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De oorlog heeft niet slechts lijken en verminkten nagelaten, puin en afbraak, haat en verwildering. Tot de
kostbare vruchten, welke die barre tijd heeft voortgebracht, behooren deze gevangenisverzen. Zij zijn geschreven door een journalist in hart en nieren, sprankelend van humor, een merkwaardig vlugge werker,
veel reizend, van zelden falende vindingrijkheid, met
een prettig huis, dol op zijn gezin, met een onoverzienbare kennissenkring, waar hij altijd welkom was,
met veel vrienden. Een gunsteling van het lot!
Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, was Herman
Salomonson Delftsch student. Gemobiliseerd, schreef
hij voor den Groenen Amsterdammer onder den naam
Melis Stoke brieven over het militaire leven, die door
het geheele leger en ver daarbuiten gelezen werden.
Hij had zijn roeping gevonden, zijn reputatie als journalist met den eersten stoot gevestigd en het begin gemaakt van een succesvolle carrière. Buiten zijn journalistiek werk bond hij een wijden lezerskring aan zich
door vlotte romans en door in nieuwsbladen gepubliceerde verzen, die altijd aan een actueel onderwerp
aanknoopten en insloegen.
De mobilisatie van 1939 bracht hem in het Centrale
Luchtvaartbureau te Den Haag, waar hij precies paste
en het spoedig tot kapitein bracht. Hij kon zijn directoraat van het persagentschap Aneta blijven uit-
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oefenen, sprak wekelijks over den Phohi-zender voor
Indië en was een der vervaardigers van de mobilisatiefilm.
Toen kwam de Duitsche overval. Het was zijn bewogen, maar rustige stem, die den nacht van 9 op io Mei
— en ook nog daarna — over de radio ten aanhoore
van het Nederlandsche volk de militaire berichten,
waarschuwingen, bevelen, uitsprak. Velen klinkt nog
in de ooren: Hier Luchtwachtdienst, 20 Heinkels boven Papendrecht richting Rotterdam.
De capitulatie sloot zijn militair en weldra ook zijn
civiel werk af. Op 15 Mei 194o werd Den Haag door
den vijand bezet en op 16 Mei rolde uit den telex op
het bureau van Aneta, dat zich in het gebouw van het
A.N.P. bevond, de boodschap: Aan den heer Salomonson is het betreden van het gebouw door den
waarnemenden beheerder van het A.N.P. den heer
H.... verboden. Dit gaat onmiddellijk in.
Naar uit dezen overhaasten maatregel bleek, had
men het wel heel in het bijzonder op Herman Salomonson voorzien. Het zal niemand moeite kosten de
versregels mee te voelen:
Als ik ook maar een enkel oogenblik
de teugels vier aan dit beangstigd ik,
maakt mijn verbeelding schrikkelijke reizen.

Maar hij vierde die teugels niet. Voor den van zijn
bureau beroofde werd een werkkamer op zolder ingericht en hij spotte: Holderdebolder, wij hebben een
hamsterkoe op zolder. Die koe geeft geen melk, maar
inkt uit zijn vulpen. Uit dien inkt ontstonden proza
en poëzie, die als staalpillen werkten op het moreel
van het Nederlandsche volk.
Het ware voor hem heel wat veiliger geweest zich stil
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te houden, maar hij was niet op eigen veiligheid uit.
Spoedig volgde zijn arrestatie door de Gestapo. Hij
werd in het Oranjehotel opgesloten, aanvankelijk in
het gedeelte, dat nog onder Nederlandsche bewaking
stond, met gelegenheid om te werken en bezoek te
ontvangen. Hij liet zich hier niet tot zwijgen brengen.
De afdeelingen I en II van dezen bundel stammen
uit deze periode, zijn gemakkelijk de gevangenis uitgekomen en overeenkomstig zijn wensch op ruime
schaal ondergronds verspreid.
In deze periode had ook zijn eerste verhoor plaats,
waarvan het een en ander tot de buitenwereld kon
doordringen. Herman Salomonson, in de nationaalsocialistische pers als leider van de Oxford-groep in
Nederland uitgekreten, werd over zijn betrekkingen
tot de Groep ondervraagd.
Ik probeer lid te zijn, was zijn antwoord.
Niet er omheen draaien! Bent U lid of niet?
Als ik bij dit verhoor de waarheid spreek, ben ik lid;
bij de eerste onwaarheid houd ik onmiddellijk op lid
te zijn. Maar als ik bij een volgend verhoor zeg: „Ik
heb de vorige keer een onwaarheid gesproken, in werkelijkheid is het zoo en zoo", ben ik weer lid.
Bij dit verhoor was Herman niet in verweer, maar in
vol offensief. Geen pogen van hun greep vrij te komen,
maar om althans één van hen te grijpen. Na afloop
kwam een Duitscher, die als bewaker het verhoor had
bijgewoond, Herman vragen hem meer van diese
Philosophie te vertellen. Graag! zei Herman. Het is
de philosophie van den grootste aller philosophen,
van Jezus Christus.
Werkelijk Christelijk leven oefent èf groote aantrekkingskracht uit èf prikkelt tot fel verzet. Herman heeft
beide ondervonden. Kort na dit verhoor werd hij naar
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de cellenbarakken overgebracht en aan het strengste
gevangenisregiem onderworpen. Bij althans één van
de verhooren, die hij vanuit de cellenbarakken heeft
ondergaan, is hij mishandeld:De verzen op blz. 66,
67 en 68 zijn kort na die mishandeling geschreven,
dat op blz. 66 waarschijnlijk, dat op blz. 67 wellicht
op den avond van dien dag, dat op blz. 68 den dag na
dat van blz. 67. Het met de verhooren beoogde doel
werd niet bereikt, maar deze voor de toegepaste methodes onaantastbare man mocht niet in vrijheid worden gesteld. Na een half jaar gevangenschap werd hem
aangezegd, dat hij zich in Schutzhaft bevond, d.w.z.
dat hij niet voor een rechter zou worden gebracht,
maar gevangen bleef, zoolang het de Gestapo behaagde. Practisch beteekende dit gevangenschap tot het
einde van den oorlog.
Intusschen was zijn materiëele toestand verbeterd. Hij
maakte zulk een indruk op den Duitschen gevangenisdirecteur, dat deze openlijk zijn gevoelens ten opzichte van Herman uitsprak en hem in allerlei raadpleegde — zeer ten voordeele der medegevangenen.
Hem werd gevangeniswerk buiten de cel opgedragen.
De verzen van afdeeling III zijn gedicht gedurende
het verblijf in de cellenbarakken. Zij zijn voor een
groot deel op closetpapier geschreven, dat toen nog
geen weelde-artikel was, en werden met gevaar naar
buiten gesmokkeld. Herman heeft wel bedoeld, dat
ook deze ondergronds verspreid zouden worden, maar
zij zijn in zeer beperkten kring gebleven om zijn
uiterst bedreigden toestand niet te verergeren en den
overbrenger niet te schaden. Een gedeelte van deze
uit de cellenbarakken gesmokkelde verzen wordt thans
openbaar gemaakt. Trouwens, ook uit de afdeelingen I en II zijn gedichten weggelaten. De schifting
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is, voorzoover artistieke overwegingen den doorslag
gaven, geschied door den dichter M. Nijhoff, aan
wien zeer veel dank verschuldigd is. Gestreefd is
naar een chronologische volgorde.
In de cellenbarakken heeft Herman ook verzen geschreven op bekende wijsjes, die niet bestemd waren
voor het publiek, maar om door de corveërs onder
het werk gezongen te worden. Een van hen heeft een
verzameling van die verzen buiten de gevangenis
weten te krijgen. Daarvan volgen er hier twee.
HET LIED VAN DE CEL
Wijze: Si, si, si, . .

In de cel,
als je 's-avonds op je stroozak ligt te droomen,
komt het beeld
van je huisgezin je voor het geestesoog,
vrouw en kind,
of misschien is het je meisje,
alles wat je verlangend hart zoo bindt.
Van de kust
komt de golvenzang zoo zachtkens tot ie ruischen,
alsof de zee
ter vertroosting je een liefdesboodschap wijdt.
Al wat is, al wat was en nog zal komen,
gaat voorbij, op den stroom,
der Eeuwigheid.
Houd je goed,
Schep weer moed, God behoedt
hen die trouw
Hem betoonen.
Ook je buur voelt dit uur
Zijn bestuur
over hen die hier wonen.
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Welk een vreugd,
dat we hier als broers de plichten mogen deden
en in het werk
voor de anderen samen dienstbaar mogen zijn.
Slaap gerust!
Laat de zon ter kimme neigen!
Morgen brengt ons weer werk
en zonneschijn.
HET LIED VAN DEN „FLURWX11.TER"
Wijze: 'k zag twee beeren broodjes srneeren.

Ik kan van cellen
veel vertellen . . .
0, het is een wonder.
't Was een wonder boven wonder,
als die cellen spreken konden.
„Auf du Sack! Fauler Sack,
Zat je weer op je gemak?"
„Tempo, Tempo,
Sacramentor
Met die volle pannen!
't Is een schande, dat hun handen
aan die heete pannen branden.
„Auf du Sack! Fauler Sack,
Vlug naar binnen met die prak!"
Alle dagen
kruiken dragen
door die lange gangen . . .
drinken, wasschen, ploeteren, plassen,
tot de rand der tonnen sassen.
Drink maar door, plas maar door,
want daar zijn wij werkers voor!
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Wat z' ook vragen
alle dagen,
laat 't ons blij verrichten,
om die treuren achter deuren
door die diensten op te beuren...
Blij gezang in de gang,
al blijf je hier ook levenslang!
Uit deze oase moest Herman de woestijn weer in.
Plotseling, zonder dat hem de gelegenheid gegeven
werd van vrouw of kinderen afscheid te nemen, werd
hij uit Scheveningen weggevoerd en na een moeilijke
reis gebracht naar Buchenwald — niet naar het eenigszins dragelijke Buchenwald, waar zij zaten, die als
represaillemaatregel voor Indië gearresteerd waren,
maar naar het ijselijke Buchenwald. De directeur der
cellenbarakken werd als te zacht ontslagen.
Van de vele gedichten door Herman in Buchenwald
gemaakt, heeft mij er slechts één bereikt, hetwelk hier
volgt:
VOOR DE NEDERLANDERS IN BUCHENWALD
OP OUDEJAARSAVOND 1941

Wij staan op de appélplaats aangetreden
en twintigduizend oogen zijn gericht
op 't uurwerk, dat, waar zooveel werd geleden,
door dag en nacht zijn stomme taak verricht.
De tijd vergaat, de uren en de weken
in deze wreede, harde mannenstad
en nu een jaar verbanning is verstreken,
staan wij weer voor een mijlpaal aan ons pad.
Ons oude lied der uren, maanden, jaren
klinkt als vanouds, diep in ons stil gemoed.
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Wij zongen het toen wij nog kind'ren waren
en 't nieuwe jaar in Holland werd begroet.
Het is het lied van hoop en van gelooven,
het lied van trouw aan Hem, die alles leidt
en van vertrouwen op de kracht van boven,
die ons versterkt, ook hier, in eeuwigheid.
De torenklok, waarop wij wachtend turen,
telt voor ons oog en hart dienzelfden tijd,
dienzelfden stroom van lange, lange uren,
die men ginds, thuis, aan ons in Duitschland wijdt.
Wij zwijgen, maar wij weten in de harten
die rond ons kloppen, de gedachten wel,
de hoop, 't geloof en alle scheidingssmarten,
die ons ontroeren onder dit appèl.
Zoo staan wij, broeders, wachtend in dit leven,
in rij en in gelid getrouw geschaard.
We weten, dat — wat 't heden moge geven —
een elk zijn hoop, geloof en trouw bewaart.
We weten, als wij onze blikken richten
op het verstrijken van den levenstijd,
als Nederlanders onze hoogste plichten
voor eer en vaderlandsche waardigheid!
Zoo klink dan op, uit 't diepst van de gemoedren,
o oude zang van 't jaar dat zal vergaan,
en laat ons in 't geloof vereend, als broedren,
zoolang het moet, op de appélplaats staan.
Het zijn de goede vaderlandsche zeden,
waaraan herinnering deze uren wijdt.
Wij leven innig met elkander mede
en met het huisgezin dat ons verbeidt.
Moge het wachten soms ondraaglijk schijnen,
wij klagen niet en wij versagen niet.
Het lot voltrekt zich langs de groote lijnen,
die God in ondoorgrondliikheid gebiedt!
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En wie Hem in het diepste leed vereerde,
ook in het duister, zonder zonneschijn,
was niet vergeefs zoo diep bedroefd, hij leerde
in het verloopen jaar een mensch te zijn,
een mensch, bereid zijn aardsche lot te dragen
in diep vertrouwen op de hoogste macht,
een mensch, bereid het avontuur te wagen
en zoo versterkt met immer nieuwe kracht.
Want niet de dingen, die ons hier omringen,
zijn het belangrijkste van ons bestaan,
maar wel de moed om 't zwakke lijf te dwingen
ook onder 't juk vertrouwend voort te gaan.
Dit is een groet aan allen, die ons wachten
en wier gebed ons door gevaren draagt.
We wenschen hun in 't nieuwe jaar de krachten,
die deze tijd van alle menschen vraagt.
Dit jaar werd hier een broederschap geboren,
die doorstraalt in het nieuwe jaarbegin.
En in ons hart leeft, sterker dan te voren,
de liefde tot ons land en ons gezin.
Naar ik verneem, is dit gedicht sedert 1941 eiken
oudejaarsavond in Buchenwald voorgedragen.
Buiten dit is na Hermans vertrek uit Scheveningen
niets' doorgekofilen dan in het Duitsch geschreven,
gecensureerde brieven en berichten van bevrijde
medegevangenen. Uit beide een greep.
Eerst een vertaling uit een der brieven:
Als men in nood geen enkelen materiëelen troost
meer heeft, opent de Heiland zijn armen zoo wijd;
als elk uitzicht ontbreekt, glanst het hemelsche licht
op. Ik heb maar één raad: Verdraagt elkander in liefde
en geduld. Wat mij is overkomen, kan maar één doel
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hebben — ons nader tot elkander te brengen in jezus.
Weest niet trotsch of bitter.
Het laatste mondelinge bericht is afkomstig van iemand
die zich „Baas" noemde en die, deel uitmakend van
een gevangenentransport, Herman in Hannover ontmoette, terwijl deze bezig was zijn schamel maal met
Poolsche kinderen te deelen. Herman behoorde tot
een ander transport, waarmee hij kort te voren Buchenwald had verlaten. Baas sloot vriendschap met Herman en deelde het bed met hem in een nacht, dien hij
nooit vergeten heeft. Baas was van plan te vluchten
en trachtte Herman over te halen mee te doen. Dat
was voor Baas een levensgevaarlijk aanbod, want Herman die zeer verzwakt was, zou op den tocht door
Duitschland physiek geen steun, maar een groote last
zijn geweest. Baas was een krachtig, vastberaden, rustig, moedig, vroom man. Ik ken er weinig met wie ik
liever zulk een avontuur zou hebben gewaagd. Herman heeft het offer niet aanvaard. Hij zag voor zichzelf een anderen weg. Hij vertelde Baas van zijn leven,
gaf boodschappen mede voor vrouw en kinderen, laatste raadgevingen aan zijn zoon. De beide convooien
gingen 's ochtends uiteen . . .
Baas wist te ontsnappen en kwam in Holland aan.
Diep ondergedoken, scherp gezocht, zeker van zijn
dood bij ontdekking, was het voor hem zaak zijn
schuilplaats niet dan bij uiterste noodzaak te openbaren. Toch heeft hij niet geschroomd Hermans
vrouw te bezoeken en Hermans zoon — sedert in een
Duitsch concentratiekamp omgekomen —, Hermans
broer en mij, Hermans vriend, te ontvangen.
Nog vóár dit laatste levensbericht was het doodsbericht gekomen — een korte officieele mededeeling dat
Schutzhátling Salomonson Herman auf der Flucht
1
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erschossen was. Omtrent zijn laatste °ogenblikken
— ja, omtrent de weinige dagen, welke hij na het afscheid van Baas nog geleefd heeft — weten wij niets.
Algemeen wordt aangenomen, dat auf der Flucht erschossen in de Duitsche ambtelijke taal een zeer
ruime beteekenis had. In elk geval ben ik overtuigd,
dat Herman een einde heeft gevonden, dat bij zijn
leven paste.
Vele van Hermans lotgenooten zijn na hun bevrijding komen vertellen van zijn nooit falende opgewektheid, zijn steeds opborrelende grappen, zijn moedig vertrouwen, zijn verbijsterende onzelfzuchtigheid, maar vooral van hetgeen hij voor hun leven beteekend had en nog altijd beteekende. Een medebewoner van de cellenbarakken, die na zijn bevrijding
naar Engeland ontkwam, zond aan een van daaruit
bereikbaar familielid van Herman een brief, waaruit
ik hier een gedeelte laat volgen:
In de gevangenis kon hij met de leiding goed opschieten en hij werd dan ook „Flurwkter" op één
der vleugels, een functie, die een zekere vrijheid van
beweging geeft, waarbij men den heelen dag op den
gang in de weer is, met het binnenbrengen van nieuwe gevangenen meewerkt, eten mee uitdeelt, het
luchten mee verzorgt, enz. Ook fungeert men dan
soms als tolk, als een mof eens iets te zeggen heeft
tot een niet-Duitsch-sprekend gevangene.
Niet direct echter is hij in deze functie gekomen. Hij
heeft eerst een paar maanden in „Einzelhaft" gezeten,
d.w.z. cellulair, zooals ik ook acht maanden dat betrekkelijk genoegen smaken mocht.
In dien tijd werd geen lectuur, geen cantine, letterlijk
niets in de celletjes verstrekt.
Bij zekere gelegenheid, waarbij wij met een klein
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groepje gevangenen bij elkaar stonden en het spreken
eens niet verboden was, vroeg hij ons, wat wij nu
eigenlijk den heelen dag deden, zoo met onze gedachten alleen zijnde. Van zichzelf sprekende zei hij:
» Ik doe niets dan bidden, bidden en nog eens bidden." Toen wij met elkaar spraken, was het, of wij
elkaar reeds van vroeger kenden — hetgeen niet zoo
was — maar er was een stil en diep begrijpen onder
ons.
Toen hij als „Flurwkter" meerdere vrijheden kreeg,
heeft hij vele gedichten geschreven, getuigende van
een rijkdom aan geloof en vertrouwen in Gods leiding,
die zeer aangrijpend zijn. Naar menschelijk recht was
zijn gevangenschap dwaasheid, maar hij heeft deze
zeer moeilijke en donkere weg als van God gegeven
aanvaard en heeft uit de volheid van zijn rijk-begenadigden geest mild medegedeeld aan andere gevangenen. Hij sprak door de klep — de etensklep in de
deur -- de nieuw aangekomenen opbeurend toe; zij,
die in de put zaten, hielp hij er bovenop. Moeilijk,
zeer moeilijk is de tijd voor hem geweest, toen hij tusschen, midden tusschen een achttiental ter-dood-veroordeelden zat, waarvan er vijftien gefusilleerd zijn;
maar ook daar heeft hij weten te troosten.
Hij heeft ook eenvoudige gedichtjes geschreven over
het dagelijksche leven in de gevangenis — gedichtjes,
die de rondte deden van cel tot cel en die diepen in-.
druk maakten — soms geestig, maar meestal een zacht
heimwee verwekkend naar de omgeving en sfeer, die
wij verloren hadden.
Zijn liefde voor zijn vrouw moet groot geweest zijn.
Ik ken haar niet, maar hoop wel, dat ik haar na den
oorlog nog eens ontmoeten moge.
Vele gevangenen denken in groote dankbaarheid terug
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aan hem. Zijn gedichten kon ik niet meenemen op
mijn reis hierheen, maar deze zullen U ongetwijfeld
na den oorlog, op welke wijze dan ook, wel bereiken.
Of zij, die niet in dergelijke omstandigheden verkeerd
hebben, er iets van zullen begrijpen? Ik vrees van
neen. Hoe hij het in Buchenwald gesteld heeft, weet
ik niet, maar kan ik wel gissen. Het heeft geen zin,
U hier een beeld te geven van de behandeling der
menschen aldaar.
Maar ik wil U gelukwenschen, dat de genadige kogel
een einde heeft gemaakt aan zijn lichamelijke bestaan.
Ik ben ervan overtuigd, dat hij ook in dat kamp zijn
zegenrijke arbeid heeft voortgezet, want hij was een
held, een geloofsheld, en geen macht zou hem zijn
geloof kunnen ontnemen. En in die jammerlijke ellende van Buchenwald zal hij velen tot zegen geweest
zijn en tot Christus gebracht hebben en in die absoluut vergeestelijkte sfeer, waar het lichaam alle bekoring verloren heeft en waar men afstand heeft leeren
doen van alles, wat op aarde bindt, heeft God hem
tot zich geroepen. Hem is bespaard gebleven weer tot
het leven in te moeten gaan. Zijn lijden is groot geweest, grooter dan van minder gevoelige naturen,
maar hij is benijdenswaardig.
Melis Stoke, alias Salomonson, blijft, als een lichtend
voorbeeld, een waarachtig Christen en als een zeer
hoogstaande en fijne figuur in mijn en veler gevangenen herinnering achter.
Zoo is de gevangenis geen straf meer, maar een doortochtweg naar onze geestelijke vervolmaking.
Hoe is uit dezen verfijnden, sceptischen, door het
leven verwenden artist, die zacht was voor anderen
en niet hard voor zichzelf, die zulk een behoefte had
1
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aan comfort en luxe, aan hartelijkheid en waardeering,
gegroeid die buigzame, maar niet te breken patriot,
streng, hard en sterk, die niet tot zwijgen te brengen
Godsgetuige, een der machtigste smeden van de geestelijke wapenrusting, die Nederland na het bezwijken
van zijn materiëele bewapening moest staande houden? Hoe? Door een ommekeer in zijn leven, welke
in 1936 in Indië heeft plaatsgegrepen en welke hij
zelf beschreven heeft als een griezelige sprong over
een sloot, die achteraf belachelijk smal bleek te zijn.
Hij deed een stap, die — uiterlijk hoogst onbelangrijk — voor zijn leven beslissend was, omdat die stap
een daad van gehoorzaamheid was, het rechtstreeks
resultaat van een gebed, van werkelijke gemeenschap
met God. Aan de overzijde van de sloot heeft Herman het overweldigende geluk van vereeniging met
God gevonden, de zekerheid van volstrekte veiligheid,
het verlangen voortaan naar Gods bevelen te leven
alleen bevreesd, dat 'k Uw bevel, door zonden, niet
verdiene. Terstond kreeg zijn bestaan doel. Hij begreep, dat het nieuwe leven zou verdorren, indien hij
het voor zichzelf zou pogen te houden, dat zijn taak
was bouwer te zijn aan die maatschappij, waar naar
Gods bevelen geluisterd en geleefd wordt — hier op
aarde net als in den hemel. Dit onmiddellijk geboren
inzicht werd geleidelijk klaarder en kwam steeds
duidelijker tot uiting in woord en daad. God, Wien.
de teugels waren overgegeven, breidde Zijn heerschappij over steeds wijder levensgebied uit. Hermans
liefde tot God en tot zijn medemenschen werd voortdurend dieper en wekte in hem een activiteit, die
elke gelegenheid zocht uit te buiten.
Deze individualist, die zijn medemenschen had geapprecieerd om met hen te verkeeren, maar die zijn
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onafhankelijkheid steeds zorgvuldig had bewaard, leerde opgaan in de gemeenschap. Hij werd kerkganger.
In de Pinksterdagen van 1937 nam hij met hart en
ziel deel aan de nationale samenkomsten te Utrecht
van de Oxford-Groep. In het najaar van 1937 liet hij
zich doopen en steeds is hij sterk medelevend lid van
zijn kerk gebleven. Vol overtuiging stemde hij in
September 1938 in met den oproep van de tienmannen tot Moreele Herbewapening en opgetogen was
hij, toen H.M. de Koningin, die hij zoo diep vereerde,
bij het uitdragen van deze gedachte voorging met
Haar Persoonlijk Woord. Met velen zocht hij samenwerking om de Moreele Herbewapening in praktijk te
brengen.
Alles hoogst belangrijk, maar het blijkt slechts voorbereiding te zijn geweest voor de grootsche taak, die
voor hem in de gevangenis was weggelegd. Die taak
zou geen mensch voor hem hebben uitgezocht; toen
hij gearresteerd was hebben nabestaanden gemeend,
dat hij dit physiek niet zou kunnen verdragen en
menigeen — ook ik — heeft getwijfeld, of zijn geloof
tegen deze beproeving bestand zou zijn. Niemand
heeft verwacht, dat Herman deze geweldige taak op
z61:5 bijzondere wijze zou vervullen. Hijzelf allerminst.
Dikwijls had hij, zij het in andere woorden, uitgesproken: ik ben onkwetsbaar, Heer, met U als schild,
maar dit leken hem te gemakkelijk uitgesproken groote woorden, zoolang de gevaren, welke dit schild
moest afweren, zoo weinig dreigden.
Wij hadden een factor vergeten. Herman heeft in de
gevangenis verklaard, dat hij geen heilige en geen held
was en dat hij zonder God een hoopje wanhoop ware.
Maar God laat niet alleen, wie in Hem geloven, d.w.z.
wie durven doen, wat Hij vraagt.
1

9

Uit de cel kwamen gedichten, die getuigden van een.
onder beproevingen steeds vaster geworteld vertrouwen en kwamen berichten over een gevangenisleven.
dat op haast nog hooger peil stond dan de gevangenisverzen. En tot Hermans eigen verbazing moest hij
constateeren:
't Is de praktijk dier groote woorden,
die 'k in mijn leven sprak en hoorde,
die hier als een fontein ontsproot.
Wij buiten de gevangenis waren dankbaar en vonden
het nu genoeg. Herman leed nog niet tot aan het
bloeden. Wij hoopten, dat dit hem bespaard zou blijven, dat zijn vast vertrouwen beloond zou worden
door de overwinning van het recht en door een lang
en gelukkig leven na een gruwelijke gevangenschap.
Maar zulk een goedkoope literatuur schrijft God niet.
Hij heeft aan dit leven een geheel andere bekroning
gegeven. Gods gerechtigheid is niet daar, waar wij ons
recht opeischen en anderen van onrecht beschuldigen.
Wat wij, menschen, overwinningen en nederlagen
plegen te noemen, heeft met de overwinning die Hij
schenkt evenveel te maken als de letters van het alphabet met het uit deze letters samengesteld gedicht.
Het is bij Herman tot aan het bloeden gekomen, maar
hiervan ben ik zeker: toen het uiterste geleden werd,
is de standvastig beleden waarheid in jubel doorgebroken op den orkaan van Gods geweld.
In de gevangenis heeft hij Gods oproep om in woord
en daad getuige van Uw heil te zijn dringender dan
ooit gehoord. Hij had een volkomen oplossing voor
al zijn moeilijkheden gevonden, een oplossing die
doeltreffend was gebleken, ook toen het water zoo
hoog gestegen was als zelden voorkomt. Hij wist, dat
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die oplossing voor alle problemen gold. Bestaan er
wel andere dan persoonlijke moeilijkheden? Is, wat
wij een nationaal probleem noemen, iets anders dan
een persoonlijke moeilijkheid van zeer vele landgenooten?
Een groot gradueel verschil bestaat er tusschen huiselijk ongenoegen, burenruzies, processen die concurrenten elkaar aandoen, wrijvingen tusschen publieke
lichamen, strijd tusschen wereldconcerns en botsingen
van statengroepen. Maar bestaat er ook een wezensonderscheid? Is Herman Salomonsons overtuiging,
dat dit niet het geval is, juist, dan wijzen zijn gedichten den weg om de oplossing te vinden van de problemen die te San Francisco, Potsdam en Londen
onoplosbaar schenen.
Verschillende menschen hebben mij verteld, dat zij
door Herman Salomonsons clandestien verspreide verzen zoo zijn vertroost. Dat zou hem plezier gedaan
hebben, maar als het bij vertroost zijn is gebleven, is
dat ver beneden hetgeen hij met die verzen heeft beoogd. Hij bedoelde soldaten te werven voor de Militia
Christi, menschen, die zich in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid op leven en dood onder Gods leiding
stellen, ten einde, zooals de dichter het zelf formuleerde, voort te gaan met den opbouw van Zijn Koninkrijk, niet naar hun eigen wil, maar naar den Zijnen.
's-Gravenhage, October 1945.
A. K. C. DE BRAUW.
Papiergebrek heeft deze uitgave zeer vertraagd. Ik
heb gemeend, de inleiding ongewijzigd te moeten
laten. Echter zij vermeld, dat inmiddels van een medegevangene berichten zijn ontvangen omtrent Hermans
dood. Hij heeft tot het eind het uiterste gegeven.
Amsterdam, Februari 1945.
DE BR.
,
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RECRUTENSCHOOL

Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn,
aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en
der liefde, en tot eenen helm de hoop der zaligheid
(door onzen Heere Jezus Christus) .
1 Thessalonicensen 8.
:

STRAFGEVANGENIS
Hier, waar mijns broeders stappen achter zware muren gaan
en 't zuinig licht door 't hooge venster dringt,
heb, Heer, ik d'oproep van Uw hoog bevel verstaan,
en 't is Uw blijdschap die mijn hart thans tot U zingt.
Ik heb Uw heilig harnas aangedaan.
In deze nuchterheid van ijzer en van kouden steen
sta ik gereed, als Uw getrouw soldaat.
Uw kracht zegt tot mijn toornig klagen: neen!
en, strijdend tegen kleinen angst en haat,
ontdek ik duizend wonderen om mij heen!
Mijn kerker is Uw kerk: de kleeren die ik draag
zijn der Militia Christi wapenkleed.
Ik ben geen goed soldaat wanneer ik vraag,
maar als getuige dat 'k U in mij weet
en Uw gemeenschap profeteer, vandaag!
Hier is geen band van 't jagen met den snellen tijd,
en geen gemeenschap van bezit in geld.
Zonder de dingen van mijn ijdelheid
sta 'k in 't gelid der broeders opgesteld,
front naar 't commando Uwer zaligheid.
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SOLDATENSCHOOL
Dit is de nuchtere school waar Gij regeert,
en in de cel geduldig, zonder klacht,
door de genade van Uw Vadermacht
een zwakken mensch Uw tien geboden leert.
De vloer is aangeveegd, en voor de celdeur staat
— gelijk als bij den linker- en den rechterman —
de vuilnisemmer en de waterkan
met het genummerd, blikken cel-privaat.
Zoo heb ik in dit prille morgenuur
mijn ziel beproefd bij U, op eigen schuld,
die Gij niet in Uw legerzonen duldt
op straffe van het heil van Uw bestuur.
Nu, in den grauwen morgen, wil ik zijn
als deze cel, die 'k knielend heb geveegd:
streng, hard en sterk, van alle vuil geleegd,
en door den ootmoed van mijn knielen rein!
En ook het minste dat ik nog vergat
uit de toegevendheid voor 't dierbaar Zelf
moet uitgekeerd! Ik zie Uw wil en delf!
't Was in Uw huis dat ik vanmorgen bad.
Van verre, uit het roezen van de stad
klinkt, vaag, een juichend marschlied tot mijn cel.
Daar gaan soldaten in Uw wijs bestel
en ondoorgrondelijkheid, op 't morgenpad.

2
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UITREDDING
Eerst riep ik in mijn onmacht menschen aan,
terwijl ik naar die smalle lichtstreep tuur.
Zoo is in hoop en wanhoop menig uur
op ijdele verwachting heengegaan.
Ik dacht: wie heeft mijn onschuld nu bepleit,
daarbuiten, waar de vrije menschen gaan?
'k Heb ongeduldig op de loer gestaan..
bij 't traag vervlieten van dien levenstijd. .
Nu weet ik plots: 't was alles ijdelheid.
Ik joeg op Uw geheimen raad vooruit,
en 'k wilde aandrang doen op Uw besluit
en op den door Uw wil gestelden tijd!
De beelden van de wereld joegen mij
verwarrend en ontstellend door den geest:
hoe 't wellicht was, en hoe het was geweest.
Herinneringen snelden mij voorbij
als wolkenflarden op een reis die 'k dee',
toen 't vliegtuig, uit een duisteren winternacht,
mij snel naar 't weifelend eerste daglicht bracht,
naar 't zonnig zuiden, en de blauwe zee. .
Toen werd, als toen, ge weet het, kameraad!
de chaos allengs uitzicht, lijn en licht,
en zwijgend hebben wij het oog gericht
op 't wonder van dien nieuwen dageraad!
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Gij weet waarheen Ge hen en mij geleidt,
en ook dien buurman, achter dezen muur,
die, immer af en aan, en uur na uur,
de enkele meters van zijn cel doorschrijdt,
en óók mijzelf, die naar Uw hoogten tracht,
en van dit bankje stil mijn ziel verhef,
tot wat 'k niet weet, maar in mijn hart besef
in de aanschouwing van Uw oppermacht!
• . en óók die buiten door de gangen gaan,
wier vrije lach 'k zooeven heb benijd..
Wij allen, Mien zijn in dienstbaarheid,
in de verscheidenheid van dit bestaan..
Want wie van ons blijft in Uw diensten vrij?
Géén die in waan of angst of drang naar géld
zich in het knellend eigen harnas stelt
van eigenliefde en zinnen-slavernij!
'k Ben in de wereld altijd nog kap'tein
maar hier waar 'k Uw gebod van nieuws weer leer,
ben ik recruut, mèt d'anderen, en niet meer
dan 'k als getuige van Uw woord mag zijn!
Z6o heeft Uw hand de nevelen gescheurd.
'k aanschouw Uw licht en blijf voor 't wonder stil
en roep geen mensch te hulp! Dit is Uw wil
en ál hetgeen er nu met mij gebeurt!
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DAGLICHT
Hoe is mijn hart z66 licht en z056 bevrijd,
in 't wonder van den aangebroken dag,
die 'k door dit hooge raam ontluiken zag
met tralies voor zijn blauwe heerlijkheid?
Belofte van het toegezegde land,
waarvan mij dit gemetseld ijzer scheidt.
't Zijn tralies van mijn eigenzinnigheid
en 't metselwerk van mijn beperkt verstand.
Maar desondanks, en desalniettemin,
en schoon ik 't wonder niet bevatten kon,
viel, als de zegening van deze zon,
't genadelicht mijn hartewoning in.
En in die vreugde wist ik louter dit,
dat 'k niet begreep maar met mijn oogen zag:
dit Heere, is Uw nieuw gewijde dag,
die 'k in Uw naam beheer, maar niet bezit.
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DE BRIEF
Een brief van thuis. Het handschrift is vertrouwd.
Versagend hart en kloppen in mijn keel!
Ik ben ontroerd.. Heb ik dan ál te veel
op eigen huis en dierbaarheid gebouwd?
Wat is die val, in 't prille van den dag,
en uit de blijdschap van een vrijen geest?
Is 't licht dan toch z66 kort van duur geweest
en zink ik weg in duister zelfbeklag?
Ik lees den brief; aan d'achterzijde staat
een groet in een onzekere kinderhand.
Een zoen voor jou. . En in mijn hart ontbrandt
een weeë pijn, die naar mijn oogen gaat.
Hoe deert mij dit! En deeren mag het niet!
Want dienen eischt het offer, en de plicht!
Ik werp een schaduw voor God's heilig licht
op vrouw en kinderen, door mijn week verdriet!
Dus, juich mijn hart, in blijde zekerheid
dat anderer harten in jouw rhythme slaan.
Ik heb de liefdesboodschap thans verstaan:
Uw kracht, in mij, stelt hen in veiligheid!
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LUCHTEN
Wij treden uit de stilte dezer muren
thans één voor één het nuchter daglicht in.
Eén spanne tijds in 't traag verloop der uren
zijn wij tezamen, als één huisgezin.
En elk verhaalt de eigen avonturen
van zijne reizen in het geestesrijk . . .
En broeders zijn de lang gescheiden buren,
want al die reizen zijn elkaar gelijk!
Wanneer ze ons weer in de cellen sturen,
lijkt het daar minder eenzaam om ons heen.
De tijd hervat den tragen stroom der uren,
maar, voor een etmaal, zijn wij niet alleen.
Hoe lang en zwaar ook de beproeving dure,
er is een troost die eenzaamheid verzoet!
Wij reizen samen in de stille uren
het licht van Gods genade tegemoet!

GELUIDEN
De wereld om mij heen is nu verstomd.
Al wat van buiten tot mijn aandacht komt
zijn stemmen, hol en roepend door de gangen.
'k Heb duizendmaal mijn lijstje van verlangen
naar licht en lucht en vrijheid opgesomd..
Dan zijn het schreden, klinken van een sleutelring.
Ze komen nader, en met moeite dwing
ik het verlangen weg.. 't hardnekkig hopen,
dat deze deur zal wijken, en 'k mag loopen,
tot waar dit alles wordt herinnering.
Ik ken ze.. de geluiden van dit oord.
Ze rammelen den etenswagen voort
en deelen eten, drinken uit in cellen.
In stootend blik en slot-geknars vertellen
ze wat bij 't uur en de routine hoort.
Dan tinkelt het in de verwarmingsbuis
die, door de duizend kamers van dit huis
de hitte voert van den gestookten oven.
Van hier naar ginds, beneden en naar boven
trekt door 't onwrikbaar stelsel licht geruisch.
En 'k weet op eens dat 't stelsel ons verbindt,
want door de scheiding dezer muren vindt
één warmtebron haar wegen tot ons allen,
die, tot de koude eenzaamheid vervallen,
geluiden vorschen. . hunkerend als een kind!
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DROOM EN WAKEN
Dit is geen werkelijkheid, maar angstig droomen!
Gedachten droegen mij als vleugelen heen,
en plots zit ik weer hier. . Ik ben alleen
tot deze werkelijkheid teruggekomen.
Hier staan weer tastbaar ('t gaat mijn brein te boveni)
vier steenen wanden, een plavuizen grond,
een krib, een kruk, een tafel in het rond. .
Ik zie het aan, maar 'k kan het niet gelooven.
Ongrijpbaar weefsel tusschen droom en waken..
Waar reisde ik heen, en wat is werkelijkheid:
mijn uitzicht in Gods wijde heerlijkheid,
of deze cel met luttele ruwe zaken?
is dit de schemering tusschen dood en leven,
die als een troost en grauwe sluier viel,
en die, bij den terugkeer van de ziel
tot d'aardsche dingen, plots werd opgeheven?
Ik weet het niet, en tast langs mijne leden,
de moede dragers van dit vreemd bestaan,
waaruit de geest tot troost was weggegaan,
ver buiten het verleden en dit heden.
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VREES NIET
Als ik ook maar een enkel oogenblik
de teugels vier aan dit beangstigd ik,
maakt mijn verbeelding schrikkelijke reizen.
Dies stel ik streng de toomen van de taak
om al het goede van een kwade zaak
mijzelf door Uw genade aan te wijzen!
Benauwdheid is verwarring van den geest
en wie 't geweld der aardsche zaken vreest
raakt in den ban van 't zelfbedrog gevangen.
Gods licht brengt alles tot zijn juiste maat.
Maar 't schrikbeeld der verteekening ontstaat
uit zelfbeklag, begeerte, en ruw verlangen.
Ik ben onkwetsbaar, Heer, met U als schild.
'k Wil uur tot uur vernemen wat Gij wilt
om 't als getrouw soldaat, in discipline
te doen, naar 't voorschrift van Uw Heil'gen geest,
in diep betrouwen, en alleen bevreesd,
dat 'k Uw bevel, door zonden, niet verdiend
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MIJN HANDKOFFER
Ik heb hier in mijn stille cel
een goede, oude metgezel;
mijn handtasch, die me zacht vertelt
waarheen ze me heeft vergezeld.
Ze bracht me in de kille cel
het plakportret van een hotel,
waarmee ze mij tot troost vertoont
waar ik eens vroeger heb gewoond.
Mijn trouwe tasch! Ik weet het wel!
Tot hier ben je mijn metgezel.
Jij kunt des levens zin verstaan:
altijd bereid op reis te gaan!
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DIEPE WOORDEN
Laat ons het groote woord van heldenmoed
in 't bitter pleit niet ijdelijk gebruiken.
De hoogmoed zou het teere plantje fnuiken
dat uit ons harde hart ontluiken moet!
Wij drinken allen uit denzelfden beker,
wij, in de cel, en gij die ons zaagt gaan.
En slechts in dit gemeenzaam offer staan
wij in de branding dezer dingen zeker.
Betalen wij niet allen evenveel
aan 't offer der beproeving onzer harten?
't Versleten woord van de gedeelde smarten
blinkt op, als een nog nooit herkend juweel!
En 't veel gebruikte woord dat nood leert bidden
krijgt in de werkelijkheid van 't heden glans,
want nimmer stond zoo werkelijk als thans
de Heere Jezus Christus in ons midden.

je moogt God op je bloote knieën danken.
We kennen 't woord al lang, en ál te wel.
Maar op de koude steenen van de cel
stijgt de waarachtigheid uit doode klanken!
Zoo krijgt het ijdel spreken van den mond,
versleten in het spraakgebruik der tijden,
O God en Vader, door Uw streng kastijden
de werkelijkheid van 't Kruis tot achtergrond!

ONTWAKEN
Eerst snelde ik in dit eenzaam oord
nog in een wereldsch tempo voort
en, door bezinning ongestuit
op 't traag verloop des tijds vooruit..
Toen werd het stil van binnen.
Mijn jagend tempo kwam tot rust
als branding op een vlakke kust,
en allengs kwam ik veilig aan
daar waar de tijd schijnt stil te staan
en 't leven gaat beginnen.
De tijd stond stil, zoo rimpelloos
als water waar ik bij verpoos.
Ik tel den gang der uren niet.
En als het ruischen in het riet
op wind uit 't onbekende,
hoor ik een zang van eeuwigheid.
Hier is geen ruimte en geen tijd,
en niets staat tusschen U en mij.
In U gevangen ben ik vrij
en niemand kan dit schenden.
Door 't suizen van de stilte gaat
Uw oproep om in woord en daad,
bevrijd van 's werelds ijdelen schijn,
getuige van Uw Heil te zijn,
dat zondaars is gegeven.
En 'k weet dat ik, door U bevrijd,
wáár 't zijn moog, en op wélken tijd,
slechts als getuige van Uw woord
óók daar waar 't niet wordt aangehoord —
met menschen voort kan leven!
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Zijn dan de ruimte en de tijd
een spiegelbeeld uit ijdelheid?
De tijdstroom moest hier stil gaan staan
opdat ik tot U in kan gaan.
Temidden van de duigen
van mijn verbrijzeld angstig „ik"
beleefde ik dat oogenblik
waarop Uw licht ons oog verblindt
en, als een pas geboren kind
sta 'k op, als Uw getuige!
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OP U SOO WIL IK BOUWEN
Eerst riep ik menschen luid
hulpe aan
en bleef in spanning op de uitkomst wachten,
vervuld van ijdele hoop op menschenmachten,
die mij in nood terzijde zouden staan
Toen kwam mij 't beeld van Eén die leed voor oogen
en voor Zijn eenzaam lijden werd ik stil,
en knielde neer, in ootmoed voor Uw wil
en voor d'ontferrning die U heeft bewogen.
Zoo wil ik dan op U alleen maar bouwen,
mijn Heer, als Uw soldaat wil ik dapper staan,
hoe ook de stormen van dit leven slaan,
en zonder angst of pijn Uw kruis aanschouwen.
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OP REIS
Ik ben zoo vaak alleen op reis getogen,
en, als 'k Europa's kust verdwijnen zag,
dreef mij een week getij van zelfbeklag
om wat 'k verliet de tranen naar de oogen.
'k Las in mijn hut de laatste afscheidsbrieven,
en zette Uw portretten om niij heen,
en voelde mij zó6 hopeloos alleen
als Gij het niet geweten hebt, gelieven.
Nu ga ik andermaal alleen op reis,
en, door de muren van mijn cel omgeven,
herdenk ik eerder afscheid in dit leven,
en troost die 'k vond op allerhande wijs!
Dat was het schip, een stukje maatschappij,
waarin 'k mij allengs voelde opgenomen.
En Uw herinnering in mijne droomen,
waarop ik verder voer, vertroostte mij.
Maar dit! Die koude cel met steenen wanden!
Ik zag het aan, maar ik begreep het niet.
Ik weet alleen, dat ik U wéér verliet,
en wéér heeft God mijn levensstuur in handen.
Eéns was mijn reisdoel, dacht ik, mij bekend,
en 't reisbiljet liet niets te gissen over.
Thans ben ik in mijn arme weten zóó ver
dat 'k weet, 0 Heer, dat Gij mijn reisdoel kent!
..
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Ik lees Uw brieven op dezelfde wijze,
met Uw portretten weder om mij heen..
Maar door dit weten nu niet meer alleen
dat God alleen het einddoel kent der reizen!
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NACHTGEBED
Ik dank U, Heer, voor alle goede dingen
die 'k mocht beleven, dezen langen dag,
van dat 'k vanmorgen op mijn knieën lag,
tot de cipiers de lichten dooven gingen
en 'k in het duister Uwe woning zag.
Ik dank U Heer, voor die betraande oogen,
die 'k bij 't bezoek in mijne oogen zag,
en voor de vrijheid van dien blijden lach,
waartoe ge ons tezamen hebt bewogen,
en voor die hand, die in mijn handen lag.
Wil, Heere, mij in ootmoed trouw bewaren
en ver van 't geen voor U niet wezen mag,
getuigend, door mijn wezen en gedrag,
dat 'k zonder U een hoopje wanhoop ware,
maar dat 'k slechts wèl-vaar onder Uwe vlag.
Geef Heer den vrede in ons aller harten,
doordat wij allen samen zondaars zijn,
maar door het bloed van onze zonden rein
bij 't kruis van Uwen lieven Zoon der smarten,
en zonder dat alleen maar bang en klein ..
En dat dit huis, waarin wij allen wonen,
en koude steen ons, arme zondaars, scheidt,
door Uwe goedertierenheid gewijd
der wereld in zijn boetekleed moog' toonen
dat hier Uw Koninkrijk wordt voorbereid.

42

Dat straks de muren worden afgebroken
op Uw signaal, dat in de harten beeft!
Dan heeft Uw dienaar niet om niet geleefd
in 't grauwe boetekleed van Melis Stoke
die, in zijn kerker, U gevonden heeft.

AMEN.
Strafgevangenis Scheveningen
October 1940.

NAKLANK

Gij dan, lijd verdrukkingen, als een
goed krijgsknecht van Jezus Christus.
2 TIMOTHEUS 2 : 3.
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II
MEER VERZEN UIT DE CEL

MEER VERZEN UIT DE CEL
Verwijt mij niet als verzenschrijver
van uit de cel, te grooten ijver
in de verkondiging van 't Woord.
Maar 't blijft mij naar het harte dringen
en 'k moest het heil der dingen zingen
die 'k in de stilte had gehoord!
't Is de praktijk dier groote woorden,
die 'k in mijn leven sprak en hoorde,
die hier als een fontein ontsproot,
en van een nieuwe glans omtogen
mijn door dit licht verblinde oogen
des Heeren Openbaring bood!
Nog leed ik niet tot aan het bloeden,
maar 't geen ik sprekende vermoedde
werd hier in 't volle licht gesteld,
en wat mijn mond heeft uitgesproken
is hier in jubel doorgebroken
op den orkaan van Gods geweld.
Mijn angstig, kleingeloovig wezen
is hier uit diepten opgerezen,
toen ik het Hem had toevertrouwd,
die ons kan wekken uit de dooden,
als men in liefde Zijn geboden
van uur tot uur in 't harte houdt!
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VOOR ALLEN
DIE MIJ HUN LIEFDE HEBBEN
GEBRACHT IN DE GEVANGENIS
Indien, als eind van dit bestaan,
'k nog voor het laatst iets wenschen mocht,
dan ware het dit, dat géén die mij
in de gevangenis heeft bezocht,
hier zonder troost is heengegaan.
Ook achter tralies is men vrij
en ongebogen onder 't lot,
zoolang men arbeidt, looft en bidt,
en veilig in de hand van God
en Zijn alwijze heerschappij!
Want alleen dan, als zelfbeklag
het uitzicht sluiert, en den geest
in 's werelds ijdele hoop verwart,
was ik bedroefd en zeer bevreesd
voor 't geen nog in de toekomst lag.
'k Heb om derwille van uw heil
een moedig krijgsknecht willen zijn.
Maar in de stilte van mijn cel
werd vaak mijn hart z66 bang en klein
uit wanhoop om dit vreemd verwijl.
Ik telde koortsig dag na dag.
En wat ik nu erkennen moet
en voor uw aller oog verborg
is dit: 'k hervond alleen den moed
wanneer ik op mijn knieën lag!
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Ge droegt mij al Uw liefde aan
maar óók het wereldsche geluid,
en ál wat 'k van het leven min!
Hoe gaarne wilde ik er uit,
wanneer 'k u van mij heen zag gaan!
En, was 'k weer in mijn cel alleen,
dan heb ik menigmaal gebloosd,
om alle hoogmoed, waarmee 'k u
uit mijn beproeving heb getroost,
en waardoor ik zóó moedig scheen!
Ik bèn geen heilige en geen held,
maar 'k trachtte 't in uw oog te zijn
tot meerder glorie voor mijn Heer,
in wien 'k in bangen en in pijn
mijn éénig uitzicht had gesteld.
Maar 'k zeg u: ál ons bangen is
verbonden aan ons zondig „ik"
waaruit ons Christus bloed verlost!
Dat wist ik ieder oogenblik
in deze Strafgevangenis.
En als mijn oog om uwentwil
en door uw liefde heeft gestraald
wanneer ge mij hebt opgezocht,
heb ik daarna mijn tol betaald
wanneer 't weer eenzaam was en stil!
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Dat is de prijs voor 't heil van 't kruis,
dat alleen hij om niet verkrijgt,
die voor des naasten zieleheil
de kleinheid van zijn angst verzwijgt
voor 't uitzicht op zijn Vaderhuis!
Want dit was dezer dagen winst,
dat 'k op mijn knieën heb beseft
dat de getuigenis van 't geloot
ons, als ons de kastijding treft
tot dienaar van den Heer verheft!
Gij waart het meest, en ik het minst!
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GEVANGENISKERK
Wij treden één voor één de hokjes binnen.
De sleutel knarst en ieder zit alleen
en tuurt door 't ijzer vlechtwerk voor zich heen
naar 't spreekgestoelt. De kerkdienst gaat beginnen.
De dienaar van het Woord komt opgetreden.
Twee ernstige cipiers flankeeren hem.
En in de vreemde stilte spreekt de stem
van dezen man voor ons de zegebede . . .
Voor mij, voor hen, die 'k niet kan onderscheiden,
voor ieder in de eigen tralie-kast,
voor ieder met zijn eigen leed en last,
gaat hij den nieuwen dag des Heeren wijden.
Is dit zoo ánders dan op ándexe dagen,
als in de kerk een ieder eenzaam bidt
en in den ban van eigen zonden zit,
ook dán wanneer w' elkander bidden zagen?
En 't is opeens als weken alle wanden
en werden al die tralie-hokjes één.
God ziet ons aan. We zijn niet meer alleen
in dit verbond van de gevouwen handen.
Twee oogen zien, van af dien kansel allen,
die, elk voor zich, zoo vreemd gescheiden zijn.
De muur van Jericho is op het sein
van God's bazuin in puin en gruis gevallen.

HET OOG VAN DE DEUR
De deur van mijn cel
heeft een kijkgat van glas,
van buiten gesloten met staal.
Dit oog, op mijn eenzame leven gericht,
weerkaatst van het venster soms schamper wat licht,
en die weerglans is koud als metaal.
Dit starende oog,
dat mijn wereld bekijkt
met den blik van een kouden cycloop,
is blind voor mijn zoekende oog naar den gang.
Het geeft mij geen uitzicht waarnaar ik verlang
en geen troost in mijn zoeken en hoop.
Soms als ik mijn arbeid
een wijl onderbreek,
blijkt dit starende oog, zonder licht
dan hetgeen het ontleent en slechts glazig weerkaatst,
daar nog altijd zoo dood en zoo loerend geplaatst,
op mijn eenzame leven gericht!

Misschien heeft een wijle
een menschelijk oog
door het glas van de cel-deur geschouwd!,
toen ik, stil en onwetend dat men mij bekeek,
in den geest de beklemming des kerkers ontweek,
met de vrijheid die 't denken behoudt!
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Ik ben niet bevreesd
voor dit starende oog,
dat de wacht van de achterdocht houdt,
want ik ben mij bewust van dat liefderijk oog,
dat mijn innerlijk kent, en mij stil van omhoog
in dit eenzame leven beschouwt!
Mijn leven ligt open
0, Heer, voor Uw blik!
Gij kent mijne zwakheden wel!
Gij weet wat ik denk en in stilte verricht,
maar Uw oog draagt het eigen en eeuwige licht,
dat weerkaatst in die eenzame cel!
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ONTWAPENING
Vóór 't slapen gaan ontsluiten ze mijn cel
en, voor den nacht, wordt mij het tafelmes ontnomen.
Want van den wanhoopsdaad waar angstigen toe komen,
weet men waarschijnlijk binnen deze muren wel!
In 't eerst heb ik bevreemd mijn mesje afgegeven.
Maar in de stilte, achter de gesloten deur
heeft de afschuwelijkheid van 't nuchter feit een kleur
van bittere schaamte naar mijn aangezicht gedreven.
Ik ben de zwakke, dien de naaste niet vertrouwt,
en dien hij aldus dwingt in zwakheid voort te leven,
opdat hij Gods geschenk, in 't leven hem gegeven,
niet roekeloos verspilt, maar 't in zijn handen houdt!
En mijn gedachten gaan naar broeders in hun cellen,
die, zonder messen, reizen in den duisteren nacht,
en wakend gruwen van hetgeen hun vrees verwacht
en zich met 't eigen beeld van de verschrikking kwellen.
Gij, Vader die ons kent in onzen nood en schande,
maak 't in dit stille huis in alle harten stil;
ontwapen ons! Uw wil geleide ons aller wil,
en niemand neem' uit vrees zijn lot in eigen handen!
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DE WINGERD BLOEIT
Een sleutel knarst. De deur is afgesloten
en 'k ben voor vele uren weer alleen,
gelijk, in al die cellen om mij heen,
die anderen, onbekenden en genooten.
De tijd hervat dien tragen gang der uren,
waarin 'k mij op dit vreemde lot bezin,
en mijn gedachte trekt de wereld in,
door deze onvermurw'bre, koude muren.
0 vruchtloos spel der zwervende gedachten!
Ik heb mij uit den dommel opgericht.
Want heeft dit leven niet dezelfde plicht
en taak die U in 't wereldsch leven wachten?
Hoe kan het doelloos peinzen ooit bestemming
van de door God geschonken uren zijn?
Hij roept ons tot Zijn werk, op elk terrein,
en 66k op dat der cel, en der beklemming!
Zoo laat ik dan in de beproeving danken
voor 't feit dat Gij mij kent, en ik U ken,
en door Uw liefde aan U verbonden ben
als één der tot Uw vrucht gekozen ranken.
Uw hoog gebod legt, binnen deze wanden,
ook voor die niet dan met de stilte leeft,
en dien men niet dan pen of potlood geeft
een opdracht tot getuigen in de handen!
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Dat mijn getuigenis den muur doordringe
met het geweld van Uwen Heiligen geest,
opdat mijn lofzang van dit geestelijk feest
te Uwer eer tot aller harten zinge!
Dit is Uw tijd, 0 Meester, om het even
op welken plek, en hoe die ook vergaat.
Want waar de booze ons verzoekt, daar laat
Gij Uwen knecht, door Uwen wil het leven!
Zoo tel ik dan ook niet de duizend dingen,
die 'k in den nauwen kerker niet bereik,
doch slechts dat ééne, dat 'k Uw koninkrijk,
Uw heerlijkheid, Uw krachten mag bezingen.
En 'k tracht de vrucht van Uw gebod te dragen
door ook in 't kleine sterk en trouw te zijn!
De wingerd bloeide, opdat er vaten wijn
te Uwer eer, in kille kelders lagen,
bestemd voor Uw gedachtenis-festijn!
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GEEN SLEUR
Soms, als de tijd zoo traag verglijdt,
en schijnbaar zonder plichten
als keerend tij, verman ik mij
mijn leden op te richten.
Ik waak, en raap uit halven slaap
waarin ik was vergleden,
mijn krachten saam, om onder 't raam
in 't zuinig licht te treden.
Waar niets gebeurt en 't daglicht treurt
in kouden steenen wanden,
kost 't mij soms duur om 't heilig vuur
van hoop te laten branden!
Als d'avond viel is vaak mijn ziel
ontvlucht in zoete droomen,
ver van 't bestel van tijd en cel
... om dan ... terug te komen.
... terug in deze nuchterheid,
niet in den sleur der dagen,
maar om, door hooger licht geleid,
in plicht en in dienstvaardigheid
dit vreemde lot te dragen.
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NA 25 DAGEN
Het doel van mijn verlangen is
in deze strafgevangenis
dat streepje lucht daarboven
soms mistig, grijs bewolkt en grauw
en somtijds stralend, zonnig blauw,
waarlangs de wolken schoven.
Wat heb ik vaak omhoog gestaard
en 'k heb het uitzicht trouw bewaard,
als 't duister zich verdichtte:
een stukje pannendak, ommuurd,
waarop ik uren heb getuurd
na 't doioven van de lichten.
De discipline van den dag,
de barschheid van 't gesteld gezag,
de kale steen der muren,
en 't kort bevel op hoogen toon:
't is mij reeds alles doodgewoon
en niet meer avonturen!
Hoe kan het zijn dat 's menschen aard
den gang van zoo'n bestaan aanvaardt,
zoodat 't hem niet kan raken
en niet verbittert of verdriet?
't Zijn de omstandigheden niet,
maar wat ze van ons maken!
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Het doel van mijn verlangen is
in deze strafgevangenis
dat streepje licht daarboven.
Want de vertroosting in mijn lot
ligt in het loven van mijn God,
waardoor ik blijf gelooven
!

59

INKEER-OMMEKEER-TERUGKEER
Wanneer ik ooit door gindsche poort
het vrije daglicht in zal treden,
wat breng ik dan de wereld mede
als boodschap uit dit stille oord?
't Is bitterheid, noch haat, noch woede;
ik breng geen sporen mee van smart.
Mijn hart is niet door gram verhard
en 't is mij wonder stil te moede.
Ik draag de stilte van mijn cel
en wat 'k daar luisterend heb vernomen
als ik tot U terug zal komen
in 's werelds roezige bestel.
Ik zal niet veel en luid gewagen
van hoe men hier den dag doorleeft,
want niet de anecdote geeft
het werkelijk beeld van deze dagen.
Maar 't is de werking van den Geest
waarvan 'k zal jubelen en juichen,
omdat ik hier, als Uw getuige
door voor Uw wil het hoofd te buigen,
in Uw genade ben geweest!
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In
UIT DE CELLENBARAKKEN

SIMEON
Hier op de grens van dood en leven
erken ik pas Uw Majesteit,
en dat Ge alles hebt gegeven
en alles neemt op Uwen tijd.
We staan hier op de waterscheiding
van vrijheid, dood en kerkerstraf.
Ik hoor de juichkreet der bevrijding
en de verwijzing naar het graf.
Hier peil ik pas den zin der dingen,
die in Uw woord besloten zijn
en die we in den schoonen schijn
van heiligheid lichtvaardig zingen.
Hier vallen alle steenen muren
voor het geweld van liefdes kracht.
Hier wordt gebeden, in den nacht,
als broers, met nooit geziene buren.
Hier heb ik niets dan Uwe leiding,
en Uw genade en Uw woord.
En dwars door alle muren hoort
de wereld Uw verlossingstijding!
En wat ons wacht, het kerkerlijden,
de wijde wereld of de dood,
we zijn tot in het eind der tijden
beveiligd in Uw vaderschoot.

Al wat Gij mij in leen gegeven,
blijft aan Uw handen toevertrouwd.
Laat mij dus gaan, in dood of leven . .
't Is immers alles om het even!
Ik heb Uw zaligheid aanschouwd!

64

WIJ STAAN hier niet op 't hoog tooneel te kijk
waar eens de menschen naar ons lijden zagen
en zeiden: „Ziet, hoe moedig zij dit dragen
in de verwachting van Gods koninkrijk!"
Wij zijn nu eenzaam binnen steenen muren
en gansch alleen met onzen hoogen God;
de wereld kan slechts gissen naar ons lot
en onze geestelijke avonturen.
Maar dit is goed: het gaat niet om parade
maar om één ziel, naakt tegenover God,
gehoorzaam, stil en dienend Zijn gebod
in d'eenvoud van de ongeziene daden.
En mocht ik ééns, ten overstaan van allen
belijden, wat 'k van Christus' krachten vond;
Thans kniel ik op de steenen van den grond
en, in de stilte God ten voet gevallen,
word ik gesterkt in 't bloed van 't Nieuw Verbond.
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GIJ WEET, wat ik niet weet
en ook het komend leed,
dat ik verwacht in pijnen
en ook weet gij den stond,
dat op dien achtergrond
weer troostend licht zal schijnen.
Gij, die het al gebiedt,
wat thans met mij geschiedt,
en 't al bestiert van boven,
geef mij ook dezen nacht
de kracht, om in Uw macht
als Vader te gelooven.
Blijf in mij en bestuur
mijn ziel van uur tot uur
en wil mijn pijnen stillen;
want knielende bewust,
dat 't al bij U berust,
wil ik niet anders willen
dan 't U, o Vader, lust.
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WAT IK in Uwe oogen ben,
Dat ben ik Heer, en anders niet!
Niet zoo mijn medemensch mij ziet!
en niet zooals 'k mijzelven ken.
Soms zit ik neer met zwaar verdriet,
omdat ik niet voldoende weet,
dat Gij, mijn God, dit alles deedt
aan mij, wiens nood en weg Gij ziet.
Zoo draag ik voor Uw naam de pijn
en voel mijn eigen uitkomst niet .
Ik wil slechts z66 als Gij mij ziet
en die, waar Gij mij heen wijst, zijn.
Als ik mij van de wereld keer,
ontvalt mij angst en wreed verdriet...
En 'k zie mij zooals Gij mij ziet
0 God en Vader . . . en niets meer!
Het door de wind bewogen riet
zingt, buigend, ruischend U ter eer.
Zoo zij ik ook Uw harpe, Heer,
Uw willig werktuig... anders niet.
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WIE zonder ongeduldigheid
onschuldig in de wereld lijdt,
die toont in woord en daden
de kracht van Gods genade.
Hij deelt het hemelsche geluid
door steenen kerkerwanden uit,
opdat de wereld merke,
wat God in ons kan werken.
Wie achter muren zuchten loost,
die is geen broeder-mensch tot troost;
maar troost, van God verkregen,
wordt iedereen tot zegen.
De tranen, in een cel gestôrt,
doen aan Gods Vaderhart te kort
en aan het trouw gelooven!
De zegen komt van boven.
En wel gelukkig is de man,
die 't aan zijn naasten toonen kan
door, blijde hier op aarde,
Gods leiding te aanvaarden.
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WANNEER ik op mijn knieën ben
en weer mijn weg in U herken
en gansch mijn ziel op U betrouwt,
dan zie ik dat g'een tempel bouwt
van allen die gelooven!
Een wonderwerk van steen op steen
uit alle menschen om mij heen,
die uwe daden loven!
Dan prijst mijn hart Uw wonderwerk
waarvan 'k den opbouw hier bemerk,
uit liefdesteeken, woord en daad,
een stroom die door de wereld gaat
en hart met hart vereenigt.
En ik besef dat 'k hier moet zijn
en uit mijn vriendenkring verdwijn,
opdat het materiaal ontstaat,
waarmee Uw volk in dwazen haat
elkander heeft gesteenigd.
Nu ligt het alles in Uw hand
voor 't bouwplan van Uw hoog verstand.
Met U in deze cel alleen
zie ik het aan, hoe steen voor steen
gij allen, die U griefden,
als steenen grijpt en hecht vereent
als 't levend, eeuwige gesteene
tot tempels Uwer liefde!
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IK SCHRIKTE wakend dezen nacht,
toen 'k in mijn eenzaamheid bedacht,
hoe gansch Uw schepping is ontwricht
en alles door elkander ligt,
door menschenvoet vertreden ...
maar hoe 'k in dezen kerker vraag
om 't noodig voedsel voor vandaag,
en 't brood van uur tot uur verdeel,
en hoe 'k Uw tijd bezorgd besteel
voor duizend kleinigheden!
Terwijl Uw wereld berst en splijt,
verlang ik naar mijn etenstijd,
en vraag den dokter medicijn,
en vraag mij wat de kost zal zijn
dien ik vandaag zal eten ...
Bezorgd voor honger, dorst of pijn,
en hoe 't nu bij mij thuis zal zijn,
en of mijn stukje zeep wel strekt,
heb ik het kleine hier ontdekt
en 't groote zoo vergeten!
Hoe hebt gij, groote God, den tijd
voor al mijn kleine zieligheid,
bij 't groote dat Uw liefde deert,
waar gansch Uw volk in nood verkeert..
En tèch ... 'k versterk mijn bede
voor kracht en hulp en dagelijksch brood .
Uw aangezicht ziet allen nood,
zooals een moederlijk gelaat,
dat alle kinderen gadeslaat
in ál hun kleinigheden!
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Dát is Uw liefde, op elk gebied!
Dát is Uw oog dat Mies ziet,
al is het klein, of machtig groot,
of volkrenkrijg of kindernood .
Gij zult het Mies weten!
Uw hart, dat 't al tevoren kent
Uw hand, die alle dingen zendt!
Uw oog, dat alle dingen ziet,
een wereldbrand... én mijn verdriet ...
het zal mij nooit vergeten!

CEL S95
Mijn deur heeft aan den binnenkant
geen grendel en geen knop.
Wordt ze van buiten losgemaakt
of met een sleutel aangeraakt,
dan schrik ik hevig op.

Ik heb geen sleutel en geen macht
en wacht hier stil mijn lot . . .
De wil is niet aan dezen kant .. .
de sleutel is in 's Heeren hand.
Die mij bewaart is God!

IK KAN niets hooren, niets. vertellen,
maar als de angst uit stilte :komt,
heb. 'k telkens, dankbaar opgesomd,
wier beden: mij hier vergezellen..
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MIJN buurman is ontslagen! Hij gaat heen!
Ik hoor zijn lach, zijn stap.. Ik blijf alleen,
en ik verlang zoo innig vrij te zijn..
Dan vraagt een stem opeens: Waar gaat hij heen?
Ik weet het niet.. Wie onzer kent zijn doel?
Het leeft als wijkend droombeeld van 't gevoel.
De eene blijft.. de andere verdwijnt
en vindt zijn lot., daar ergens in 't gewoel!
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NA EEN HALF JAAR CEL
Maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter
is, en strekkende mij tot hetgeen vóór is, jaag
ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods,
die van boven is in Christus Jezus.
Filippensen 3 : 14.

Zwijg stil, mijn hart! Ge davert zoo
in deze stille steenen wanden,
als ware ieder oogenblik
een plotse vreugd of zware schrik
op handen.

En zoo verging hier uur na uur . . .
de dagen, weken ... al die maanden.
Hoe droeg ik die onzekerheid?
Hoe hield ik mij dien langen tijd
hier staande?
Wanneer ik mijne blikken wend
en omkijk in dit vreemd verleden,
dan word ik duizelig en leeg
als voor een rotswand die 'k besteeg
vol moeilijkheden!
Ik zette grimmig greep na greep
en hield mij door het heilig moeten.
Maar nu 'k den blik naar achter richt
nu duizel ik voor 't diep gezicht
aan mijne voeten.
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Dus sla 'k de blikken weer omhoog,
waar zich geen licht of uitzicht opent,
en 'k zet mij schrap tot weer een tred .
en smeek Uw kracht in mijn gebed,
op uitkomst hopend!
Tot dusver bracht Uw Vaderhand
mij veilig tot deez' ijle toppen ..
Welnu; ik volg U, Man van Smart,
en gij, mijn arme menschenhart,
blijf kloppen!
Paschen no.
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GODS GLIMLACH
Vaak zie ik in dit bitter lijden
een onverwachte straal van licht!
In 't diepe duister dezer nachten
gebeurt opeens dat onverwachte:
Gods glimlach in een droomgezicht!
Het is als staarde ik in een spiegel!
Daar toont de Heer bevrijd van schijn,
en door ironisch licht omgeven,
in beelden uit het dagelijksch leven ...
mijzelf dengeen die 'k graag zou zijn!
Ik zie mijn wensch vervuld en alles,
wat diep in mijn gedachten woelt:
mijn angst en ijdelheid en hope.
Verbaasd met beide oogen open
aanschouw ik wat mijn Heer bedoelt!
Ik zie de kleinheid mijner wenschen
en ál wat mijn begeerte droomt. .
Maar 't is getoetst aan Gods gedachten .. .
God zag mijn bange ziel, en lachte
en maakt het hunkerend Ik beschroomd .
Zóó vind ik 's morgens bij 't ontwaken
het beeld van 't geen mijn hart begeert,
ontleend aan dingen uit mijn leven
in stuntelig handschrift opgeschreven,
maar door den Heer gecorrigeerd!
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Hij leert me om mijn angsten lachen
en plaagt mij met mijn ijdelheid ...
Gods glimlach helpt mij in de droomen
om, uit mijzelf tot Hem te komen,
tot vrijheid en tot veiligheid!
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18 APRIL 1941
in Schutzhaft
Geef mij mijn deel van 's werelds last en lijden:
te lang heb ik beschermd dit beeld beschouwd!
Maar éér dat aandeel mij wordt toevertrouwd,
moet ik mij van mijn eigen last bevrijden!
De bouwheer, die Zijn eere-tempel bouwt,
stelt de pilaren op aan alle zijden
en elke paal, hoe op zichzelf bescheiden,
is 't steunsel dat zijn schepping staande houdt!
Geen mensch sta voor den ernst van deze tijden
van 't eigen lot vervuld bedroefd terzijde!
eerst heb ik om dit bittere lot gerouwd..
Toen zag ik plots, dat Hij op mij vertrouwt,
Die in ons hart den eeretempel bouwt
Van Gods verzoening, door Zijn liefdrijk lijden.
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CHRISTUS AAN 'T ROER!
Ik heb zoo vaak op Uw besluit vooruitgeloopen
en heb aan mijn begeerigheid en lust voldaan.
Ik heb zoo vaak in eigenzinnigheid gedaan,
wat ik alleen van U, mijn Heer, had mogen hopen,
en 'k stelde het voor als waar' ik Uwen weg gegaan!
,

Ik heb mijn medemensch misbruikt voor mijn begeeren,
en al hetgeen de wereld rond mij heeft vertoond,
gebruikt voor mij alleen. Ik heb de aard bewoond
om haar voor mijn gemak en lust te exploiteeren
en deze sluwheid in mijn eigen oog verschoond!
Al wat de wereld bood was dienstig tot laveeren!
Ik ving de winden 766 dat ik mijn richting voer,
en vond mijzelf als verantwoordelijk stuurman stoer. .
tot 'k op mijn knieën Uwen wil heb leeren eeren,
en 'k alles overgaf met Christus aan het roer!
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GEVANGENIS AAN ZEE
'k Hoor in den nacht de branding op het strand,
hier in dit huis, waar wij de dagen tellen.
Het eeuwige ruischt troostend tot de cellen,
zacht sussend ongeduld en onverstand.
En overdag hoor ik de meeuwen schreeuwen —
soms zwiert een vleugel langs de vensterspleet.
Ze klagen in den nacht, en, luistrend, weet
ik: Vogels zwierven hier door alle eeuwen.
Wat is de tijd, waarop wij hunkrend teeren,
voor 't eeuwig beeld van strand en zee en lucht,
waarin de vogel op zijn wieken vlucht
en arme menschen steeds hetzelfde leeren?
Ik wacht in de gevangenis aan zee
op 't uur, dat een mijn deur zal openlaten.
Maar dan? Wat moet ik in die volle straten
en al die tijd.. Wat moet ik daar dan mee?
'k Hoor in den nacht in deze steenen muren
de wind, en 't eeuwig ruischen op de kust.
Die brengen de vertroosting en de rust
om de onzekerheden te verduren,..
De eeuwigheid heeft mij in slaap gesust,
en 'k ben met U, o Heer, in al mijn uren.

81.

BLIJFT allemaal toch krachtig voor mij bidden,
hoe 't mij in deze wereld ook verga,
of ik terug zal komen in uw midden
dan wel alleen nog in den geest besta.
De groote God zal uw gebed verhooren
en al wat gij in naam van Christus vraagt.
'k Blijf dood of levend tot Uw kring behooren,
al naar 't mijn Scheppei naar diens wil behaagt.
En 't louter feit reeds, dat ge hebt gebeden,
om mijnentwil tot God zijt ingegaan,
leert mij, o vreugd! 'k heb niet voor niets geleden!
en hoe 't mij ga, 'k heb niet voor niets bestaan!
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VOOR ALLEN ...
GEVANGENISKERK
HET OOG VAN DE DEUR
ONTWAPENING
DE WINGERD BLOEIT
GEEN SLEUR
NA 2 5 DAGEN
INKEER-OMMEKEER-TERUGKEER

47
48
51
52
54
55
57
58
6o

III
UIT DE CELLENBARAKKEN
SIMEON

63

WIJ STAAN HIER NIET...

65

GIJ WEET...

66

WAT IK IN UW GOGEN BEN...

67

WIE ZONDER ONGEDULDIGHEID...

68
69

WANNEER IK OP MIJN KNIEËN BEN...
IK SCHRIKTE...

70

CEL

72

595

IK KAN NIETS HOOREN,...

73
74
NA EEN HALF JAAR CEL
75
GODS GLIMLACH
77
8 APRIL 1 94 179
8o
CHRISTUS AAN 'T ROER

MIJN BUURMAN IS ONTSLAGEN!...

GEVANGENIS AAN ZEE

81

BLIJFT ALLEMAAL

82

In opdracht van den uitgever gezet uit de Tlectra'
en naar het ontwerp van Henri Friedlxnder in Maart
1946 gedrukt bij de N.V. Boek- en Kunstdrukkerij
v/h Mouton & Co te 's-Gravenhage.
Buiten de gewone oplaag werden vijftig genummerde
exemplaren op Hollandsch papier gedrukt.

