoorende
bij een groote, onzichtbare gemeente stem ik mee in. In hoevele
huizen in Nederland en daar buiten zal de heerlijke Paasch-boodschap opgevangen worden van den Dam uitgezonden?
Wat een tijd, de tijd waarin we leven I
De lucht vol van de kennis des Heeren 1 De aether trillende
vanwege de lofpsalmen des Heils 1
Welk een tijd 1...
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VER HET VERRE Anna Schieber vertelt in een harer
UITZICHT . Kerstverhalen van een koffiehuis vlak

bij 't station, waar men met Kerstfeest een grooten Kerstboom had
gemaakt.
Als de verschillende treinen aankomen, draait juifrouw Marie
gauw het electrische knopje om en dan straalt de boom in volle glorie.
Dan wond ze snel de muziekdoos op, die boven op de kast
stond en dan klonk het .... „Stille nacht, Heilige nacht."
Ieder die binnenkwam, geraakte onder den indruk van het vele
licht , van den mooien boom, ook van het lied dat er zoo echt de
stemming in bracht.
,,Stille nacht, Heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht."
Natuurlijk kenden weinig menschen amper de eerste regels van
buiten. De meesten neurieden het wijsje mee:
g, a, g, a --- g, a, g, a -- d, d, b --- c, c, g.
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Het deed je aan zooveel denken ... .
juffrouw Marie draaide het speeldoosje telkens maar weer op.
De gasten waren er zoo blij mee. Juifrouw Marie had het
druk met worsten rond te brengen, aangekleede sandwiches
en glazen bier. Het jonggezellen-hoekje tracteerde haar op een
glaasje punch.
Ze lachte en gaf vroolijke antwoorden, draaide het doosje nog
eens op en nog eens en eindelijk, eindelijk, toen ze boven uit haar
kleine dakraampje in den stillen avond naar buiten keek in een
wereld, waar Bien avond alle gelukkige menschen ergens thuis
waren, weende ze lang en had bittere gedachten. Het kwam
natuurlijk, doordat ze het doosje alleen maar kon opwinden om
de melodie te laten spelen. Nooit had ze begrepen wat de woorden
van het lied te zeggen hebben.
Zooveel menschen doen aan „stemming" op Kerstavond, en dat
waarlijk niet alleen in een koffiehuis, om menschen te trekken.
In sommige families eet je gebraden kalkoen en zware, vette
feestpuddingen. De Kerstboomen vindt men tegenwoordig haast
in elk huis en 't liedje van :
g, a, g. e — g, a, g, e — d, d, b -- c, c, g, kent iedereen.
De menschen weten niet dat „stemming" zoo'n gevaarlijk ding
voor hen is. Anders waren ze er misschien wat voorzichtiger mee.
Is men in „stemming" dan is dat het oogenblik waarbij veel
losgelaten wordt, wat anders zorgvuldig wordt afgesloten.
Het moment waarbij je meer hoort en verneemt dan in het
drukke geroes van elken werkdag.
't Kon zijn, dat je een stem hoorde van iemand, die je iets vroeg.
Net als er duizenden jaren geleden een stem werd gehoord,
roepend in de schoonste van alle plaatsen deter wereld:
„Waar zijt gij 7"
,,Heere 1 ik ben naakt" — heeft toen diep rampzalig een menschenkind geantwoord.
Het kan zijn, dat op dit Kerstfeest bij de „stemming" door lied

90

OVER HET VERRE UITZICHT

en woord, bij het ontwaken van heimwee, iemand zal hooren
vragen : . . . . , waar ben je ?"
Juifrouw Marie, in haar klein zolderkamertje, uitkijkend in den
stillen Kerstnacht, de oogen vol tranen en het oude liedje nog
in de ooren, zou moeten antwoorden : ,,Heere 1 ik ben onwe-tend 1.... Alles wat Gij uw kinderen schenkt, gaat langs me been."
De moeder van het gezin, die met diepe zuchten en zware,
tobbende overpeinzingen eindelijk den Kerstnacht gehaald heeft,
antwoordt eerlijk vanwege de „stemming" : . . . . „Ik ben in het
hoekje der ontevredenen te land gekomen, ik heb Been uitzicht
meer, ze hebben me ingebouwd in het straatje der verdrukten."
De jonge vrouw met de handen vast in elkaar geklemd, de
lippen resoluut gesloten en met de houding van een die niet van
terugtrekken weet, zegt week en zacht : ,,Heere 1 ik kom uit het
land der eenzamen. Weet Gij wel dat Gij me daar been hebt
gezonden ? Zal het nog lang duren ?"
In de stille ziekekamer fluistert een zieke in de ziekenhuiszaal,
in het gesticht : „Ik ben in het land van de pijnen. Hebt Gij,
Heere, bier wel wat te zeggen of hebt Gij me overgegeven aan
de donkere gestalte die Lijden beet?"
Met een harde uitdrukking op 't gelaat, ingekeerd in zichzelf.
zit een met leege, witte handen. Zeker, ze hoort de Kerstklokken,
ze weet ook van „stemming". 0 ja, vroeger, lang geleden ... .
Maar sinds zijn de mannen gekomen en hebben uit haar huis
weggedragen een stuk van haar hart. 't Is daar buiten onder de
boomen te slapen gelegd. Waartoe de een, wien alles is ontnomen
en de ander met de armen vol ? Hard en bitter is haar antwoord :
.... „Ik woon in het land der beroofden, de ster van Bethlehem
schijnt daar niet." ... .
Misschien kijkt op den Kerstavond de ster wel door het venster
van een gevangeniscel of in de kamer van een zeer vooraanstaand,
door alien geeerd mensch.
Wonderlijk dat de zachte vraag, aan beiden gedaan, een zelfde
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antwoord brengt : „Heere 1 ik ben naakt, nu durf ik niet
komen" ... .
Er is van morgen zooiets bijzonders met me gebeurd.
Iemand in 't buitenland, Bien ik niet ken, heeft me iets gezonden.
Het is een kleine medaille.
Ze noemen het de medaille van de Campo del Flori.
In 1897 heeft een zekere mijnheer M. Poyen van eem paar
Joden uit het oude Ghetto een munt gekocht voor een paar soldi.
Ze dachten dat de munt niets waard was omdat ze met vele
andere dingen in een grooten zak was.
Bij onderzoek bleek het een vondst te zijn, een medaille:, misschien geslagen in 't begin der eerste eeuw met een portr et van
Christus er op. Aan den achterkant stonden Hebreeuwsche woor
den die eerst moeilijk te ontcijferen waren, waarvan echter na
eenigen tijd de beteekenis werd gevonden:
,

,,De Messias heeft geregeerd,
Hij kwam met vrede,
Hij is het Licht der menschen geworden,
Hij leeft 1"
Later bleek dat de eerste Christenen, ten teeken van herkenning, deze medaille in het holle van den hand hielden om op
deze manier hun Geloof te bekennen.
Ik ben heel geen wetenschappelijk mensch. Misschieri is de
echtheid van de medaille de Campo del Flori te betwijfelen. Mijn
medaille is dan ook slechts een simpele afdruk.
Maar vanmorgen, terwijl ik zat te schrijven, was de medaille
mij een teeken. Ik deed als de eerste Christenen en ik riield ze
in 't holle van mijn hand en nu laat ik haar u zien.
Die moeilijk te ontcijferen woorden op mijn penning zijn het
blijde antwoord op onzen smartkreet.
Woont ge in 't land van den twijfel, van de eenzaamheid, van
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de verdrukking, van angst en zorgen, van de berooving, van de
begrenzing, van het lij den, in het land van mist en nevel 7 ... .
,, Jezus Christus is het Licht der menschen geworden .... Hij leeft 1"
Denk eens aan, zoo'n munt lieten ze slaan in tijden van het
vreeselijkste martelaarschap. In een provincie in het -Oosten weet
men te vertellen, dat 75000 Christenen den marteldood stierven
en het was niet voor niets dat Keizer Diocletianus een medaille
lief slaan, waarop hij zich beroemde het bijgeloof der Christenen
uitgeroeid te hebben en den eeredienst der goden hersteld.
In zoo'n tijd droegen de Christenen den penning in hun hand
bij wijze van herkenning. We behoeven niet evenals Juifrouw
Marie op Kerstavond in den donkeren nacht naar buiten to kijken
en te zitten schreien.
Wie luistert naar Gods antwoord op onzen kreet hoort de
veelzeggende woorden : , Zie, Ik zend u Mijn Zoon." Daarom
luiden de Kerstklokken.
Neemt die Zoon mij bij de hand en leidt Hij mij uit ? vragen
we gretig.
Ge woont in het land, dat Ik u zeggen zal, maar de Zoon
heeft u opgetrokken tot waar het verre uitzicht is, luidt het
antwoord. Daarboven vragen we nooit meer .... waartoe ?
De visie op den gezichteinder geeft ons nieuwe kracht en
nieuwen moed.
God volvoert en volbrengt Zijn groot werk. Het Bind der geschiedenis is de overwinning van het Koninkrijk Gods.
En als het draalt te komen, God weet waarom. Wie tot Christus
gaat words een ander mensch.
Het is niet zonder beteekenis, dat het Kindeke in de kribbe
een naam kreeg.
,, Zaligmaker" mochten ze Hem noemen.
Hij schenkt een mensch een feestelijk gestemde ziel ondanks
alles, want in elk land, waar menschen wonen, zijn hoogten met
verre uitzichten.
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Het zal alles voorbijgaan, alles wat is, maar in de verse is de
gouden weerschijn van het Hemelsche Jeruzalem. Eens zal het uit
den Hemel dalen en de tabernakel des Heeren zal onder de
menschen wonen en zij zullen Zijn yolk zijn, en God zal Zelf bij
hen zijn en hun God zijn.
Wat een vooruitzicht I Nu op aarde nog onder menigerlei druk,
zoodat ook misschien het Kerstlied niet zonder tranen gezongen
words, maar desondanks willen ook wij trouw zijn in het land,
dat Hij ons gewezen heeft, het land dat zijn hoogen berg niet
mist en zijn bezielend uitzicht nog minder.
HHHNHNNNHNHHHHH ►^HHHNHNHHHHNHHNHHHH^►iNHNHHNHH ►♦ HHHN

D

Wat praten de menschen in de
E BROCHE VAN
MATHILDE WREDE groote wereld veel over zoeken

en Casten, speuren en studeeren 1
Als het heel geleerde menschen zijn, durf je niets terug
zeggen, zij weten zooveel I 't Is niet to gelooven wat ze al niet
gelezen hebben en in hoeveel talen ze oude geschriften doorvorscht hebben 1
Heel stil zit je to luisteren, als ze je vertellen wat nu eigenlijk
„bewezen" is.
't Is niet „zoo heel veel."
,,Zekerheid" --- zeggen ze geleerd, heeft toch ook feitelijk
niemand. Wie kan de waarheid voor zich opeischen, wie zou zoo
hopeloos pedant zijn?
je wilt niet ,aanmatigend" zijn, daarom luister je toe met
stillen glimlach en al den tijd weer je, dat het er toch is.
je kunt er niet zoo gemakkelijk over spreken, maar het is heilig,
verkregen bezit.
De zekerheid van , Genade en vrede".
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je zou het aan niemand kunnen laten zien, je kan het ook niet
uitleggen, je kan het alleen maar omvatten met bevende handen.
't Is als een schoon lied, dat telkens door je heen zings, 't is
als een lichtje, dat binnen in je hart staat te stralen 1
Toen ik zat te luisteren naar het ,weinig bewezene" dacht ik
aan het nieuwe boek van Mathilde Wrede.
Aan het tweede deel over deze bijzondere vrouw, dat pas uitkwam.
Ze had een broche laten maken, waarop met groote woorden
geschreven stond :
ARMO JA RAUKA.
Dat beteekent , Genade en vrede".
Als zij op gevangenisbezoek was, deed ze altijd die broche aan.
„Ik vond het zoo goed" zegt ze „dat ze op die woorden
konden kij ken, , terwij l ik met ze sprak : zulke goede woorden
voor een mensch om in zijn hart op- te nemen 1"
Toen gebeurde het, dat een gevangene op een goeden dag
Naar een broche liet zien, in geheel denzelfden vorm als de hare.
De broche leek van het prachtigste ivoor vervaardigd.
Opgetogen zei hij : „Ik heb ze gemaakt uit een been dat in
mijn soep zwom. Ik heb het gebleekt en in de zon laten uittrekken
en Coen heb ik uw speld precies nagemaakt. Ik wou er wat mee
zeggen. Ik geloof dat net zoo goed als ik iets goeds kan maken
uit een oud been dat ik in mijn soep vond, God uit ons, ge.vangenen, met al onze slechtheid en tekortkomingen, nog wat
kan laten groeien als Hij ons onder handen neemt. Daarom zou
ik u willen vragen, of u mijn broche zoudt willen dragen."
,,U gelooft het toch zelf wel, wat u mij verteld heeft 7" liet hij
er onrustig op volgen.
,,God zij geloofd -- ja 1" zei Mathilde Wrede. „Ik geloof dat
God iedere ziel aanneemt, die Naar tekortkomingen ziet en ze aan
den Heiland overgeeft."
,,Maar Mathilde" zouden we kunnen vragen, , heeFt de weten-
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schap deze uitspraken bewezen 7 Wie zegt dat je Geloof war is?
Die man tegenover je is misschien hereditair belast, door doktoren
als psychopaat bestempeld ; hij heeft misschien den schedel van
een misdadiger en in het gevangenisboek staat achter zijn naain ... .
„vermoedelij k recidivist."
En Mathilde Wrede zal misschien heel niets weten te antwoorden.
Zij wijst met een glimlach op de ivoren broche, geto©verd
uit het oude been uit de soep.
,,Armo Ja Rauka'' --• zal ze denken. Genade en vrede , dat
weet ik, daaraan geloof ik, dat houd ik met bei mijn handeii vast,
als den kostbaarsten schat in mijn leven.
„Wat een Geloof 1"
Bij de menschen verspeel en verbeur je alles voordat je het
weet : je goeden naam, je eer, je aanzien en je vriendschap, en
je behoeft nooit aan te komen en te doelen op een nieuw begin.
Ze kijken je den moed en de bezieling uit je gemoed, door hun
kouden blik en hun spottend gebaar, „Met goede voornemerzs is
de weg naar de hel geplaveid". Dat is het spreekwoord, dat
zwakken en ellendigen aan zwakken en ellendigen onder den neus

wrijven.
Maar in het Koninkrijk der Hemelen draag je een broche met
de kostbare spreuk : „Armo Ja Rauka'' en je weet, dat het zekerder
dan zeker, echter dan echt is, bewezen aan alle kanten, da.t de
verloren zoon thuiskwam, dat het verdwenen schaap opgez©cht,
de melaatsche paria genezen, de zondige vrouw vergeven en de
zoekende mensch gevonden werd 1
Wat een Evangelie om te gelooven en wat een blijde zeker-.
heid om te molten bezitten 1
Als je maar als een kind blijft, als je maar luistert naar de s tem,
diep in je ziell
Als God je maar vasthoudt I
-
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OVER TWEE GULDEN VIJFTIO CENT

VER TWEE GULDEN In het vele geschrevene in boeken
VIJFTIG CENT. en tijdschriften, dag- en weekbladen, dat mij geregeld onder de oogen komt, waren er twee
dingen, die mij van de week bizonder troffen.
In een Katholiek blad las ik een stukje over de heilige Theresia.
Nu weer ik, omdat ik niet Katholiek ben, niets van de heilige
Theresia af, ik geloof ook heelemaal niet aan hare inwerking
op eenigen gang van zaken, noch op eenigerlei uitwerking van
hare voorbede.
Toch trof het mij zoo, dat ik onder de lijst van ingekomen
giften voor de heilige Theresia las :
„O1. 2,50 -- opdat mijn jongen goed en braaf moge blijven."
Mijn hart is uitgegaan naar die onbekende moeder ; in gl. 2.50
heeft ze omgezet haar dagelijksche stille bede, haar hopen en
verwachten, haar zorg en haar beklemming, ook waar alles misschien goed ging.
Tegelijkertijd las ik een stuk in het weekblad Het Kind van
10 April '26 ook van een moeder,
Ze is zeer ingenomen en tevreden met hare kinderen, een
meisje van 13, een jongen van 10 jaar.
„Ik ben, zoo schrijft ze in het paedagogische blad Het Kind,
zoo langzamerhand tot de conclusie gekomen, dat alleen afstamming
en milieu helpen. Mijn kinderen zijn kinderen en kleinkinderen van
degelijke menschen, mijn groote zorg is, ze te laten opgroeien in
een milieu, waar orde, rust en regelmaat heerscht en nu is er
verder niets meer te doen en niets meer te vertellen."
Ik heb het artikel van deze huismoeder een paar keer overgelezen, ook het antwoord, dat een professor in de paedagogiek
haar geeft.
Wat heeft deze vrouw in haar wonderlijke vergenoegdheid
een beperkten gezichtskring 1
Stammen onze kinderen wel van degelijke menschen af?
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Durf je dat zoo maar zeggen en heel niet blozen ?
Zou het moedertje van de gl. 2.50 en van het geloof in de
heilige Theresia niet veel meer levenswijsheid verraden dan de
Mevrouw van het paedagogische blad?
Is het juist niet benauwend en angstig voor moeders, als ze
weten, nu ja, dat ze tot nog toe degelijk zijn geweest, en haar
echtgenooten ook, maar dat er heel wat woelt en huist en kookt
en gist binnenshuis en in haar geest, dat er nooit uit kwam, dank
zij allerlei omstandigheden?
Gebeurt het niet, dat in een eenzaam bosch zich doodschiet
een vertwijfelde, die driekwart van zijn leven een degelijk, braaf
mensch is geweest?
Zijn er niet zonen en dochteren, die alles beloofden, alles
deden verwachten en toch kwam er een zekere donkere dag in
hun leven, en evenals de vorst te kwader ure met haar kouden
adem over de bloemen heenstrijkt, zoo kwam het giftige en
slechte, en nam ze gevangen en vernietigde, wat vrucht scheen
te willen dragen. Wat is dertien, wat is vijftien jaar I Zijn het
soms niet de zonen van bijna heiligen geweest, die hemeltergende
dingen hebben uitgevoerd ?
Ben je wel zeker van jezelf, ben je zeker van hem, die je liefheeft, tot de dood het lichaam tot machteloosheid doemt ?
Het is niet alleen een enkele, eenvoudige, katholieke vrouw, die
beeft en siddert voor 't leven van haar kind.
Het zijn de honderden moeders, die elken dag als de Hanna's
het geestelijk heiligdom binnentreden :
,,Houd mijn jongen goed en braaf," bidden de bevende lippen.
Bewaar ze, mijn kinderen I .— Leven is zulk gevaarlijk werk, het
scheepke loopt bij stormen maar al te vaak te pletter op de klippen.
In zonden zijn ze geboren, die kinderen van ons, in zonden
is daar de opvoeding, in zonden het milieu.
O God I wat kwam er ooit van terecht als het mijn willen en
streven was, die ze moesten tegenhouden op hun weg I
Licht

7
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Het gebed stijgt ten hemel, niet naar de heilige Theresia. maar
naar God-Zelf. Tot aan Zijn Vaderhart klimmen de gebeden ... .
0 God I dat mijn kind goed en braaf moge blijvenl
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AN CIJFERS Van medischen kant wordt er ons telkens

EN FEITEN . op gewezen in onze dagen, hoe voorzichtig
wij moeten zijn niet alleen met de zorg en verzorging van ons
lichaam, maar ook met de zorg en verzorging van onzen geest. ,-Wat een sterke wacht we moeten zetten bij de poort van ons
gedachtenleven, opdat de vijand niet insluipe en daar groote verwoestingen aanrichte I
De apostel Paulus bezat lang niet de medische kennis van onze
hedendaagsche psychiaters, maar toch vermaant hij in zijn dag
zijn volgelingen met de woorden .... ,Al wat liefelijk is en
welluidt, al wat rein is bedenkt dat" .... En het is wonderlijk
hoeveel bloemen bloeien op het pad van den onderzoeker, die
Paulus' raad na wil volgen 1 Zeker, het moge een triestige, mistige
dag zijn en de hemel met grijze wolken bedekt, maar de ontvangst bij je moeder thuis is even hartelijk alsof het een stralende
Meidag is. -In zaken kan alles soms dag aan dag den verkeerden koers uitgaan,
maar het hart van je vrouw klopt even warm als te voren en de
armpjes van je kinderen sluiten zich even hecht om je hals, als
bij een dag van groot succes.
Het kan raar toegaan in Staat en Maatschappij, maar in het
hart van den dichter zingt het.
Je kunt bijster benauwd zijn aan de ontbijttafel, maar het Woord
des Heeren klinkt je even mooi, ja misschien nog mooier in de ooren,
als Coen je stond te lachen bij den ingang van 's levens poort.
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0, Paulus heeft wel geweten wat hij zei .... wat rein en goed
en liefelijk, waarachtig en rechtvaardig is .... bedenkt dat. Maar
of en toe moeten we duiken in ongekende afgronden.
Niet de jongeren, ach, neen I verstop het duikerspak voor hen
zoo lang mogelijk, maar de ouderen, zij die leiding moeten geven,
die koers moeten houden. Je komt nooit weer boven, als dezelfde
die den sprong waagde. Er is een besliste trek om je mond ge-komen, later komen een paar rimpels bij de oogen. Je hebt nooit
geweten dat de vijand zoo was I
Je hebt misschien wel eens meegelachen met andere menschen
over de afbeelding van Satan met klauwen en bokspooten — en
een grappig mephistogezicht.
Maar de zonde is allerminst grappig en Satan is onverbiddelijk
voor wien zich hem gewonnen gaf I
Er is een maandblad dat Cijfers en Feiten heet, een Bids voor
het politieke en sociale leven.
Ik heb het vanmorgen zitten lezen en heb nu juist weer het
gevoel, alsof ik boven water ben gekomen.
Cijfers en Feiten zou je bij na een wreed blad kunnen noemen,
maar Cijfers en Feiten zijn altijd onverbiddelijk.
Die philosopheeren niet over mogelijken goeden of kwaden afloop,
over meevallers of dingen, die nog ten beste keeren.
Die komen je rauw op het lijf met niet to loochenen uitkomsten.
Als ik Cijfers en Feiten doorblader, zie ik hoe ze allerwegen
aan 't zakken is, de moraal, in alle landen om ons heen en hoe
benauwend angstig de vlammengloed aan 't naderen is, die onze
beste, heiligste bezittingen zal verzengen.
Straks als God 't niet verhoedt, zullen tot een zwarten rookenden
puinhoop onze mooiste dingen verbrand zijn.
We glij den naar een afgrond. In onze landen glijd je zachtkens
langs lijnen van geleidelijkheid. We doen niet zooals in Rusland,
waar de weeklachten van verlaten vrouwen en kinderen ten hemel
stijgen, waar er mannen zijn, die in 't laatste jaar voor 60 centen
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per keen --- tienmaal getrouwd zijn en die bij de minste oneenigheid de vrouw de straat opstuurden, aan honger, koude en ellende
ten proof.
Wij doen hier niet zoo dom, o neen 1 We zitten alleen maar
te peuteren aan onze huwelij kswetten, we houden overal bij een.komsten omdat alles zoo knelt wat bij elkaar houdt.
We bevorderen vrij en omgang tusschen jongens en meisjes en
we hebben zulke mooie redenen -- we gelooven dat het zoo
goed is, dat ze dieper kennis van elkaars leven krij gen, we zweren
bij de gezegende uitkomsten van den wederzijdschen invloed ;
de kameraadschap zal 't hem doen ... .
We hebben gebazeld tot treurens toe over , eerbied voor het
kind" en we lieten de stakkerds vrij loopen in een wereld vol
brandende kachels en onbewaakte overwegen, vol poelen met
giftgassen ... .
Cij fern en Feiten toont ons koelbloedig aan waar je uitkomt -lees het maar rustig en zonder eenige haast ... .
Soms krijg je onder de oogen de opgewonden taal van een
Sovjet, dan van een beschaafden geleerde, die zoo „vercultureeld"
is, dat hij de huwelijksbanden veel losser wil maken. U begrijpt,
niet zoo onfatsoenlijk los als in Rusland, maar een ruime wachttijd
zal het fatsoen erin moeten houden, dus geen tien vrouwen in de
12 maanden, maar Lien in de twintig jaar b.v.
Ik ga er maar niet op door. De korte inhoud van vele conseoquenties, zoo schrijft Cij fers en Feiten als kantteekening, is, dat
de dingen juist andersom zijn als de wereld het beredeneert. De
scheppingsordinantie blijkt de beste gave te zijn voor man en
vrouw. De gehoorzaamheid daaraan -- hunne vrijheid. De ver
werping ^- beider slavernij. Elk onderduiken in den poel van
verworden toestanden, die Cij fers en Feiten onmeedoogenloos je
aantoonen, wijst het aan.
Of de Christenen een roeping hebben in onze dagen .... 7
Roep het maar langs de straten .... meer dan ooit 1 ^-#
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Maar de strijd duurt te lang l zuchten velen, men kan er niet
tegen ... .
Alsof niet alle veldslagen, die de moeite van het strijden waard
waren, lang duurden 1
„Wat vechten die Engelschen schitterend 1" riep Napoleon bij
Waterloo uit.
Maar ze vochten niet „die Engelschen," ze stonden slechts op de
wacht, niet vier uur zooals Wellington het had berekend, doch
8 lange uren.
Een officier kwam naar den IJzeren Hertog met de vraag of het
niet genoeg was.
,,Houden ze het nog uit 7" vroeg Wellington.
,,Tot op den laatsten man," berichtte de officier.
,,Laat ze dan staan," beval Wellington.
Dat acht uur wachten heeft Europa gered 1
Er wordt evengoed van de Christenen in deze tijden uithoudingsvermogen gevraagd — bedenk de dingen die goed en liefelijk
en rein zijn I .-- als : gord u aan tot den bitteren, zwaren strijd
met den booze en waar het noodig is, blijf staan, gun hem geen
hand breed gronds, verken hem tot in zijn verschansing en ga
hem te lijf met cijfers en feiten.
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VER EEN Ik heb een tafeltje, waarop al de nieuw uitGIDS . gekomen boeken, die mij ter beoordeeling

worden toegezonden, worden opgestapeld. Telkens neem ik er
een in studie.
Dan zit ik in mijn stil studeerhuisje waar weinig geluiden van
buiten mij bereiken en verdiep mij in het werk der hedendaagsche
schrijvers of schrijfsters.
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Soms leg ik na lezing heel langzaam iets veer, soms staar ik
lang in de knetterende vlammen van het open haardje.
Een bladzijde van een boek, die je misschien in vijftien seconden
doorleest, geeft soms het antwoord op 's levens ellende van duizenden j aren.
Dan zet ik een kruisje bij de bladzijde en soms, als ik heel
bang ben om het te verliezen, knip ik de bladzijden uit en
plak ze op.
Ik heb ook een cahier waarop staat , Levensellende" -- daar
worden weer andere dingen in opgeplakt als die over werkloosheid,
kindersterfte, zedeloosheid, berechting, misdaad enz.
In het cahier , Levensellende" komen dingen te staan, zooals
ik ze lees op bladzijde 159 van het pas uitgekomen boek van
Mevrouw Maria de Vries-Vogel.
Net boek draagt tot titel „Het schavotje."
Net schavotje is de kleine houten verhooging waarop de leeraar
of leerares zit en de klasse overziet.
De leerares geeft literatuurles in een klasse van twee en twintig
opgeschoten jongens van vijftien j aar.
Allen , Hoogere- Burgers."
Ze heeft zooeven met hen Vondels verzen gelezen en ze zijn
gestruikeld over het woord — , talenten".
Een jongen tracht de vraag te beantwoorden ; hij is de zoon
van een bankier en zegt : dat zijn ,renten".
Een ander beweert, dat talent een muntstuk is.
Mevrouw de Vries herinnert hen aan het feit, dat het woord
„talenten" in den Bijbel voorkomt.
Een van de jongens haalt zijn schouders op, een ander kijkt
onverschillig, alle twee en twintig zwijgen.
„Ik weet het best," schrijft mevrouw de Vries, ,ik weet het maar
al te goed: er heerscht in de klasse volslagen onkunde omtrent
alles wat in den Bijbel staat. Niemand weet iets van de , tien
geboden," laat staan van het , Onze Vader."
,
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Ik vind iemand die zonder kennis van Godsdienst is opgevoed,
te beklagen, maar ik vind hem overal en altijd onbeschaafd.
Een vijfde-klasser antwoordde mij verleden volkomen te goeder
trouw, dat 't woord , Kerstnacht" samenhing met het Duitsche
,,Kerze", beteekende dus : de nacht waarin men kaarsen aanstak.
Een psalmist duidden ze als voorzanger aan, de bazuinen van
Jericho hebben iets te maken met de kruistochten, de apostelen
zijn de menschen die de Apostolische kerk hebben gesticht in
Amsterdam op de Nieuwmarkt en het Scheppingsverhaal, -- dat
blijkt telkens als we aan Vondels „Adam in ballingschap" of
„Lucifer" toe zijn, — wordt door niemand gekend.
De vier Evangelisten zijn onderwerpen van een schilderij of
beelden van Sluter in 't Rijksmuseum.
En zoo is niet een jongen of een klas, maar zoo zijn ze allemaal,
al die liberaal opgevoede of modern opgevoede jongens en
meisjes van onze openbare school" ... .
Is het nu wonder dat ik heel stil werd vanbinnen, heel stil,
dat ik lang tuurde in het vuur 7 Is het wonder dat de bladzij den
worden geplakt in het cahier van , Levensellende" ?
Als een film trokken aan mij voorbij, beelden uit het begrip dat
wij „leven" noemen. Wat is „leven'' moeilijk I . Wat is „leven"
gevaarlijk I Wat is „leven" verbijsterend 1
En als er dan niemand is om te helpen, niemand om je. vast
to houden, als je op 't randje van een afgrond loopt, niemand
om je een hand te geven als je overstag bent geslagen, niemand
bij wien je kan uithuilen, niemand die luistert naar je woorden
van berouw en naar je nieuwe voornemens 1
Denk eens aan, dat je het niet kende, het verhaal van het over..
loren schaap" -- of van den , verloren zoon" 1
Denk eens aan, dat niemand je ooit vertelde van Hem, Christus I
Ik noem het niet alleen beklagenswaardig, ik noem het niet
alleen onbeschaafd, ik noem het ,levensellende." Je kunt net
zoo goed in een roeiboot den Atlantischen oceaan willen oversteken
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of op een muilezel de Sahara willen binnentrekken als dat je leven
wilt zonder een „Lids."
Je komt immers nooit aan, daar waar je wezen moet I
Nooit immers 1 11
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N SATANS „De vrouw met de lavendelkleurige haren schoof
GREEP. achterover in haar stoel en schudde de kaarten ;
ze keek onaandoenlijk als een schilderij, maar daar zij een schilderij
was, kon het niet anders.
De Indische radja naast haar glimlachte en luisterde naar de
som, die ze wedden zou.
Een Joodsche magnaat keek naar de hoopen bankbiljetten voor
zich met een spelers-onverschilligheid, de vrouw van den ambassadeur, die glinsterde van juweelen, keek verachtelijk naar haar deel,
en de roetzwarte neger, een afgevaardigde van Martinique, rolde
met zijn oogen en grinnikte tegen een Amerikaansche gescheiden
vrouw, die net deed alsof ze hem niet zag, maar een Fransche
modezaak-directrice had niet zulke sterke vooroordeelen en lachte
tegen den neger.
In die zaal was de minste inzet tweehonderd en vijftig
dollars" ... .
Aldus vangt Frederic van de Water zijn beschrijving aan over
de badplaats Deauville in Frankrijk, waar 's zomers de rijken der
aarde samenstroomen om hun vacantie door te brengen.
't Is misschien wel eens goed, lets te vertellen van zoo'n
duivelsbrouwerij, misschien wel heel goed 1 Wij, menschen, kunnen
zoo aandoenlij k praten over het edele in den mensch, over zijn
hooggestemd streven en willen -- en vooral onder de vrouwen
words er zooveel gedweept met den prachtinvloed, die er zou
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kunnen uitgaan van haar seksegenooten, Indien er maar geen
grenzen en staketsels waren.
Ik heb mij altijd zoo verbaasd over een diep woord in Gods
Heilige Schrift. Het heeft mij vaak aangekeken op mijn wandelingen
door het leven, het kijkt mij vandaag ook aan, als ik van Deauville,
de deftige Fransche badplaats, vertel.
In Psalm 81 staat het, in het dertiende vers : „Dies heb ik het
yolk overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij wandel
den in hunne raadslagen."
Er blijft niet veel goeds over van een yolk, dat God aan hun
eigen goeddunken overlaat, niet van de mannen en zeer zeker
niet van de vrouwen.
Hoe heeft Frederic van de Water zijn pen in gal gedoopt, als
hij de decadence verfijning beschrijft van mannen en vrouwen, die
zich uitleven 1
Hij beschrijft ons de bezigheid van de menschen : „Den geheelen
dag doe je niets anders dan bezig zijn met je kleedij en met
je uiterlijk. Een vrouw, die mooie witte haren heeft, verft ze
paars, anders val je niet in 't oog, en in 't oog vallen moet je
door je kleeren, door je juweelen, door je haardos. Alle vrouwen
verven zich net zoo lang, tot ze precies op elkaar gelijken, allemaal poppekoppen met vreemde, gekleurde lippen en geverfde
wenkbrauwen. Je komt uit allerlei windstreken en deelen van de
aarde, maar je lijkt allemaal op elkaar, je bent allemaal zoo'n zelfde
beschilderde pop. En de mannen zijn japanneesche baronnen en
Engelsche hertogen en Argentijnsche veekoningen en Turksche
dignitarissen, en je bent graaf, markies of hertog, want anders
kom je er niet in. Het geeft niet of je naam niet in 't boekje van de
adellijke geslachten staat, als de titel maar op je naamkaartje gedrukt is, — om to kunnen spelen moet je een zalmkleurig
intreebilj et hebben, want het gezelschap in de speelzaal is
zeer uitgelezen. Het biljet kost 145 francs. Gedurende de
laatste „season" werden tienduizend van deze kaarten uitgereikt."
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Door deze speelgelegenheid is Deauville van een eenvoudig
visschersdorpje tot de meest elegance badplaats gepromoveerd, of,
zooals Frederic van de Water het uitdrukt : „omgezet tot het
meest deftige helleoord van de geheele wereld."
Want achter de gewone speelzaal is de echte speelzaal, waar
alleen ingewijden komen en waar slechts bankpapiertjes van duizend
ingezet worden.
Een man, een bekend automobielhandelaar, won op een avond
twee millioen vijf honderdduizend francs. Als fooi gaf hij een
cheque voor een automobiel aan den kellner. Den volgenden
avond had hij een schuld aan de bank van vijf millioen. Toen hij
de plaats verliet, nam hij zeshonderdduizend dollars aan winst
mee. In die zaal heerscht ademlooze stilte. Buiten aan de deur
staat een vrouw te snikken. „Die vrouwen zijn duivelen", zegt de
portier ; ,haar mannen willen nu eenmaal niet weg, en ze staan
maar te huilen."
De menschen in Deauville baden in de meest nieuwmodische
badpakken en als een vrouwelijke badgast uit 't water komt, staan
tientallen fotografen klaar om haar te knippen.
Na het bad gaat men naar de wedrennen om elkaars kleeren
te bewonderen, de Russische prinses in het vuurrood, de mannequin
gekleed naar de nieuwste mode en de Engelsche hertogin met
al haar smaragden. Daar monsters men elkaar en spreekt kwaad
van elkaar en ontmoet elkaar weer bij de theegelegenheid, waar
elk kopje thee drie dollars 75 Am. centen kost, maar niemand
van de gasten maakt aanmerkingen.
I komt naar Deauville om je geld uit te geven en Deauville
moet in drie maanden tijds zooveel geld ontvangen, dat het twaalf
maanden kan leven.
Bijna alle verhoudingen tusschen de menschen zijn voos en
verkeerd, — niemand behoort bij iemand.
Een Mohammedaan, een rijkgeworden zeepzieder, een Fransche
graaf, ze dragen armbanden met juweelen, lui hanteeren zij een
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monocle, en hun gezellinnen zijn de beschilderde poppen met de
in 't oog vallende kleeren en de harde oogen.
In de couranten van Deauville staan met vette letters de groote
sommen, die er gewonnen zijn, maar van de ellende en van de
wanhoop en van de verliezen hoor je nooit lets.
De jockey Denning, die des Zondagsmiddags op de wedrennen zijn
bekend paard rijdt, heeft des Zondagsochtends den Engelschen dienst
waargenomen. Hij is ingezegende leekebroeder van de Church of
England.
Waarlijk, als God de menschen aan het goeddunken van hun
eigen hart overlaat, komen we al hier op aarde in een he! terecht.
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNf^N1-^NNNNNNNNNNNNN ►^N
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AN DEN SJOFELEN Wonderlijk dat groote verschil,
HOORNBLAZER.
de stad, of buiten I
De stedelingen zijn het zich niet bewust dat er bij hen iets is
dat niet heelemaal in den haak zou zijn.
Zij trekken de schouders over ons, buitenmenschen, op,
mompelen zoo iets van .... droomers of dwepers, ze hebben
medelijden met onze langzaamheid van begrip en ons moe worden
van de vele indrukken en ons achteraan komen wat betreft het
vermogen om alles tegelijk to beleven.
Als ik naar de groote stad kom, denk ik vaak aan den dominee
die ergens in de hooge bergen woonde en zijn pastorie vlak
naast het kerkje gebouwd had, dat in de verte zijn wit torentje
spitste op een onherbergzame rots.
Dat leek maar zoo, want het zig-zag-wegje, dat aan den anderen
leant van de rots naar boven draaide, ging door vele weilanden en
groene bosschen.
De Zwitsersche dominee woonde dicht bij den hemel en zijn
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oogen waren zoo gewend om de verten en de wij de afstanden te
speuren, dat hij een heel bijzonderen blik had gekregen.
Hij had ook bijzondere dingen te vertellen en daarom kreeg
hij vaak aanvragen uit de lager gelegen steden en dorpen, of hij
daar kwam spreken.
En als hij dan afdaalde van zijn hooge woonstede, dicht bij
den hemel, vroeg hij verbaasd, als hij in de steden rondkeek en
toezag : „Wat hebben jullie hier met je zelf gedaan ? Waarom
kijken jullie zoo onverschillig alsof er geen beetje warmte meer
in jullie is overgebleven ? Wie heeft er de ,lichtjes in jullie oogen
gedoofd ?"
Ik loop in de groote stad en kijk gespannen rond.
Daar voor het rnooie huis op de breede stoep zit een vrouw
in lompen. Ze heeft haar hoofd op haar knieen gelegd, een arm
hoopje ellende.
Bij ons buiten is zoo'n arm wezen dadelijk het middelpunt
aller belangstelling. Hier in de groote stad, ach 1 er zijn er
zoo velen 1 Als je daarmee wilt beginnen I , zeggen de menschen
tegen elkaar.
Er zijn er zoo velenl Daar schuift langs me been een zoet,
zwart kinderflguurtje : onder een verwarden haarbos kijkt ze mij
aan. Alles is vuil aan het kind, je zou het met geen tang
aanpakken. Waar komt het vandaan, dit kleine straatelfje ? Is het
verdwaald in de drukke straten uit een slopje of steegje in de
binnenstad, of uit een der menschenpakhuizen uit de nieuwe
buurten?
Niemand kijkt het gracieuze, vuile prinsesje in lompen na. Ze
schopt met groote klotsschoenen met gaten vergenoegd een stuk
appel voort bij wijze van „football". Dat haar iets ontbeert, zeggen
alleen de vroegwijze, ietwat brutale oogen.
Of ik een doosje lucifers wil, fleemt de stem van een magere,
gerimpelde vrouw met een grappig vodje op haar hoofd, dat eens
een plechtige, zwarte muts was.
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Ze is zeker grootmama, dit arme vrouwtje I Ze heeft hard gewerkt
in haar leven, dat zeggen die knokerige, zwarte handjes. Ze moest
nu niet staan in Bien ijzigen wind en die plotselinge hagelbuien.
Ze moest ergens thuis met een warm stoofje zitten en een kopje
koffie drinken en voor het kleinkindje in de wieg zorgen, als
moeder uit is.
En dan de geluiden van een stad 1
Brutaal, opdringerig, rumoeren ze door, zonder ophouden.
Knarsend, toeterend, bellend, fluitend, donderend, schuivend,
alle geluiden vereenigd in een groot, verward concert van elkaar
verdringende toonhoogten en lawaaiige klanken 1
Ik verlaat de drukke straten en kom op de stille grachten, waar
huizen droomen en zich spiegelen in het donkere water.
Het words al stiller, hoe verder ik loop, de veelheid van geluiden
komt al meer op den achtergrond van het besef; eindelijk is het nog
maar als het rumoer van de golven op verren afstand waargenomen.
Daar staat met zijn rug naar de huizen een muzikant.
Hij blaast op een hoorn, ietwat rauw worden de klanken teruggekaatst door de hooge muren.
't Is voorwaar geen kunstenaar en zeer zeker geen , meistersanger 1"
Maar jets, dat die man doet, is zoo ontroerend I
Heb ik daar niet geloopen in die groote stad en gedacht dat
wij, buitenmenschen, het zooveel beter hadden, zooveel dichter
bij God konden leven, omdat we niet zoo gehaast en gejacht en
opgezweept werden?
Die man daar is een van de profeten midden in de massa.
Die man heeft een boodschap, een opdracht. Waarom huppelt
uit zijn trompet niet strak en rhythmisch de melodie van den
jazzband, waarom tracht hij de geluidenmassa niec na to bootsen
met kleppen en castagnetten?
Waarom huilt niet of en toe een saxophoon mee, of snerpt
pijnlijk onverwacht een schelle fluit door zijn muziek heen? Hij
moet zich Loch leeren aanpassen aan de menschen?
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Als hij den laatsten modedeun speelde, zouden al de deuren der
stille huizen zijn opengegaan en vensters zijn opengeschoven en
vroolijke meisjes hadden ,gestept" op de straatsteenen en de
geldstukjes waren hem glimlachend van alle kanten toegeworpen.
Nu staat hij daar geheel alleen, de huizen blijven droomen en
hij speelt met den rug naar de huizen gekeerd.
Hij is immers een profeet
en profeten gaan onbegrepen
hun weg I
Misschien en misschien ook niet.
Misschien heeft Bien Maartschen dag een arme vergetene in de
groote stad, waar de velen en de to velen wonen, weer moed gevat
als ze hoorde hoog opklinken boven elk ander geluid:
—

„Ik weet aan Wien ik mij betrouwe
Al wisselen ook dag en nacht,
Ik ken de rots waarop ik bouwe,
Hij feilt niet die Uw Neil verwacht."
In elk geval heeft de profeet mij getroost en ik nam de woorden
mee als kostbaar bezit naar mijn stille woonstede aan den rand
van het bosch.
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OEN ZIJ Een van mijn jongens bracht verleden een

LUISTERDEN. kleine plaat mee.

Zij is zeker Been kwartmeter groot, die plaat, maar ze is zoo
mooi, zoo diep van inhoud, dat we er een heelen tijd ernstig
over beraadslaagd hebben waar we haar zouden plaatsen.
Ergens, waar men er zich steeds door kan laten zegenen.
't Is een gekleurde overdruk van een der schilderijen van Burnand.
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Stelt 5 menschen voor, die luisteren, ingespannen luisteren
naar de woorden van den Heere Jezus.
Ik denk altijd, als ik naar die plaat kijk, aan de woorden van
den Evangelist :
,,En Hij leerde hun vele dingen."
Het meest valt in het oog het donkere gelaat van een stoeren
man op de middaghoogte des levens, met een diepen rimpel op
het voorhoofd en jets stekends en vijandigs in de oogen.
Hij luistert, intens luistert hij naar hetgeen Jezus leert.
Deze man is er zeker een, die de nooden der wereld ten
voile en bewust heeft onderkend.
Het leven was hem een harde strijd, hij weet dat het geen
kwartier geeft en het maakte hem wantrouwend, hard, bitter,
opstandig.
Straks gaat het gelaat veranderen, als de woorden van den
Heere Jezus hem zullen opensluiten het gezicht op de onzienlijke
dingen : hem zullen uitstallen de schatten des Hemels.
Naast hem staat een oud vrouwtje. Ze lijkt op een bloem, die
na veel dagen droogte zich te goed laat doen door een zachten
zomerregen.
0 1 ik hoor het haar zeggen : Is het allemaal zoo ? Zijn onze
zonden vergeven ? Is er een Vaderhart Gods ? Mogen we toegaan
tot den troon der Genade ? Zorgt Hij voor ons als voor de vogelen
des Hemels, en weet Hij alles van ons af, zoodat zelfs de haren
van ons hoofd zijn geteld ? Ach, wat een heerlijke dingen om
te weten I
lk kan haar handen niet zien, maar zeker heeft ze die gevouwen.
En achter den stoeren werkman rekt zich een jonge knaap uit.
Ik vind dat hij bleek ziet, misschien komt het door 't licht dat
op hem valt, misschien is hij een van de geteekenden, die vroeg
sterven gaan.
Wat luistert hij goed 1 Wat neemt hij alles in zich op 1
It
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Wellicht hoort hij de gelijkenis van den goeden Herder, Die Zijn
leven stelt voor de schapen.
Misschien wordt in hem geboren dat rustige vertrouwen, dat
zich straks met een glimlach kan keeren naar den wand, als het
doodvonnis over hem wordt uitgesproken, zichtbaar op het gelaat
van den geneesheer of tastbaar in de aandoenlijke zorg der bloedverwanten, omdat hij bei zijn handen in die van den Heiland
heeft gelegd en zacht gefluisterd heeft : „Hier, Heer, in leven en
in sterven 1"
En dan zie ik ook nog het fijnbesneden gelaat van den kunstenaar, den man met de bezielde oogen.
Eerst heeft hij opgemerkt, hoe volmaakt alles bij den Spreker
was, de vorm van neus en oogen, de ronding van het gelaat, de
bouw van het lichaam, de klank der stem.
Streelend was 't voor zijn aesthetisch waarnemingsvermogen,
om 't volmaakte te onderkennen, maar dan vergeet hij alles en
hij luistert .... want wat toovert de Heiland hem niet voor
de oogen I
En zijn oogen beginners steeds meer te glanzen en .een blijde
herkenningstrek komt er over zijn gelaat, er is een antwoord in zijn ziel.
Zoo iemand is het waard dat men naar Hem luistert, zoo iemand
verdient het dat men Hem volgt I
En onder aan de plaat zijn nog gestalten, waar wij de gezichten
niet van zien.
Velen hebben in Hem geloofd in die dagen, -- velen I
Zullen ook velen in Hem gelooven in onze dagen?
Is er op ons gelaat ook iets bezields, als wij over den Heere
Jezus hooren ?
Knielen wij neer in de stilte van ons eigen vertrek en snikken
we met Petrus : 0 Heer, tot Wien zouden we heengaan? Gij
hebt de woorden des Eeuwigen Levens 1
HNHNHHHHHHHHM-^HHHHHHN ►♦HHHHNNHHHHHHHMHHHHHHNHHHH-
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Ik zocht naar een boek -- iedereen doet
VER DRIE
SCHRIJVERS. dit wel eens, behalve de organisatorische
menschen, die hun boekenschat gecatalogiseerd hebben.
Vervelend, dat zoeken 1
Al den tijd heb je het onaangename gevoel, dat je voor den gek
gehouden words, en dat het boek, dat je hebben moet, je ergens
staat uit te lachen in zijn rustig hoekje, in het minst niet van
plan, om j e ook maar een sikkepitje te helpen.
En Loch ook weer heelemaal geen onnuttig werk, dat zoeken,
want je neemt nog eens allerlei boeken in handen en ze zijn je
als oude vrienden die je staande houden en je voor een tijd niet
laten gaan.
Vandaag vond ik, al bladerende in twee boeken, die naast
elkaar stonden in 't gelid, uitspraken van menschen die ze tot
jongeren gericht hebben.
Twee menschen, ieder op eigen terrein van beteekenis.
In de inleiding van zijn laatste boek, „Jean Christophe" spreekt
Romain Rolland de jongeren aan en dan zegt hij :
,,Gij mannen van het heden, gij jongeren, nu is aan u de beurt
om de leiding te nemen. Maakt van onze lichamen een steun om
hooger te stappen en weest beter en gelukkiger dan wij."
Het boekje er naast was van Ds. van Dijk uit Zeist, die pas
overleden is.
Een man die heel ander werk heth gedaan dan Romain Rolland.
Deze schrijft zelf van zijn werk:
„Ik heb de tragedie beschreven van een generatie die aan 't
verdwijnen is, ik heb geen enkele van haar deugden noch ondeugden verzwegen. Hare zwaarmoedige melancholie heb ik niet verborgen noch haar dwazen hoogmoed, ook heb ik aangetoond hoe
ze wel moest bezwijken onder een bovenaardsche taak die haar
was opgelegd, om veel te zwaren last te dragen."
Ds. van Dijk was als de ridder uit de legende, die het heilige
Licht

8

114 OVER DRIE SCHRIJVERS
licht droeg met beschuttende handen. Alles wat jong was en
met hem in aanraking kwam, voelde, dat er toch iets heel bizonders
aan dezen man was. Hij heeft zich ook gericht tot de jongeren.
Ik las het, heel toevallig, vlak na de uitspraak van Romain Rolland.
Zoo troosteloos, feitelijk, als je de leiding met eenige woorden
van bravoure overgeeft aan hen, die na je komen, als je moet
eindigen met te zeggen, dat je generatie een tragedie was, die in
hopelooze bemoeiing om boven de krachten te tillen, ten onder gaat.
Ds. van Dijk spreekt niet over zichzelf als hij tot de jongere
generatie spreekt.
ik geloof, dat hij eraan gedacht heeft, dat het er niet zooveel
op aan kwam. Dat jonge menschen die vlak voor 't leven staan,
aan de vorige generatie niet zoovele gedachten geven en dat ze
zelf willen ervaren en zelf willen doormaken en zelf willen onder
scheiden.
Hij wijst ze op Jezus Christus.
,,Waarom doe ik dat ?" zegt hij en dan komen de diepingrijpende omdats.
,,Omdat het 't onpersoonlijke is, dat in het studentenleven, en
trouwens ook daar buiten, aan datgene wat in iederen mensch
uit God is, doet ontzinken.
Omdat een ideaal, hoe verheven ook, ten slotte niet bij machte
is op te heffen wat in verzinking begrepen is.
Omdat alle abstracties zoowel geestelijke als zedelijke, zich
tegenover de werkelijkheid tot een newel vervluchtigen.
Omdat, en dat heeft de ervaring bewezen, personen slechts
door personen, karakters alleen door karakters worden beinvloed.
Omdat invloed door menschen op menschen geoefend zwak is,
daar we alien zonder onderscheid in woord en voorbeeld zoo
veelvuldig struikelen.
Omdat ik bij zalige ervaring weer dat daar Een is, Wiens Naam
boven alien naam is, Wiens persoonlijkheid aan alle weifeling,
wisseling en wankeling ontheven is, die als het afschijnsel van
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Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheld nochtans op elk van ons neerziet, naar elk van ons omziet.
Omdat wie de Zoon vrijgemaakt heeft, waarlijk vrij zal zijn.
Omdat men zijn leven uit Zijn hand, langs den weg der zelfovergave verrijkt terugontvangt : de idealen door Zijn gemeenSchap verrijkt terugontvangt." ^-Een gulden keten van roemende , omdats" noemt Ds. van Dijk
het in zijn geschrift.
Op lets positiefs wijst hij de jongeren .... niet op gebogen
ruggen van ontmoedigde grijsaards en vermoeide strijders, maar
op Hem, den Sterken Held, den krachtigen Redder, die eens
Petrus zijn omdat liet antwoorden op de vraag van den Meester :
of ze ook niet wilden heengaan ?
Heengaan ? .... Zij 7 ... .
Maar waarom zouden ze niet 7 Zoovelen gingen immers?
Toen kwam het woord met den diepen inhoud, het veelzeggende
„omdat" — dat na Petrus duizenden en duizenden op de lippen
genomen hebben.
,,Omdat ik" en in dat ik of we, een wereld van strijd en teleurr
stelling en ontgoocheling verborgen --- ,,omdat wij niet weten tot
wien we zouden gaan 1"

EEN TEKSTEN .... MAAR Het is niet zoo heel lang
TOCH BELOFTEN. geleden, dat iemand me
een brief schreef, een brief, waarin zij van allerlei droevige om-standigheden vertelde.
Ze eindigde den brief zoo eigenaardig, want ze was jong en
vol idealen ... .
„Als u me terugschrijft, wilt u me dan niet troosten met een tekst...."

G
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Ik begreep precies, wat ze bedoelde, en heb het dan ook niet
gedaan.
Sommige menschen nemen een houding aan in 't leven, alsof
ze in Gods krijgsraad zijn toegelaten geweest, alsof ze nu alles
pen en doorschouwen. Op alle gebeurlijke dingen weten ze
begrijpen
een verklaring. 't Is alsof ze het geheim van Gods letterslot kennen
en voor alle smart hebben ze een tekst te geef, die op de droefheid sluit als het deksel op een bus.
Ik begrijp, hoe bang een gewonde wordt voor zoo'n medicament 1
Hoeveel eerlijker is het, om te bekennen, dat je het niet doorschouwt, noch minder begrijpt 1
Van de week zag ik een klein jongetje van een jaar of zeven.
Bolle roode wangen, lichtblauwe oogen, zijdeachtig blond
krullend haar, een reclameplaatje van gezondheid.
Het jongetje kwam net terug van den stillen, ernstigen professor.
Het ging heelemaal niet goed met het ventje, heelemaal niet I
Elken dag verhooging, longtoppen aangedaan, enz.1....
Moeder zat wat weg te slikken, toen zij het vertelde.
Het kind lachte zoo vroolijk en zoo verrukt over het uitstapje
in tram en trein.
Nu kreeg het als belooning een kopje thee uit vaders groote
kop, met twee schepjes suiker.
,,Ziet u wel 1" zei het lachend, al roerend en roerend ... .
„twee heele scheppen suiker 1" ... .
Wat gaf het om thermometers en ernstige professors en longaandoeningen, zoolang er nog trams en treinen waren en het
kopje van vader, dat met thee gevuld werd en gezegend met
twee heele schepjes suiker 1 ... .
Ik zat ook wat weg te slikken Bien middag, net als de
moeder. Den geheelen dag had ik er last van, telkens zag ik het
aardig tafereeltje weer voor me.
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Met rustige, ernstige stem had de moeder me verteld, h©e de
drukke, beweeglijke jongen haar den vorigen middag nog gev raagd
had.... ,,Maar moeder, als je nu niet beter wordt, wat ge~beurt
er dan, als de thermometer nu zoo blijft oploopen 1"
Moeder had niet gejokt, dat zou ze niet gekund hebben.
,,Het zou kunnen zijn, dat het dan een boodschap beteekende
van den lieven Heer, dat Hij er op gesteld was, dat je bij Hem
kwam 1"
Ook het kind had toen wat weggeslikt en zich gedraaid- naar
den wand. Evenals de groote koning Hiskia, evenals zaoveel
menschen nadien, die wat weg te slikken hadden dat ze heel«emaal
niet begrepen.
Eindelijk had het gezegd, alsof het zichzelf wilde troo,sten :
„ .... Het kan me niet zooveel schelen om beter te wc,rden,
moeder, ik trek me van den thermometer niets aan, alleen ... .
als u en ik maar bij elkaar blijven."
Arm moedertje keek me zoo zielsbedroefd aan, toen ze het
oververtelde.
Wist ik soms een troostwoord, een antwoord, of een tekst, die
op alle droef head past?
Ik zei niets 1 Ik weet, hoe goed het doet, als een and«er je
smart niet poogt to verkleinen of weg to praten. 't Is zooveel
eerlijker om to zeggen, dat wij, menschen, van Gods daden niets
begrijpen. Het behoeft ook niet, wij dragen het heelal niet op
onze schouders, wij besturen niet het leven van zoovelem, wij
hebben geen uitzicht en geen doorzicht. Als we een ding maar
vasthouden : dat het in Zijn Hand is 1 Als we de gedachte maar
altijd stijf aan ons hart gedrukt houden, dat er niets en filets tot
ons nadert zonder Zijn wil.... Als we maar kunnen blijven
zeggen : Uw wil over ons en de onzen I Als we het maar kuannen
overgeven, ook de toebereiding van de onzen tot het g:sroote
oogenblik der scheiding. Als we maar nooit in opstand kcimen,
nooit twijfelen aan Zijn liefde, nooit Hem verdenken 1
-
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Als we maar een tekst in 't hart hebben, een woord uit den
Bijbel, dat ons nimmer verlaten moet, het geheim van het letterslot, dat op alles past....
Den Koning nu der eeuwen, den onverder felijken, den onzienr
lijken, den alleen wijzen God, zij eer en beerlijkheid in alle eeutivig-beid. Amen.
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AT ZE MEE - Ik las vandaag de levensbeschrijving van
BRACHT. John Bunyan.
,

John Bunyan, den eenvoudigen ketellapper, die een der meest
gelezen boeken schreef van de geheele wereld en die zeker niet
gedacht zal hebben, dat eeuwen na zijn dood de menschen nog
met gespannen aandacht gebogen zouden zitten over zijn „Christens
Reize naar de Eeuwigheid".
John Bunyan had in zijn jeugd niet den minsten lust om God
to dienen, en ofschoon hij het niet prettig vond om van de verschrikkingen der hel to hooren, zette hij deze gedachte op zij om
met alle krachten mee to doen aan de geneugten en pleziertjes
der jeugd.
God zond den vroolijken, onbekommerden John Bunyan, den
aanvoerder in alle jolijt en genoegen, echter een Evangeliste op
z n weg.
Dat was zijn vrouw.
,Toen we besloten to trouwen," zegt Bunyan, ,hadden we niet
eens zooveel bezittingen, o.a. maar een lepel; mijn vrouw was
zonder bruidsschat en ik bezat nog minder."
Er waren echter twee boeken, die ze van thuis meebracht.
Twee boeken, die ze van haar stervenden vader gekregen had,
waar ze veel zwak voor had.
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Dat waren „Het Pad ten Hemel voor de Eenvoudigen" en
,,De Beoefening van ware Vroomheid".
Bunyan begon in zijn vrijen tijd te lezen en dit deed een vaag
verlangen naar verbetering van leven in hem ontwaken.
Dat zou dan zeker wel komen, als hij tweemaal op een Zondag
naar de kerk ging en flunk met de menschen meezong, al de
psalmen en gezangen die opgegeven werden. Maar zijn gedragingen
buiten de kerk bleven dezelfde.
Toen zei iemand tegen hem : „Bunyan, je moet in den Bijbel
gaan lezen."
De menschen in de stad waren verwonderd over zijn veranderd
gedrag.
Maar hij bleef zich ongelukkig en onevenwichtig voelen, hij wist
niets van Christus.
,,Toen op een dag kwam ik te Bedford," vertelt hij, „en daar in
de zon zaten drie of vier vrouwen te praten .... Ik hoorde het,
toen ik langs kwam, ze spraken over de verlossing in Christus en
over het geluk, dat in een menschenhart komt als de mensch zich
bewust wordt van het nieuwe, dat er in zijn hart gekomen is."
John Bunyan, die bekend was als goed over godsdienst kunnende
praten, moest het tegenover de vrouwkes opgeven, toen hij mee
begon te spreken. Zij spraken over dingen, waar hij niets van wist.
Een jaar van groote vertwijfeling, van steeds nauwgezetter
Bijbellezen, volgde.
Al het praten met andere Christenen bracht hem nog tot grooter
wanhoop. Eindelijk dacht hij, dat hij misschien een zonde tegen
den Heiligen Geest had bedreven.
Bunyan deelt het ons zoo aanschouwelijk
„Op zekeren dag"
mede met een paar trekjes slechts van zijn teekenpen -- „liep ik
mismoedig over een weiland. Toen opeens was het alsof ik wakker
werd en opstond. Wat, zei ik tegen mezelf, ik zou in een vuns
kerkerhol blijven liggen, terwijl ik in mijn zak den sleutel van de
gevangenisdeur heb :.... Belofte ....1"
0—
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Van dat oogenblik af vielen de ketenen van zijn voeten en
mocht hij aantrekken het gewaad des lofs, dat hem ook op menig
martelaarspad bleef bedekken.

•*•
Misschien zaI er ook iemand ztin, wiens zieI aIs die van Bunyan
in het donkere, bedompte, enge kerkerhoI blijft zitten met de
woorden van:
"Is het weI voor mi], voor iemand zoo sIecht als ik?", terwijl
hij met ongelooHijke brutaliteit, die God vergeeft, zoo maar den
sleutel "Belofte I" in het slot van de dikke kerkerdeur kan steken,
om in den zonneschijn met het gewaad des lofs langs de wegen te
wandelen.
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A T ER BOVEN

DE Ik zat gespannen te luisteren,

DEUR STOND.

zooals [e slechts doet aIs je geen
woord van een gesprek wilt verliezen.
Er werd ook iets heel bizonders verteld, weI zeker de moeite
waard 1
't Ging over een dorp, ergens verweg. Ik kan er zeIfs weI
den naam van vertellen, al klinkt die nog zoo uitheemsch 1
Laoe si Morna, in Deli ,- zoo is de naam van de plaats.
Er wonen vierhonderd menschen, weet ge 1 Vierhonderd menschen, die er nooit vandaan komen, die er aIleen uitgedragen
worden als ze gestorven zijn.
AI die vierhonderd menschen zijn ziek. Niet tamelijk en eiqenlijk
weI prettig ziek, zooals wij weI eens ziin, met twee bezoekjes per
middag en een in den morgen, met een kamer vol bloemen en

WAT ER BOVEN DE DEUR STOND

121

een verzameling briefjes vol vriendelijke gezegden van medeleven.
Niet ziek, met heerlijke doozen bonbons, „after dinners" en
pepermunt-fondants bij ons 1
Ziek in den volsten zin des woords zijn ze, overgegeven aan
het grimmige monster ,ziekte", dat zich in zijn slachtoffer uitleeft
en botviert, zoodat heelmeester en medicijnen machteloos blijken.
Laat uw boekje met ziekentroost maar thuis, als ge vol mede
doogen vriendelijke bezoekjes wilt maken in Laoe si Momo. Ge
moet zorgen, dat de wind niet naar u toe is, als ge langs de
zieken heen loopt.
Geschonden zijn ze, verminkt, blind, kreupel, langzaam afstervend,
zonder neus of zonder oor of zonder vingers. Wie geen sterk
Geloof heeft, moet Laoe si Momo niet bezoeken.
je moet tegen een stootje kunnen, niet flauw vallen als je
een druppel bloed ziet.
Hier kijkt menschelijk leed en menschelijk lijden j e midden in
het aangezicht. En denk maar niet dat je met een vertroostenden
tekst straks naar huis loopt 1
Of toch ?
Ik denk, dat er wel geen mensch van 't melaatschen-dorp hoort
vertellen, zonder bij zichzelf te bidden : 0 God 1 ik begrijp
van zooveel dingen niets, heelemaal niets 2 Ik begrijp niets van
melaatschen-dorpen, van krankzinnigengestichten en van langdurig lijden.
Maar dat behoeft ook niet.
Aan U is de bestiering over het groot heelal, de teugels van
het bewind zijn nooit uit Uwe handen, de scepter is niet tusschen
Uwe voeten uit.
Wij menschen, we hebben alleen maar het hoofd te buigen.
We hebben maar aan te nemen.
We hebben maar te aanvaarden.
Maar dan bemerken we ook, dat God geen enkele zaak ooit
aan Zijn handen laat ontglippen.
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De bewoners van dat dorp zijn vroolijk als gij en ik.
Ze lachen bij hun werk en zingen zoolang ze kunnen.
Er zijn er ook, die van louter levensplezier opschriften op hun
huis plaatsen.
Nu moet ge eens denken dat de ziekte iemand bij den kraag
heeft en hem heen en weer schudt als een willoos riet, en dat je
dan boven je huis zet:

MEDJOEAH DJOEAH KITA KERINA
hetwelk beteekent : , Wij zijn alien gezond."
Gezond ? vraagt ge, ontdaan. Gezond?
Zeker, Medjoeah djoeah kita kerina .Je kunt ziek en gesloopt zijn en toch een blijde, feestelijk-gestemde, gezonde ziel hebben, die je doet zingen van blijdschap,
omdat Jezus Christus op aarde Zich met melaatschen bizonder heeft
bemoeid, en zeer zeker, nu Hij verhoogd is bij den Vader, Zijn
vrienden op aarde niet vergeet.
Is er een godsdienst ergens op aarde die zooveel voor een
mensch kan doen, die je zoo eenswillend met God maakt, zoo
overgegeven aan Zijn Heiligen Wil, dat je met heiligen humor op
je melaatschen -huisje zet, gezond to zijn ? ?
Gezond, omdat je de armen naar Christus uitstrekte en Hij die
verdorven, versmade hand van je heeft aangenomen en je tot een
der Zijnen heeft gemaakt.
Ik geloof, dat het dorp met zijn moeilijk te onthouden naam
aan vele cynische menschen en vele twijfelende, schroomvallige
geesten heel wat te zeggen heeft 1
LAOE SI MOMO.
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P DE ACHTER- Nog niet lang geleden zat ik met een
STE BANK.
jonge vrouw in een autobus.
Wij zaten vlak achter den chauffeur op de eerste bank en
hadden het overzicht over den weg.
Ik zat to genieten van den heerlijken najaarsdag, van het goud-geel en okerbruin, van de langzaam verdorrende bladeren, van
de zonneplekken op de kale landerijen en van den stillen, rustigen,
blauwen hemel, die strak gespannen boven de aarde scheen
to hangen.
Mijn buurvrouw stuurde mee.
Ze nam een uithaal mee naar rechts, om een aan alle kanten
uitpuilende vrachtkar, die voor ons uitbonkte, to passeeren.
Ze glipte mee door een nauwe opening, die twee voertuigen
voor ons openlieten. Toen we vlak langs een tram heenbogen
slaakte ze een half onderdrukten kreet ; bij het zien van een groente•kar, die ons remde in onze vaart, sloot ze de oogen ; een kind dat
onvoorzichtig den weg overstak, gaf haar blijkbaar hartkloppingen.
Toen de aandacht van den bestuurder een oogenblik afgeleid werd
door de vraag van een medepassagier, gaf zij teekenen van
ongerustheid ; toen we een nauwe straat passeerden, klemde ze
de handen stevig in elkaar en toen we den langen weg voor ons
uit eens even , namen" -- om in automobilisten-taal to spreken —
speurde ze angstig den horizon.
Ik legde m'n hand op haar arm voordat ik wegging.
moet een anderen keer op de achterste bank van de autobus
gaan zitten", zei ik, „de bestuurder heeft een diploma ; u moet
hem vertrouwen, 't geeft niets of wij, leeken, met onze amateurskennis ook mee willen sturen, we maken de sfeer maar zenuwachtig."
Zoo wijsneuzig zei ik dat, ik vond zelfs, dat ik een buitengewoon goede daad had verricht.
Den avond van denzelfden dag had zij het tegen mij kunnen
zeggen : Weet u, u moet niet vlak achter den chauffeur willen
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gaan zitten, en mee willen sturen, hij heeft een diploma, we
moeten hem vertrouwen 1 Ze had het kunnen zeggen, omdat ik
op de levensreis op de eerste bank had plaats genomen en ik van
die plaats of ook vond, dat we nu rechts uit moesten halen, nu
stoppen, dan de volgende versnelling nemen.
Ik had vergeten, dat ik op de heel achterste bank thuis
behoor.
Rustig als een kind het stoppen en aandraaien, 't remmen en
zwenken overlatend aan Hem, Die alles bestuurt. Zoo dom, om al
maar te zitten zorgen en zuchten binnenin en gevangen in
angstcirkels en dwanggedachten 1
Is de Christus niet uit den hemel op aarde gestuurd om ons
den angst uit de ziel weg to praten door ons het woord , Vader"
te noemen ?
Voor Zijne discipelen heft Hij omhoog het beste begrip, dat
zij van het woord vader hebben en dan zegt Hij : en veel,
veel liefderijker en beter dan ge ooit zult kunnen bedenken, is
uw God in den hemel. Allerlei voorbeelden haalt Hij aan om het
ons toch vast in de ziel te prenten dat het bestuur van het
heelal en ook dat van ons levensscheepje nooit aan Zijne handen
ontvalt 1
Zoo gerust kunnen we zitten op de achterste bank van het
voertuig I
We moesten elken dag onze ziel verkwikken met de vele ver
troostingen en beloften, die er in den Bijbel staan, voor zieken
en gebrekkigen, voor grijsaards en herstellenden, voor misdeelden
en hen wien een ramp trot, voor verzochten en twijfelaars, voor
eenzamen en moedeloozen, voor vervolgden en treurenden, voor
weduwen en weezen en voor aan alle kanten beproefden.
Waarlijk, er is reden to over om het Bestuur in handen te
laten van Hem, Die wolken, lucht en winden wij st spoor en loop
en baan I
Ook als wij midden in de verdrukking gestuurd worden ? ...
-
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Ja, ook dan 1
Ze gaat baastig voorbij, leers ons de Schrift, en ze werkt ons
een gansch zeer uitnemend gewicht der eeuwigheid.
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E ZANGERS MET DE Mogen we dit ? Mogen we dat ?

FEESTKLEEDEREN. Vindt u, dat een Christen dat nu
wel kan doen ?
Was een lange lij sc van vragen hebben de bezwaarde menschen 1
Ze weten niet of dit wel met hun Christelijkheid vereenigbaar is,
en of een ander ding wel aan een buurman kan verc orloofd
worden, die Loch de Christelijke vlag uit zijn dakraam heeft gestoken.
Ik las vanmorgen zoo'n aardig, gedecideerd antwoord.
Dat antwoord werd gegeven door een Engelsche vrouw, in een
vrouwenblad. Ze had ook vragen gekregen over kaartsp ewlen om
geld, over dansen en uitgaan, en wat dies meer zij. Toen heeft
zij zoo flink geantwoord.
Wij antwoorden meest niet zoo flink, we zijn bang voor ooxdeelen
en veroordeelen en groot gelijk hebben we, want zij, die veroordeelen, hebben het kwaad in de Schrift.
,,Ik zal u eens wat vertellen," zegt de schrijfster.
,,In mijn ruin heb ik een hoekje, dat nogal in de schaduw staat;
er zijn boomen, de zon komt er pas tegen het midden van den dag.
Sommige planten groeien er niet.

Dan verplant ik ze in het zonnehoekje, boven op mijn golvend
heuvelland. Dichter bij den hemel zijn ze daar, open voor de zon,
meer in staat den verkwikkenden regen in zich op to nerm.sen.
Doe zoo met uw ziel 1
Als ge u onbevredigd gevoelt in uw omgeving, zijnde op wegen
waaraan ge twijfelt, dingen doende of aan uw hart nemend, die
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uw liefde tot God verkoelen, uwe geestelijke blijdschap verkillen,
en u 't uitzicht op uw Heiland ontnemen, welnu, verhuis naar het
glooiende heuvelland. Laat veel achter, laat veel staan. Schik hooger op,
tot daar waar ge een ongehinderd uitzicht hebt op de Zon der Gerechtigheid en de wijde wereld u de blijdschap in de ziel hergeeft.
Al de kleine dingen van de laagvlakte lieten we achter. Zeker,
ze zij n er -- den geheelen dag heeft onze ziel te beslissen, nu
gaat het om een ja, dan om een neen I
Maar de ketens die de kleine dingen ons aanleggen zijn verbroken, de half--duistere onzekerheid die er in de schaduw heerscht,
is weggevaagd. Wij zijn uitgetogen naar hooger bodem, naar

wijder uitzicht, naar grooter mogelijkheden.
Wie ziet ooit den boodschapper van den Koning ter neer zitten
en bepeinzen of hij op de stoepen der kleine woningen het
dobbelspel zal ter hand nemen ?
Hij heeft er geen tijd voor. Hij geeft er geen gedachten meer
aan. Hij heeft andere dingen te doen I
Net is nu meer dan zevenhonderd jaar geleden, dat Franciscus
van Assisi --• ik heb zijn portret voor me liggen -- staande voor
een kruisbeeld de woorden zich hoorde toespreken :
,,Franciscus, herstel gij mijn vervallen huis weer."
Franciscus heeft die opdracht, naar het licht dat hij ontving, vervuld.
Ik zou zeggen : in onzen tij d hebben we andere dingen te doen I
Wat heeft ze gelijk gehad, die schrijfster I Hooger op hebben we
te schikken, het vervallen huis Gods roept om herstel, om een-drachtigen, eensgezinden, doelbewusten arbeid.
Het vervallen huis Gods roept om de zangers, die niet rondgaan en de huizen vullen met hun jeremiaden over wat ze opge-offerd en verlaten hebben, maar die de kleederen des lofs aangedaan hebben en zingen van de lieflijkheden des Heeren.
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VER DEN „Dank u, ik kan wel voor mezelf zorgen."
AFGROND . ,Als of je niet mans genoeg bent, om op je

eigen te passen I"

,,Wat denkt u wel van me ? Kan er ooit wat gebeuren ---- ik
ben overal toch zelf bij."
Hoe dikwijls zeggen jonge menschen deze bijtende, korte,
ironische zinnetjes niet tegen oudere, en als ze het niet zeggen, dan
denken ze het.
Natuurlijk, zoo'n antwoord I Voor jezelf zorgen en op jezelf
passen en de wacht houden bij excessen, daar is een menscIh toch
volkomen bekwaam toe 1 't Is ongeloofelijk, welke nobele krachten
er sluimeren in een mensch 1 Immers evolutie en klaarhe^id van
denken heft hem op tot steeds hooger trap I
Zoo dikwijls zit ik stilletjes te luisteren, als ik de knappe s.terken
hoor redeneeren op vergaderingen, of hoor voordragen op lezingen
over al 't mooie dat in den mensch zit, hoe je als je wilt den
Booze onder de knie kunt krijgen, je voet op zijn nek I .... .
Maar .... de Booze 1 .... wat zeg ik, dat is immers klein-kindergeloof 1
,,Maar lieve Mevrouw I een baarlijke duivel met bokspooten,
zoo'n stelling kunt u toch niet volhouden 7 Een sage uit de middeleeuwen, overgebleven in het volksgeloof 1"
Wie langs de wegen gaat met bewusten blik, heeft weinig op
met de verzekering, dat een mensch naar het goede heen evolu-

tionneert.
Wie langs de wegen in de huizen komt, deur in, cleur uit,
Bien wordt het nog onrustiger in de ziel.
Wie afdaalt - in zijn eigen onderbewustzijn, die wordt bang,
bang voor het Leven, bang voor den Booze.
Wie ouder wordt, weet, dat leven gevaarlijk is I
Een zet op een schaakbord I lacht de geslaagde.
Een nummer uit de loterij 1 grinnikt de voorspoedige.
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Iets wat Je toch maar zelf veroverd hebt 1 zegt de overmoedige.
Maar hooren we ooit een stem van iemand, die aan het eind
kwam 7 Neen, immers, de dooden zwijgen I Wie gezien en aanschouwd heeft de geheimenissen, Bien werden de lippen stijf, en
de oogen gesloten.
Ik las van de week zoo lets ontroerends.
It Was geen Christelijke lectuur.
Ergens, bij iemand, vond ik een boek. Zoo'n boek zooals je
koopt, als je jong, oppervlakkig, vroolijk en overmoedig bent.
Een boek van den overkant, zooals ze bij duizenden de wereld
ingaan.
't Ging natuurlijk over een ,hij" en een ,zij ". Beiden Jong,
beiden tuk op pret en van plan om uit het leven te halen wat
er maar van te krij gen is.
Zooals een kind aan een Amerikaanschen suikerstok, een „lolly"
likt tot er niets van over is.
Wat mijn oog trof, was, wat een moeder zei tot haar jongen.
Een moeder, die zelf op het punt was, om met een ander weg
te loopen.
,,Ik heb hem afgeschreven" zegt ze. „Het is veiliger. In dit
leven, mijn jongen, komt het op veiligheid aan. Je bent eerst zeker
van jezelf, als je dood bent. Er kan zooveel in een mensch ontwaken, zelfs op mijn leeftijd. Steeds een afgrond voor je voeten 1
En als je niet oppast -- plons 1 voor je het weet, lig je in den
afgrond .... En dan heb je de poppen aan 't dansen."
Diezelfde jongen zegt tegen zijn zusje:
„Pas op, Jenny, doe geen dwaze dingen, je weet dat Je mooi
bent, en mannen zijn zulke mispunten. Ik sta zelf ook op den
rand van den afgrond, maar als jij er in viel, zou je vader en
moeder het hart breken."
En als het zusje als een gewond vogeltje op zijn kamer
komt vluchten, omdat het leven haar vleugels verbrand heeft,
weet de broer, dat het nu eenmaal net zoo is als zijn moeder
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eens zeide : ,Plons 1 daar lig je er in .... de afgrond wacht 1
Je bent eerst zeker van jezelf als je dood bent, er kan zooveel in je ontwaken .... mijn jongen, het komt op veiligheid
aan 1....
: . . . Het komt op veiligheid aan 1" ... .
Wat is onze Bijbel toch wonderlijk rustig, wat is onze Bijbel
vertroostend in zijn uitspraken 1

Heere I Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht,
zoo lees ik. Ook voor dit geslacht dus, dat bij de scherven van
eigen--kunnen staat to kijken. Eigen-kunnen dat platgetrapt en
kapotgetreden terneer ligt. Ook volgens eigen getuigenis.
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal ver--

nacbten in de schaduw des Almachtigen.
Wat een groot ding om to molten weten, wat een verzekering I
Daar ben je nu dat groote leven ingestuurd. Daar leef je dan
nu, dag in, dag uit temidden van zooveel gevaren en al den
tijd mag je tegen jezelf zeggen : „Er is een schuilplaats." Ik
behoef niet to vallen in den afgrond, ik behoef niet to vreezen
om den weg to verliezen, ik behoef heelemaal niet zeker van
mezelf to wezen.
Als ik aan dit alles denk, komt mij een liedje weer in de gedachten, een lied van lang geleen.
't Is Zondagavond en alle kinderen zitten om de groote,
ronde tafel.
Een uur lang wordt er gezongen tot de kleintjes naar
bed gaan.
Ieder mag kiezen, de kleine kindertjes kiezen soms zulke zwaarr
wichtige liederen.
Ik weet nog precies, wat iedereen gewend was uit to kiezen,
en het is nu veertig jaar geleden.
Ik weet nog, dat we zongen : jezus mijn toevlucht" soms gekozen door een heel klein krullekopje.
Licht

9
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Jezus, die mijn ziel bemint,
's Levens stormen loeien, Heer 1
O, beveilig mij, Uw kind,
Leg mij aan Uw boezem veer.

Er zijn jaren en jaren verloopen, maar de veilige schuilpIaats
waar je van zong als kind werd eigen bezit toen je groot werd,
en het niet meer veilig was in de groote wereld.
Die wereldsche moeder had Been ongelijk, toen ze zei : Op
veiligheid komt bet aan!
HHI^HNHHF,H ►-^H ►^HHHHHHHN^r HHHNHHHHHHHHNHNI-^HNHHHHHHNr11^

NDRUKKEN . Heel laat was ik thuisgekomen en 'k was moe.
Ik had in een onzer groote steden lang zitten praten met iemand,
die onder de jeugd werkt.
Niet onder de verzorgde, ointuinde, goed onderlegde jeugd,
^xaaar onder kinderen van de straat.
Kinderen met ouders en familieleden, die de kleinen wetend of
onwetend ten val helpen.
Kinderen, die veel to veel gezien en gehoord hebben, die alles
hebben vernomen van den ruwen, leelijken kant.
Kinderen, waar o, zooveel goeds in sluimert, maar zichzelf een
raadsel, die zelden iemand ontmoeten, welke met een sympathiek
gebaar helpende handen naar hen uitsteekt.
,,Hoe komen die kinderen aan al die vreeselijke dingen?' ....
vroeg ik, „hoe worden ze zoo in 't kwaad ingeleid, wie vertelt
hun dat allemaal ?"
Toen noemde de persoon, met wien ik sprak, mij twee bladen,
die de jeugd in de groote sceden elkaar uitleent en onder elkaar
ruilt, bladen waar ze over fluisteren en gniffelen.
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Ik heb beide gekocht op Bien mooien, stralenden herfstdag,
toen de zon scheen alsof het zomer was, de lucht blauw was
als de lente en het water gretig de wolken weerspiegelde in zijn
diepten.
Ik schaamde mij diep, toen ik daar stond op het groote plein
en de namen van twee der meest verdorven blaadjes noemde, die
de kinderen van ons yolk lezen en die ik nu beide kocht.
Ik werd zoo weemoedig toen ik ze doorbladerde I
Hoe vreeselijk was het, hoe jammer van je mooie, jonge,
blije leven, om pleizier te hebben in het vunzige en leelijke en
gemeene I
Wat hebben de menschen gemaakt van het heilige, dat in Gods
Vaderhart was 1
Ik stelde mij voor, dat een Engel de geillustreerde bladen in
de hand nam en met ze vloog tot voor den Troon des Almachtigen,
hoe de Engel met de handen voor de oogen ze neerlegde aan
Zijne voeten, terwijl hij toonloos zeide : ,Zie, wat de kinderen
der menschen van hetgeen Gij hun gegeven hebt, gemaakt
hebben 1 Zie, wat hun kinderen lezen, en in welke begrippen ze
opgroeien 1" ... .
's Avonds nam ik de radiotelefoon ter hand en luisterde naar
wat de aethergolven mij brengen zouden.
Ik had geen lust om het toestel te stellen, ik luisterde stil toe
en wachtte af, wat voor stem of geluid uit de wolken tot mij
komen zou,
Ik kwam in een lezing terecht, midden in een lezing over de
oertijden, over de oermenschen, over het ij stij dperk en over de
voorwereldlijke dieren.
Een sympathieke stem was aan 't betoogen over de vermeende
vondst van een skelet, de vondst die den overgang zou vaststellen
van aap tot mensch.
Ze hadden opgegraven ergens in 't Noorden van Afrika voorwereldlij ke overblijfselen van oermenschen, die in holen woonden.
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Ze waren er nu bij na zeker van, dat ze gevonden hadden een
kaak hier en een schedel daar van den aapmensch.
ja 1 ja I '1 sloot alles als een bus. Wat troosteloos leek me het
alles, wat koud, wat akelig, die langzame evolutie van een dier,
en dan half dier, en dan eindelijk en ten laatste mensch 1
Ik dacht weer aan die geillustreerde bladen, die nog ergens
tusschen mijn papieren zaten. Ja, als je zoo'n afkomst had, dan
kan je feitelijk alles wel begrijpen I Toen opeens flitsten de blij dschap en de vreugde door me heen.
Ik geloof er niets van ; ik geloof er heelemaal niets van 1
't Zong door me heen als een vreugdelied : , Heelemaal en
heelemaal niets I"
Als de geleerden zich nooit vergist hadden, •-- ja, misschien
dan].... Als ze meer inzichc hadden in de Hemelsche dingen
dan wij, de eenvoudigen, de leeken l
Maar in het Koninkrijk Gods hebben wij den voorrang in 't
begrijpen. In 't Koninkrijk Gods zijn het de onnoozelen, die de
diepe dingen 't eerst molten aangrijpen. In het Koninkrijk Gods
zijn de waarheden voor de kinderkens 1
Laren ze dan in de studeerkamers maar gelooven aan die
schedels. Mijn hart weigert het geheel en al.
Ik herinnerde mij ineens een bezoek in Bielefeld in de inrichting
van Ds. von Bodelschwing. In een dier gestichten zijn ook de
stumperds en stakkers bij elkaar gebracht, die onvolgroeid zijn en
mismaakc. Ik gun niemand Bien aanblik. Er knapt iets in je, als
je naar ze kij kt.
Als nu na duizenden jaren de schedels eens opgegraven worden
in den omtrek van die liefdehuizen, zal dan het nageslacht ook
zeggen : „We hebben een interessante opgraving gedaanl Er is
een schedel gevonden, die was van geen aap en die was van
Been mensch .... 'n overgang dus 1"
Om me to troosten, om mijn geloof Ce versterken, las ik nog
eens de woorden in onze Heilige Schriftuur :
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„En God zeide : „Laat ons menschen maken naar ons beeld,
naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de
visschen der zee en over het gevogelte des hemels en over het
vee en over de geheele aarde en over al het kruipend gedierte
dat op de aarde kruipt. En God schiep den mensch naar Zijn
beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem, man en vrouw

schiep Hij ze.
En God zag al wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed I —
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de
zesde dag."
Wat een blijde wetenschap : geschapen naar Gods beeld, niet
overgelaten aan koude ziellooze wetten van evolutie, maar een
mensch met een ziel, die Gods adem eens beroerde. I
Een mensch met een toekomsc, een, mensch met Verlossingsr
mogelijkheid 1 Ja l Nu kijk ik zelfs met andere oogen de schunnige
blaadjes weer aan.
Er zal een tijd komen, dat Satan geknechc wordt, dat het leelijke,
slechte, gore en vunzige op een hoop gebezemd wordt en dat er
Gerechtigheid op aarde wonen zal I Tot Bien tijd gaat Christus
door de wereld en in Zijn oogen is de wensch om op to richten,
de begeerce om Ce reclasseeren, de macht om Ce vergeven.
Wat ben ik blij , dat ik niet gelooven kan, dat ik ver wegschuif
op den achtergrond van mijn besef : alles, wat door de radio tot
mij kwam. Wat een genade om Ce weten van den Vader, Die in
den hemel is, en van Jezus Christus Zijnen Zoon, Die kwam om
wat verloren is, wat bijna aapmensch is, Ce zoeken, Ce herstellen,
Ce verlossen en Ce zegenen.
Wat een Cijding I WaC een feestelijk ding als de vaste wetenschap
zich zetelt in een ziel I .... God helpe ons, ons geloof Ce behouden 1
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VAN LUIDENDE KLOKKEN

AN LLIIDENDE 't Is een gewone werkdag 1
KLOKKEN
Tot mijn stile werkkamer klinken ze door,
al de bekende geluiden van de week.
Prestige, energieke geluiden 1
Het gillen van de stoompijp van een naburige fabriek, het ronken
en denderen en aanzetten van de zware autobussen, het knarsen
van de wielen der wagens, die zware lasten te torsen hebben,
het luidruchtige venten van kooplieden en daar tusschendoor het
juichen en gieren en lachen en schreeuwen in het vrije kwartiertje
van de kinderen uit de school, vlak bij.
Daar beieren de . klokken, het geluid gedragen door de wilde
windvlagen met schokken en stooten tot ver over de landen.
Coed hoorbaar, •plechtig, eerbiedig, dan weer , verroezemoesd"
door den wilden wind tot een chaos van geluiden.
Stt I 't Is waar l
De klokken der nieuwe kerk worden geprobeerd.
't Is alsof tegen mijn raam de geluiden aanbotsen in lang gerekten klank van boem .... en oem .... van boem .... en oem ... .
De nieuwe kerk 1. Ja zeker, 't is waar, ik heb er van gehoord,
ze probeeren de klok van het nieuwe Bedehuis.
Ik denk, dat ze in die nieuwe klok wel een jaartal zullen gegoten
hebben, misschien ook wel een spreuk.
Een klok die zal moeten beieren in de komende tij den 1
Ik kan het niet helpen, ik moet ophouden met mijn werk. Ik
moet denken over wat deze klok te doen zal hebben.
Elken Zondagmorgen zal ze luiden om menschen tot het Bede-huis te noodigen, de menschen, die vandaag leven en de menschen,
die over een halve eeuw Leven.
Hoe zal het gaan met haar werk?
Soms denk ik er met zoo'n benauwenis aan, hoe het gaan zal.
't Is alsof er een vloek is neergedaald op ons, kerkgangers.
't Is alsof de lichten uit de heiligdommen aan 't dooven zijn.

V
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Zeker, de drommen zijn er! Niet te loochenen zijn ze er, de
drommen, die de Bedehuizen vullen en wier gezang de gewelven
doer dreunen.
Maar van velen is het zi ten in de kerk : gewoonte, --- het bidden:
sleur, — het zingen : verpoozing --- en het luisteren geschiedt in
een halt slapenden, half-hypnotischen toestand.
En dan zijn er de inLellectueelen, de gedifferentieerden, de
hartstochtelijke zoekers, die predikers keuren en sermoenen
critiseerer_.. Dominee's baard, zijn jas .... neen, --- zijn manchetten,
de japon van zijn vrouw, het gebobde haar van zijn dochter, de
dienstbode mec de korte mouwen, hec staat niemand aan I
En de preek, die is te kort I Ach wat, ze is te lang I -- Dominee
gebruikt te veel beelden .... Och kom, de man heeft van die
termen, ik kan er niet tegen, dat alles te hooren 1 Weet je wel,
dat hij twintig minuten lang bids? Ik heb op mijn horloge gekeken .... Ik kan niet tegen die ordinaire vergelijkingen. ---- Als
je dien man hoort, behoef je de krant niet meer te lezen.
Vulgaire, ongeestelijke opmerkingen 1 je weert ze uit je huis en
je omgeving I
je staat niet toe, dat er in je nabijheid over de preeken aanmerkingen worden gemaakt. Maar, daar ben jezelf. .... je bede,
voor den aanvang van den dienst om een zegen voor den leeraari,
een zegen voor wie je bizonder aan 't hart gaan, een zegen voor
jezelf. Maar je bent zoo aeschetisch bijgewerkt, je hoort zooveel
mooie Bingen .... je genies van het hyperfijne en hyper-beschaafde .... en nu ben je ondanks jezelf vaak zoo gesloten
voor een eenvoudig woord, zoo neerbuigend vriendelijk gezind
tegenover een woord uit 't hart.
Het is om angstig te worden als je de klok hoort luiden. Waar
schuiven we been 7 Waar komen we terecht, wij en onze kinderen,
over-geculLureerd en over-aesthetisch verzadigd?
De jongeren volgen nog slechts vol geestdrift — de enkelen
uit de besten. De autobussen, de fietsen, de motorrijwielen, ze

136 STERK ZIJN EN SCHOON EN ZINGEND DOOR 'T LEVEN
brengen ons in weinig tijd daar, waar de kopstukken prediken.
Straks worden ook die gedecimeerd. Van een opgaan in getale,
van een aanbidden in menigten is dan geen sprake meer. Op den
Zondag spat alles uiteen. De een hunkers naar lange gebeden en
lange preeken, de ander trappelt van ongeduld na een uur geluisterd te hebben.
Soms denk ik : als we in vele kerken weer de ,uurdiensten"
hadden en in deze eeuw van haast, jacht en ongeduld den aanbiddingsdienst in de Godshuizen, waar mooi en goed gezongen
wordt en krachcig en kort wordt gepredikt 1
Maar de raderen der kerken malen langzaam en maar noode gaan
de kerken mede met het voile, kloppende, zich telkens vernieuwende
leven. En al Bingen de kerken mee, dan blijf ik toch ongerust.
Om het Evangelie te verstaan en in je op te nemen, te doorleven
en je er door te laten zegenen, heb je maar een deur in je hart
noodig, een venster dat je moet open laten staan.
Bij het wonderlijke, huidige samenstel van onze zielsgesteldheid
is Bien kant uit, al wat geopend kan worden, vaak ontstellend
vastgeroest.

Nu moeten we bidden om eenvoud en kinderlijkheid, anders
zullen de klokken luiden, zullen wij onze voeten tempelwaarts
richten en zullen onze zielen ongezegend en dor blijven, omdac
wat geopenbaard words ons voorbijging, vanwege onze gecom
pliceerdheid.

-
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TERK ZIJN EN SCHOON EN ZINGEND Mevrouw Van
DOOR 'T LEVEN GAAN. der Meer--

Brondgeest heeft in een van de vele Kerstnummers, die uitgekomen zijn in den Kersttijd, een mooie Kerstsproke met diepen
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zin geschreven. Zij vertelt van een ziel, die gereed stQnd naar
de aarde Ce dalen, en gekozen had, om een vrouw Ce worden.
Men vertelde haar, daC haar voor de poort des levens drie wegen
zouden getoond worden, waarvan een de besCe, de schoonsCe,
de ware was.
Als de levenspoort zich opens, ziet ze de drie wegen voor zich.
Rechts was de breede, wonderschoone laan met hooge boomen,
waarvan het loover glansde als puur goud, aan heC uitein.de stond
een blinkende vorsCenCroon, heerlijk van praal en rijkdom, door
dichte scharen omstuwd en uit de verse klonk een plechtigj gezang :
„Salve Regina."
Links ging een liefelijk pad langs wuivende, deinend. e graanvelden, aan het uiteinde schemerde een hoog kerkgebouw met
een schitterend kruis op de torenspits. Door de open deur zag
men brandende kaarsen en biddende gestalten, wierookgreur ver-vulde de lucht.
De derde weg was een rechte, nauwe straat en links en rechcs
stonden kleine armoedige huizen. Er was geen eind to zien, maar
er liepen vele gestalten met gezichten vol leed en kommer. Ergens
huilde een kindj e... .
Toen koos ze. Snel sloeg ze de steile straat in, die vol oneffenheden en druk geroezemoes was.
Als ik aan menig vrouwenleven denk, komt mij de Kerscsproke
van mevrouw Van der Meer—Brondgeest Ce binnen.
Het leven van vrouwen, die niet heerschen, die niet alleen
devoot zijn, maar die dienen.
En toen huilde er een kindje .... Daarmede was ineens alles
uitgemaakt, toen hebben ze gekozen het levenspad waar gediend
werd en geholpen, en waarop in 't bijzonder de aandacht van
den Heiland is gevescigd, omdat het Zijn levenspad oca^k is ge
weest en Zijn keuze ook.
Er words in onze dagen zooveel gepraat over ons, wrouwen.
We hebben zooveel voorrechten gekregen, zooveel tegemoet^,
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komingen, zooveel mogelijkheden in ons leven dat het ons
bijna toeschijnen zou, alsof we er nu wel haast zijn, en het
beloofde land is bereikt. Maar, eilieve, altijd huilt er ergens een
kindje .... en alles in ons hart wordt door elkaar geschud. Ach,
neen, dat pad van heerschen bevredigt toch niet op den duur.
Ach neen, dat pad van jezelf verliezen in aasthetische aanbidding,
dat verstijft en verkilc. Als er ergens een kindje huilt .... als er
ergens een mensch klaagt, als er ergens iemand om hulp roept,
dan steekt een vrouw met een hart van zelf de handen uit, ze
kan het niet laten.
Elken morgen s L-aan moeders op, heel vroeg. De zeven uur die
haar rechtens toekoint, zijn nauw volgeloken, ze hebben zich laten
vertellen , dat ze aanz_iLten aan 's levens disch, want ze, hebben
man en kinderen, maar de les die het leven haar leerde, toont dat
zorg en geluk niet altijd harmonieeren en dat de sterksten vaak de
zwaksten trachten te verdrijven. Ze kleeden zich snel, want de
plichten der ochcenduren zijn vele, er hangt voor al de anderen
zooveel van af, de anderen, die van. haar afhankelijk zijn 1
Er wordt in de courancen zooveel geschreven over het afnemen
en minder worden van het huishoudelijk werk; ja, als je sommige
schrijfsters gelooven wou, is het maar een bitter beetje werk, dat
er overblij ft.
De vroeg opstaande moeder glimlacht als ze er aan denkt. Er
is nog nooit een electrisch machinetje ii.itgevonden om kindertjes
te wasschen, om onbij ttafels gezellig te dekken en potten en
pannen als soldaten in de keukenkast op te stapelen.
Het kousenstopmachinetje ligt in een papiertje in een kast en
ze lacht als ze bij het gebruik der gloednieuwste uitvinding die
de melk zal beletLen over te koken, het koppige vocht toch over
de pan ziet stroomen, ondanks de hoogdravende reclamebeloften.
Ja, bij alles moet moeder toch zijn 1 Er kan in huis toch haast
niets gebeuren zonder haarl
Ergens in huis huilt altijd een kindje.... dan zijn haar armen
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gereed — en ook de armen van al die eenzamen, die God heeft
gezet in een huisgezin en gepromoveerd heeft tot het moeder
schap — in het groot.
Ik kan zoo heel best begrijpen dat in onzen tijd in menig
vrouwenhart wel eens een bitter gevoel opkomt. Met zooveel
ophef wordt gesproken en geschreven over vooraanstaande vrouwen,
haar portretten komen in dag- en weekbladen, haar verdiensten
worden breed uitgemeten. haar talenten geroemd en het lijkt wel
alsof zij -- de stille heldinnen -- maar worden vergeten. Haar
werk words niet geLeld, haar zelfopoffering niet aangezien en haar
arbeid niet op prijs gesteld.
Wie zich echter bewust , is van den heiligen dienst die ons,
vrouwen, op de handen gelegd werd, wordt een stralend mensch,
want bewust dienen brengt rijken zegen aan.
De moeder van Margaret Mac Donald, de vrouw van den
afgetreden Engelschen minister, schreef vlak voor haar sterven in
een schrift, sterk te zijn en schoon en 't leven zingend door te gaan.
Ze is jong gestorven, die moeder van Margaret Mac Donald,
anders had ze die woorden misschien nog wel eens vaak peinzend
aangekeken.
Sterk zijn, als je den derden weg hebt gekozen I
En schoon, als je haast geen tijd hebt voor jezelf en voor
je toilet 1
En zingen .... als er altijd ergens een kindje built I
Ruskin bezocht eens het klooster „La Chartreuse". Het was
op een zijner tochten in de wereldberoemde Alpenwereld.
,,La Chartreuse" was een klooster boven op een berg, omringd
door ontroerend schoone nacuurtafereelen en vergezichten. Maar
de cellen der kloosterbroeders waren zoo gebouwd, dat elk raam
slechts het uitzicht had op het raam van den anderen broeder,
van de bergen zagen zij niets. Vele onzer huizen zijn ook zoo
gebouwd, vele harten zijn ook zoo, dat ze slechts zien op dat
van een ander.
.
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Maar de vrouw die het vergezicht heeft en opziet naar Omhoog,
die ramen heeft naar den kant van Jeruzalem, die kan sterk zijn
en schoon zijn en zingend door 'c leven gaan, omdat zij zich
weer een dienstmaagd van den Allerhoogste. Ze vervult elken
dag trouw haar plicht, opdat als de Zoon des . Menschen zal
wederkomen, Hij haar alzoo doende zal vinden, Crouw in haar
dagelijkschen plichc, vol vreugde den arbeid verrichtend van iederen
dag, vervullend het werk voor den Meester, die zeer bijzondere taak :
op to staan en ter hulpe Ce snellen.... als er ergens een kindje hulk.
►1HHHHNFIHHHHNHHHHHNHHHHHHNHHHHNHHIH ►rHHHNHH ►-^HHH1-N►^H^
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VER DE
Wij 1.... vrouwen 1
VROUWEN. Er words veel notitie van ons genomen de
laatste jaren.
Eerst was het 't kind, Coen de arbeider. Nu zijn wij het, wij ... .
vrouwen, die de aandacht trekken. Er zijn menschen, vaak ook
wel terecht, die met zekere benauwdheid de ,nieuwe" vrouwen
aankijken, die de laatste jaren ons hebben gebracht.
Er zijn menschen, die denken, dat er van de wereld niets terecht
zal komen, als de zoogenaamde nieuwe denkbeelden overal vruchtbaren voedingsbodem zullen vinden. Er zijn ouderen, die bedenkelijk kijken, geleerden, die voorspellingen niet onder zich kunnen
houden.
Ik ben op reis, een dag en nog een dag van ons lieve Holland
verwijderd. Onderweg heb ik goed mijn oogen den kost gegeven.
Niet alleen naar de mooie meren, de sneeuwbergen en de watervallen heb ik gekeken.
Overal hield ik ze in 'C oog .... de vrouwen. 0 maar, der
vrouwen gang door de wereld is vandaag nog vol zegening 1
Zeker, ik zie ze, de Engelsche misses met de gebobde haren,
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Naar broek en jas dragend als een man, die een ganschen
avond sigaretten rooken en al de allures hebben aangenomen
van haar collega's. Ik zie de opgecooide, opgetuigde, van huis uit
eenvoudige meiskes met de onnatuurlijk groote oogen en den
vreemd aandoenden opschik, zoekend naar een prooi.
Ik zie ze, de parasieten, die zich laten bewonderen als een
uitheemschen vogel, maar haar schenk ik niet mijn aandacht.
Overal zijn ze te zien, de lichtende sporen die de vrouwen in
het leven nalaten.
Ik ben hier in een klein bergdorp. Niets dan notedoppen van
blokhutten heb je hier. De mannen zitten heel hoog in de bergen
met de jongens en de koeien.
Overal doen hier de vrouwen 't werk. Je ziet ze maaien met
een groote zeis, harken en het gras op hoopen leggen. Straks
komen ze met hooivrachten op 't hoofd de bergpaden afdalen.
Je ziet ze zagen en houtstapels maken, de wasch bewerken
en kinderen verzorgen. Je ziet ze met paarden omgaan, die
sleepersdiensten verrichten, je ziet ze als postbode fungeeren als
ze ouder zijn, en als „tearoom"-juffrouw als ze jong zijn. Je ziet
ze in de hotels, velen in getal, vriendelijk en vlug en pijnlijk
nauwgezet, altijd met een voorkomend woord, altijd opgeruimd.
Je ziet ze als aankomende meisjes achter de woelige, ongezeglijke
geitenbenden, je ziet ze als schoolmeisje , gouvernante" spelen
over een troepje jongeren.
Neen 1 Neen ? De vrouwen zijn nog niet zoo verdorven 1
Overal zijn ze nog te vinden de moeders, die het geluk van
een geheele familie bijeenhouden, overal te ontdekken de meisjes,
die de poezie van het gezin zijn.
Niets is haar te veel, als het maar voor 't welzijn van de haren
is 1 Werk schuwt ze niet, eigen gemak Celt ze niet, de kleine
handen strekt ze uit om het geluk binnen te kunnen houden tusschen
de vier muren, al is het maar een kleine blokhut en haar erf
niet grooter dan een paar meter in 't vierkant.
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Vanmorgen zijn we een vrouw tegengekomen. Resoluut liep
ze over den weg, de haren onder den veelkleurigen hoofddoek.
,, Ah 1 Oui, madame, la vie est dure dans la montagne l Treize
mois d'hiver I"
„Dertien maanden ?" vragen we verbaasd.
,,Nu ja, geen dercien, maar dan toch sneeuw van September
tot April en in September daal je allemaal naar beneden, zeven
uur achtereen met kinderen, koeien en geiten, naar het dorp
onder aan den berg, en in December ga je weer naar boven,
zeven uur naar omhoog. Dan moeten de koeien het hooi gaan
eten uit de hoogweiden".
,,Met Kerstmis zal het daarboven in de stille, witte wereld een
feest zijn als de verschillende dorpsklokjes beieren om het groote
feest aan te kondigen. Wat zal dat mooi zijn ?"
„ja t ja l" zegt ze bedrukt, , maar j e moet ook weer naar beneden"... .
Ze is een eenvoudige vrouw uit een boeren-chalet, maar ze
heeft een kleine veranda aan het huis laten bouwen. Schenkt ze
daar Engelsche thee ? ja zeker I Heel scerk, zooals de buitenlanders
ze zoo graag hebben. Ze weet best hoe het hoort. Ze is zelf
jaren als kindermeisje in Engeland geweest. Ze verdient er nu
wat bij voor thuis, voor haar man en voor de kinders.
Als ze met ons praat, licht het steeds in haar oogen.
Ze is als al de anderen, als al die vrouwen die je overal bier ziet.
Ze werken voor iets, ze zwoegen om iets, ze hebben een Joel,
haar hart is in haar werk.
Zoo schoon als God het toch gemaakt heeft in de wereld I
Overal kom je haar tegen : de liefde van een moeder, de liefde
van een vrouw, de noeste volharding en energie om in stand te
houden het familiegeluk.
Kijk, daar komt ze aan, de oudere vrouw met de verweerde
trekken en de vele groefjes in voorhoofd en wangen. Het is
,,mevrouw de post" --- die van de bergen afdaalt met haar zwaar
beladen paard.
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Vandaag is het mooi weer, schijnt de zon, maar menig keer
is ze gedaald als de koude bergwind haar om het grijze hoofd
Hoot en de bergregens haar in 't gezicht striemden. Haar lippen
drukt ze vast op elkaar en haar blik is doelbewust.
Ik denk aan haar man en haar noon hoog in de bergen. , Mevrouw
de post" verdient er nog wat bij voor een rustigen ouden dag
voor haar man, misschien voor wat studiegeld voor een knappen
jongen.
Zeker, ik geloof ook dat er bui tensporighed en in onzen tijd
zijn en er vreemde ideeen to overwinnen zijn, maar het hart van
de meeste vrouwen zit nog op de rechte plaats. Haar gang is een
-

gang van zegen, haar armen houdt ze nog uitgebreid en man en
kinderen schenkt ze haar liefde.
Zoo is ze eens gemaakt, daar zal ze steeds naar wederkeeren,
wat in den loop der eeuwen haar ook beloofd wordt en voorgespiegeld I
De liefde van haar hart omgeeft de hoofden van hare geliefden
en heeft ze geen eigen kinderen, dan neemt ze de verlatenen en
de zwakken tot zich.
Neen 1 neen 1. met de vrouwen is het nog niet zoo kwaad in
onze dagen. Nog dragen ze 't hart op de rechte plaats 1
l^HH^-1HH^H ►rHH ►♦ HH ►1HHNHHH ►^1-^N ►^^-t►-^HHNN ►^HFIN^HHH^-iHH ►^HHHH!♦
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Zoo nu en dan krijg ik van den een of

KNIPSELTJES . ander een stukje courant, waarin iets

met een veelzeggend rood of blauw kruisje is gemerkt.
„2 cent drukwerk." Zonder commentaar.
Er ligt echter iets uitnoodigends, iets van een onuitgesproken
vraag in dat kruisje, iets van: „toe, zeg er eens wat van in je
eigen rubriekje."
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Zoo kreeg ik ook een stukje van de Telegraaf in handen.
,,Tuschinski, geinterviewd over den dans."
Zoo naief schrijft Tuschinski over den dans. Ik kan het waarlijk
niet laten, er iets tegen to schrijven.
Voor de niet ingewijden zal ik moeten vertellen, wie Tuschinski
is. Er ligt niets beleedigends voor den heer Tuschinski in deze
introductie. Ik had voor dezen ook nooit van hem gehoord. Als
ik straks aan een of anderen boodschappenjongen vraag, die
misschien goed op de hoogte is van sport : , Wie is Boerhave ?"
dan zegt hij wellicht : „o I u bedoelt Bien man, die hier in 't
laantje op No. 17 woont ?"
We zijn alien slechts met een zekeren kring van menschen
bekend.
De Telegraaf vertelt ons, dat Tuschinski de koning van het
Nederlandsche amusementsleven is, die als Poolsch kleermakertje
in Nederland kwam, nu een zakenman is, die voor tien millioen
gulden in Nederland verbouwde — eigenaar van luxueuze cinema-,
theater-, cabaret- en danspaleizen ^– autoriteit op vermakelijkheidsgebied, die Amsterdam een paleis van pret schonk, waar de
geheele buitenlandsche wereld naar komt zien.
Nu dan, die Tuschinski is , geinterviewd" over den dans
van heden.
,,Er is niets, dat meer veredelend werkt op het yolk dan dansen",
zegt hij. „Het is een sport, die een deel der volksgezondheid is,
die den mensch weerhoudt van veel stiekum kwaad en vooral
van den drank. Men komt niet meer in de cafe's om er alcohol
to drinken, men komt er om in beweging to zijn, zijn lichaam
lenig to houden en elegant. Kijk naar den invloed, die dansen op
de menschheid heeft gehad. In de bioscoop had het publiek beschaving en „chic" gezien, in de danszalen ging men die in practijk
brengen. Met scheeve schoenen kwam men er niet meer, om den
dans ging men zich beter kleeden.
De dans heeft ons Nederlandsche yolk eleganter gemaakt en
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jonger. Dansen is een kunstoefening geworden. De menschen
krijgen een andere houding door het dansen, men is in voortdurende oefening om een elegante houding te krijgen, er ontstaat
een nieuw ras van slanke, elegante menschen. De oude menschen
verdwijnen. Ze dansen hier tot hun zeventigste jaar, zelfs de
ouderdom is elegant, de menschheid wil elegant zijn en wil in
beweging zijn. Het dansen heeft een hoog veredelenden invloed
gehad "
Het zou niet veel geven, of ik den heer Tuscbski mijn meening
meedeelde over den dans.
,,Ach, mijn goede mevrouwtje", zou hij zeggen, „u daar buiten
bij uw bosch, wat weer u af van wat wij „het leven" noemen 7"
Ik moet hem een antwoord zenden uit het leven zelf.
Kijk, hier heb ik een uitknipseltje uit De Avondpost van 25
September. Tuschinski gaf zijn meening 1 October. „Het toeval
bracht me met 'n jongen man in aanraking, vertegenwoordiger van
het dansende deel der natie", zoo schrijft de journalist in De
Avondpost. ,Amper 18 jaar, kantoorbediende, a vijftien gulden per
week, oucders middenstand. De zoon draagt geen kostgeld af,
maar verdanst per week een tientje .... Hij drinkt biertjes van
50 cents per glas. Na het vijfde raakt hij in conditie. Dansconditie.
En danst. Hij danst alles. De biertjes slaan op. Tegen het tiende
kosten ze 90 cents, plus de fooi. Hij spijkert vaak voor zijn eigen
dansvrienden bij, want dansen moet je met een stel doen. Alleen,
op je eentje moet je niet naar de „dancing" gaan."
,,Waarom neem je geen lessen om vooruit te komen 7"
vraag ik.
,,Dikwijls mee begonnen. Verslapt. Alles verslapt, wat je
alleen doer."
„En je vrienden dan ?"
,,Lachen j e uit, als je les gaat nemen 1"
„Behalve dansles 7"
„Daar ga je vanzelf naar toe."
Licht

10
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„Noel je het leege van de pret ?"
„Vanavond wel. Vrijdagavond niet."
Wij wandelen de straten door. Ons gesprek wordt dieper en
eindelijk komt zijn verklaring : „Ik wil anders, ik wil er uit. Ik
wil werken." -- Later hoor ik van hem dat hij „les" neemt op
Vrijdag.
0, ze zullen in de „dancing" Vrij dagavond wel naar hem
uitzien, maar niet op hem wachten. Men danst toch wel. -- Er
wordt ,,gegokt" in deze burgerlijke dancings en geld verloren, er
wordt met alles gegokt, vooral met het leven.
Waar dansen we been 7 -- vraagt deze schrijver in De Avond-post. Ik antwoord met een aanhaling uit de Heilige Wake van
van Holk, een verhandeling, met intens diepen ernst geschreven
over den nood van onzen tij d.
,,Bedenkelijk is het", zegt van Holk, ,dat het natuurlijk geluksverlangen zich toegespitst heeft tot een wilde jacht naar genot
prikkels. Den schijn van weelde ophouden met fluttergoed, imitatieglans, gedroomd comfort, dat is het bij hen, die het comfort, dat
zij geetaleerd zien, nooit verwerven kunnen. Bedwelming van
zooveel zintuigen als tegelijk mogelijk is -- muziek --- beweging,
dwarreling voor oogen, en dit alles als inleiding op erotische
prikkeling."
Er heerscht groote nood in onzen tijd .... zielenood I Van Holk
noemt de wereld van onzen dag een walgelijke wereld van schijn-heiligheid, vol ook van schijnwijsheid. vol roekelooze zotheid en
vreugdeloos amusement, een stinkenden poel vol ongerechtigheden,
een groot ziekenhuis van verkankerde zielen. Maar de menschen
willen het niet zien. Ze willen er niet van hooren. Ze vragen om
slaapliedjes en narcotica .... Ze dansen.
En temidden van dezen angstverwekkenden nood en voozen
rijkdom praten we over slank en elegant zijn, jong blijven tot
ons zeventigste jaar en over den mallen angst om met scheeve
hakken to loopen.
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Menschen worden er gekweekt met modieuse kleeren en l ieege
zielen, Ievende lijken.
Maar ik heb nog een pijl op mijn boog.
Ik antwoord met een aanhaling uit de rede, die Dokter Huddleston,
arts te Rotterdam, in Vught heeft gehouden.
Nadat hij eerst een sterke veroordeeling heeft uitgesproken over
de kleedij van velen der hedendaagsche vrouwen, die niet nal_aten
kan op onze verweekelijkte, verwende jonge menschen een slec.hten
invloed te hebben, komt hij op het dansen.
Het dansen op zichzelf is voor hem een der meest aantrekke-lijke kunsten, omdat men daarin vindt den lust van bet primitieve
rhythme. In de muziek van tegenwoordig echter wordt de mel Jodie
verwaarloosd en het rhythme komt op den voorgrond. Men zegt
zelfs dat de muziek in de toekomst haast uitsluitend uit rhythme
zal bestaan.
,,De tegenwoordige dans echter, zegt dr. Huddleston, „de verlangzaamde beweging heeft de geheele houding van bet lichaam
der dansende paren veri nderd .... Ook de houding der ziel is
niet dezelfde gebleven.
De kunst is verdwenen, het is geworden een onappetit:elijk
gehos, dat wij steeds op de boerenkermissen hebben uitgelachen
en verafschuwd en dat de Hottentotten nog veel beter kurinen
dansen dan wij, cultuurmenschen."
Dat zijn dingen die ons wel duidelijk zijn. Had ik wel op het
beweren van den beer Tuschinski moeten ingaan 7 Praten we niet
over een wijde ' klove been, uit gansch verschillende werelden 7
Ik denk weer aan de ernstige woorden van van Holk.
„Gevaren dreigen rondom : de booze begeerten, de inhaligh eid,
de hoogmoed, alle donkere driften, het waart alles rond. En het Volk
ziet niet, luistert niet, begrijpt niet. Want het wil niet luisteren.'
Echter brengt het uit zijn midden voort telkens weer de zielen
die wel luisteren kunnen, de harten die vol onrust zijn over de
zonde en de ziekte der wereld. Wakers, die de uren afroepen,
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de voorteekenen waarnemen, de alarmklok luiden, bedreigden
opkloppen, het oordeel verkondigen.
Slechts de woorden van dezulken heb ik naar voren gehaald
terwille van den nood onzer "goed gekleede elegante [onqeren."

Denn es tse ein grosses Ding urn das
Bundnis und die Gemeinschaft zwischen
Man und Weib.
Luther.

V

A N LIBFHEBBEN Ik ga iets zeggen over Itefhebben, EN WACHTEN.
over het liefhebben van man en vrouw.

Ik schrijf er over, omdat nu zelfs in onze Christelijke bladen qediscussieerd en gephilosopheerd wordt over de vraaq, hoe je het
best van elk~ar afkomt, welke fatsoenlijke scheidingswetten er
feitelijk te bedenken zijn, terwijl we toch terdege weten, wat [ezus
Christus van deze dingen gezegd heeft, toen Hij ons openbaarde,
dat de verhoudingvan man en vrouw een Goddelijkwerk is, waar
Hij beiden brenqt tot een nieuwe levenseenheid en hun meegeeft
op den weg dat wonderlijk diepe gebod: "Gij zult liefhebben".
Wat schudden we gaarne van de schouders af het: "Gij zult
liefhebben 1"
Onmoqelijk, die eisch I
Liefde is grillig als het zomerkoeltje en stormachtig als de ZuidWester, onherekenend als de wervelwind en meesleepend als
de orkaan.
Ze laat zich niet binden, nlet richten, niet opslutten, niet qezeqqen, heelemaal niet, ze drijfe en ze wiegelt, ze dobbert en ze
spelevaart, maar stroomop gaat ze nooit.
En als ze de vleugelen ontplooide en wegwiekte, wie haalt ze
weerom 1 Laat de woorden daar maar in den Bijbel blijven staan,

VAN LIEFHEBBEN EN WACHTEN 149
ze doen niemand kwaad. Ze zijn goed om te worden voorgelezen
op vrome vergaderingen en godsdienstige bijeenkomsten. Dan
luister je er opgewekt naar en je zegt tegen jezelf, dat het beteekent : een ander niet over een uitgestoken bezemsteel laten
vallen en hem een boterham geven als hij bedelend aan je
deur klopt.
Met liefhebben heeft het niets te maken 1 Als je het woord in
't Grieksch opzoekt, -- zoo sust misschien de een of ander zijn ge
weten, -- zal je het wel vinden. Het beteekent zoo iets van toe-genegenheid.
Ds. Berkelbach van den Sprenkel heeft in zijn brochure „Echt-scheiding" iets geschreven over dat liefhebben.
,, Er is veel te weinig gebed" schrijft hij, „in deze dingen, veel
to weinig regelmatig trouw overleggen met den Vader. Waarom
zouden wij bij de boterham de handen vouwen en bij de vestiging
van een gezin wachten tot aan het knielen in de kerk op den trouwdag ?
Ik heb in mijn leven wonderen gezien van menschen, die volstrekt
niet den hemel op aarde kregen, maar hun kruis blijmoedig leerden
dragen, een manier van leven waar men niet over spreekt, maar
tot diep in de ziel eerbiedig van wordt, een manier van leven
waarvan een soort genezing uitgaat, die elk in zijn binnenste goed
doet. Ik moet haast zeggen : heiligt. Op dien weg heb ik er zien
gaan als heiligen, waarlijk als heiligen, onbegrij pelij k van barmhartigheid, wijsheid en geduld.
Wie zou er slechter van worden Bien weg op to gaan?
Ook zag ik wonderen van herstel, --- menschen bij wie Jezus
de hand op den schouder heeft gelegd en ze heefc aangezien en
hun heeft ingefluisterd : wij verstaan elkaar -- liefhebben is sterk
zijn en blijven liefhebben is sterk worden."
Hoe goed heeft de schrijver het gevoeld, dat het element hetwelk
aan de liefde haar uithoudingsvermogen geeft, „de kracht" is, die ons
van Boven toekomt als verhooring op sterk, vurig gebed.
Wat moeten we leeren dat een zeer kostelijk kleinood ons in
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den schoot werd gelegd, dat menschenhanden alleen zelden te
bewaren weten, en wij moeten opheffen elken dag in Gods
Heiligdom I
Maar God zij dank, dat dit mooie, heerlijke, vaste en sterke
er nog is onder de menschen en we niet alleen behoeven te
zuchten over echtscheidingen, maar we ons verblijden kunnen over
echt liefhebben I
Er zijn nog vrouwen te over, die vreemd staan tegenover het
decadente en gecompliceerde waar vele onzer hedendaagsche
romans zich mee vullen, waarin je tot wee wordens toe kunt lezen
van oplaaiende en uitdoovende passies, van scheeve en schotsche
verhoudingen, van dierlijke en onbestreden neigingen.
Ik heb me van de week zoo verlustigd in den roman van Cile
van Heemstra en Willem van Haren. Je vindt het verhaal in het
nieuwe boek van L. E. ; „Het vergeten proces".
Echt waar gebeurd is het — waarlijk beleefd --. 't Is alsof uit
het Noorden, waar deze liefdeshistorie zich afspeelde, een zilte,
zoute zeewind je tegenwaait.
Vijf jaar lang wachtte Cile van Heemstra op Willem van Haren.
Je hebt tegenwoordig vrouwen, die nog geen vijf maanden kunnen
wachten.
En gelukkig dat ze waren 1 Je kunt er van lezen in hun brieven,
die nog bestaan. Toen alles geleden was en alles doorstaan was,
al die vreeselijke dingen, die hen beletten te trouwen en eindelijk,
eindelijk de dominee in Oost-Friesland in de achterkamer van een
posthuis hun huwelijk inzegende en ze daarna alleen waren, nam
Willem van Haren zijn bruid aan zijn hart.
,,Mien wief" ^-- zei hij op z'n Friesch en het was „mien wief", ,-voor 't leven in voor- en tegenspoed 1
Ik hoor dienzelfden gelukkigen, stoeren, blijden klank in een
vers dat een Noord-Hollandsche vrouw onlangs dichtte. Elsje
Bording heet zij,
Elsje Bording heeft pas een verzenbundel uitgegeven.
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Het eerste vers getuigt van ons ongerept, heilig, Hollandsch
huwelijksleven. Ik schrijf het daarom over.
Ik schrijf het over omdat we gesproken hebben over gezond,
sterk „lief hebben".
,,VISSCHERSVROUW".
Ik spreek u van den visscherman,
Zijn leven en bedrijf,
Maar spreek ik van den visscherman
Zoo spreek ik ook van zijn wijf.
Denk niet dat ik zoo maar wat zeg
Of dat ik kortswijl drijf,
Neen, praat de visscher van zijn vrouw,
mijn wijf.
Dan zegt hij meest :
—

Hij meent het daarom even goed,
Want dit is buiten kijf,
Hij is vast in een goede luim,
Wanneer hij zegt: -- mijn wijf.
Ik zal 't eerlijk zeggen maar,
Dat 'k vast niet overdrijf,
Dat 'k er niet weinig trotsch op ben,
Als hij me noemt : --- zijn wijf.
Wat een eeretitel op zijn oud-Hollandsch uitgedrukt, van iemand
to zijn : — sien wief, — dat woord dat duizend mogelijkheden
bevat en ons een ,wief" laat zijn als het zomert en als het lente
wordt en het onweert, maar ook als de winter komt I
De Bijbel, die alles zoo klassiek uitdrukt, heeft van de liefde
sprekend, het ook weer het schoonst gezegd :
„Ze is sterk als de dood, en vele wateren kunnen ze niet
uitblusschen, ja, de rivieren kunnen ze niet verdrinken."
.,..H..H.,M^..H.,....F^...,HHH..HH.,HH.,H...,H.,.,.,.,.,N..HHH...,..H..H.,HH
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HET LEVEN VAN ELKEN DAG

ET LEVEN VAN Ik kreeg deze week een brief van
ELKEN DAG. iemand die jong is en knap, vol idealen
zit en levensdurf heeft, een mensch, die ,onder stroom staat."
De brief was in ietwat moedeloozen toon geschreven. , Weet
U", schreef de jonge schrijfster, ,waar ik aan toe ben ? ....- 't Is
aan een moeilijk punt. Met al mijn idealen, met al mijn levensenergie en al mijn hooggestemde plannen kom ik altijd maar weer
terecht bij het leven van elken dag. En het leven van elken dag
is saai, monotoon, krachten verslindend, ijverdoodend en energie
brekend.
Als ik 's morgens opsta en aan al de plichten denk, die me
wachten, zeg ik tot mezelf : Is dat nu leven ? Is dat nu de beteekenis van ons zijn hier op aarde 7 Je tijd vullen met allerhande
kleine dingen te doen, dingen die elkaar verdringen en ongeduldig
zijn en veel van je volhardingsvermogen vergen, waarvan je
omgeving het doodgewoon vindt, dat je ze bijna volmaakt doet?
En je vecht er maar altijd mee dat het altijd weer 't zelfde is ... .
altijd maar weer hetzelfde :.... als je 't dagwerk gedaan hebt, ga
je altijd weer naar bed, om altijd weer op te staan. Een rosmolen is 't,
een machinaal perpetuum mobile en ben je erin, dan draai je
mee, om en om, heen en weer, op en neer, totdat je te oud bent
en niet meer mee kunt.
En weet u .... ik had gedacht, .... ach 1 ik slik het nu maar in,
wat ik van 't leven had gedacht l" ... .
Wonderlijk dat wij allen, wij idealisten, wij, hooggestemden,
wij, wereldveroveraars, wij, hervormers, wij, dragers van groote
cultuurgedachten, ons hoofd stooten tegen dat leven van elken dag 1
Er is in dat leven van elken dag zooveel onbegrij pelij ks, zooveel
onnoodigs, zooveel dors en nutteloos 2
Je bent huisvrouw .... Heeft iemand ooit wel eens nagedacht
over stof? Stof, waarom bestaat stof 7 Wat een werk geeft het l
Wat een naar, vervelend, saai, nutteloos werk, langs alles vegen
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met een doek, altijd maar weer, en je kunt er zeker van zijn dat
elk ding dat je een paar dagen niet in je handen hebt gehad, vol
zit met stof.
je houdt je tuin netjes : boerenkool, andijvie, late heerenboonen,
vioolplanten voor het volgende jaar, bieten en dikke roode kooltjes
staan in gelid in den tuin als wintervoorraad. Maar dat onkruid I —
Ik peins dikwijls over het brutale onkruid. Grassprieten zijn nog
het meest volhardend. Waarom zit elke bloemengaarde in een
paar weken onder de grassprieten als je niet al maar wiedt en
schoffelt en harks en hakt ?
je gaat op kantoor, je werkt op de fabriek, je staat in een
winkel, je naait op een atelier, je zorgt voor kleine kindertjes van
andere menschen, je geeft lessen, al maar door lessen.
Met het leven van elken dag valt niet te spotten. Het pakt je
beet en knijpt je fijn en werpt je als een uitgepersten citroen met
een zwier over zijn rug ver achter zich neer en het schaterlacht
van boosaardigen spot.
Een nieuwe partij staat te wachten, vooruit maar, ook jullie
gaan er aan 1
Ik zou heel wat leelijks van dat leven van elken dag kunnen
vertellen, want vaak heeft het zijn zwaren voet opgeheven om
mijn levenslust en levensmoed plat te trappen, tot er niets meer
van overbleef.
Wat zouden we niet alien graag ons leven vullen met hooggestemde dingen door mee te arbeiden aan een verheven zaak 1
Is niet vaak het krampachtig vasthouden van de getrouwde vrouw
aan Naar vroegeren beroepsarbeid, angst voor het leven van
elken dag ?
Is niet het telkens veranderen van werkkring, dat menig jong
meisje doer, het teleurstellend in aanraking komen met het leven
van elken dag ?
Zeker, we praten van een medearbeiden in de maatschappij,
van het verrichten van nuttigen arbeid in ruimen zin, van een
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opkomen tegen beperking der persoonlijkheid en van klare bewustwording, we probeeren het hier en we probeeren het daar ... .
en het komt altijd er weer op veer, dat het leven van elken dag
ons opeischt .... dat de strijd begins.
Toch ga ik vandaag Been kwaad zeggen van het leven van
elken dag. Ik zal het we! laten.
Jezus Christus heeft het leven geadeld. Jezus Christus heeft het
overwonnen,
Jezus Christus words dikwijls afgebeeld met fijne, puntige vingers
als die van een geleerde, met handen lang en smal als die van
een kloosterbroeder.
Jezus Christus was de aangenomen zoon van een timmerman
en Hij schaafde en zaagde, Hij hamerde en Hij beitelde tot aan
Zijn dertigste jaar.
Zijn handen hebben hout gesleept en planken gesjouwd en
boomen gekapt en krullen aangeveegd.
Zijn handen, die blinden genazen, kreupelen ophielpen, lammen
de gezondheid gaven en melaatschen onder het ziekteproces vandaan
hielpen, die hebben spijkers ingeslagen, tafels in elkaar getimmerd,
raamkozijnen gemeten.
Zijn handen waren werkmanshanden. Net leven van elken dag
was in de dagen van 's Heilands omwandeling bier op aarde vrij
wat eentoniger en saaier dan in onze dagen. Maar Hij heeft het
beheerscht, Hij keek er door heen.
De fijne geest van den Italiaanschen schrijver Giovanni Papini
zegt ons van Christus ; ,,Hij ging niet op de school der Farizeers,
noch op die der Grieken, maar Hij had drie onderwijzers, die
hooger stonden dan dezen : de natuur, de arbeid en de Heilige
Schriften.
Het werk van elken dag leerde Hem, dat leven beteekent de
doode, onnuttige dingen veranderen in levende en nuttige, dat
elke materie, hoe gewoon en onaanzienlijk, kostbaar kan worden
door bewerking. dat het een metamorphose is waaraan we mee-
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werken, zooals Zijne handen deden als Hij van een gewoon stuk
olijvenhout een kinderbedje of gebruiksvoorwerp maakte. Zooals
Hij later van een vrouw uit den zelfkant der samenleving en van
een man uit de verachte klasse der tollenaren twee waardevolle
leden maakte van het Koninkrijk der Hemelen.
Net leven van elken dag 1 .... Jezus Christus heeft het geheiligd.
Hij wist hoe de omzetting was, hoe dat dorre, eentonige werk
dat altijd weer terugkeert, schoon is als een gedicht I De landman
trekt de voren voor het graan, dat de rechtvaardigen en de kwaden
zal voeden, de metselaar voegt de steenen samen voor het huis, dat
bestemd is voor den arme, den koning of voor God, de smid gloeit
het ijzer en buigt het metaal dat eens troffel of zwaard zal worden
en de timmerman maakt de deur die het huis zal verdedigen en
het bed waar de onschuldige of de misdadiger op zal rusten'' ... .
En de vrouw met haar zware, dagelijksche werk — ze zet den
ganschen dag de doode dingen om in waardevolle en levende. Ze
leerde van Christus hoe naast den arbeid de natuur er is en het
Heilige Boek, — de blijdschap over de gedaanteverwisseling en
over de omzetting is haar niet meer uit de ziel.
Net leven van elken dag ontvangt- ze uit Gods handen en nu
straalt het en licht het en glanst het en zingt het, want Jezus
Christus leerde haar, dat „leven" is: doode, nuttelooze materie
omzetten in levende, nuttige en waardevolle, dat getrouw zijn
plicht verrichten in 't oog van God het meest verheven werk
beteekent dat er maar to verrichten is,
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aardig boek geschreven.
Eerst voert zij ten tooneele den hypermodernen mensch.
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Een man, die weten wil en een vrouw, die grijpen wil wat verborgen is tot nu toe.
• Hoe moe zijn die twee van alles, wat tot nu toe de menschheid heeft beziggehouden 1

,

„Bah l" zegt Morgana tegen Roger Seaton, , jij verveelt mij en
ik verveel jou -- en we zijn elkaar absoluut onverschillig ... .
De verveling, dat is hetgeen onzen tijd zoo moeilijk maakt I Niemand
die er aan ontkomt. Zelfs de babies, die in onze dagen geboren
worden, vervelen zich. We weten allemaal veel te veel. Vroeger,
toen de menschen nog onwetend waren, waren ze gelukkig, niemand
die toen wist waarom hij geboren werd en wat hij eigenlijk in
de wereld deed.
Nu hebben we de vreeselijke waarheid uitgevonden dat we
hier beneden zijn net als de bloemen en boomen en de vogels,
om weer andere bloemen en vogels voort te brengen, klaar-blijkelijk zonder eenig doel. En nu zijn de menschen teleurgesteld
en ze zeggen : „Waartoe dit alles 7" Zeker om zooveel moeite
en zorg te hebben voor je nakomelingschap, die je toch niet
kennen zuit ? Dat is toch waarlijk dwaas en onmogelijk 1 Vroeger
geloofden ze in een leven na dit leven, maar die hoop heeft
iedereen al lang opgegeven, als het bestond, zou het maar
nieuwe verveling beteekenen. Wie zou er nu waarlijk zijn leven
nog eens over willen doen? Vandaar dat er zoovelen van ons
zoo roekeloos worden, 't is alleen maar om aan de verveling te
ontsnappen."
Morgana, weet ge, is heel, heel rijk, niet om te zeggen zoo
rijk, heel knap, bij tijden mooi.
Natuurlijk dat iedereen met haar trouwen wil 1
Ze lacht er zelf om en zegt dat ze net een Indianenhoofdman
gelijkt, die op 't oorlogspad is.
Maar dan zegt Roger boos: je denkt, dat je wat bijzonders
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bent, maar je bent niets anders dan het bedorven eenig kind
van een grooten, New-Yorkschen, financieelen schobbejak en je
verbeeldt je, dat men je wil trouwen om je zelf. Maar 't gaat alleen
om je geld -- alleen om je geld en als je niet zoo hopeloos
ij del was, zou je dat weten."
,,Wat je van mij denkt, of van de vrouwen in 't algemeen,"
antwoordt Morgana, „kan mij niet schelen. Ik ben maar even
tijdelijk als een windvlaag. Ik zal niet meehelpen om dit ras in
stand te houden, de Hemel verhoede het I Dit ras is te dom en
to ellendig om instandhouding te verdienen I Er is alles voor
gedaan wat er voor gedaan kan worden, van het begin der wereld
tot nu toe, maar nu"....
Als Morgana met den ernstigen priester Don Aloysius zit te
praten, vraagt hij of ze gelukkig is.
,,Arm, klein, rijk meisje", zegt hij vriendelijk, , toch ben je
niet gelukkig".
,,Een enkel oogenblik ben ik het geweest", zegt ze, ,,Coen ik
een heel klein meisje was. Ik zat te kijken naar een zonnestraal
en toen zag ik ineens 't binnenste ervan en 't was net alsof ik
door een venster in den hemel keek".
,,Gelooft ge in een hemel ?" vraagt de priester ernstig,
,,Toen ik een klein meisje was -. - de hemel was me een realiteit
en de engelen waren levende wezens, maar nu" —
,,Haar nu ?" — vraagt de priester.
,,Nu hebben ze mij verlaten, de engelen en de hemel 1" ... .
Even later vertelt Aloysius de legende van de , Gouden Stad",
die ergens zijn moet, volgens de verhalen van de menschen, ergens
ver weg in het Oosten.
Zij, die veel gereisd hebben, vertellen dat ze 't glinsteren van
den koepel en de daken in de verte gezien hebben.
Ze zeggen dat er een heel ander soort menschen woont dan
wij zijn. Al de ontdekkingen die wij met moeite ons eigen maken,
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weten zij al lang. Door draadlooze telegraphie en telefoon weten
ze altijd wat er hier op deze arme aarde gebeurt, maar 't lijkt
hun alles even nietig.
Zij hebben ontdekt het geheim van het geluk .... en ze zijn
gelukkig ... .
Morgana luisterde met schitterende oogen.
Straks vindt ze een zeker radium uit, dat een geheel nieuw
soort vliegmachine in beweging kan brengen en ze vliegt op zoek
naar de Gouden Stad ergens ver weg in het Oosten en ze ziet
en hoort onuitsprekelijke dingen.
Voortaan is zij een, die het weet van de Gouden Stad en haar
leven wordt anders.
,,Weet ge wel", zegt ze tot pater Aloysius, „dat mijn geheele
leven nu veranderd is ? Wat zal ik nu gaan doen 1 Wat zal ik
het eerst aanpakken 1"
„In alles zult ge geleid worden", zegt de priester, „en het zal
wel met u zijn".
Toen ik Corelli's wonderlijke boek uit had, heb ik stil zitten
nadenken over alles wat ik gelezen had.
Weet ge wel, waarom gij en ik en vele anderen niet zoo moe
van de wereld zijn en ons niet zoo teleurgesteld gevoelen als velen
aan den overkant 1
Omdat wij door Gods genade zullen wonen in de Gouden Stad.
We weten ervan.
Neen, neen, ik weet het wel : we hebben nooit een vliegmachine gebouwd, we hebben Been radium uitgevonden, we
gingen niet oostwaarts. Maar eens, -- voor ieder was 't anders, -maar eens, is er iets Levends tot ons gekomen. 't Zal misschien
heel niet het binnenste van een zonnestraal geweest zijn, maar
iemand sprak tot ons zonder woorden misschien, binnen in onze ziel.
En we zagen en we hoorden en we wisten.
We staarden niet op een afdruk van een voetstap, maar Iemand
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was in onze nabijheid. Er ging kracht van Hem uit, vergevende,
verlossende kracht, die moed .... levensmoed aanbracht en, niet,waar, toen is het alles anders geworden, nu weten we ... .
0, er is niets bijzonders aan ons te bespeuren, we doen het
werk als voorheen, maar we zijn Anders.
We hooren de menschen praten, we praten met hen, maar
onze mooiste gedachten zijn in ons hart.
We luisteren naar al wat er omgaat op aarde, we bemoeien
ons met alles wat onze zorg vereischt, maar de gedachte aan de
Gouden Stad is niet uit ons hart.
Misschien zijn we maar heel gewone menschen, niet rijk en
niet mooi, met Been bijzonderen naam, niet knap en niet bijzonder
aantrekkelijk, zoodat de menschen met ons zouden wegloopen,
maar we zijn als de rups : de dag van onvergelij keli j ke schoonheid zal komen.
De dag, waarop we de vleugels zullen uitslaan. En onze vlucht
gaat daarheen, waar ons verlangen haar dreef.
De dag waarop we ontvangen zullen de witte kleederen der
gerechtigheid en het volmaakte in ons zijn intrek zal nemen.
Ja maar, ja maar, zeggen de menschen, het is alles goed en
wel om aan die Gouden Stad te gelooven, maar wie vergeet dat
er tusschen haar en ons een vreeselijke klove is, wie vergeet het
schrikkelijke sterven 7
Wie vergeet den dag, waarop er een onbekende, ongeziene gast
in ons huis kwam, die geruischloos rondwaarde, in de ziekenkamer
plaats nam aan het bed van den kranke en langzaam, langzaam,
zijn verwoestingswerk begon 7
Wie vergeet den dag van den vreeselijken strijd van den geest,
die zich losscheurt van het lichaam ?
Ik vergeet hem niet I Nooit vergeet iemand zoo'n dag, maar ik weet
ook, dat wie zich losmaakt van zijn aardsche banden om zich
over te geven tot zijn nieuwe bekleeding, het proces geduldig
aanvaardt.
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,,Gijlieden, weest niet ontroerd. Ik ga heen om u plaats te
bereiden.
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen, anderszins zou Ik
het u gezegd hebben.
Ik ga heen om u plaats te bereiden, en zoo wanneer Ik heen
zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zoo kome Ik weder
en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij moogt zijn, waar Ik ben."
Laten we ons Loch houden bij de woorden van den Heiland.
Waar is er ooit een geweest, die beloofde wat Hij ons toezegde?
Die gaf, aan wie op Hem betrouwden, de meest ongelooflijke
cenadegaven ?
Bevrijding van de zonde, overwinning op de wereld, een stil
hart, levensrust en voortdurende blijdschap, ook als we oud worden I
De godsdiensten, die de menschen uitvonden, hebben alle beloften, die tot op zekeren tijd veel inhouden, maar wie heeft er
wat te zeggen aan een, wiens rug kromt, wiens oog verduistert,
wiens ledematen verslappen ?
Hoe dikwijls hoor ik het niet in de wereld zeggen : ,Ach, die
of die, hij heeft in de wereld niets meer te verwachten I"
Wat een leven, alles achter den rug te hebben, en zonder
vergezicht geplaatst voor een blinden muur 1.... Wat een leven 1... .
Maar niet wij, niet die weten van de stad met de gouden poorten,
niet wij , die het geheim kennen I
De wetenschap van de toekomst die voor ons ligt, heeft eens
voor goed ons de lichtjes achter de oogen aangestoken, Been
macht ter wereld kan ze uitdooven.
En nu hoor ik, als ik dit neerschrijf, veel woorden, ik hoor
ze, zeker, want ik ken de menschen en de menschenwereld. Niet
voor niets heb ik mijn ooren open gehad, jaren lang om op te
vangen wat de menschen spraken en ik hoor ze zeggen, terwijl
ze de hoofden schudden:
„En dat zegt zij, een zondares, is ze soms beter dan wij ? Wie
zegt haar dat de beloften des grooten Konings aan haar adres zijn ?"
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In hec boekje van Coulson Kernahan komt zoo'n roerende
bladzijde voor. Hij beschrijfc een vrouw, die de menschen smalend
aanwezen.
„Een dag," zegt die vrouw, „was het mij alsof er Iemand kwam,
Die zachc en liefdevol tot mij sprak, en mij, de uitgeworpene,
groette, zooals alleen achtbare vrouwen gegroet worden.
Hij kwam in mijn wanhoop tot mij en sprak mij goeden moed
in. Hij kwam tot mij in mijne vernedering om mij de achting voor
mijzelve te hergeven. En toen ik zeide : ,Heere het is te laae,
mijne zonden zijn te groot, nooit kan ik meer rein worden,"
antwoordde Hij:
,,Geloof het niet, mijne dochter, dit is de leer van den duivel,
hoewel zij ze u leeren in Mijnen naam. Ge kunt uw onschuld
nooit terugkrijgen, want onschuld (dikwijls een andere naam voor
onwetendheid) is een bloem die eens geplukt, een vaas die eens
gebroken, niet meer te herstellen is. Maar reinheid is geen goed
van deze aarde, zij is hemelsch."
Toen zei ik : ja Heere I maar hoewel ik o zoo wanhopig geworsteld heb om uit den donkeren afgrond, waarin ik gevallen
was, te komen, trok de last mijner zonden mij altijd weer in steeds
diepere schande."
En Hij hernam : „Heden nog neem Ik den last van uwe schouders.
Ik leg ze op de Mijne. Om u vrij te maken van uwe zonden en
hare gevolgen heb ik den last van de zonden der wereld gedragen."
En ik zeide : „Maar Heere, Loch kan ik nooit het verleden
ongedaan maken, mijne ziel is verdorven, en als met melaatschheid
bevlekt, en al de wateren der aarde kunnen mij niet rein wasschen."
Maar toen sprak Hij: „Gij kunt het verleden niet ongedaan
maken, maar Ik kan het doen, en wil het ook, en moge uw ziel
zoo zwart zijn als ge zegt, Ik kan ze witter maken dain pas gevallen sneeuw."
En ik zeide : ja Heere, maar ik ben zeer zwak, en er is geen
vastheid in mij.
Licht
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Niet eenmaal, maar veelmaals heb ik getracht op te staan uit
den poel der zonden en heb ik gestreden met alle kracht die in
mij was om zonder struikelen voort te gaan. En telkens viel ik
weer terug. En nu ontbreken mij kracht en hoop, om den onge-

lij ken strijd voort te zetten.
De zonden die ik in het verleden heb begaan, zal ik tot mijn
einde toe begaan, want ik ken mijzelve te goed om mijn eigen
zwakheid niet te kennen en mijn onvermogen om aan de ver-zoeking weerstand te bieden."
En Hij antwoordde : „Al waart gij twintigmaal tienduizendmaal
gevallen, toch zal Ik, zoo gij slechts na iederen val weer op wilt
staan, liefde en ontferming in Mijn hart voor u hebben. En zoo
gij slechts tot Mij wilt komen en zeggen : ,Heere, ik kom tot U
met mijne zonden en met mijn onvermogen om aan de zonden
weerstand to biedeni, help Gij mij, want ik kan mijzelve niet
helpen, dan zal Ik dag en nacht met u zijn, dan zal Ik met en
voor u strijden, tot Mijne kracht u sterk gemaakt heeft en gij
geleerd, hebt de zonden to haten, die ge nu liefhebt".
,,Toen geloofde ik Hem".
Als gij en ik Hem gelooven, Zijne beloften, Zijne verlossing
ontvingen, dan zijn we de blijde menschen met het heerlijke
geheim.... Op deze aarde — niet van deze aarde --- midden
tusschen de menschen, ver van ze weg en we hebben ontvangen
een ziel die stil is en een hart dat zich verblij dt.
^ ►-t1-^NHHHNHHI^ ►^HHHHHNHHNHH^-I ►^HHHtiHHl-^ ►^HF-^HHHHHHHNHHHHh/
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AN VINDEN, WETEN 'k Heb zoo'n mooi verhaal gelezen, zoo'n echt verhaall
EN ONTDEKKEN .

De geheele week heb ik er aan gedacht. Telkens als ik
menschen om me heen aandachcig gadesloeg, dacht ik er aan.
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Want dat verhaal hebben ze geknipt uit mijn en uit uw
levensboek.
Misschien is de omgeving waarin het gebeurde wat antlers,
misschien zijn de omstandigheden van anderen aard, maair de
hoofdgedachte is precies dezelfde en het verhaal gebeurt to=lken
dage op verschillende manieren en telkens bij andere mensclien.
Ik las het in een Engelsch blad. Wellicht vertel ik het niet
geheel precies na, maar ik heb geen gelegenheid meer om het
nog na te lezen ... .
Er was een meisje, een aardig, lief, vroolijk, jong meisje.
Ze had den geheelen morgen zich gehaast om klaar te konnen,
want 's middags zou ze tennissen op de club. 't Was gezellig op
die club , je ontmoette er veel kennissen, je maakte er grapjes en
je vertelde vroolijke, prestige dingen.
Als het eens een keer regende, was het heusch moeilijk om
zoo'n dag niet boos te kijken, want het geheele hart van het meisje
ging uit naar die middagen. Moeder zou niet moeten probeeren,
haar te vragen iets anders te doen op de clubdagen, moeder deed
dat ook niet. Moeder was een zeer verstandig mensch, zij wachtte
tot haar kind iets vinden zou.
Ze luisterde stil toe, als het meisje met opgewonden verhalen
terugkwam van den clubmiddag en bestrafte haar niet, als ze st^erk
overdreven was in haar uitingen .... ook niet als ze bedelde om een
aardigen tennisrok en een nieuwe blouse.
Het meisje was niet ongodsdienstig — ach, lieve tijd neen I
Ze ging naar de kerk en ze had ook nog wel allerlei goe de
werkjes aan de hand, wat je zoo'n zekere houding geeft in 't
leven en je doet indeelen bij de vrome goede menschen, bij cde
meisjes over wie op sympathieke wijze gesproken wordt.
't Was oak heel niet verkeerd om zoo te genieten van en
middag, waar je allen bij elkaar bent, al wat jong en vroolijk
is, waar leutige gezegden heen en weer ketsen en schaterend
gelach opklinkt uit wijd geopende monden, en waar je alien
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maar een ding weet : dat de wereld zoo mooi is en jong zijn
een feest 1
Toen het meisje Bien middag voor den spiegel haar hoed opzette, de kleine lokjes haar een beet] e naar voren trok, de krulletjes
wat over de ooren en net stond te denken, wat een heerlijkheid
het toch was, niet zoo leelijk te zijn als die of die, riep moeder
aan de trap:
,,Of ze even dat kannetje met soep wou brengen naar Geertsen
die op No. 7 woonde in de van Dalenstraat ; ze kwam er immers
Loch langs 7 't Zou haar heelemaal niet ophouden."
Bah, toch, altijd dat gezanik 1 ,,ze kwam er toch langs 1" Ze
was misschien reeds te laat, ze konden al best aan 't spelen
zijn en wie weet was hij er ook, en speelde hij al met een ander 1
Dan kon de geheele middag voorbijgaan zonder dat ze hem zou
kunnen spreken 1.... Hij was in den laatsten tijd ook zoo stil ... .
Maar weigeren ging niet 1 Moeder, die toch zoo lief en zacht was
en zoo geduldig, had sommige dingen die ze niet over den kant
lief gaan....
Brommend en pruttelend pakte ze het kannetje en liep over
den weg met hijgenden adem en gloeiende wangen.
Op No. 7 klopte ze aan, een beetj e harder dan ze wel gewild had.
„Sstt I sstt 1" zei een bleeke man, die de deur opendeed. „Het
kindje is veel erger, heerlijk dat u er bent 1
Wil u even op 't kind passen 7 Dan kan ik den dokter halen.
Neem u de kleine maar in uw armen als ze 't vraagt, ze heeft
het zoo benauwd 1" ... .
Voordat ze tot zichzelf kwam, was het meisje in de kamer, en
droeg in haar armen een klein, bleek, mager kindje met zulke
mooie oogen.
Het kindje had dadelijk de armpjes naar haar uitgestoken, 't kleine
hoofd had zich genesteld in haar armen en ze liep op en Weer.
't Kindje lachte blij als ze zacht zong :....
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Daarboven juicht een groote schaar
Van kinderen voor Gods Croon,
Verlost van zonden en van gevaar,
Ze eeren 's Vaders Zoon ... .
'C Liedje, dat het eerst in haar geheugen kwam, 't liedje, dat
haar moeder ook gezongen had toen ze klein was en soms niet
slapen kon ... .
Ze liep op en neer ---- op en veer, in de kleine kamer van drie
bij vier, — op en neer met het doodzieke kindje in de armen.
Op en neer .... en toen was het haar alsof ze een verlengden
bilk kreeg, alsof ze het plotseling zag, hoe haar leven tot nu toe
was geweest.
Waar ze zich druk voor gemaakt had, wat haar geluk had
uitgemaakt I
't Waren geen akelige, slechte dingen geweest, ach neen, maar
alles was zoo hopeloos oppervlakkig, 't ging feitelijk altijd maar
om j ezelf.
Of je een mooien hoed had, of een nieuw racket, en wat ze
te vertellen hadden onder elkaar, onbeteekenende verhalen 1 Soms
was je een dag uit je humeur, omdat het werkmeisje je nieuwste
parelgrijze zijden kousen in de zon had laten hangen en ze met
vlekken en plekken waren opgedroogd.
Hier was realiteit in haar armen, dit kleine kindje ging hemelwaarts. Straks zou een Engel het bij den Heiland brengen, net,
zooals zij het nu vasthield, dan zou het moederlooze kindje
van No. 7 uit de van Dalenstraat opgenomen worden in de blijde
kinderschaar in den hemel en de Heiland zou er zegenend Zijn
armen over uitbreiden.
En zijzelf zou terugkeeren naar haar druk vlinderleven, maar in
haar leven was geen plaats voor Hem.
Zij had immers veel te veel te doen t Op en neer ging ze in
de kamer. En het kindje had de blauwe oogen gesloten. 't Leek
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net alsof het sliep, en voor het meisje was het alsof iemand haar
zoo maar vroeg, recht op den man of : , Weet je wel, wat waarde
heeft in de wergild 7"
En ze kon niet antwoorden dat ze het niet wist, of, dat oude
menschen hier maar een antwoord op moesten geven....
Heel ver uit haar onderbewustzijn stegen ze op : klanken van
een lang vergeten lied, eens gehoord in een bosch, waar een
j onge Heilssoldaat ze aan 't zingen was:
vend. Niets is hier blijvend,
Niets is hier blijvend.
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan,
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
Dat houdt zijn waarde,, en zal blijven bestaan.
Had ze een uur met het kindje op en neer geloopen, of een
half uur 7 .... 't Waren maar Lien minuten, misschien was het
een kwartier, Coen kwamen haastig de dokter en de vader binnen.
Maar 't kindje was naar het Hemelsche Huis gegaan, terwijl zij
het in haar armen had, ze had het niet gemerkt. Er was niets
meer aan to doen. Ze legden het zacht neer in het kleine bedje,
en de dokter was de eerste minuten drukker bezig met het
meisje dan met het kind. Ze snikte zoo hevig, dat hij haar een glas
water moest geven.
Een beet j e geschrokken I constateerde de dokter zakelijk, 't zal
wel zakken.
Ze wisten natuurlijk in 't geheel niet, dat er lets gebeurd was
met 't meiske. — Dat weer je immers nooit van elkaar ?
Hoe zouden ze het kunnen weten dat ze wat gevonden had,
terwijl ze daar op en neer liep in het kleine kamertje met het
doode kindje in haar armen?
Toen ze op 't tennisveld aankwam, riepen haast alien tegelijk
haar aardige, gezellige dingen toe.
Dat ze zoo laat was, --- en dat ze op haar gewacht hadden I ... .
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Hun stemmen schenen van heel ver te komen, ze voelde zich
een vreemde onder hen.
Ze probeerde te lachen, maar de tranen zaten achter haar oogen,
telkens moest ze wat wegslikken.
Ze hield het uit, bijna tot even laat als gewoonlijk, maar toen
slipte ze weg .... naar huis .... naar haar kamer.
Moeder heeft later gemerkt dat haar meiske 't gevonden had,
en de stille jongen ook, .... want die had het al lang, en die
had maar gewacht tot hij het wist van haar 1 ... .
Ik schreef straks, dat het uw en mijn geschiedenis was. Natuurlijk bedoel ik dat niet letterlijk, want ik denk wel niet dat gij of
ik eens op een warmen middag .toen we juist wilden gaan tennissen,
met een stervend kindje in de armen geloopen hebben.
Dat meen ik er ook niet mee, als ik zeg dat het uw en mijn
geschiedenis is. Maar dat van het vinden .... dat bedoel ik ... .
dat van het weten .... dat van het ontdekken.
Toen het gebeurde, dat we konden schrijven in de geschiedenis
van ons leven : ,,En van toen of wist ik, wat de moeite waard is 1''... .
Er zijn menschen die het pas heel laat leeren zien.
Ach, die arme meis j es en vrouwen 1 Je leeft voor je uiterlijk,
voor je slanke houding, voor wat de menschen van je zeggen,
voor een nieuwe japon I En je wacht op het onverwachte, dat
komen gaat in je leven, je rekent met het avontuurlijke.
Als dan alles zoo heel gewoon is, en je rimpels krijgt net
als je moeder en grijze haren net als je grootmoeder, als op
vijf en twintigjarigen leeftijd de jonge menschen je al een oude
juffer gaan noemen en een misplaatst grapje achter je rug
maken, --r ja, dan weer je dat het leven heel niet was, wat je
dacht, dat je 't beste dat je had, uitgaf voor wat niet de moeite
waard was.
En ben je lemand, die veel ontving, — zoo dat je wel eens
rondgeloopen hebt met de gedachte : Wat is het leven toch
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mooi I wat is het toch heerlijk I wat is het toch de moeite waard,
elken dag weer op te staan en dic alles te beleven 1 -- kijk, Coen
kwam er een dag, zoo'n eigenaardige dag 1... .
Het Bing je net als een mensch die een poos uit logeeren was
geweest.
Je kwam weer thuis in je gezellige kamer, of je vriendelijk
huis, maar je was zoo akelig critisch gezind.
je zag die vlek op hec tafelkleed, waar je anders een bloemvaasje op zette, je zag dat het kleed hier en daar kaal begon
te worden, de vorm van de meubels hinderde je, en je begreep
niet hoe kortgeleden alles nog zoo'n zekeren glans voor je had.
En je had er zoo genoeg van, ach, zoo genoeg I
Als je het dan maar vond I Maar velen zoeken niet en vinden
ook niet, ze krijgen een mistroostigen trek op het gelaat en loopen
door het leven met moede beenen en gebogen houding, net als
hec oude raspaard voor de aschkar.
Sommigen gaat het als Ezau. Ze zijn jong en sterk en vroolijk.
Wat een leven 1 Hun heldere, vroolijke lach : hah 1 hah I hah I
klinkt leutig op bij elke gelegenheid. Voor een schotel linzenmoes
kan je hun eerstgeboorterecht koopen, ja zeker I waarom niet ?
Ze hebben met al dat gefemel niets van noode, ze hebben een
dikken biceps en pootige knuisten, een groote dosis levensdurf
en altijd maar „good luck."
Tot dat ineens .... ja, hoe kwam het ? wie zal 't zeggen 7 ... .
in die levensdronken ziel een flauw besef neerdaalde of een aanvoelen kwam van Bovennatuurlijke, van geestelijke dingen.
Toen wisten ze plotseling .... Misschien weerklonk er een doordringende jammerschreeuw, inplaats van de boertige lach, omdat ze
alles gegeven hadden voor wat niet de moeite waard was.
Ik denk altijd zoo graag aan Levi, Bien man met de gekromde
geldknuisten, die geteld en gerekend en opgelegd had, misschien
wel vele jaren lang.
Ik heb in mijn leven schrik gekregen voor den geldduivel.
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Ik weet, dat hij machciger is dan eenig ander en dat iemand
uit zijn macht verlossen, bovenmenschelijk is.
En Jezus Christus keek Levi aan ---- en Zijn heilige mond sprak
maar twee woorden ..... „Volg Mij 1"
En voor Levi ging open de wereld van het onzichtbare, onbeschrijflijke, het leven in het Koninkrijk der Hemelen.
En hij wist ,-- en hij vond — en hij ontdekte. Wat kwam er
Bien dag een andere Levi thuis, dan die, welke 's morgens naar
zijn tolhuis gestapt was I
Korten tijd geleden kreeg ik een Oostenrijksch jeugdblad in
handen.
Daarin werd verteld van een groove samenkomst die er had
plaats gehad van jonge menschen en waar Ds. Parsifal zou spreken.
Ds. Parsifal, die ergens hoog in de bergen zijn dorp had liggen
en wiens kerkklokje op Zon- en feestdagen de lucht tusschen de
bergtoppen vulde met feestelijk gebeier. „Ik weec wel", zei Ds.
Parsifal, ,waarom jullie me gevraagd hebt om te komen spreken 1
jullie vinden dat ik zoo'n mooien naam heb.
Parsifal was de ridder die in de oude legende uitging om den
Heiligen Graal te zoeken. De naam doet je denken aan iemand
die uicging om hec onbeschrijflijke te zoeken.
Maar als ik van mijn bergen neerdaal in de sceden en de vlakke
plaatsen, wind ik geen menschen met geestdrift in de ziel. Ik zie
moede oogen met een harden blik, en aangezichten, die omlaag
zijn gericht.
Er zijn geen Parsifals, die opgestaan zijn om te zoeken wac de
moeite waard is in 'c leven."
Wat had die dominee, die zoo dicht bij den hemel leefde in
zijn kleine dorpje, het goed begrepen I
Als je weet wat de moeite waard is in 't leven, ben je een
ander mensch geworden.
Zeker, je gaat naar je kantoor of je werkhuis, of je huishouden
net als een ander mensch. Je doet precies hetzelfde werk dat je
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tot nu toe hebt gedaan, je praat over het weer, je schenkt thee
in kop j es en smeert boterhammen voor de kinderen, j e houdt
gezellige praatjes met de menschen, die je tegenkomt, maar binnen
in je hart .... binnen in je hart is het stil.
Het is er als in een heiligen tempel, waar het eeuwige licht
brandt.
Toen Gods Geest nederdaalde in je ziel en j e kreeg, al was
het ook maar even, den verlengden blik, --- den blik die mocht
zien de onuitsprekelijke dingen, de niet in woorden om te zetten
mogelijkheid, het eenige dat de moeite waard is, om er je krachten

en je gaven en je leven voor te geven 1
Dan is een mensch geen Parsifal meer, maar dan words hij
zoo'n blijde, vurige Petrusfiguur of een stille, geestelijk aanvoelende
Johannes., of een aardige, drukke, altijd bezige Dorkas, of een
pientere Lydia, of een eenvoudige stokbewaarder met het ver-heugde hart, of een blijde Rhode die wondere dingen mocht
beleven.
We zullen, ceder van ons, anders zijn dan de anderen, maar
alien zullen' we de bezitters zijn van het blijde geheim.
We weten en wisten wat de moeite waard is in 't leven ... .
nu zijn we de gelukkigen, ondanks veel.... ja, ondanks veel 1
want toen we in Jezus Christus geloofden als onzen Heiland, toen
is de deur van het Hemelsche Koninkrijk wijd opengegaan.
H1^HHHHHHHHHHNHHNHHHHHNHHHNHHHMHHHHHHHHHHHNNHNHHH

V

AN DE VALSCHE Ik had haast geen oogen genoeg om
WAGE .
alles in mij op te nemen. Ik keek

en ik merkte op, ik constateerde en ik memoreerde.
Was in de Waag te Alkmaar en het was kaasmarkt.
Aan de kanten van 't water gemeerd, lagen de vele bootjes en
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booten. Een oude ophaalbrug keek rustig op het drukke gedoente
neer. Op de markt kazen en kazen en nog eens kazen.
Ietwat grijzig bewaasd waren de oudere kazen, vroolijk hardgeel
waren de jongere. Groote omgekeerde sleden die jaren en jaren
hadden dienst gedaan, waren het vervoermiddel van de opgestapelde
kazen naar de Waag, en mannen met kleine korte afgemeten
pasjes, met kleurige matrozenhoeden op, droegen ze weg. Er
waren gele, witte, roode, blauwe en groene matrozenhoeden en
de ernst waarmee de mannen onder hun kleurige hoofddeksels
met de wapperende zwierige lintjes hun arbeid verrichtten, maakte
op een toeschouwer den indruk van de vertooning van een openluchtspel uit Oud-Hollands verleden.
Toch was alles streng ernstig bedoeld. Op de Waag werden
zaken gedaan, er werd handel gedreven, dat wil zeggen, het verhandelde werd gewogen.
Van die Waag heb ik lets heel bijzonders mee naar huts genomen, lets dat ik niet meer ben kwijt geraakt en nu doorgeef.
Niet dat ik vind, dat het in de eerste plaats niet op mijzelf van
toepassing is ; ik zou het wel laten eens anders rechter te durven
zijn en nalef me te verbeelden dat ik zelf ongeschoren er tus-schen uit zou komen.
In die Waag hingen in Oud-Gothischen stijl, In Oud-Holland-schen tekst een rij woorden aan den wand. Ze waren nu juist
niet in vlammend schrift geschreven als de letters bij den maaltijd
van Belsazar, maar je moest op ze letten, ze trokken onwillekeurig
de blikken tot zich.
Ik vroeg me of : hoeveel eeuwen hebben ze de menschen vermaand en toegesproken, hoe dikwijls is het gebeurd, dat iemand
ze mee nam naar huffs, naar zijn zaak, in zijn leven ?
,,Een valsche wage • is den Heere een grauwel, maar een vol
gewicht is Hem een welbehagen."
Proverbia.
0, zeggen misschien sommigen, dat is nu net Bens een goede
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tekst voor de kooplui ,-- voor zulken onder hen die met twee
maten meten — onze melk aanlengen, steenen in de krenten
afwegen, waren vervalschen, en die onrechtmatig rijk worden.
Ik heb in die Waag van Alkmaar niet aan de kooplui ge^dacht. Ik moest al maar door denken aan het leven van ons,
Christenen, en aan die vreeselijke woorden, „het is den Heere
een grauwel."
Of gaan we soms niet slordig om met de weegschaal in ons
leven, wij, Christenen?
Daar heb je onze houding in het leven van elken dag I
Er is zooveel aan gewicht te geven van liefde aan hen die om
ons zijn, onder het dak waar we wonen, zooveel aan geduld,
zooveel aan medeleven, zooveel aan vergeving, zooveel aan Bingen
waarop de onzen recht hebben, omdat ze nu eenmaal in gezins-verband staan.
En wat wegen we per dag uit ?
Er zijn heel wat menschen die op hun kantoor, of in hun zaak,
of in de kerk glimlachend staan te buigen tegen de gaande en
komende menschen. Het is niet te gelooven, zoo voorkomend en
gedienstig ze zijn en thuis wegen ze uic : storend stilzwijgen,
knorrige opmerkingen, booze uitvallen.
Hoeveel Christelijke jeugd is er niet, die vindt dat je tegen
vader of moeder wel jezelf kunt zijn en jezelf, dat is kort-aangebondenheid, opvliegendheid en korzeligheid. We mogen een
zekere mate van critiek uitoefenen op onze omgeving, een zeker
bescheiden afgepast deel. Critiek die feitelijk nooit in hard oordeel
mag overgaan.
Luister eens aan de deuren van onze ontvangkamers, ook waar
de Christelijke vrouwen samenkomen. Is de weegschaal van ongepaste, hardvochtige critiek niet vaak overvloeiende en geven
we een ander die uitgleed op den levensweg of mistastte in een
gevaarlijk oogenblik, wel het deel waarop hij recht had aan barm
hartigheidszin en meegevoel?
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De harde woorden zijn den Heere een gruwel en de weinige
liefde is Hem een verwerpelij kheid.
Wie zou het den menschen Loch verteld hebben dat ze van
'S levens disch maar weg Ce halen hebben, dat ze heen kunnen
gaan en nemen, aldoor maar nemen, zonder er iets op terug
Ce leggen ?
Met uitdrukkelijken ernst vertelt de Bijbel het ons in beeldr
spraak en in woorden die niets aan duidelijkheid to kort schieten,
dat we wat Ce brengen hebben en wat Ce geven hebben en dat
er uit Ce wegen valt van wat wij bij hetgeen we ontvingen, er
bijverdiend hebben.
Wat zullen er velen met leege handen staan als het de dag is
van de afrekening der talenten 1 Ze hebben zulke vreemde ger
dachten gehad over genieten en jong zijn en nemen wat je
grijpen kunt. Woorden als plicht en offer stonden in hun woordenboek niet.
Wat er voor God uitgewogen werd, was maar beknibbelde maat.
Ik denk nog aan iets, dat bijzonder eigen is aan onzen tijd. Ik
denk er met groote bitterheid aan.
„Een valsche wage is den Heere een grauwel".
Het is een wonderlijk verschijnsel dat de vrouwen in onze
dagen zich onfatsoenlijk kleeden, maar het is een gruwel dat
Christenvrouwen hieraan mededoen.
Er zijn jonge en oudere vrouwen die vooraanstaan in goede
werken in onzen tijd, die lid zijn van allerlei vereenigingen en die,
als je ze thuis ontmoet of in een gezelschap, een schaamteloos
laag uitgesneden japan dragen.
Ieder weer precies het gewicht dat zij aan kleeren noodig heeft
cm een fatsoenlijke vrouw Ce blijven. Maar er wordt aan de maat
wat afgedaan, er wordt aan den hals wat uitgeknipt, er wordt aan
de mouwen wat ingeslagen, telkens wat ingeslagen, totdat het niec
3rneer door den beugel kan.
De Schrift spreekt op vele plaatsen over de kleeding der vrouwen.
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Met grooten nadruk wordt er op gewezen hoe een Christin zich
onderscheiden moet in haar kleeren en haar wandel.
Het is den Heere een gruwel, dit coquetteeren van den mensch
met het zondige. Het schijnt bijna een onuitroeibaar kwaad in
onze kringen.
Laat de Alkmaarsche Waag ons mogen herinneren dat een
verkeerd gewicht den Heere een verwerpelijkheid is. Laat zoo'n
jonge en oudere vrouw met veel te ontblooten hals, veel te
korte japonmouwen en met cynisch ingeknipten rok, maar eens
voor den spiegel gaan staan, een kaars zich boven het hoofd
houden, zichzelf dan eens ernstig aankijken en bedenken Welk
een bedoeling God met een geheiligde vrouw in 't leven heeft:
dat ze zou mogen zijn tot Zijn eer en in Zijn dienst.
„O I" zeggen ze, , ik ben die ik ben, en ik doe wat ik wil ...."
Zeer zeker zult ge zijn en willen die ge verkiest, maar God is
dat valsche gewicht een gruwel I Wie kan er leven en wie kan
er bestaan zonder Zijn goedkeurenden blik?
Slordig gaan we met de weegschaal om.
De Heere Jezu.s heeft eens in Zijn leven gesproken over de
goede werken.
Wat schuiven we in onze dagen die goede werken gaarne in
den hoek 1 Niets mee te beginnen met die goede werken, zeggen
we, in 't geheel geen eer mee te behalen en we kijken met mede^lijden neer op die stumpers van Katholieken die hun rozenkransje
ronddraaien en hun paternoster prevelen, ten tijde of ten ontijde,
of die kaarsjes branden, kaarsjes, misschien betaald uit een heel
mager beursje.
Wat zijn we wijs en verlicht nu we weten dat we met goede
werken den Hemel niet verdienen I
Hoe brutaal kijken we in 't leven rond om te zien wat er te
halen is I
Het was toen Jezus Christus over 't laatste oordeel sprak dat
Hij den menschen, die geen hand hadden uitgestoken in hun leven
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naar de armen en verlatenen en beproefden, den naam geeft van
„Gij vervloekten", en tot hen zegt : „Gaat weg van Mij."
Zeker, er bestaan zooveel dierbare boekjes vol vertroostingen,
zegenbeden en beloften, die we 's morgens aan het ontbijt lezen
en ons dan zoo recht genoeglijk en aangenaam stemmen, als we
ze aan onze ooren laten voorbijgaan.
Een prettig verzorgde ontbijttafel, een gezellige omgeving,
Daarboven onzen lieven Heer, Die het verder wel in orde maakt,
en ons gerust laat leven evenals de menschen met een bliksemafleider op hun huffs temidden van een knetterend onweer.
We vinden die dominees die over hel en verdoemenis preeken,
feitelijk een beetje burgerlijk. 't Is goed voor het yolk, die houden
nu eenmaal van veel kruiden, maar ons verwend geestelijk ver-hemelte houdt van mooie Engelsche boekjes met dierbare versjes
en vele troostpsalmen.
En al den tijd is alles zoo ernstig, is alles zoo ontzaglijk 1
Wie durft naar den Hemel opzien en zeggen : In mijn hand is
geen valsche wage 1
En wie is er die het zich niet pijnlijk bewust is, dat het
eerlijk afwegen een dagelijksche, bittere strijd is tegen vleesch
en bloed ?
Zeker, er is zoo'n mooie tekst. „Ik" is erop doorgeschrapt en
„Hij" staat met groote letters ongeschonden. Zeker niet Ik, maar Hij,
en toch is het elken dag weer Ik en Ik en nog eens Ik. ,,Ik"
heeft veel to zwaar gewicht, naar „Ik" helt alles over.
Voor God het overschietende dat we toch niet gebruiken kunnen
voor onszelf. Onze armen breiden zich bij de gedachte al uit :
het mooie feestelijke beleven I Wie hinkt en een geschonden
gezicht heeft, wie oud wordt, die hooren in de kerk thuis. En
we coquetteeren met de wereld en de wereldsche menschen op
alle mogelijke manieren, want we willen, ja feitelijk begeeren we
wat 90 0 / o van de Christenen wenschen : zoo gaarne in een goed
blaadje bij de wereld to staan en dan ook nog bij God.
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En we hebben zulke pakkende teksten om onze levenshouding
te verdedigen I Dan zeggen we met een bijzondere stem van „in
de wereld" te zijn en ,niet van de wereld", en al den tijd berooft
en mergelt de wereld al lachend ons uit, totdat we als een schooier
in ons vagebondskleed staan, niets meer hebben en we de wereld
een dwaasheid en den Heere een gruwel zijn.
In onzen Catechismus staat het zoo ongezouten : ,Als wij zoo
verdorven en zoo ganschelijk onbekwaam tot eenig goed zijn en
geneigd tot alle kwaad, hoe worden wij dan daaruit verlost?"
En het veelzeggende, stoere antwoord : „Tenzij wij door den
Geest van God wedergeboren worden."
En wie wedergeboren is, brengt goede werken voort.
Wie wedergeboren is, streeft naar 'n goede wage.
Wie wedergeboren is, brengt voort vruchten der dankbaarheid.
Als ik aan de ernstige woorden van de Waag te Alkmaar
denk, weer ik raad voor u en mij : te bidden om dagelijksche
bekeering.
Denkt ge dat ge wedergeboren kunt zijn en als een onweersr
wolk aan den middagdisch kunc zitten?
Denkt ge dat ge wedergeboren kunt zijn en een ander kunt
uitkleeden en aan den schandpaal zetten?
Denkt ge dat ge wedergeboren kunt zijn en het verwerpelijke
kleed in Gods oogen aanhouden?
Denkt ge dat ge wedergeboren kunt zijn en in egocentrische
steer uw leven kunt voortzetten?
Uitgesloten is het .-- uitgesloten 1
De Wedergeboorte brengt voort goede werken, niet omdat de
Hemel er mee te verdienen is, maar omdat hec vruchten zijn der
dankbaarheid.
We kunnen medelijdend onze hoofden schudden als we
Katholieken hun paternoster zien bidden, maar het is een harde,
verootmoedigende waarheid dat er in onze gelederen te weinig
Gebed is, dat we wel veel over God, maar niet tot God spreken.
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Het gewicht aan Gebed in ons leven heeft niet de voile maat.
Ik herhaal nog eens de woorden van de Waag te Alkmaar:
,,Een valsche wage is den Heere een grauwel, maar een vol
gewicht is Hem een welbehagen".
NNHNNNNNNNNNi^NNNNNNNNNNNNNNHNNNNHNNNNHHNNNNNNNNN
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AN 'T HEMELSBLAUWE

Gespannen zat ik te luisteren.
Zooveel klachten aan alle
kanten, klachten met reden, heel niet zonder grond I
Toen probeerde ik de meest populaire en voor de hand liggende
geneesmethode, dwaas die ik was I
,,Haar ziet u," zei ik, „denk er nu eens aan, welk een mooi huis
u bewoont, hoeveel goeds u om u heen hebt, de liefde en de
aanhankelijkheid van de uwen, de positie die u in de maatschappij
hebt bereikt"....
,,M'n beste mevrouw I" antwoordde hij gebelgd, ,,hebt u nu
nog zoo weinig levenskennis, dat u niet weer dat je met een
enkelen simpelen stoel als eigen bezit in de wereld, Loch een
gelukkig mensch kunt zijn 7"
ja maar, als" .... viel ik hem in de rede.
Hij knikte.
We gingen niet verder.
Voor wat stond het , als" ?
Ik zou niet hebben kunnen zeggen : „als je maar een Christen
bent," want hij was er een.
Toch wisten we beiden dat het woordje ,als" 't gemis omvatte.
Later, Coen ik weer thuis zat, bedacht ik me dat ik hem van
't hemelsblauwe manteltje had kunnen vertellen.
Zoo'n mooie, oude, diepzinnige legende is het verhaal van
't hemelsblauwe manteltje.
Licht
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'1: Verhaal stond van 'c jaar in 'c Kerstnummer van de „Illustration"

en was in dichtvorm gebracht door Rosemonde Gerard.
Het was in den tijd, Coen al wat leefde op aarde in de ark
van Noach woonde, dat deze een boodschapper noodig had naar
God in den Hemel. Hij moest gaan vragen hoe menschen nu
verder moesten leven.
Het was moeilijk een boodschapper te vinden. Discreet en wijs
moest hij zijn en moedig en ook de kracht hebben om verder
dan den horizon te vliegen en hooger dan de wolken tot daar,
waar de woonstede van den Heer der Eeuwigheid is.
,,Ik wil wel gaan," zegt de arend.
,,Neen, niet gij," beslist Noach. ,, Uw vlucht is zoo verbazing-wekkend, dat ge de twinkelende sterren die voor de poorten der
eeuwigheid zijn, zoudt verschrikken."
,,Ik sores 7" vraagt de uil.
,,Gij 7 maar neen, hoe zou het mogelijk zijn T" bespotte hem
Noach, ,,Gij, wien het licht der zon de oogen verblindt."
De leeuwerik biedt zich aan.
,,Ge weet zelf," waarschuwt Noach, „hoe ge bij het opgaan
van de zon, als 't ware het hoofd verliest en al maar stijgt en
zings totdat ge deli weg kwijt zijt. Zoo'n boodschapper kan men
Loch niet gebruiken 7"
„Ik zal het dan zeker niet kunnen doen," merkt een eenvoudig
grijs vogeltje op, „ik ben niets bijzonders en kan ook niet veel,
ik bezit niets dan mijn wil" ... .
,,Maar gij zult het wezen," beslist Noach. „Niemand zal u op r
merken, gij zult den weg vinden. Laat het ijsvogeltje de boodschapper wezen."
Het vogeltje vliegt en stijgt en stijgt .... hooger dan de wolken
en verder dan den horizon, voorbij de bliksemschichten, voorbij
den wind en de sterren, tot daar, waar de hemel blauwer dan
blauw is, en . zoo zuiver en ij 1 de lucht dat alleen Engelen ze in
kunnen ademen.
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Hij kan het er niet lang uithouden. De boodschap kan hij
afgeven, maar het antwoord, neen, op het antwoord wachten kon
hij niet, hij valt als getroffen door een bliksemstraal omlaag.
Eindelijk komt het ijsvogeltje terug in de ark.
„Haar," roept Noach hem al uit de verse verblijd tegemoet,
,,wat een heerlijk antwoord heeft God je meegegeven I Wat ben
je mooi geworden met je lichtblauwen vederentooi I Ik heb aan
God gevraagd wat ons lot zal zijn en ziet, Hij heeft den boodschapper als antwoord bekleed met een mantel van hemelsblauw.
Nu hebben we weer moed om verder te Leven 1"
Aldus, zegt de legende, komt het ijsvogeltje aan zijn schoone
pluimage.
Aldus, zegt het levensverhaal, komt een mensch aan zijn vreugde.
Als God hem bekleed heeft met het gewaad des lofs, dat
hemelsblauw is, vol van beloften, vol van vergezichten. Maar we
hebben zooveel klachten, zooveel moeiten en zorgen, .... ook de
menschen die God willen dienen, .... zuchten velen.
De diepe gedachte van de legende vertelt ons, dat het ijsvogeltje
niets bijzonders bezat, alleen maar een goeden wil.
Is het soms niet waar dat we om zooveel dingen bidden ... .
dingen die we denken noodig te hebben op de levensreis 7
We zouden alles kunnen samenvatten in de bede : . . . . „Laat
mij zijn de mensch met den goeden will"
Er zou dan ook een hemelsblauw kleed om onze schouders
komen te hangen : het kleed der beloften.
Psalm 84 spreekt er van:
,,Hij zal ons het goede niet onthouden."
God zal een mensch die tot den goeden wil bekeerd is, het
goede niet onthouden. Ha I zeggen we, dat staat voor gezondheid,
dat staat voor genoegzaam inkomen, dat staat voor vervulling en
aanvulling op elk gebied 1
Maar het hemelsche goede is heel niet het aardsche goede.
Wie met het hemelsblauwe mantelje getooid _is, weer, dat
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't goede staat voor wat waarlijk goed is, volgens Hemelschen
maatstaf.
Die durft het leven weer aan.
Die zucht niet voortdurend.
Die brengc de boodschap van den Allerhoogste over aan
de menschheid. Een stukje blauwe lucht is 't antwoord op de

v raag ... .

Psalm 84 --- --Veiligheid .... rust .... hulp in benauwdheid en 't goede.
't Goede, zooals God het ziet.
Nu zeggen we niet meer .... „j a maar, als" ...
Nu zeggen we :....,,en daarom 1"
En daarom is de ondergrond .... veiligheid.
HNMHI►♦ H1^H ►♦ HHHHHNNNHHHHHHHFIHHNHHNHHHHNHNHHHh^H1H ►^ ►♦ H^1

O

VER MALEN IN HET Ik heb vanmorgen bij het ontbijt,
GEVANGENHUIS . Coen ik een Kerkbode opende

van een kleine gemeente, iets gelezen, 't Was deze korte zinsnede :
,,En hij was malende in hec gevangenhuis."
Dat woord pakte me zoo, omdat het we! 'C grootste probleem
aanraakt in ons leven.
't Probleem van de gebondenheid en 't probleem van het
lijden.
Voor zoover ik weet, beef geen enkele professor of geleerde
dat probleem ooit ook maar draaglijk kunnen oplossen.
0, de lieve, eenvoudige, vrome menschen, die hebben geen
problemen 1
Die hebben al lang uitgemaakc dat lijden je beter moet maken,
en ze halen de meest aandoenlijke teksten aan, die als „passe
partout" voor alle lijden zijn geschikc.
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En met al hun welmeenen, zijn ze toch vaak heusch niec beter
dan de vrienden van Job.
Ik kan het me zoo goed indenken, hoe Job zich gevoeld heeft,
Coen ze begonnen to spreken, die vrienden van hem.
Eerst waren ze zoo sympathiek, Elifaz, Bildad en Zofar.
Ze scheurden hun kleederen en weenden en ze zaten stil naast
hem, want de smart was zeer groot.
Waren ze toen maar heengegaan, met een hartelijken handdruk I
Maar toen begonnen ze Ce redeneeren.
Hoe begrijp ik, dat Job zei : „Hoe lang zulc gijlieden mijne ziel
bedroeven en mij met woorden verbrijzelen 7" Er is zooveel lijden
dat Been woorden kan verdragen.
Er is zooveel lijden, waar je een mensch alleen maar een
hartelijken handdruk kunt geven, zoo'n stevigen, zoo'n veel-zeggenden.
Als we dat woord herhalen : „En hij was malende in het gevangenhuis," weer ieder, die zijn Bijbel kent, dat het opgeschreven
staat uit het leven van Simson.
Van Simson, — van Bien man voor wien de wereld Ce klein
was, met armen die poortdeuren uit Naar hengels ophieven en ze
een eind voortdroegen, die leeuwen als een stukje speelgoed
middendoor kraakten en die zich uitleefde meer dan eenig mensch
ooit heeft gedaan.
Wie zijn geschiedenis leest, voelt „het avontuur". Hij volgc
hem in gedachten op zijn zwerftochten in de bergen, op jacht
naar grof wild, want 't is van een geweldige dat de historie feiten
opteekende.
En straks, op de hoogte van zijn manlijke kracht, is hij met
uitgestoken oogen in 'C gevangenhuis en maalt — en Simson, de
geweldenaar, is geworden Simson, de gebondene.
Ik herinner me nog uit mijn jeugd de plaat uit onzen kinder.bijbel. Simson, de blinde, draaiend aan een molenschijf — ergens
in een donker hok --- en hoe 'n medelijden je dan met hem had
---
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en eigenlijk maar blij voor hem was dat hij de pilaren mocht
wegdrukken, zoodat er aan zijn eigen moeilijk leven ook een
einde kwam 1
Er zijn veel menschen „die malen in het gevangenhuis".
Ze schrijven me wet eens brieven : bittere brieven, opstandige
brieven, ook wet booze brieven.
„'t Is wel gemakkelijk te schrijven over gelooven in God,"
zeggen ze dan, ,als je alles hebt in 't leven" ... .
„Op 't papier kan men Licht schrijven over het vertrouwen in
God, maar als God nu zoo met je doet : je geld afneemt en je
in een eng kringetje terugzet, waar je maar aldoor in Leven
moet .... en je werk laat doen dat precies lijkt op het koren
malen van Simson, altijd maar hetzelfde, driehonderd vij f-en--zestig
dagen per jaar I
En als je een geest hebt als een arend, die zou willen klapwieken in de hooge lucht, en je zit in een naargeestige, leelijke
houten kooi met een begrensden horizon 1
En als je werk moet doen dat je niet aanstaat : met je keurige,
fijne vingers, die voor Richelieu-werk geschikt zijn, aardappelen
schillen I
En als je aesthetische ziel gevangen zit in een door en door
verziekt lichaam, dat niet alleen op een gewoon gevangenhuis
lijkt, maar dat er een is, waar het door tocht en lekt aan alle
kanten, zoodat je je nooit eens behaaglijk voelt 1
En als je ,,thuis" nog erger is dan een gevangenhuis, zulke nare
stijve prenten van menschen wonen in dat thuis, met wie niets
te beginnen is, heelemaal niets, die nooit eens een deurtje openzetten, zoodat het huis muf is en duf en donker 1"
Somnnigen zitten in het gevangenhuis dat de angstkirkel om hen
heen trekt.
Angst, onberekende, zwarte angst cirkelt zich om een ziel.
't Is niets zoolang er maar een opening blij ft, al is die nog zoo
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klein, als de ziel maar weet : ik kan er uit. Maar wee, als de
cirkel zich sluit 1
Hoeveel kranken van geest malen in het gevangenhuis, al maar
door draaiend en wendend dezelfde droeve gedachten I
0, maar de menschen hebben gelijk I
Ik kan soms zoo onder den indruk zijn van al de akeligheden
die er gebeuren, dat ik het haast niet dragen kan.
Ik weet er ook heelemaal geen antwoord op, --- neen, --heelemaal niet I -Ik weet geen enkelen tekst en geen enkel troostwoord en geen
enkele verklaring. Waarom er onder ons zooveel gebondenen
zijn, gevangen menschen met uitgestoken oogen, die moeten
malen in een gevangenis, ik zou er heel geen antwoord op weten.
Ik zou niet eens durven zeggen: , ach lieve menschen, van malen
in een gevangenis word je zoo goed en zoo zacht, zoo lief en
zoo geduldig I"
Ik zou het niet durven zeggen, omdat ik heel goed weet, dat
er menschen hard en koud en opstandig en verbitterd worden.
En nu weet ik best, dat velen zullen redeneeren : Ja, maar
Simson is geen goed beeld. Als hij fatsoenlijk en netjes geleefd
had en op God vertrouwd had, zou hij nooit in de gevangenis
terecht zijn gekomen.
Zeker, Simson is ook geen goed beeld. 't Zou zoo geruststellend
zijn, neer te schrijven : zulke dingen gebeuren alleen maar bij
slechte menschen, die Delila's naloopen. Ach I terwijl ik dit
neerschrijf, denk ik aan zulke lieve menschen, echte, vrome
Christenen, die malende zijn in een gevangenhuis. We zouden
kunnen voortgaan, voorbeelden opstapelende en problemen opr
tassend zoo hoog I
Maar daarmee komen we niets verder.
Er zijn maar twee menschen, bij wie ik u aanraad u neer te
zetten, als het in uw eigen leven is, of words: ,,malende in het
gevangenhuis 1"
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Dat is bij iemand, die met een blijden glimlach het woord
„nochtans" op zijn lippen nam, en bij den man, die moeilijker
leven heeft gehad, dan ooit een van ons zal hebben.
Een man die eenzaam was, gehaat en veracht, duizendmaal in
gevaren van allerlei aard, opgesloten in een zeker niet hygienische
gevangenis en met een zwak lichaam, dat menigmaal aan zijn
groote ziel een benauwde kerker zal hebben geschenen. En die
man, o, die man ] zijn woordenl zijn zegezangeni
Paulus heeft niet een gelukkige natuur, zooals wij wel eens
van elkander zeggen, hij is niet iemand, die altijd aan den zonkant
van den weg loops.
Ook is hij niet iemand die, zooals wij wel eens doen, probeert
de smart niet tot zich to laten komen.
Ik verzeker u, dat Paulus open oogen heeft gehad voor al zijn
tegenspoeden en gebondenheden.
Denk maar aan 2 Corinthe 6 vers S.
„In vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in nooden, in
benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid,
in waken en vasten, in gevangenissen overvloedig, in doodsgevaar
menigmaal, slagen — veertig min een vijfmaal ontvangen, gegeeseld driemaal, gesteenigd Bens, schipbreuk geleden driemaal,
in gevaren van allerlei soort" ... .
En als Paulus die opsomming heeft gedaan, is het alsof zijn
stem zich verheft tot een lied : „De God en Vader van onzen
Heere Jezus Christus zij geprezen tot in der eeuwigheid 1"
Er is een geheim in dat leven. — Hoe kan een mensch anders
zoo spreken ?
En Habakuk, de man van het nochtans.
Habakuk houdt een opsomming:
,,Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en geen vrucht aan
den wijnstok wezen zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal
en de velden geen spijze voortbrengen, dat men de kudde uit de
kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal,

OVER MALEN IN HET OEVANOENHUIS

185

zoo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen, ik zal
mij verheugen in den God mijns heils I
De Heere Heere is mijn Sterkte en Hij zal mijne voeten maken
als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijne hoogten."
Er is een geheim in dat leven .... in dat leven van Habakuk.
Hoe kan het we! anders ?
Wie naar Paulus zit to luisteren, hoort alras de oplossing van
het raadsel.
Paulus kan niet lang spreken of de Naam, de Heilige Naam
komt over zijn lippen.
De Naam van Hem, onzen gezegenden Heiland.
Van Hem, Die een mensch, moe van 't denken en moe van
't vragen, en nu neerknielend bij Hem, met den smartkreet :
Heere, tot wien moeten we heengaan ? twee gaven in den schoot legs.
Twee gaven, welke beter zijn dan die Salomo ontving:

Vergeving van zonden en stilbeid van ziel.
Stilbeid van ziel l --- vergeving van zonden I
De angstcirkel is weg, heelemaal weg, de zonden, ze zijn verzoend, achter Zijn rug zal de Almachtige ze werpen.
En de stilheid van ziel is daar, omdat bij elk gebeuren de vaste
wetenschap op den bodem der ziel ligt : Alzoo is de wil des
Heeren over u 1
Als ik aan stilheid van ziel denk, gaan mijn gedachten uit naar
Bien ouden predikant. 'k Heb hem gekend in zijn opgang, wat
hij werkte, wat hij deed, wat hij verzette, hoe hij preekte, hoe
hij in zijn arbeid liep, uren ver, hoe hij steeds arbeidde 1
Hij had een Koningseind moeten hebben, zouden wij, menschen,
zeggen. De gouden wagen van Elia met de vurige paarden had
hem moeten komen halen, om hem midden uit zijn arbeid over
to zetten in de hemelsche zalen.
Maar alzoo was het niet. Hij werd zoo oud, zoo droevig oud,
zoo hulpbehoevend, zoo deerniswekkend I Maar niets heeft hem
kunnen ontnemen de stilheid van ziel, die rustig aannam wat God
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beschikte. Niets verduisterde den blijden blik van zijn oogen en
den tevreden klank in zijn stem.
Dat kunnen geen nieuwe stelsels je geven, dat, wat Jezus
Ghristus een mensch leert : stil, met gevouwen handen, vaak met
bevende lippen het Hem nazeggen:
„Nader, Uw wil geschiede, ook in mijn leven 1"
Zijn we dan menschen, die het leven begrijpen als we bij den
Heere Jezus hebben neergeknield ? Weten we dan het , waarom"
van de dingen?
Eens heeft de Heiland een zeer bijzonder woord tot Zijn discipelen
gesproken : „Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt
die nu niet dragen 2"
George Matheson zegt : „Er is een tij d voor het spreken en
voor het stilzwijgen Gods."
We meten vaak de liefde Gods of naar hetgeen Hij ons
geeft, maar er is ook een barmhartigheid in hetgeen Hij ons
onthoudt.
De liefde van een vader tot zijn kind komt even goed uit in
de dingen die hij voor 't kind verbergt, als in de dingen die hij
het toont.
Er bestaat geen aardsche vader, die zijn kind zou willen bezwaren met angstbeelden voor de toekomst.
Hij zal alles in 't werk stellen om 't kind moedig het leven te
doen ingaan.
En Bien moed ontleent dat kind aan de muziek van heden en
het stilzwijgen van morgen.
Zouden wij de lengte van den weg niet te zwaar tellen, indien
wij nog niet de snelheid kenden van onzen gang?
Zal men den last toonen, zonder van den arm te spreken die
hem tillen moet ?
Zal men den nacht vreezen en niet weten van de sterren, die
aan den hemel schitteren?
Alzoo onze Vader, is het bij U geweest. Gij hebt me getrokken
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door Uw spreken en door Uw zwijgen, maar meer nog door Uw
zwij gen dan door Uw spreken.
Hoe dikwijls heb ik niet gedacht aan die mannen in Judea, in
het moeilijk uur van afscheid versterkt door de hoop op het
spoedig wederzien 1
Wat een onoverkomelijke smart zou het voor hen geweest zijn,
als ze geweten hadden van de Lange moeilijke jaren, die komen
moesten 1
De moed zou hun misschien zijn ontzonken en de boodschap
des heils ons nooit bereikt hebben.
Ze zouden nooit den heuvel beklommen hebben, om Jezus to
zoeken, indien de top hun niet veel nader scheen dan hij in
werkelijkheid was.
Ik dank U voor Uw zwijgen, mijn God. Ik dank U dat de Ster
van Bethlehem zoo dichtbij scheen, zoodat ze den langen weg
verborg toen de voeten nog weifelend waren.
Oij hebt onzen moeilijken arbeid aan ons oog onttrokken, toen
onze vingers nog zwak waren, ons kruis hieldt Ge verborgen
toen onze liefde en ons Geloof nog maar in den aanvang waren.
Niet alleen leiddet Gij ons langs grazige weiden, maar ook langs
zeer stille wateren, de wateren der ondoorgrondelijkheid.
Uw zwijgen was spreken en Uw stilzijn een openbaring.
Er was licht onder de schaduw Uwer vleugelen, een Sabbathsrust in de stilheid bij U 1
0 Vader, ik dank U voor alles, wat Gij voor mij verborgen hieldt 1
HHHI^HH^if-^HHNHHN^1 ► lHHHH^lHl^HNHHH^IHNNNNHHHHH^INHFI ► fNH1-^N
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In het boek: Anne-Marie van Felix Tim-. mermans, laat deze het jonge meiske zeggen :
„Ach 1 waarom leven de menschen 1 Ieder wacht naar lets en 't
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komt nooit. Wat moet het Loch schoon zijn in een ziel, waar
stilte is."
En — die Anne-Marie was voorwaar niet hongerig langs 's levens
disch gegaan.
Hoor, hoe de poetische Vlaming haar beschrijft : ,,Anne-Marie
had een kleed van bleek radijsrose zijde aan, dat ruischend om
haar heen ballonde, een korfhoed waarop Brij ze bloemen sidderden,
huifde gracielijk rond haar aangezicht, dat aandeed als een schotel
fijn fruit, en als blauwe druiven waren de twee trossels blauwzwarte krulletjes, die nevens hare zachte wangen hingen, en als
zilverwater uit een kruik gegoten ritselde en vloeide een wit
zijden sjaal met purperen bloemen van haar ranke blanke schouders.
Ze was rijzig en slank van gestalte, bewasemd van zoete geuren.
Over haar kinderlijke lieftalligheid was een zachte ernst, en stille
weemoed fluweelde in de helderheid der groote lichtgrijze oogen."
Me dunks, dat Felix Timmermans het goed met haar maakt.
Ze is niet alleen mooi en rijk, maar ook lief en goed.
Nu gaat hij haar zeker een blij leven geven I Ieder, die met
hare lief talligheid in aanraking komt, is gereed om zijn hart aan
haar voeten te leggen, tot de oude grimmige notaris Piroen
toe, die twintig harde jaren op zijn hooggeboren geliefde jonkvrouwe Gesarinne van Sint-Jan wachtte, omdat ze niet besluiten
kon zijn trouwe hart te aanvaarden, wijl ze geen afstand kon doen
van haar naam.
Zelfs Piroen zegt : goals ik jonger was geweest, en ik Gesarinne
niet gekend had, dan was ze mijn vrouw geworden."
Wat een kans voor geluk, zou je zoo zeggen, voor die jonge vrouw 1.
Alsof er een fee bij haar wieg had gestaan, zoo scheen er wel
alles over haar uitgeschud....
Welk een kans 1
Maar niet aldus Timmermans, die heeft met klare oogen in de
wereld rondgekeken, die heeft het wel gezien ; omdat je mooi bent
en omdat je rijk bent en omdat je lief allig bent en zeer be-
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geerenswaard en alle harcen in vlam kunt zetten, daarom heb je
nog maar geen geluk 1
,Js er dan geen will" — vraagt ze zichzelf af, telkens als een
verboden en zondige liefde aan haar harte klopt.
En dan bids ze elken dag voor het altaar van Sint Martinus,
voor het beeld van onze Lieve Vrouwe van gedurigen Bijstand,
die vereerd words om hare wonderen en mirakelen en ze
vraagt, of haar liefde mag ophouden en zij Loch van gedachte
mag veranderen.
Maar haar wenschen zijn krachteloos, zij voelt het zelf, heel
haar hart haakt naar hem, Bien ze niet mag hebben.
Ze duds haar gebeden geen bepaalden inhoud geven, uit vrees
dat ze zouden verhoord worden. Toch bad ze, gedreven door de
vrees voor de puurheid harer ziel en een nameloozen angst voor
iets dat ze niet kon uitspreken.
„Is er dan geen will" herhaalde ze verbaasd.
„Er is geen andere wil, dan die der liefde" zegc de gewetenr
looze Corenhemel, die slechts hartstochc kent en bij liefde nooit
te Bast is geweest.
,,Waarom," vraagt Anne-Marie „kan een mensch niet alles van
zich afschudden : godsdienst, geweten, zonde en vooroordeel,
een klets van den wind krijgen en het uitjuichen, uicvieren, krijten
en zingen, en je ziel niet en doen waaien als een vlag 7"
Waarom, Anne-Marie 7 Omdat ieder mensch wacht op iets. Zou
het waar zijn dat het nooit komt ?
P

In den Bijbel staat, ik meen in Lukas, een korte mededeeling
die zoo'n wonderrijken inhoud heeft.
„En Hij begon hun vele dingen te leeren." Daar hebt ge Jezus
van Nazareth, den Heiland van zondaren, Die met heel andere
oogen de wereld heeft ingekeken, dan Felix Timmermans.
Las Hij het niet dagelijks af van al die vermoeide zwoegers.gezichten ? Keek de onopgeloste vraag Hem niet dagelijks aan uit
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veler doffe oogen : „waar wachten we eigenlijk op ? Is er iets
dat nooit komt ?"
En hebben niet duizenden en duizenden jonge menschen de
bange klacht van Anne-Marie op de lippen genomen : „Is er dan
Been wil ?" Hebben ze niet gebeden daar buiten op 't veld,
onder vijgeboomen, in synagogen, op den hoogen Gerizim, of in
de stille binnenkamer 7 Maar ook hun wenschen waren „lui en
bot," ze durfden eveneens hun bidden geen scherpte geven,
uit vrees, dat ze zouden verhoord worden.
En Hij hoorde het wilde lied der vroolijke, jolijte wereld, dat
het jonge bloed deed opbruisen, de polsen deed kloppen en het
hoofd duizelen.
,, Neen I neen I er is geen wil dan die der liefde, die ploft op
je neer, als een wervelwind doet die je draaien, die leeft je kapot,
die maakt je dood 1"
En , Hij - hoorde en zag veel, al die lange jaren, dat Hij het
eenvoudige werk deed in den timmermanswinkel in het stille dorp
van Nazareth.
Toen kwam de dag, dat Hij opstond en heenging, want Zijne,
ure was gekomen. Toen opende Hij Zijnen mond en Hij leerde
hun vele dingen.
Als Hij ging onder de menschen, was er een glimlach om Zijn
mond en een helder licht in Zijne oogen.
Wat een werk was dat, hetwelk de Vader Hem op de handen
gelegd had 1
Hij mocht heengaan en vertellen aan al die vermoeide, vragensmoede menschen met de kapotgeleefde zielen en de verschroeide
harten, van de verborgenheden van het Koninkrijk Gods.
In dezelfde taal, die de menschen op de lippen namen om
zichzelf en hun lot to vervloeken, vertelde Hij hun van de dingen,
die nooit in een menschenhart zouden zijn opgekomen.
Achteraf leek het allemaal zoo eenvoudig. 't Scheen we! alsof
Hij niets anders deed dan iets wakker maken, dat op den
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bodem van hun ziel sliep, of dat Hij hun een lied voorzong, dat
ze alien eens gekend hadden.
Over hetgeen waarop ze wachten .... daarover vertelde Hij.
Ge kunt u niet voorstellen, hoe bekend alles klonk, toen ze het
eenmaal verstonden : Verzoening, verlossing 1.... maar natuurlijk
daar hadden ze op gewacht — dat is het toch wat de stilte in
een ziel brengt 1 Redding 1.... toen wisten ze het op eens weer:
't was het woord van het letterslot, dat door het peinzen te loor
was gegaan.
Er was een wil, de heilige wil van God, die menschen sterk
maakt in verzoeking, ze bewaart tegen den heeten adem van
den veilen hartstocht en ze omhuift met Zijn Heiligen Geest. Er
is verberging, bevrijding van schuld, wegneming van zorgen, toevloeiing van nieuwe levenskrachten, er is levensblijdschap, er is
een antwoord op de groote vraag : ,,wat doe ik hier 7"
En Hij leerde hun vele, vele dingen ... .
Zou er ooit iemand den Vadernaam zoo teer hebben uitgesproken als Hij ? Welk een boodschap om aan benarde zielen
te vertellen, dat Jehova, de Almachtige, zoo jets voor ons in Zijn
hart heeft ... .
Vat een boodschap 1 't Is om bij te weenen van vreugde 1
Natuurlijk dat een Samaritaansche vrouw haar waterkruik vergeet, een Levi ineens niets meer om zijn geld geeft, een Petrus
glimlacht, als hij aan komende folteringen denkt, een Nicodemus
alle menschenvrees op zij zet, een Paulus in zijn kerker zingt,
een Stefanus met een vreugdekreet sterft I
Natuurlijk, die verborgenheden van het Koninkrijk .... als je
die weer, .... maken je tot een ander mensch.
Maar dan moeten we onze ziel stilzetten, luisteren als Hij
spreekt, ook tot ons. Er is zooveel te vertellen, want we zijn zoo
dom, er is zooveel te ontvangen, want we zijn zoo arm, er is
zooveel te vragen, want we weten zoo weinig 1
En 't kan best zijn dat het ons gaat als den enthusiasten
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volgeling van den grooten Garribaldi, die een zestig jaar geleden Italie
bevrijdde van zijn overheerschers. Als ze hem vroegen : ,wat
ontvangen we als we u volgen 7" dan was zijn streng antwoord :
,,Honger, dorst, gedwongen marschen, zware lasten, tegenspoeden,
wonden, den dood 1"... .
Als wij naar Jezus Christus gaan en we vragen Hem schuchter,
bevreesd : ,,Heere, als we U volgen .... wat dan?" Dan glimlacht
Hij, terwijl Hij zegt : ,menige traan, menige smart, menig zwaar
werk .... een kruis I"
„Een kruis, Heere 7" vragen we verschrikt. „Was het dat waarop
onze ziel stond te wachten 7"
,,Het kruis, dat ge achter Mij aan draagt 1" zegt Hij zacht....
Vele, vele dingen vertelt Hij ons, ook waarom we leven,
ook waarop we wachten, oak dat onze wil geheiligd kan worden.
Ja, God zij dank : aan ons, arme, onwetende, domme, kortzichtige menschen heeft Hij, Jezus Christus, vele, vele dingen
verteld.
Nu waait onze ziel uit als een vlag, want vele, vele dingen zijn
we te weten gekomen I
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VER HET FEEST - Ik geloof dat niemand van ons er

GEWAAD.
aan ontkomt.
Ik geloof, dat ieder van ons op zijn beurt op zekeren dag
wakker wordt en op zijn ziel voelt drukken de borne, zware sfeer
van het alledaagsche.
Altij d komt het weer: als een paard in den maalmolen stappen
we voort, we staan op en met gelijkmoedige berusting verrichten we de verschillende werkzaamheden, die we' aankleeden
noemen. Ons werk, altijd weer datzelfde werk wacht ons, straks
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gaan we weer naar bed, om morgen onze oogen weer te openen
en denzelfden cirkelgang in den maalmolen des levens te nemen.
Er zijn dagen —• nu ja, er zijn dagen I .... maar we kunnen
ze tellen.
Dagen van onbeschrijflijk helderen zonneschijn, dagen van groot
gebeuren, dagen van diep leven, dagen waarin je in je kleeren
schiet, de lach niet van je gelaat is, en de avond veel te vroeg
komt, omdat slapen dwaasheid zou zijn.
Wie slaapt, als het zingt en jubelt in zijn ziel ? Wie sluit zijn
oogen voor het gouden licht 7 En er zijn dagen, traag en loom
van smart, die eindeloos duren omdat de nacht geen rust en de
dag geen licht brengt.
Die eerste dagen kan je tellen en de andere, die van den
eindeloozen cirkelgang, die tel je al lang niet meer. Er Bingen er
vele en wie weer, komen er vele en je bent er zoo moe van,
je hart words er zoo zwaar van en voor 't gewone van 't leven
is je levensenergie niet toereikend, je had het je allemaal zoo anders
ingedacht
Over Bien cirkelgang ben ik gaan denken, toen ik een boek
van een onzer nieuwe schrijvers had gelezen.
Hi; vertelt van een meisje. Een meisje, dat een onbezorgd leven
had en weinig bekommernissen. Toch, zegt hij, waren haar vreugde^uren verspreid als de schaarsche bloemen op een groote, vale
heide van saaiheid. Heel jong reeds had zij die beklemming van
jets saais en droefs, dat niet weg wou.
Om haar heen was lets als een gruwen van ontzetting, ze
voelde den griezel van de saaiheid en akeligheid, die aan alles
kleefden.
Aan den geur van zeepsop, aan de gele steenen van het plaats j e,
aan de stemmen van haar broeder, van haar vriendinnetjes en
van de dienstbode, aan het grauwe licht, dat door de kleine
slaapkamerruiten kwam, aan het oneindig naargeestig klokgeklep.
Een geur van saaiheid hechtte zich aan het brood dat elken
Licht
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morgen versch op tafel kwam, droefheidsaandoening was in haar
om het regelmatige terugkeeren der dingen in de tijdsorde. Al
die bepaalde uren van den dag, al die bepaalde dagen van de
week, al die bepaalde seizoenen van het jaar, brachten haar iets
van walging, tot lichamelijke walging toe.
Met een zekere voldoening beschrijven onze nieuwere, ernstige
schrijvers die aandoeningen telkens weer.
Ze weten het maar al te goed, hoe de geestelijke ziekte, de
,, decouragitis" evenveel slachtoffers maakt als onze overbekende
en gevreesde griep. Zij willen eerlijk zijn en de oogen niet
sluiten voor de werkelijke dingen, die zij dagelijks kunnen
waarnemen.
Ze zijn niet als het lachende, jolige Fransche Blad, dat ik juist
met zekeren onwil heb zitten doorkijken, dat ons op Pallieterwijze zou willen laten gelooven, dat het leven een feest was en
onze dagen een feestmaaltijd waren.
Een der advertenties in dat Blad heeft ietwat langer mijn aandacht geboeid. 't Is een plaatje, dienend om een zeker reukwerk
aan te bevelen, dat 40 francs de flesch kost en dat , troublant
captivant et penetrant" moet werken.
Het stelt voor een meisje, dat met gevouwen handen en de
oogen ten hemel geheven in een zekere extase, in afwachtende
houding staat. Er onder staan de woorden : „Eens zal die dag
komen."
Als je heel nalef was, zou je denken dat „die dag," Bien ze op
het oog hebben, iets bizonder heerlijks voor een mensch zou
brengen.
Maar een eind verder op dezelfde bladzij valt de redactie uit
haar rol. Dan zie je een paartje voor wie die dag gekomen is,
gezellig, heel knusjes, stijf tegen elkaar gedrukt onder een paraplu
wandelen. ,,Na een maand," staat eronder gedrukt.
Op het volgende plaatje loopen ze naast elkaar onder twee
paraplu's. En het opschrift: ,Na een jaar."
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Als het onderschrift luidt : ,na vijf jaar," loopen beiden een
eind van elkaar af, ieder onder zijn eigen paraplu met een uit-drukking van verveling op het gelaat.
Dat is het dus, wat de jolige, schaterende, altijd blijde wereld
van Bien feestdag heeft weten to maken I Dat is het dus waar
altijd feestvierende menschen terechtkomen, daar in de wereld,
waar men zich verveelt.
Maar hoe kan ik nu toch zoo praten I
Ben ik het dan geheel vergeten, dat een Christen een blij mensch
is, dat een volgeling van den Heiland geluisterd heeft naar het
,,verblijd u 1" dat telkens hem tegenklinkt uit de Schrift ?
Is het dan niet waar wat Spurgeon eens zeide, dat een Christen
een kleed heeft, dat nooit uit de mode raakt ?
We moeten op de meest gewone dagen het gewaad van den
lofzang aantrekken.
Voor den een is het zijn arbeidersjas, voor den ander zijn
kantoorjasje, voor een derde de katoenen japon der dienstbode,
voor een vierde 't gewaad van een dame. 't Is het beste kleed,
dat we dragen kunnen wat betreft uiterlijke schoonheid en innerlijke
verwarming, en .... 't raakt nooit uit de mode.
Spurgeon heeft goed praten, zal er misschien een onder u
zeggen, maar .... ge hebt zelf erkend dat weinigen van ons ont-komen aan den invloed der grijze grauwheid van ons dagelijksch
bestaan, van het steeds verbijsterende, — in sneller tempo, hoe
ouder men words, --- terugkeeren der gewone, alledaagsche, niets
beteekenende, de ziel vervelende dingen.
Toen ik het boek van Bien schrijver las, heb ik aan den Heiland
gedacht.
Hij, evenals wij, heeft dat leven van elken dag geleefd.
Hij, evenals wij, heeft gearbeid, 's ochtends en 's middags en
de dagelijks terugkeerende, cirkelvormige levensgang is Hem niet
gespaard.
Denkt eens aan, Hij, Die bij Zich omdroeg de herinnering aan
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het volmaakte Huis des Vaders, Hij, Die Zijn rug toegekeerd had
aan de onuitsprekelijke glorie des Hemels, om te leven in een
kleinen timmermanswinkel, om daar (o neen, we leefden toen in
geen socialen tijd, er waren geen hooge werkloonen en weinig
werkuren) in het zweet Zijns aanschijns te schaven en te kioppen,
te meten en te zagen.
Al maar door, elken dag opnieuw .... totdat het Gods tijd was.
Professor Ramsay, die Palestina bezocht, schrijft, dat, toen hij
eerst in Nazareth kwam, hij zich verbaasde dat God, de Vader,
het Kind Jezus liet opgroeien in zulk een plaats als Nazareth was,
omgeven door hooge heuvels, als 't ware afgezonderd van de
wereld, aangewezen op eigen benauwde en bekrompen dorpsinzichten en hij begreep het woord der Joden : „Kan er nu uit
Nazareth sets goeds komen ?'
,,Haar," gaat Professor Ramsay verder, ,niet lang bleef ik bij die
meening, toen wij zuidwaarts de heuvels beklommen ; wat een
uitzicht lag voor ons 1 Nergens heb ik in het Heilige Land zooiets
gezien, zelfs niet van den Olijfberg.
Vobr ons het groote Jeruzalem in zijn voile schoonheid, achter
ons in de verte, de Doode zee.
Ja, Nazareth was bekrompen, ingesloten en drukkend, zoolang
men niet klom op den hoogen heuvel en hoe gaarne heeft de
Heiland Bien niet beklommen in Zijn leven I Voeide Hij Zich
misschien dichter bij Zijn Tehuis?
Daar bad Hij, daar sprak Hij, daar openbaarde Hij Zich aan
Zijne discipelen, daarvan voer Hij ten Hemel.
Als Hij in Nazareth den heuvel zuidwaarts beklom, zag Hij
overal om zich heen de groote daden Zijns Vaders.
Daar was de Karmel, waar Ella Achab bezwoer, God te eeren
als den Opperheerscher.
Daar was Tabor, waar Debora Barak moest vertellen, dat God
niet altijd aan den kant der groote legers is.
Daar was Gilboa, waar Saul, die God verliet, het leven moest laten.
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Daar was de vallei van Magiddo, waar Josia in zijn strijd tegen
Farao de nederlaag leed.
Overal om Hem heen waren de herinneringen en niet daarom
alleen beklom de Zoon des Vaders heuvels en bergen.
Om in de stilte te zijn, om met Zijn Vader te spreken, om het
alledaagsche leven met al zijn moeilijkheden te leeren verstaan,
om kracht te putten voor het leven van elken dag."
De Engelsche predikant Harrington die zoo wondermooi het
dagelijksch leven van Jezus Christus beschrijft, zegt, dat de Heiland
ons hierin heeft geleerd hoe het dagelijksche leven te leven.
Al het enge, bekrompene, minderwaardige viel van Hem af, als
Hij opklom om te zijn met den Vader.
Reeds eeuwen geleden schreef Jesaja van een yolk, dat in groote
moeite was : „O Heere I toen ze bezocht werden hebben ze
U gezocht."
Jezus Christus leerde ons in Zijn leven het bergpad van
het Gebed.
Daar in dat gewone, kleine stadje Nazareth leefde Hij het
gewone leven van elken dag, net als wij, Hij droeg de levenslasten met moed, de dagelijksche zorgen met blijdschap, want
Hij wist.
Hij wist van den Vader, Hij wist van Zijn liefde.
Wat gaf Hij om aardsche goederen, Hij die gezien had de
stad zonder fundamenten, welker bouwmeester de Heere God is?
Wat vrees was er in Zijn hart voor stervelingen ? Hij kende
den handdruk van den Eeuwige I
Over alles was het licht der Eeuwigheid.
0, als we dat geheim kennen dat Jezus Christus ons openbaarde, hoe anders wordt dan het leven I
Zooals een newel wegtrekt, wanneer de zon opkomt in haar
glorie, zoo verdwijnt alles:
Neerslachtigheid, ontmoediging en levenszatheid, als wij den
berg des Gebeds beklimmen.
..

.
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Zeker, zeker, het gewaad van den lofzang is weer om onze
schouders, Gods wil te doen is onze blijdschap.
Elke daad van ons, hoe gewoon ook, heeft haar diepere beteekenis. Wat vermoeien ons omstandigheden en menschen I Welft
de hemel zich niet boven ons hoofd, om ons te herinneren dat
even wijd en even lang Zijne Goedertierenheid is ?
Is de dag die kwam, niet de dag des Heeren, Bien Hij over
ons lies aanlichten?
Zond Hij ons niet in dat werk, om daar Hem to verheerlijken ?
Heeft Hij ook niet de stille getrouwe schildwachten noodig op
de eenzame posten 7
Kingsley had eens op bezoek een zijner vrienden, die juist
terugkwam van de Himalajabergen, waar hij op tijgers gejaagd
had. 0, wat vond hij dat kleine dorpje, waar Kingsley zijn werk
had, vervelend, zoo van weinig beteekenis, zoo bekrompen I ... .
Wat had hij toch een medelijden met Bien armen Kingsley, die
gedwongen was altijd maar te blijven in zoo'n omgeving, terwijl
de wereld zoo wijd en zoo groot was
Toen zeide Kingsley met een gelukkigen glimlach : „Het is nu
jaren geleden dat ik begreep dat mijn woonplaats mijn gevangenis
of mijn paleis zou zijn.
God zij dank 1 Hij maakte ze mij tot een paleis" ... .
Er zijn er onder ons lezeressen, die elken dag misschien precies
hetzelfde doen, elken dag precies hetzelfde — kopjes wasschen,
aardappelschillen, groenten schoonmaken, naaien, verstellen, kousen
stoppen ... .
Is je huis je gevangenis of je paleis 7
Als ge het berg_pad van het Gebed kent, dat voert tot den
Vader, dan is het, God zij dank, uw paleis.
uw paleis, hoort ge, dat altijd in den gouden zonneschijn van
Gods liefde staat en waar over alles de mooie zonnegloed licht,
die 's avonds in gebroken ruiten schittert als de zon laag aan
den hemel schijnt.
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Hoe moeilijker en zwaarder het leven, des te vaker klimmen
wij omhoog, wij zijn als het yolk van Jesaja. ,Bezocht zijnde,
hebben ze U gezocht."
Toen John Smith heel oud werd, vroeg eens een van zijn
kleinkinderen hem, waarom hij zoo lang bezig was met zich aan
te kleeden?
,,Ach I weer je'', zei John Smith, „wij, oude menschen hebben
Loch zooveel om voor te bidden 1."
Als de koorts je bloed verhit, als je gaat rillen van de koude,
als de thermometer wat Braden boven het roode streepje wijst
en de dokter begint te mompelen van griep, dan zeggen de
menschen : ,neem gauw wat in ]"
Als de ,decouragitis'' aan je deur klopt, neen, dan ben je niet
thuis , je was gekiommen op den berg des Gebeds, je voelde je
sterk worden tegenover de grijze grauwheid van elken dag, door
de blijdschap die in je ziel kwam om de liefde des Vaders.
Als men eens een plaat kon maken van Bien dag, die in een
menschenleven komt, die hem voor 't eerst in werkelijke aanraking
brengt met zijn Vader 1
Maar voor wie Hem verwacht, zal die dag zeker komen, want die
zoekt, die vindt, die klopt, Bien words opengedaan, en die bids,

ontvangt.
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groote stad er geweest was en haar onderzocht had, wist ze het
zonder dat iemand het haar gezegd had, dat ze nooit meer zou
kunnen loopen.
Langzaam lief ze de wetenschap tot zich doordringen. Toen
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keek ze op naar den hemel, die heel blauw was Bien morgen, en
lag een langen tijd stil ...."
Dit zijn de beginwoorden uit een Engelschen roman, Bien ik
pas gelezen heb en waarmee ik erg vervuld geweest ben.
Feitelijk zou je, nadat je deze beginregels had gelezen, het
boek hebben kunnen dichtslaan en tot jezelf zeggen : Ach neen,
nu lees ik het boek maar liever niet, want wat kan er in
zoo'n leven nu nog gebeuren dat waard is om er notitie van
te nemen ?
Want, nietwaar, leven is : je bewegen, je kunnen verplaatsen,
genieten, nieuwe dingen in je opnemen, ervaringen en ondervindingen opdoen, worstelen met moeilijkheden, stroomopwaarts
roeien, kampen tegen wat zich verheft tegen le geluk, niet versagen,
niet toegeven, uithouden, strijden aan alle kanten, het ideale
trachten te bereiken, van jezelf wat maken.
Ik zou nog een halve bladzij vol kunnen schrijven over wat
„leven" eigenlijk is.
En nu zouden we een heel boek door moeten lezen over
iemand, met wi-en men gedaan heeft zooals men met een onnutten
boom doet : gewoon omgehakt en op zij gegooid?
Daar ligt hij. Wie kijkt er naar?
ja, zoo is nu eenmaal het noodlot, zeggen . de menschen, niets
nieuws. Er zijn groote ziekenhuizen, die vol liggen met onherstelbare menschen 1... .
Wie het boek leest „Vittoria Colonna" dat door Mejuffrouw
J. H. Kuyper vertaald is en uitgegeven werd bij den beer Kok te
Kampen, komt in dat boek een foto tegen van Michel Angelo.
Ik heb dat portret toch met zulk een verwondering aangekeken.
Moet ge weten, dat die Michel Angelo zoo aesthetisch toegespitst was, dat de menschen, die onder den indruk kwamen
van zijn schilderijen, bijna ademloos toekeken van bewondering.
,,Hij bezit de meest goddelijke kracht die ooit een aardsch
sterveling ten deel viel," zeiden de kunstenaars.
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Alle middelen om lets uit te drukken heeft hij dienstbaar weten
te maken.
De vormen der Oudheid bezielt hij met den geest van het
Christendom.
In diepzinnige sonnetten giet hij zijn ziel uit, in wonderlijke
volmaaktheid spreekt zijn ziel zoowel uit het harde marmer, als in
de machtige taal van kleuren, schilderijen en fresco's.
Hij is een der weinigen, die de taal der eeuwigheid spreekt.
Er wordt verteld, dat, toen hij den machtigen, de zondaren
oordeelenden Christus van zijn „Jongste gericht'' voor zijn zielsoog
zag worden, hij zelf bijna beangst werd voor de majesteit van Bien
vreeselijken Rechter en er telkens een ruling door zijn ziel ging
bij de gedachte, dat hij den menschen zooiets ontzettends en
onverbiddelijks moest laten zien.
Er wordt verteld, hoe hij steeds worstelde om het volmaakte
te grijpen .... en hoe hij het telkens bijna scheen bereikt te
hebben.
En deze man met zijn verfijnden geest, was zoo verschrikkelijk
leelijk, dat hij zelf schrikte wanneer hij zijn beeld aanschouwde.
Vooral zijn leelijke, platte neus was hem een dagelijksche ergernis.
Wij hooren hem op zekeren dag, toen van het vele werken zijn
leven op het spel stond, tegen Dr. Bartholdo zeggen : „Ik heb te
lang geleefd om veel van uw kunde te verwachten. Zelfs mijn
verminkten plat gedrukten neus heeft geen uwer collega's weer
een menschelijken vorm kunnen geven."
Wat dit kruis voor dezen grootmeester was, kunt ge u voorstellen, als ge u even indenkt, wat hij bij zich omdroeg aan
schoonheidsverlangen en schoonheidsbesef.
Eens zag een troep kinderen Michel Angelo voorbijkomen.
,,Ziet eens", riep er een, „daar heb je hem, die ,,Mozes"' gemaakt heeft."
Zij vlogen naar hem toe om hem te begroeten, want j eugd en
schoonheid zijn na verwant.

202 OVER DE HELDHAFTIGE HOUDING IN HET LEV EN
Een klein meisje trok hem aan den arm. ,Zoudt u ook mijn
beschermengel wel kunnen uitbeelden 7"
Ze keek hem met haar groote, reine kinderoogen verlangend aan.
Michel Angelo beurde het meisje op, kuste het op het voorhoofd, zette zich op het voetstuk van een bron en teekende op
een stuk afgescheurd perkament.
En hij teekende zoo jets moois '.....een engel van hemelsche
schoonheid, met loshangende lokken en groote vleugels ... .
Het kindle danste weg .... ,Als ik gestorven ben, Carissima
mia, vertel dan, dat ik het was, Michel Angelo, die het voor je
geteekend heeft."
,,Dan zal ik voor u bidden," beloofde het kindje ... .
En deze man liep door de wereld met een vreemd gezicht, vol
diepe rimpels, en een verminkten neus. Toen de wetenschap
ervan tot hem doordrong, leek het hem, alsof het lets was, waarover hij zich schamen moest, en 't deed hem onbegrepen en
eenzaam door het Leven gaan.
Toen ik het boek verder doorlas van het meisje, dat nooit meer
loopen zou, kon ik met lezen niet uitscheiden, voordat ik het uit
had. Ik gedroeg me, alsof ik achttien jaar was. De grootsche
gedachte liep door het boek heen : goed, misschien wel een
omgehakte boom in het oog der menschen, maar niet in het oog
van God I
In dat huisje, waar de lieve Comtesse woonde, zooals de
Italiaansche bevolking haar noemde, is er heel wat gebeurd I In
den diepsten zin van het woord lee fde daar die heldin.
Ze was meester over haar lot, zij overwon elken dag opnieuw,
zij had er „ja I" tegen gezegd.
En toen gebruikte God haar. 't Is haast niet te gelooven, wat
zij allemaal te doen kreeg en waar ze niet voor gebruikt werd 1
Als ik over het leven van Michel Angelo lees, kom ik telkens
zulke uitdrukkingen tegen als ...... Bij God zocht hij troost en
rust, als het leven in al zijn raadselen en verschrikkingen op hem
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aanstormde .... En toen heeft God then leelijk uitzienden man
de gave geschonken om de meest verheven schoonheid in zijn
ziel om te dragen.
Als ik van het meisje vertel, dat nooit meer zou loopen, en van
Bien reuzengeest, Michel Angelo, met zijn leelijk gezicht, is het
me alsof ik het verhaal doe van menigeen onzer.
Leven moeten we alien, maar hoeveel menschen leven er
met een groot vraagteeken in hun ziel 7 Waarom is nu juist hun
lot zoo
Daar heb je die vrouw, met een hart zoo teer en zoo wijd en
zoo liefdevol, zoo vol opofferingsgezindheid I Hoe kwam het,
dat er nooit een geweest is, die tot haar zei : ,Kom mee, ik heb
je lief, laten we samen door het leven gaan 1"
Daar heb je dat jonge meisje 1 Als ze kinderen ziet, komen er
lichtjes in haar oogen. Weet gij, waarom zij nooit een kindje van
zichzelf in haar armen zal dragen ?
Daar ergens woont die eenzame .... die verschrikkelijk eenzame .... de mogelijkheden van zich offeren en geven heeft ze
tot barstens toe in zich.
En de dichtersziel was geketend, de fijne geest was omringd
door menschen van minder allooi 1... .
Ik ben er zoo diep van onder den indruk, dat God ons in de
laatste jaren telkens Zijn profeten toezendt, om ons in onzen tijd
vol verwarring en verbijstering, weer vasten grond onder de
voeten te geven.
En nu weet ik het wel, we ontvangen hen niet altijd als profeten.
We zijn zoo benauwd om een ketterijtje toe to laten. Nietwaar,
er kon bij het hooren naar zu'ke menschen toch wel eens iets
bij je binnensluipen 1
En daarom zijn er geweest die naar Sadhu Sundar Sing hebben
geluisterd met een onderzoekenden geest, die de wacht gezet
hebben bij zijn woorden, om to hooren of alles wel door den
beugel kon.
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En toen Dr. Johannes Muller kwam en zijn geestdriftige rede
hield in onze groote steden, hebben zulke menschen elkaar vragend
aangekeken. Ik heb er maar niet aan meegedaan, ik heb me maar
laten zegenen, ik ben er maar dankbaar voor geweest.
Onder het vele, dat Dr. Johannes Muller onlangs in ons land
heeft gesproken, zijn zulke diepe waarheden geweest, dat we er
waarlijk niet onverschillig aan konden voorbijgaan.
Naar aanleiding van Comtesse's ziekte, Michel Angelo's leelijk
gezicht en zijn platten neus, kwamen Dr. M
V llers woorden me weer
te binnen.
Ik geef ze natuurlijk een beetje anders weer omdat oververtellen,
zonder er lets van jezelf bij te doen, meest onmogelijk is. Een
van de dingen die me zoo troffen, was, dat Dr. Muller zei, dat
een mensch „ja," tegen zijn lot moest zeggen. Ons lot, beweerde hij,
is de ondergrond van ons bestaan, dat is onze geboorte, onze
opvoeding, ons beroep, dat zijn onze omstandigheden, alles wat als
't ware ons leven uitmaakt, vormt de gebeurtenissen, die ons
gezonden worden.
We beginnen met ons lot te twisten, we willen het anders
hebben dan het is.
Maar, het moet zoo worden, dat we het er. onder krij gen, zooals
een ruiter zijn ros, zooals de zeeman den oceaan. Om dat lot te
aanvaarden moet men er ja tegen zeggen.
Hoort ge het allen ? Ja l moet ge er tegen zeggen. Wie weet,
hoevelen dit lezen met een bloedend hart. 't Moet eens zoo bij
u worden, dat ge zegt ,,ja 1"
Een mensch van de wereld kan zoover komen, dat hij zegt:
„ik moet 1" een kind van den Hemelschen Vader komt zoover,
dat hij zegt : ,ik wil V' We komen zelfs zoover, dat we ons lot
lief krij gen om Gods wil.
Is dit nu geen heerlijke gedachte, dat een mensch zijn lot kan
lief krij gen omdat hij weet, dat het van God tot hem kwam en
flu zegt hij als een held:.... „ ja 1"
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We kunnen het leven niet aan, als we alles alleen, zonder
G oddelij ke hulp, willen doen.
Wie tot God gaat met zijn lot in zijn handen, Hem aangrijpt
en tot God zegt : „Ik laat U niet gaan, tenzij dan dat Gij mij
zegent en mij helpt," die ontdekt de ware levensgemeenschap,
de overvloeiende bron van levensgenade.
Wij leven in een ontzettend moeilijken tijd. Laten we maar
eerlijk bekennen : alles is moeilijk 1 Als ik op oude portretten van
honderden jaren geleden die rustige, zelfgenoegzame, wel doorvoede, tevreden gelaatstrekken aanschouw van de burgers en
burgeressen van ons Coen zoo welvarend Holland en ik vergelijk
ze met die van de vooraanstaande menschen in onze dagen, dan
is daar wel een groot verschil. Net klemt aan alle kanten. Wie echt
leeft in onze dagen, wie alles mee beleeft, is oud voor zijn tijd.
Net lot van menigeen is heel moeilijk en als hij sentimenteel
wordt, of overgevoelig medelijdend met zichzelf en daardoor week,
komt hij geestelijk om.
Een heldhaftige levensbeschouwing doer den mensch de tanden
op elkaar klemmen en laat hem omhoogschouwen naar den blauwen
hemel. Dr. Johannes Muller heeft gezegd : we moeten doen wat
voor de hand ligt en dan afwachten wat er van wordt. --- De
mensch is slechts beheerscher van het oogenblik dat onder zijn
bereik komt. Als hij leers zich over het andere niet to bekommeren
heeft hij de ware onbezorgdheid.
Niemand kan het leven aan als hij geisoleerd, op zichzelf
staat, .... niemand .... Net aangrijpend droevige van het leven
veler menschen is de groote verlatenheid, het ondragelijke
isolement. , Maar God, — God is zoo ver van ons af, --- God is
een onwezenlijk begrip 1" zegt menigeen en schudt het hoofd.
Jezus Christus sprak eens tot Zijne discipelen over God, -over den Vader in den Hemel. — Toen heeft Filippus sets gezegd,
dat nadien op duizenden lippen - is geweest : , Heere, toon ons
den Vader 1"
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Er is smartelijke verbazing in den blik waarmede de Heiland
Filippus aanziet. , Zoolang ben Ik met u geweest, en hebt ge Mij
niet gekend, Filippus 7 Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader
gezien."
Nu behoeven we niet meer te gissen en te philosopheeren. Het
staat er : , Wie Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien."
Maar hoe komt een mensch tot Jezus Christus, .... in onze
dagen, nu Hij niet meer op aarde is 7
Ik heb professor Cramer op tweeden Paaschdag hooren zeggen
in de godsdienstoefening welke hij leidde in Zeist, hoe een mensch
in onze dagen tot Christus komt : „Wel, precies op dezelfde manier
als vroeger. Toen was het ook geen redeneeren of philosopheeren,
of wiskundig overtuigen, Coen was het de kracht die er van Hem
uitging, van Jezus Christus.
En vandaag nog is het de kracht, die van Hem uitgaat, die een
mensch tot Zijn volgeling maakt."
Plaats u maar op den weg, waar Hij langs komt en roep even
onbescheiden als de blinde Bartimeus, even opdringerig als de
moeder die niet van Hem afliet, de Kananeesche vrouw, even
doelbewust als de vrouw in de groote menigte die den zoom van
Zijn kleed aanraakte, — roep, .... en kom met alles in uw
armen aanstrompelen wat u benauwt, beroert, ontzet, verschrikt,
bezorgd maakt, u den moed beneemt en onbekwaam maakt om
te leven.
Dan geen sprake meer van geisoleerdheid. 't Gaat een mensch
dan net als met het Manna in de woestijn. Elken morgen is Gods
Genade weer daar, om ons het leven mogelijk te maken.
En hebben we dan geen angsten en zorgen en geen strijd meer,
zullen we altijd heldhaftig ons lot onder de knie hebben, het
aankunnen, het aandurven, het overwonnen hebben ?
Dan zouden we geen mensch zijn, en voor het begrip mensch
kan je we! zetten ,-- strijd.... maar er is een frissche, dappere
strijd en er is een afmattend verweer.
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Den strijd van ons leven begraven ze pas in dezelfde kist,
waarin ze ons ter ruste leggen.
Wie den strijd van het leven aanvaardt in de gemeenschap met
God, Bien kan het leven zelfs tot een liefhebberij en tot een
sport worden, zegt Johannes Muller.
God geve aan u en aan mij de heldhaftige levenshouding. Als
ik de woorden neerschrijf willen ze haast niet uit mijn pen, want
met onze heldhaftigheid is het vaak droevig gesteld.
Maar het behoeft zoo niet te blijven, aan ons op zichzelf staan
kwam een einde.
Strij d zeker .... maar het lied wijkt ons niet meer uit het hart
en niet meer van de lippen, als we het geheim tot de ware
levenskunst hebben doorgrond.
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WACHT . zoo hoor je den geheelen dag als je het

kleine houten huisje voorbijgaat, dat aan de Dorpsstraat gelegen
is, de straat die zich in het piepkleine Zwitsersche bergdorpje
steil opwaarts slingert. Een goede gedachte om je werkplaats vlak
aan den hoofdweg te hebben, otn, als het mooi weer is, je deur
te laten openstaan, en als het avond is, je helderschijnend licht
uit je ramen te laten schijnen,
Niemand, die je dan vergeet ; iedereen die tegen wil en dank
dagelijks bij je bepaald wordt.
Mijn schoenmaker verdient het. Toorop zou pleizier hebben in
zijn fijnen, bleeken, vergeestelijkten kop — en hem misschien
als model genomen hebben voor den een of anderen kruisridder.
Het leven heeft hem echter schoenmaker gemaakt en hem harnas
en helm onthouden.
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Toch had hij een zekere waardigheid over zich en een sterk
geloof in het nut van zijn ambt.
,,Geloof maar vrij," zei hij in zijn beschaafd Fransch, ,dat
schoenen maken geen gemakkelijk werk is, j e hebt een leertijd
van 2 jaar, en dan ken je er soms nog heelemaal niets van."
Omdat men den ganschen dag, van den vroegen morgen tot
den laten avond, Bien moos gestyleerden kop over zijn werk
gebogen kon zien, verzon ik een boodschap en vroeg hem geinteresseerd of ze dan daar geen achturigen werkdag hadden.
Zijn verontwaardiging was kostelijk,
,, Kij k," zei hij met een koninklijk gebaar, „kij k zelf 1"
Ik moest ze wel zien, die rijen van polderlaarzen, spijkerschoenen,
wandel-, , dans- en pleizierschoent j es, hakkeband j es van kindertjes
en oude afleggers van grootvaders.
,,Wat wilt u ? . , .. ils m'attendent, 's Winters heb ik voor vier
honderd paar voeten te zorgen, maar 's zomers met de vreemdenkolonie, dan is het nog heel wat anders 1" En bang om zijn tijd
te verpraten, klopte en hamerde hij er weer op los in het kleine
kombofje, dat het een lust was.
,,Ils m'attendent." Ik nam de woorden met me mee het leven in.
Zooveel menschen zijn er in het leven, die zoo weinig pleizier
in bun werk hebben.
Dat komt omdat er niets achter zit, geen gedachte, geen ideaal.
Zou het er eigenlijk niet bij ieder van ons precies zoo uitzien,
als in de werkplaats van den schoenmaker?
Van alles staat op ons te wachten.
es van menschen en kinderen,
Zooveel paar schoenen en schoentjes
van grijsaards en mannen en vrouwen, waar veel of weinig aan te
repareeren valt. In ons werkplaatsje zou er den geheelen dag te
hameren en te stikken zijn, want zooveel is er, dat op ons wacht 1
Gek dat we dat niet altijd begrijpen, vreemd dat we zoo vaak
met gevouwen handen zitten te staren naar den horizon en ons
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zoo verwonderd afvragen wat feitelijk alles in het leven beteekent 1
't Is gek dat wij denken, dat alleen het leven van professoren,
ministers en koningen wat waard is en we niet gevoelen, dat
we met een Joel de wereld zijn ingestuurd.
Wonderlijk, dat we niet dagelijks de opdracht van den Koninkr
lijken Meester beter gaan begrijpen I
,, Wat ge aan anderen doet, dat doet ge aan Mij."
,,Wie getrouw is in het kleine, die wordt over het groote gezet."
Wie een talent heeft, mag het niet begraven in de aarde, maar
moet andere er bij gewinnen.
Wie heeft leeren leven, Bien gaat het als mijn schoenmaker.
Er trekt een glans over het gezicht van dengene die het begrijpt, dat in zijn werkplaats zooveel schoenen staan te wachten.
Daar heb je de onderwijzeres .... zooveel paar kinderschoentjes
kijken haar aan. Wat kan ze veel voor allen zijn, wat een kansen
en gelegenheden 1
En moeder in huis : 't is precies bij haar, zooals bij de boerenofamilies, waar de witgeschuurde klompen en klompjes op een rij
staan te glanzen. Alles wacht op moeder.
En de oudere met wat meer tijd, aan wie de jaren wat meer
rust en kalmte gunnen .... Het is vol bij haar, want in een
maatschappij, waar niemand tijd heeft, komen de menschen maar
al te gaarne de deur binnenslippen van haar, die omringd is door
kalmte en die een beetje rust en lust tot luisteren heeft.
Daar buiten praat immers alles door elkaar, den geheelen dag :
het leven dreunt ervan. Wie een hoekje weet, waar je eens
uit kunt huilen en uit kunt praten, daar ga je maar wat gaarne
te gast 1
Ik ken haast geen vrouw, bij wie niet velen te wachten
staan, en die niet bedrijvig tegen zichzelf kan zeggen : , Vooruit,
ze wachten op me 1"
God heeft met ons, vrouwen, zooiets heel bijzonders bedoeld.
We moeten het leelijke en harde overglanzen, al het nooddruftige
Licht
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in onze artnen nemen en het verlatene en armoedige bemoederen.
't Is waar, ik zal het niet ontkennen, in den laatsten tijd zijn
er harde, zelfstandige en egocentrische vrouwen gekomen, vrouwen
bij wie niets stond te wachten ; in haar geheele heiligdom stond
maar een standbeeld : dat van haar zelf.
Maar dat is het kaf onder het koren, het onkruid in den moestuin.
Het goede in de vrouw zal zeker weer bovenkomen 1 Wie
zich leiden laat door Gods Geest en opwast in de Genade, die
begrijpt de gedachte van den schoenmaker, die weer, dat onze
God Zijn kinderen in deze wereld uitzendt om het beeld van
den Heiland te bewaren onder de menschen.
Misschien zegt iemand .... bij mij staat niets te wachten, als
ik maar eerst een andere betrekking had, een andere plaats in
de wereld.
Ik was een paar dagen geleden zoo onder den indruk van de
levenshouding van een gewonen man.
Hij was liftconducteur in een donkere, kille , Schlucht," in het
hartje van een berg in Zwitserland.
Niet veel aan, zal iemand zeggen, den geheelen dag op ... .
den geheelen dag neer ; horden van vervelende menschen op te
trekken, kudden van reizigers neer te laten, altijd hetzelfde I
En buiten regende het of scheen de zon, maar binnen in het
hartje van den berg was het altijd donker en somber.
Maar de man maakte wat van zijn ambt. Voor ouderen en jongeren
had hij een vriendelijk woord, een goeden raad en een vroolijke
opmerking.
Ik geloof niet dat er veel menschen zijn, die het recht zullen
hebben om te zeggen : , Bij mij staat niets te wachten," of „ik
moet zelf eerst wachcen om een betere plaats in het leven te
krij gen."
Toen ik hoog in de bergen was, heb ik er zoo dikwijls aan
gedacht.
De edelweiss en de gentiaantjes en de alpenrozen bloeien
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alleen hoog in de bergen, maar de gewone margrieten, de viooltjes
en de boterbloemen staan in mijn ruin zich te wiegelen in de zon,
evengoed als daar hoog in de alpenweiden.
Je hebc menschen, die God gebruikt op de hooge, bijzondere,
plaatsen, maar de ,niemand bijzonders," de ,doodgewonen," die
brengen vreugde en licht en vroolijkheid op alle plaatsen.
We hebben ons werk in de dalen, maar evengoed in de bergen.
Er is iets dat op ons wacht in allerlei omstandigheden.
Ik herinner me Bien gelukkigen man te Gadara.
Hij kon niet genoeg doorvoelen het groote geluk dat over hem
gekomen was.
Hij was een genezen mensch ; hij zou wel altijd bij Christus
willen blijven.
Maar in Gadara is er heel wat, dat op hem wacht I
De Heiland wijst hem er op : „Vercel gij wat groote Bingen
God aan u gedaan heeft."
Hij kreeg een opdracht.
Ik geloof niet, dat het altijd de bedoeling is dat wij veel spreken,
ik geloof meer dat we wat moeten wezen.
In Frankrijk zetten sommige winkels als reclame op hun deur :
,,Maison de confiance,' (zaak van vertrouwen).
Ik geloof dat een Christen iets van zoo'n ,maison de confiance"
moet hebben.
Dat de menschen echt op je aan kunnen, en weten dat bij al
den „Ersatz," die er in de wereld is, het Christendom bij machte
is ontzettend veel voor iemand te doen.
Zoovelen wachten, totdat ze een echt Christen op hun weg
zullen tegenkomen.
Zal er door Gods Genade iets van on uitgaan?
Weet ge wat er voor een gevaarlijk woord in onze dagen de ronde
doer? , Anthroposophie," heeft me iemand gezegd, dat is het ware;
een ander sprak over Boeddhisme, een ander weer over Theosofie,
maar het woord waar ze alien mee bezig waren, was: „verbetering."'
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je moet jezelf verbeteren," hebben me verschillenden verteld,
„de perfectie is ons doe!."
Ze zijn daarom den ganschen dag bezig om aan zichzelf te
werken ; niets staat er bij hen te wachten, want die perfectie
eischt alle kracht en alle inspanning.
Heel niet Bijbelsch, heb ik geantwoord ; bij ons in den Heidelr
bergschen catechismus staat de heiligmaking in het stuk der dankbaarheid en wie zich aan God overgeeft, die words van zelf ver-beterd, gelouterd en geheiligd. Geen kunstenaar zal zulk werk
ooit verbeteren.
Dat zelfgeconcentreerde arbeiden aan je perfectie is maar ver
kapte zelfzucht.
God heeft ons hier beneden in de werkplaats gezonden, een
ieder in: de onze.
Er staat veel, en veel te wachten. Zooveel Schoenen en schoentjes
es
en laarzen en hakkebandjes.
Zalig die 't verstaat, zalig die zijn arbeid doer met een glimlach
om den mond 1
Om eigen perfectie 7
Ach, wat. Uit ljefde tot den Meester, uit dankbaarheid aan Hem I
Zalig hij, in wiens werkplaats geklopt en gehamerd, en getikt en
gewerkt words I....
-

P

LUS EST EN VOLTS. Wat die menschen in de middel(Er is meer in u.) eeuwen Loch 'n levensdurf en 'n
levensmoed hadden I
Ik denk het zoo dikwijls als ik me de wapenspreuken en familiemotto's uit oude tijden voor den geest haal.
Zeker, ik ontveins me niet, dat ze vaak blufferig en opschepperig
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klinken en onze hedendaagsche nuchterheid heeft ze gauw genoeg
ontmaskerd en aan de kaak gesteld. Men heeft in onzen tijd een
afschuw van symboliek en groote woorden, men heeft ons de
naakte werkelijkheid en 't ware wezen zoo onder den neus
gehouden, dat al wat ,podzie" is en al wat idealen zijn en al wat
,,streven" inhoudt, nog met een lantaarntje te vinden is.
We hebben boeken gekregen zoo vol naakte werkelijkheid, dat
je ervan rilt. En onze schrijvers hebben ons gedwongen, onfatsoenlijke menschen bij ons op visite te ontvangen en to luisteren naar
hunne oneerbare gedachten en verlangens. En dan hebben ze ons
met onheilspellende gezichten toegebulderd : „Zoo zijn jullie nu
allemaal, al die duistere verlangens leven in jullie 1"
Maar we hebben er ons aan ontworsteld, we hebben er genoeg
van gekregen, we walgen van die zwoele liceratuur.
We weten vandaag, .-- Margaretha Meyboom zegt het ergens
zoo goed, -- dat bloeiende appelboomen en zonsoncl^ergangen en
lief hebben en helpen en vriendschap en begrijpen en vergeven
en steunen en 't gevoel van eer en geestesadel, ridderdienst,
plicht, streven naar 't allerhoogste, net even werkelijk is als 't
weerzinwekkende realisme dat sommigen ons opdienden in ver-guide schoteltjes.
En we weten ook, dat zoo'n oude wapenspreuk vaak een echte,
werkelijke levensrichting heeft aangeduid en aangegeven.
In Brugge vond ik in het oude Patricische huis, dat meer een
kasteel dan een gewoon huis is en dat in 1465 door Lodewijk
van der Gruuthuuse werd gebouwd, de oude wapenspreuk boven
de deur en op verschillende schilderijen : „Plus est en vows."
Het moet een bijzondere man geweest zijn, die zich 'c eerst
deze spreuk tot familie-eigendom heeft gekozen. Hij heeft niet
stilgestaan bij eigen ingewikkeldheid van karakter, of is peinzend
toeschouwer geweest bij eigen daden, maar hij heeft eenvoudig
het leven aangepakt, den durf gehad het te beleven en zich
telkens de lijfspreuk herinnerd: „Er is meer in u." Ik lach in
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stilte als ik denk aan de velen, die zich zoo wonderwel een huisje
gebouwd hebben in het straatje der ,onmacht." „Je kunt niets en
je wilt niets en je weet niets."
Wat zullen die zoo'n lijfspreuk zondig vinden 1 Ze kozen zich
tot embleem een worm en tot spreuk : „Wie kan wat I"
„Plus est en vous." Ik rekte me vroolijk uit toen ik die woorden
las, ik keek omhoog naar de blauwe lucht, die zich boven de
oude stad Brugge welfde en ik knikte Lodewijk van der G-ruuthuuse's spreuk vroolijk toe. Ja, ja -- „plus est en vous I"
Heerlijk zoo'n tijd 1 .... soms even een vleugje angst in je
diepste onderbewustzijn. Zou het wel zoo blijven kunnen 7 ... .
Maar levenslust en levensvroolijkheid verdringen alle naargeestige
bedenksels.
,,Plus est en vous." Je zou nooit gedacht hebben dat je het
leed zou kunnen gedragen hebben, zooals je het gedaan hebt. Je
wisp niet, dat je met een moedig hart zoo de smart kon dragen,
dat pijn en ziekte je niet onder den voet zouden krijgen.
Je hebt iemand ontmoet, die je boven alles gaat .... boven
ieder ander en je hebt je bezit met bevende handen aan je hart
genomen.
,,Plus est en vous." Je wist niet dat je in staat zou zijn de
handen te vouwen van den doode die je 't liefste op aarde was,
dat de vreugde uit je huis zou kunnen gedragen worden en
dat je nochtans met opgerichten gang zou kunnen blijven voortleven.
Je hebt gedroomd van wat het leven je geven zou, je had zeer
duidelijk afgebeeld je levensidealen en je luchtkasteelen, je wist
je verlangens, je kende je wenschen.
,,Plus est en vous." Het leven kwam en bracht gansch andere
ding en. Menig keer was er de begeerte in je om het leven tegen
te houden, het ter verantwoording te roepen en het te vragen:
,,Handel je nu wel goed met me ?" En je wist niet, dat je de
kracht zou hebben, om het lieve, prestige, aantrekkelijke, gezegende
mensch te worden, die je nu bent, die, trots alles, in 't geheel
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niet teleurgesteld, noch terneergeslagen is geworden en die alle
levenstekorten met een bewust lachje aankijkt.
Er was een tijd, dat je sterk en gezond was en je lichaam
krachtig en je levensvreugde elken dag als herboren,
,,Plus est en vows." Wie zou het gezegd hebben, dat je oud
en stijf en scram en doof en blind en afgetakeld en bedlegerig
zou kunnen worden, met een paar glansoogen in je hoofd 7 ... .
Niet om to gelooven 1
Alle menschen, die tot nu toe gemeend hebben, dat ik maar
overmoedige gedachten heb neergeschreven, die in een Christenhart niet thuis behooren, herinner ik aan een van de grootmeesters
uit de Heilige Schrift, Paulus van Tarsen, die eigenlijk net zoo'n
lijfspreuk had als Lodewijk van der Gruuthuuse.
„Ik vermag alle dingen I" ^- zegt Paulus.
Vaak zal Paulus verbaasd zijn geweest over zichzelf. Hoe
was het mogelijk dat hij heeft doorstaan gevangenschap, slagen
van allerlei soort, doodsgevaar, schipbreuken, gevaren op zee,
gevaren van moordenaren, heidenen, woestijnen, steden, valsche
broederen 1
Hij zal het zich vaak met verbazing herinnerd hebben wat hij
beleefd heeftl Nochtans spreekt hij van groote blijdschap en als
hij aan de toekomst denkt, troost hij zich met de gedachte : „Ik
vermag. alle dingen I"
Maar en de lijfspreuk van Paulus, en die van Lodewijk van der
Gruuthuuse zouden grootspraak en blufferij zijn, als er niet achter-aan kwam :
,,door Christus."
Als de spreuk van het mooie Brugsche gebouw in haar geheel
is neergeschreven, dan luidt die zoo : „Plus est en vous par Jesus
Christ." En Paulus zegt in Filippensen 4 vers 13 : „Ik vermag alle
dingen door Christus, Die mij kracht geeft."
En gij en ik die het vuur van energie en levensdurf in ons
voelen ontwaken bij het lezen van de spreuk, voegen er dadelijk,
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voegen er instantelijk bij : „door Christus." Zooveel heeft het
leven ons al wel geleerd, zooveel weten we van onszelf af.
Zeker, er is meer in ons I
Meer om to strijden, meer om te lijden, meer om to wachten.
meer om te dragen, meer om to helpen, meer om to overwinnen,
Plus est en vous par Jesus Christ.
Ik vermag alle dingen door Jezus Christus.
H ►♦ NNHHHF^HHHHHH^IHHHHHHHNHHHHI^HHNHHNHMHNNM-^HHI► 4H4I.4
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AN DE HAND IN Natuurlij k , weten we alien, dat bier
DE WOLKEN . op aarde niets - bestendig is. Zou er

wel een waarheid ' zijn, die zich dieper ingrifte in onze ziel dan
deze 7 Zou er een ding op de wereld zijn, dat we beter wisten
dan dit feit ? Hebben we niet van kind af om ons been gezien
dat wonderlijke, geheimzinnige heengaan en nooit meer terugkomen van menschen, in onze eigen omgeving en daarbuiten 7 Op
een dag, een heel gewonen, stonden we op, en zie, .... die
was er niet meer, of daar droegen ze er een uit, en de leege
plaats werd nooit meer aangevuld. En weer kwam een dag, weer
zoo'n alledaagsche, door niets zich onderscheidende morgen
en .... als het avond was, waren onze omstandigheden totaal
veranderd.
's Morgens waren onze handen vol met schatten, maar de avond
ziet ze leeg, vreemd, onverklaarbaar leeg, en het hart dat 's ochtends
nog zong, is 's avonds het bezwijken nabij.
Er zijn menschen, het zijn onze dichters, die zingen van
eeuwige menschentrouw en van de liefde en gehechtheid die nooit
vergaat en van de harten, die nooit vergeten. Ik wenschte wel, dat we
ze konden gelooven, maar als je in 't leven gaat staan als een rustig,
critisch toeschouwer, dan legs zich een koude hand op je hart
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en haast ongeduldig kijk je zoo'n mensch met zijn dichtersziel aan.
Ik heb het nooit zoo gevoeld als toen ik kort geleden in
Beieren was.
In Beieren heeft het huis von Wittelsbach geregeerd van 1180 af,
toen de Pfalzgraf Otto op den Rijksdag to Regensburg zich Beieren
zag toebedeeld.
De vorsten van Beieren maakten het land tot hetgeen het is,
ze moedigden kunstzin aan, ze bouwden de grootsche steden en
de wereldberoemde musea. Totdat de arme krankzinnige op den
troon kwam, leefden ze voor de welvaart van hun land.
In alle kerken, op alle pleinen, in dorpjes en gehuchtjes, overal
ziet men gedenkzuilen, die de deugden der Beiersche vorsten
verkondigen, ja, tot zelfs diep onder in een zoutmijn konden ze
niet nalaten nog eens een gedenksteen op to richten voor den
toenmaligen vorst.
Overal komt men indrukken van voetstappen tegen van vorsten
uit het Wittelsbacher Huis. Maar eens, op zekeren zonnigen morgen
was er een troepje van nog geen tweeduizend menschen, waar-onder vele vrouwen, die in Munchen een revolutie op touw zetten.
Met de liefde, de trouw, de aanhankelijkheid en de gehechtheid
was het gedaan.
Zooals een spons op een lei alles uitvlakt, zoo ging het Bien
dag met de harten.
Veranderlijker dan een menschenhart is er wel niets op aarde:
een dwaas die er zich aan toevertrouwt 1
En dan moet ge in de Beiersche paleizen rondloopen, met
oogen groot van verbazing I Wat ooit in een menschenhart is op^geklommen aan kunstzin en kunstsmaak heeft wel in die Wittelsbacher geesten gehuisd. Hoe hebben ze hier op aarde gepoogd
to verwezenlijken het ideaal mooie, het bijna bovenaardsche I
Wat moeten ze gedorst hebben naar kleurenpracht, wat hebben
ze getracht to benaderen wat er in hun ziel leefde aan schoonheids-volmaaktheid 1
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Als je van de eene zaal naar de andere loopt met gevouwen
handen, ontroerd over zooveel durf en zooveel kunnen, lijkt het
wel als een droom.
En op een dag .—• een zeer gewonen dag — was alles weggenomen.
Een onverschillige portier met een gezicht, waarop de verveling
staat te lezen, verkoopt toegangskaarten, het paleis van den
koning is verdoopt en draagt den naam van Residentie-museum,
het leven gaat voorbij, alsof er niets gebeurd is, en in de
prachtige kamers van het paleis, waar vroeger plechtige, indrukwekkende audienties waren, eten de bezoekers broodjes met kaas
en gulpen hun groote bierporties naar binnen.
Alles gaat door, alsof er nooit Wittelsbachers zijn geweest, en
de glans en de glorie en de levensschittering, .... verdwenen
zijn ze .... verbleekt .... verdoft I
En het woonhuis der machtigen en grooten der aarde, een
museum, waar je dingen uit vroeger tijden in wegstopt, waar je
naar rariteiten komt zien.
En aan de wanden zijn ze blijven hangen, de beeltenissen van
de koningen en koninginnen, de keurvorsten en keurvorstinnen
met hun fijn besneden aangezichten, hun trotsche houding, hun
voorname gelaatsuitdrukking en als een beleediging klinkt telkens
de stem van den onverschilligen ,Fuhrer," die hun namen en
titels opdreunt.
Als men naar hen kijkt, krijgt men het gevoel, alsof ze elk
oogenblik uit hun lijsten zouden kunnen stappen, om zooveel
onbeschaamdheid te bestraffen.
,,Maar de grootheid der wereld gaat voorbij 1"
Voorbij I hoe is het mogelijk?
Strindberg zegt ergens in zijn drama: „Die grosse Konigin
Christine" ,— dat pas het hart, dat liefheeft, het veranderlijke op
aarde gaat vreezen.
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De luchthartige mensch praat het de wereld graag na : „Er is
Been veranderde windrichting of ze brengt een mensch heel wat
goeds'' .... maar wie wat heeft ontvangen, maar wie wat omklemt,
vreest, vreest aldoor.
Al den tijd, dat de menschen deze waarheid in zich omdragen en ze hun even natuurlijk toeschijnt, als dat de zon aan
den hemel schittert, leven ze met hart en ziel, met al wat er in
hen is, voor alles dat vergaat.
Als ik reis, luister ik altijd in coupees, trams en hotels naar
hetgeen de menschen onder elkaar bepraten.
Het zijn de verschillende naties, die, omdat zij zich onbekend
gelooven, zich daar vrijmoedig en openhartig uiten.
Vol geestdrift praten zij urenlang over waar men lekker bier en
goeden landwijn krijgen kan. Ze geven elkaar met glinsterende
oogen de namen op van uitspanningen waar je eens lekker kunt
eten, alsof men elkaar jets heel kostbaars aan de hand deed.
,,Forellen, o heerlijke, verrukkelijke forellen, die kunt u daar
krijgen, als u bij die uitspanning gaat. En als u Bien berg opgaat,
is op die en die plaats zulke onbeschrijfelijk lekkere koffie to
krijgen met room."
,,Met room ?" herhaalt de aangesprokene, en hij noteert den
naam zorgvuldig in zijn zakboekje, alsof hij opschrijft een der
beste dingen die men in 't leven weten moet.
Gisteren luisterde ik naar het gesprek van twee allerliefste, jonggetrouwde vrouwtjes, die vol jolige vroolijkheid en op reis zijnde,
zoo samen eens aan 't doorslaan waren.
„Ja 1" zei de een, „ik zeg altijd tegen mijn man : „laten we het
er nu maar van nemen, voordat je het weet ben je vijftig, en
als je vijftig bent ...." en het mooie dametje trekt verachtelijk
de mondplooien omhoog ; ,wat heb je dan nog aan het leven 7"
,,Au I au 1 vijftig 1" tjilpt de andere met haar klein mondje met
witte tandjes, „vijftig I" en zij geeft een gilletje vol misbaar, — „vijftig 1
niet om to gelooven, en nu al, trots al die pretjes is het leven
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moeilijk genoeg : daar heb je de gedienstigen, daar heb je de
duurte, daar heb je het eten, neen 1 je moet nu maar nemen wat
je krijgen kunt, 't duurt Loch al kort genoeg."
Verleden week zat ik op een boot op een der prachtigste
meren, die er bestaan. De natuur was zoo mooi, zoo ongerept,
zoo grillig wild, dat je maar heel stil kon zijn en den tijd wel
vast had willen houden.
Vlak naast me zat een oudere heer. Hij had een paar jaar gepe
durende den oorlog meegevochten en werd tij den aaneen geinterneerd in een vies Poolsch kamp ; zijn vrouw was in Bien tijd wit
geworden van verdriet. Dat alles had hij mij verteld. Nu praatte
hij met een jong, getrouwd vrouwtje, dat aan den anderen kant
naast hem zat.
En hij, die alles van het leven of wist, .wat het in zijn schoot
bergs aan verdriet en kommer en hartzeer, zegt op een oogenblik
tot zijn buurvrouwtje : „Nu maar oppassen dat je niet te veel
kinderen krijgt, u ziet er nu nog zoo knap uit, een vrouw die vijf
kinderen gehad heeft, is niet meer om aan te zien."
Toen ik hem op zachten Loon vroeg : „Maar leeft u' dan alleen
maar voor de dingen, die u ziet 7" keek hij mij aan alsof ik een
voorwereldlijk dier was, en na een poosje, Coen we aan wal waren
zeide hij : „Nu ga ik mijn oogen weer warmen aan het kijken
naar de mooie jonge meisjes."
Arme stakkerd, die niets anders had om zijn oogen te verpo
warmen, heel gauw zal voor hem de tijd komen, dat diezelfde
oogen weigeren langer dienst te doen en wat blijft hem dan over 7 ... .
„Jullie hebben niet genoeg gehaat 1" zei een Zwitser tot een
Duitscher in den trein, ,als jullie maar hadden weten te haten
dan hadt ge den oorlog wel gewonnen."
De gedachte kwam zoo dikwijls bij me op : wat zou de Heiland
van dit alles wel zeggen, als Hij luistert hoe het toegaat onder
de menschen ? Zou Hij niet met bedroefde oogen zien, dat ze
nooit begrepen hebben, dat alles waar ze zoo aan hangen en
,
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zich aan hechten, even onvast is als het drijfzand, veranderlijker
dan een zonnedag in de maand April?
En als wij, Christenen, nu maar het yolk waren, dat zich vreemde-ling gevoelde hier op aarde, als vreemdeling zich gedroeg en uitzag
naar het eenige, dat echt is I
Hoe leven we voor deze aarde, hoe leven gij en ik voor deze
aarde 1 hoe rekenen we met het aardsche, hoe vast zitten we aan
al dat vergankelijke, vaster dan een ,Ballon Captif 1"
Ge moet maar eens gaan luisteren daar, waar de menschen
samenkomen, ach 1 neen, luister maar naar uw eigen hart.
Wat bekommeringen, wat bezorgdheden, wat een haken naar
wereldschen voorspoed 1
Zoo weinig rekenen we met het schoone, het heerlijke, het
blijde, dat komen gaat en dat zekerder is dan eenige aardsche
berekening.
Ik ken maar een mensch, die altijd rekent met de blijde toekomst. 't Is een Italiaansch prediker. Niemand, die met hem in
aanraking komt, kan zich onttrekken aan den grooten, geestelijken
invloed die van hem uitgaat.
,,Heerlijk 1" kan hij zoo zeggen „heerlijk, lieve vrienden als de
roepstem komt, dat we mogen gaan 1 Denkt eens wat God ons
beloofd heeft, denkt eens aan die zaligheid 1"
En als we gaan denken, dan is er zooveel bekommering in ons
hart, we zien op onze zonden en de verzekerdheid schuift zich
zoo ver van ons af, de gedachte aan wat komen gaat, dringen
we onwillekeurig terug en haast als vanzelf komen de dingen, die
hier op aarde zoo werkelijk zijn, weer vlak voor ons staan, zij en
die, waarvoor het zoo waard lijkt, te leven. We zijn net als
de anderen : als we oud en krank zijn, praten we altijd van
beter worden, alsof het de bestemming van een mensch is om
beter te worden. Als we geld verloren hebben, doen we alsof
er geen grooter onheil ons overkomen kon. Als we teleurstellingen
hebben, worden we zenuwziek.
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Soms denk ik er aan, dat het voor een mensch toch haast niet
te doen is, dit moeilijke leven te leven. Soms denk ik er aan, hoe
moede God moet worden van ons telkens vallen, van ons weinig
geheiligd leven, van onze wanhopige gehechtheid aan het aardsche.
Soms denk ik er aan, dat de rechte weg en de enge poort, die
we moeten ingaan om het Leven te vinden, haast niet te vinden
is voor een mensch met onzen speurzin.
Soms denk ik er aan, dat die machtige eeuwigheidsbelofte, die
we in ons voelen als een Godsgeschenk, die ons met een blij hart
op aarde moest doen leven, ons eerder verschrikt en verbijstert.
In een Museum te Munchen zag ik een plaat van een der
hyper-moderne schilders.
Hij had het ook over den rechten weg.
Hij had een mensch geteekend en achter en voor dezen drie
evenwijdige, rechte lijnen en daaronder had hij de woorden gezet :
„Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drang
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst."
Ik keek naar die plaat met wat onwil. Zou hij dat heusch
denken 7 dacht ik, zou hij altijd den rechten weg weten, ook als
hij heel critisch en eerlijk tegenover zichzelf komt te staan?
Een eind verder had een ander hem verbeterd in een serie platen.
Die had ook een mensch geteekend, een idealistisch mensch,
die met een blij, vurig gemoed den steilen berg opstormt. Met
heilig vuur volgt hij den gids, die hem den goeden weg zal wijzen.
Maar zie, op een hoek van den moeizaam beklommen weg, ziet
hij, dat hij zijn krachten gaf voor , schijn" en voor , eerzucht".
Maar als hij dan verbijsterd terneerzit, hij, die het zoo goed
bedoeld had, dan is daar een Hand uit de wolken, Die hem
optrekt naar Boven.
Kijk, er is geen waarachtiger zaak in de wereld dan die Hand
uit de wolken.
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Er is niets, dat wezenlijker is, dan die Hand, die we niet zien
en die we toch voelen.
Er is ook tusschen hemel en aarde niets meer waard, besproken
te worden dan die Hand.
Daarom alleen kunnen we in de wereld zijn en niet van de wereld,
daarom kunnen wij, zielsbedroefde menschen, toch een glimlach
op ons gezicht hebben, daarom kunnen we zonder oppervlakkigheid en zonder geesteskrank to zijn, met een glimlach aan onzen
dood denken, met groote rust praten over aardsche verliezen.
Ik heb onlangs een stukje uitgeknipt uit De Nieuwe Courant.
Kijk, dacht ik, dat is waard om to onthouden: arme martelaars
moet je blijven gedenken.
,,De bijzondere correspondent van de „Daily Chronicle" in
Nottingham vertelt dat hij in handen heeft gehad een groot
parelsnoer van 75 paarlen ter waarde van 1.000.000 Pond Sterling,
het eigendom van mrs. Smith Wilkinson, die te Nottingham woont
en bekend staat als „the countess of Monte Cristo" en „de
best gekleede vrouw der wereld."
Zij zou naar Londen gaan om te winkelen en daar dagelijks in
ten minste vier verschillende japonnen verschijnen, vele ter waarde
van honderden ponden, luisteren naar een fox-trot to harer eer
gecomponeerd, aan haar opgedragen en bij die gelegenheid haar
paarl8noer van 1.000.000 pond dragen.
Zij denkt te Londen drie weken te blijven en heeft voor dit
verblijf noodig 300 japonnen, 200 hoeden, 100 paar schoenen,
operamantels en andere toiletaanvulling. Want : „zij heeft de
reputatie op to houden van de best gekleede vrouw van de wereld."
De correspondent erkent, dat de naam verdiend is, want er zijn
in de garderobe schitterende toiletten. Hij was in verrukking over
een fluweelen mantel, gevoerd met geheimzinnig wit bont uit
China, over een collectie Russisch sabel, zoo gearrangeerd, dat
het bont een patroon vormt. In een anderen mantel van molbont
is het bont zoo geplaatst, dat het een bloem vormt.

224 VAN DE HAND IN DE WOLKEN
Een mantel van gele zij de, met de hand geborduurd, behoorde
vroeger aan de keizerin van China. Een japon van zilverkleurig
laken, bedekt met paarlmoeren munten en versierd met bons behoort
tot de verdere wonderen, evenals een hoofdsieraad van paarlen
en Rijnsteenen, meer dan 200 jaar oud, gedragen aan het hof
van den overleden Tsaar."
Denk nu eens aan die arme mevrouw Smith Wilkinson, die te
Nottingham woont. Het kan best zijn, dat zij driehonderd japonnen
en tweehonderd hoeden en honderd paar schoenen bezit, en nog
niets weer van het witte kleed, dat zij dragen moet, als zij aan
de hemelpoort verschijnt.
De dag komt, dat de menschen deze best gekleede vrouw van
de wereld als een arm, ziek kindmenschje in een nachtjapon zullen
neery-lij en in haar laatste planken huisje.
„Keen 1 neen 1" zegt ge misschien verrukt, ,,haar laatste huts
is van cederhout met zilveren handvatsels en belegsels 1"
Goed, misschien zal dit zoo wezen, maar het witte kleed, dat
niemand haar weven kan en niemand haar stikken kan, het kleed,
dat Christus ons door Zijn Zoendood wil schenken, dat moet ze
Loch hebben I
Geen gast zit aan zonder bruiloftskleed, niemand,' die onrein
van kleeding is, gaat in door de poort.
Als een mensch zeker is van zijn bruiloftskleed, dan is hij veel
çjelukkiger dan Mevrouw Smith Wilkinson. Dan klampt hij zich
niet zoo krampachtig aan de dingen van dit leven vast, dan is hij
niet zoo bang om heen te gaan en richt hij zich hier beneden
niet zoo in, alsof hij zich een blijvende plaats heeft besproken.
Dan zegt hij het Bien Italiaanschen prediker na : , Heerlij k, heerlijk,
lieve vrienden, als de roepstem komt, dat we molten gaan I Denkt
eens, wat God ons beloofd heeft, denkt eens aan die zaligheid I"
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AN VIJF, VAN TWEE, 'k Heb zitten lezen in Ds. Knap's
VAN IEN. uitlegging van de Gelijkenissen.
Toen ik het boek opensloeg, dwaalden mijn oogen als van zelr
naar de gelijkenis van de talenten. Jets, dat Ds. Knap daarin zeide
trot mij zoo. „Weer ge," vraagt hij, „in welke verhoudingen we in
de wereld komen 7 In die van 5 ...., van 2 .... of van 1 ... .
Exceptioneel 1 middelmatig 1 of alledaagsch I Een van die drie dingen
zijn we.
Geen grootere dwaasheid dan om te prediken, dat alle menschen
gelijk zijn, geen dwazer onzin dan te willen dat iedereen het-zelfde presteert I
In die drie groote groepen zijn de menschen verdeeld, ge kunt
het zelf in uw Bijbel lezen : De Heer gaf aan den een vijf talenten,
aan den ander twee en aan een derde een, dus de Heiland heeft
ons bij de groote waarheid willen bepalen, toen Hij deze gelijkenis
uitsprak, dat we ieder met een zekere dosis talenten toegerust, de
wereld zijn ingezonden. En dat die wereld niet is een feestgang
of een plaats om je eens recht loom en gemakkelijk uit te strekken
of een soort , kermesse d' ete," waar ieder zijn dolste invallen bot
viers, of zich uitleeft ten koste van een ander, maar een werk
plaats waar ernstige arbeid verricht moet worden.
,,Doet handeling totdat ik terugkome," zegt de heer des huizes.
,,Doet handeling totdat Ik kom," zegt Jezus Christus.
Ge moet even in uw Bijbel de plaats opzoeken, waar de gelijkenis van de talenten staat, omlijn dan scherp in uw gedachten
het tafereel.
Op den Olijfberg is de Heere Jezus gezeten. Vlak voor Hem
ontrolt zich een prachtig panorama: de heilige stad met haar witte
platte daken, afstekend tegen den intens blauwen Oosterschen hemel.
In de verse de omvangrijke gebouwen van den tempel Bien Hij
zoo even verlaten heeft en waar Hij Zijn discipelen voor het
eerst heeft ingelicht over de dingen, die komen zouden. En nu
Licht
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treden de discipelen op Hem toe, ze willen zoo gaarne nog veel
meer weten --- veel meer dan tot nog toe .... wat heeft Hij
vreeselijke dingen geprofeteerdl Zou het beeldspraak zijn, of alles
werkelijkheid?
En ze vragen : „Heer — wanneer zal het geschieden en hoe 7"
En dan zoekt Hij naar woorden om onzienlijke dingen in verr
staanbare begrippen uit te drukken, en terwijl Zijn oogen zich in
de verre verte verliezen, vertelt Hij van de wederkomst van den
Zoon des Menschen .... Dan spreekt Hij tot hen over hun roeping
hier op aarde en wat aan een mensch werd toevertrouwd, om er
mede te woekeren.
Vijf talenten 1.... of twee .... of een 1.... Exceptioneel 1 Middel-matig I Alledaagsch 1 Als we de gelij kepis nalezen, zien we dat
de heer des huizes met evenveel blijdschap den middelmatigen
als den exceptioneelen dienstknecht bejegent, dezelfde ontvangst
zou den alledaagschen te beurt zijn gevallen indien hij niet met
een mokkend hart over zijn alledaagschheid den moed had opgegeven.
Er words in onzen tijd zooveel gesproken over al de rechten
van een mensch, dat het spreken over zijn plichten wel heelemaal
op den achtergrond komt.
En toch zijn die plichten daar I - -- En toch zal het ons, tot
groote zonde aangerekend worden, indien wij, alledaagschemenschen,
maar gedacht hebben, dat er voor ons in het Koninkrijk niets te
doen was, terwijl de Meester er vast op gerekend had, dat op
de plaats, waar Hij ons stelde, wij getrouw zouden bevonden worden.
Het is waarlijk verbazingwekkend, hoe elk mensch verschillend
reageert op zijn levensarbeid, hoe anders hij zijn werk aanpakt 1
In het Engelsche blad : The Student-Movement stond iets, dat
me zoo interesseerde. Het waren korte uittreksels uit brieven van
onderwijzeressen aan vriendinnen.
Nu moet ge eens lezen hoe verschillend de eene haar talenten
gebruikt in vergelijking met de andere.
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Brief 1.
Ik heb 'een heerlijken, gemakkelijken tijd. Nadat ik door mijn
examen ben gekomen en mijn aanstelling heb gekregen, heb ik
alle studie opgegeven. Ik heb een (link salaris, lange vacanties,
en korte arbeidsuren. Mijn klasse is groot, maar als men de kinders
goed onder sim houdt, geven ze niet veel moeite. 't Zijn nog heel
kleine kinders, dus ik behoef me nooit voor de lessen te prepareeren
en om 4 uur ben ik klaar, --- heerlijk I 1
Brief 2.
Ik heb haast geen tijd om te schrijven. 't Lijkt wel of ik mijn
werk nooit afkrijg, al mijn avonden moet ik besteden om te corrigeeren en te prepareeren. Herinner je je nog, dat we op college
leerden dat we moesten trachten onze leerlingen te leeren kennen?
Nou, ik kan je verzekeren dat ik daarvoor geen tijd heb, het
werk dat mijn klasse aflevert is waarlijk schandelijk. Er is b. v.
een jongen, Jimmy Brown, als je wist hoe die dictees maakt 1
't Is heusch al te erg, soms maakt hij meer dan twintig fouten,
en 't geeft niets of ik hem elken middag al een half uur nahoud.
Ik heb hem verleden zelfs eens een klap gegeven maar 't heeft
niets geholpen. Hij doer mij denken aan het meisje waar je mij
van vertelde, die, na alles wat je voor haar deed niets beter werd.
Neen, ik ben te moe om verder te schrijven.
Brief 3.
Wat raad jij me, Connie ? 't Is natuurlijk de schuld van de
omstandigheden thuis, dat de kinderen zoo slecht werken. Daar
was een jongen, Will Jones, die eerst zoo goed leerde, maar nu
is 't net alsof hij niet meer kan. Zijn vader heeft tering en kan
niet veel verdienen, nu laten ze hem thuis zich overwerken, er
is een nieuwe baby bijgekomen en het gezin is te trotsch om
huip te vragen. Ik zie niet in, hoe ik ze helpen kan.
Licht

*
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Brief 4.
Stel je voor, Mollie, ik heb zestig kinderen in mijn klasse.
Wat een werk om die alien te leeren kennen I Ik vond het zoo
naar, dat ik mijn klas moest overgeven aan een onderwijzeres,
die niets om de kinderen geeft. Jammer, dat misschien al de
moeite, die ik me gegeven heb, om de kinderen te helpen nu
Been uitwerking zal hebben. Wat is het jammer ] Ik weet wel,
dat ik nu weer opnieuw kan beginnen met deze klasse, maar als
ik er aan denk dat al mijn zorg in zestig gedeeld moet worden,
lijkt het me een onoverkomelijke moeilijkheid.
Maar ik geef den moed niet op, o neen, morgen begin ik weer
met dezelfde energie, Cheerio 1
Brief 5.
Lieve Eveline. Ik heb niets dan gezellige dingen om Je te
vertellen. Toen ik van de vacantie thuiskwam en weer door de
saaie Londensche straten liep, dacht ik, ach 1 ach I welk een ver-schil met buiten I Maar stel je voor : toen ik op school kwam,
hoorde ik dat ik de klasse heb gekregen, die ik twee jaar geleden
oak gehad heb.
Je weet niet hoe blij ik was, die kinders weer terug te hebben 1
Nu zal ik mijn geheele Leven nooit weer den moed verliezen, want
nu heb ik gezien, dat niet alles tevergeefs is.
Daar was Tom Bannister met wien, toen hij elf jaar was, niets
te beginnen was. 't Kwam alleen door adenolde vegetaties in zijn
keel. Ik deed al wat ik kon, om zijn ouders te overtuigen ze
toch weg te laten nemen. Eens maakte ik mij zelfs echt boos op
zijn vader. Welnu, hier heb ik Tom nu, op gemiddelde hoogte met
de klas, heelemaal niet doof meer en de adenolde uit de keel
genomen.
Dan komt May Jones, dat groezelgrauwe meis j e, dat ik altijd
de handjes liet wasschen, en waaraan ik een nagelborstel cadeau
gaf. -- Nu, die had in elk geval het gevoel van hoe het be-
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hoorde te zijn, nog niet verloren. „Ik zal ze vanmiddag dadelijk
afschrobben," zei ze, toen ze me zag, „ik wist volstrekt niet dat
we u weer als juffrouw zouden krij gen."
Nu mag ik haar verder leiden op het pad der zindelijkheid.
En Jack Anton kwam dadelijk naar me toe om zijn vingers te
laten verbinden.
,,Hoe heb je je zoo bezeerd ?" vroeg ik.
,,Wel," zei Jack, „ik heb net zoo'n aardig wiegje gemaakt voor
mijn nieuwe zusje, het was niet heelemaal zoo mooi als u ons
gewezen hebt, maar 't leek er toch op."
Stel je voor Eveline, dat kindje was het tiende, en ze leven in
twee kamers, maar al komen er nu twintig, dan zal er toch geen
ooit zonder wieg zijn, dat is ten minste een zegen.
En nu zal ik verder mijn leven voortzetten met te trachten
goede zaadjes in kinderharten te strooien, de kleinen te helpen om
schoone ooren en verstelde kleeren te hebben.
Denk eens, dat vandaag onze oude brompot, het hoofd, tegen me
zei: „Nu kuni u voortgaan met uw goede werk." Ik wist niet dat
hij ooit bemerkt had, dat ik nog iets anders deed dan les geven. .
Toen ik deze brieven las, trof het me, hoe gansch anders de
een of de andere mensch zijn leven opvat, hoe geheel verschillend we onze talenten gebruiken.
Verbeeldt u u nu eens, dat gij een klein uittreksel in een
brief moest geven over uw leven. Stelt u zich voor, dat ge heel
eerlijk moest zijn, dat het onmogelijk was om uw overzicht met
wat goudgelen glans bij te verven, dat ge gedwongen waart
precies de kleuren naar de natuur te houden.
Hoeveel menschen, ach, hoeveel menschen zouden brief 1 schrijven 1
Al die menschen, die maar leven voor hun amusement, tot
eigen bevrediging, die hun plichten als ze die nog erkennen,
,,roef-roef" afroffelen om dan maar weer met zichzelf bezig te
zijn, een bezigheid, waarvoor God ze heel niet de wereld heeft
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ingestuurd. En nu moet ge niet denken, dat het alleen maar de
oppervlakkige vlindernaturen zijn, die zoo'n brief schrijven. Er
zouden heel wat ernstige menschen, als ze eerlijk waren, moeten
schrijven : „Ach, ziet ge, wat mijn plichten betreft, die zijn heel
niet moeilijk, met zooveel menschen kom ik gelukkig niet in aanraking 1 Zoo ver ik weet, gaf ik ieder het zijne, ook nog wel
daarboven, want ik teekende op lijsten en ik gaf meest als ze mij
er om vroegen, verder nam ik met blijdschap aan, wat mij
toebedeeld werd."
En No. 2, brief No. 2, o 1 hoeveel menschen, als ze eerlijk
wilden zijn, schreven brief No. 2 1
Daar heb je de vele bromvliegen in onzen tijd, alles gaat volgens
hen verkeerd en groot gelijk hebben ze, als ze het zeggen. Maar
'C zit hem in de houding, die ze tegen dat verkeerde aannemen.
Ze doen net als 't onderwijzeresje met Jimmy Brown, ze roepen
ach en wee 1 over onzen verdorven tijd, ze deelen geestelijke
Happen uit links en rechts. Voorzichtig nemen ze de plooien van
hun geestelijk gewaad bijeen, als ze langs viesriekende vuilnisbelten
moeten, -- ze steken de hoofden bijeen om elkaar voor te lezen
de gruwelen van dezen tijd I .... je zou toch zeggen, dat zulke
dingen zoo maar gebeuren I hoe is het toch mogelijk dat het kan
bestaan I"
Maar geen vriendelijke hand words ooit uitgestoken om een
ander op den schouder te leggen.
En No. 3, brief No. 3. Ach, lieve tijd, wat zijn er velen die
brief No. 3 zouden moeten schrijven I Ze smelten altijd van mede-lijden voor alles en iedereen. Vreeselijk als je hoort, zeggen ze
met meewarige stem, wat er al niet geleden wordt in de wereld 1
Ze drukken de geheele lijdende menschheid aan hun hart en ze
werken voor 't algemeen.
In bijzonderheden dalen ze niet af, dat is te vermoeiend en
dank oogst je toch niet. Er zijn te veel Wills in de wereld. Als
men er
zou kunnen helpen, staan er tien anderen klaar. Nu
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beginnen ze maar heelemaal niet met hulp in kleineren kring. Je
zou je zielsrust verliezen 1
En als ze dan gaan uitweiden over eigen onmacht, worden ze
waarlijk welsprekend 1 Als iemand er van overtuigd is, dat hij maar
een talent ontving, zijn zij het. Ze beginnen maar niet eens met
eenig werk. Nietwaar, ze zijn te alledaagsch, menschen met het
gene talent 1 Zorgvuldig gaat het in den zweetdoek, straks op het
oogenblik van afrekening halen zij het wel weer te voorschijn.
De Engelsche schrijver Temple Thurston, die in zijn boeken zijn
lezers bij den arm neemt en hun dan zulke scherpe waarheden
zegt, dat men niet laten kan om in zijn besef ze te onderstrepen,
zegt in zijn boek : „The world of wonderful reality":
,,Het leven -- weet ge, heeft een zeer onaangename gewoonte
of en toe. Dan staat het in eens op en kijkt je veelbeteekend aan.
En geloof maar vrij, dat niets ter wereld een mensch kan helpers
om aan Bien blik te ontkomen."
Ik hoop dat, als vele menschen deze 5 brieven lezen, het moment
voor hen daar zal zijn, dat het leven hen aankijkt, dat ze zich
zullen afvragen: „Wat zou ik moeten neerschrijven 7 In welke
categorie zou ik me moeten indeelen?
En dan zijn er, God zij dank, ook velen die hun brief zullen eindigen
met „Cheerio 1" — iets dat zooveel beteekent als : Houd moed 1 —
die telkens maar weer zullen beginnen, altijd maar weer liefde
zullen geven en hulp en medeleven, te midden van een wereld van
menschen, die familie zijn van de negen melaatschen uit den Bijbel.
Iedereen ondankbaar 1 — Cheerio I Niemand, die iets te zeggen
heeft over al de moeite die men zich geeft 1 Cheerio 1
Al uw liefde aan een onnutte zaak gegeven I Cheerio 1
En er zijn ook zulken, die den engelengeest, en het engelen-geduld, en het engelenhart hebben van de schrijfster van brief 5.
Ja zeker, ze zijn de eersten in het Koninkrijk der hemelen, ze
zullen de vooraanzitting hebben. Ze zijn zeer dierbaar in de oogen
van den Hemelschen Meester.
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Ze zijn in 't kleine getrouw geweest, zonder toejuiching van
eenige toeschouwers, zonder aanmoediging van een enthusiastischen
opmerker.
Ze hielpen kleinen dezer wereld om schoone ooren Ce hebben
en verstelde kleeren en schoone vingers. Ze sloofden zich of om
adenoide vegetaties uic een kinderkeeltje weg Ce krijgen. Ze
namen zelfs de griezelgrauwe knuistjes van zoo'n stoffig en vies
straatschuimertje, ze leerden hem liefhebben, ze wezen hem den
weg, waar 'C mooie echte leven ligt.
En als dan wijze menschen in de samenleving, die veel weten
en veel gezien hebben, verstandige woorden tot hen spreken over
het nuttelooze van hun werk, antwoorden ze niets daarop.
Er was een lack om hun mond en een lied in hun hart : Zoo
was het werk in het Koninkrijk der Hemelen, zoo mocht men
des Meesters voetstappen navolgen, Die in Zijn gezegenden
wandel op aarde ook zulke onbeteekenende dingen scheen Ce doen,
als lammen genezen en blinden en kreupelen, waarvan niemand
veel bijzonders wist en die heel niet zoo'n bekenden naam hadden,
Die hongerige scharen voedde, wijsheid des hemels vertelde aan
een arme, zondige vrouw.
Maar nu zullen velen tot me zeggen : (ik weer dat ze het doen
zullen, in gedachte open ik de brieven al.) „teen enkelen van deze
brieven zou ik behoeven Ce schrijven. Geen enkelen 1
Ge hebt mijn geval heel niet genoemd, kon ook haast niet.
Weet ge niet, dat ik vastgeketend ben aan een moeilijke, langdurige ziekte 7 Weet ge niet dat ik gevangen ter neer lig in mijn
ziekekamer ?
Voor mij heel geen talent, voor mij geen roeping -- voor mij
slechts duldelooze pijnen en doorwaakte nachten. Ge moet noodig
over levensarbeid spreken tot ons, die hunkeren naar verlossing,
wien het verlangen nooit uit de ziel is, om bevrijd uit onzen
kerker, onze plaats in de samenleving weer in to nemen."
Maar ik heb nog een brief No. 6, in mijn portefeuille.
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Brief No. 6. Wie mag een brief schrijven als No. 6?
De brief is er een van iemand die uit Gods hoogeschool kwam,
van iemand die exceptioneel mocht heeten, van een man met
de vijf talenten.
Hij getuigde en sprak en werkte voor God en mocht als geen
ander zielen toebrengen. Toen kwam de dag dat hij gebonden
werd, niet door ziekte, maar geworpen in een kerker te Rome.
Ge moet u zoo'n plaats waarlijk niet al te poetisch voorstellen.
De man met de 5 talenten was vastgeketend aan een soldaat van
de keizerlijke garde.
Als ge Paulus' brieven leest hoort ge, hoe wonderlijk gesterkt
hij zich voelde, hoe hij nu begreep dat de tijd voor hem gekomen was, niet meer om over een Christen te spreken, maar nu
om een Christen te laten zien.
Dat hij tot grooten zegen is geweest voor menigeen uit het

huishouden van Cesar en voor menig pretoriaanschen soldaat,
lezen we uit zijn brieven I Gebondenheid neemt geen gelegenheid
weg. Gebondenheid opent vaak een dichte deur en gebondenheid
brengt vaak zeer bijzondere kansen met zich mede.
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